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ÖZET 

 

İnsan kaynakları bölümleri ortaya çıktıkları ve personel yönetimi başlığını aldıkları 

zamandan bu yana çok büyük değişimler ve gelişimler geçirmişlerdir. Bu 

değişimlerde ekonomik yapılarda ortaya çıkan gelişimlerin ve değişimler sonucunda 

ortaya ihtiyaçların çok etkisi vardır. Emek yoğun dönemlerden, sanayileşme 

dönemine, sanayi döneminden bilgi çağına geçişlerde çalışanların yapısı da  büyük 

oranda değişmiştir. Bilgi çağına geçişle birlikte bilginin ve dolayısıyla kalifiye insan 

gücünün ekonomik rekabetteki önemi çok artmıştır.  

 

Rekabetin artmasıyla birlikte kurumlar iyi çalışanlarını ellerinde tutmak çeşitli 

motivasyon ve gelişim yöntemleri arayışına girmiştir.  Yönetici gelişim programları 

ve kurum içi iletişimin geliştirilmesi bu yöntemler içerisinde en öne çıkan 

başlıklardır. Kalifiye çalışanlar bir kariyer ve gelişim planı görmek isterken, bir 

yandan da kuruma olan aidiyetlerinin azalmaması için kurum hakkındaki bilgileri 

gecikme olmadan almak istemektedirler.   

 

Türkiye’de insan kaynakları bütün bu gelişimlere rağmen elle tutulabilir herhangi bir 

rakamsal kar sağlamadığı için bazı kurumlar açısından halen çok değerli 

görülmemektedir. Türkiye’nin hizmet sektöründe (perakende, sağlık, eğitim, 

bankacılık ve ağırlama) bulunan değişik sermaye yapılarına sahip 85 kurumun 

katılımıyla gerçekleşen anket de yaklaşık bu sonucu göstermiştir. Yönetim anlaşmalı 

kurumlar ve eğitim seviyesi yüksek yöneticiler insan kaynakları ve kurum içi 

iletişimin önemini kabul ederken, yerel işletmeler ve eğitim seviyesi düşük 

yöneticiler bu önemi kabul etmemektedir.  

     

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Kurum İçi İletişim, Yönetici Gelişimi, 

Hizmet Sektörü. 
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ABSTRACT 

 

Since the time they emerged and got the title as personnel management, Human 

Resources departments have undergone major changes and developments. The 

development in the economic structure and the needs emerged as a result of these 

changes have a major impact on these this changes evolution. The structure of 

employees has changed considerably during the transition from labor intensive 

period to the period of industrialization and from the period of industrialization to the 

information age. With the transition to the information age the importance on the 

economic competitiveness of skilled manpower and knowledge has increased. 

 

With the increase of competition for talent, companies have started to seek various 

methods of motivation and development in order to keep good employees in their 

companies. Talent acquisition and retention programs and the development of 

internal communication are the topics which becomes prominent among these 

methods. While qualified employees very keen on to see their personal career plans, 

they also have to be  nourished with the internal information promptly not to loose 

their loyalty to the company. 

 

Despite all these developments, human resources still is not seen very valuable by 

some institutions in Turkey since it does not provide any numerical profits. The 

survey took place with the participation of 85 institutions in Turkey's services sector 

(retail, healthcare, education, banking and entertainment) with different capital 

structures also showed about roughly this result. While management contracted 

companies and executives with high level of education recognize the importance of 

the human resources and communication within the institutions, local businesses and 

low level of education administrators do not accept this matter the strategic value of 

human resources.  

 

Key Words: Human Resources, Internal Communication, Talent Acquisition, 

Service Industry 
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GİRİŞ 

Kurumlardaki insan kaynakları bölümleri her geçen gün biraz daha etkisini 

arttırmaktadır. Genellikle kurumlarda masraf kalemi olarak görülen insan kaynakları 

dünyadaki ekonomik gelişimlerle birlikte kendisine her geçen yıl biraz daha belirgin 

bir yer edinmeye başlamıştır.  

 

Son yıllarda kurumlar arasında devam eden rekabette teknolojinin artmasına rağmen 

çalışanlar hala kurumların en değerli kaynaklarıdır. Özellikle yetiştirilmiş ve 

konusunda uzman çalışanların kurumlar içerisinde çok önemli bir yeri vardır, bu 

önem çalışanlar işten ayrılmaları söz konusu olduğunda yerine gelecek olan yeni 

çalışanın eğitilmesi ve işe adapte olması için belli bir zaman diliminin geçmesi 

gerekmektedir. Bahsi geçen bu süreler, zamanın çok önemli olduğu iş dünyasında 

maddi kayıplar olarak görülmektedir. Bu nedenle hiçbir kurum elindeki kalifiye 

çalışanı kaybetmek istememektedir. 

 

İşgücü kayıplarını önlemek için her kurumun kendi yapısına göre çözümleri vardır. 

Eğitim programları, maaş değişiklikleri, aktif performans değerlendirme programları,  

önemli ilgili pozisyonlar için yetiştirilmek üzere kişilerin işe alınması, kurum 

içindeki iletişimin yüksek seviyede ve açık tutulması, yöneticilerin çalışanlarına yol 

gösterici olarak görev yapması gibi çeşitli motivasyon unsurlarını işgücünü elde 

tutmak için bir çözüm yolu olarak görmektedirler.  Ancak çalışanın motivasyonunun 

istenen ölçüde yükseltilmesi için halen eskiden kalma yöntemler tercih edilmektedir. 

Örneğin birçok kurum en önemli ve hatta tek motivasyon unsurunun ücret artışı 

olduğunu düşünmektedir. Aslında insan kaynaklarında bir genelleme olarak sık sık 

kullanılmaya başlanan kişilerin işlerinden değil yöneticilerinden istifa ettiğini birçok 

araştırmanın sonucu da desteklemektedir. Yine sektörel olarak yapılan en çok istifa 

oranıyla ilgili araştırmalarda hizmet sektörünün alt dalları olan bankacılık, turizm ve 

perakendenin en çok istifa alan sektörler olduğu görülmektedir. 

 

Ekonominin büyümesiyle birlikte dünyada istifa oranları da artmıştır. Kurumlardaki 

yıl bazında istifa oranının yüzde 10’u geçmemesi gerekmektedir. Aynı şekilde 

kurumlara taze kan gelmesi adına minimum yüzde 5’lik bir sirkülasyonun da gerekli 
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olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda her yıl birçok kurum iş piyasasına dahil 

olmaktadır, bu kurumlarda açılış döneminde yedek sayılar içeren çalışanlar işe 

alınmaktadır. Birçok çalışan açılış dönemi yoğunluğundan kaçarken kurum da 

performansını yeterli görmediği çalışanları ile yollarını ayırmayı tercih etmektedir. 

Açılış yılında genelde yüzde 60 oranında bir işgücü devir oranı beklenmektedir. Bu 

yüksek devir oranları zaten zor bir süreçten yani açılış döneminden geçmiş bir 

kurumun neredeyse ekibinin yarısını yenileyerek yine ağır bir yükün altına girmesine 

neden olmaktadır. 

 

Bütün bu süreçlerinin yakından incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için 

insan kaynakları bölümüne ve kurum içi iletişime gereken değer verilmelidir. 

Türkiye’de birçok eski yapıdaki kurum için, kurum içerisinde konuşulan konuların 

çalışan tarafından bilinmesine gerek olmadığı, insan kaynakları bölümünün özellikle 

de eğitim ve gelişim bölümlerinin çok efektif olmadığı düşünülmektedir. Araştırma 

sırasında ilgili sektör olan hizmet sektörünün yanında insan kaynakları,  kurum içi 

iletişim ve yönetici gelişimi konu başlıklarında literatür taraması yapılmıştır. Çalışma 

konusu, insan kaynakları süreçlerinin yönetici gelişimine etkisinin hizmet sektöründe 

kurum içi iletişim teknikleri ile nasıl uygulandığı incelenmiştir. Türkiye’nin önde 

gelen bankacılık, eğitim, sağlık, perakende ve ağırlama kurumlarına anket 

gönderilerek araştırılan konu başlıklarına kurumlarında nasıl bir yaklaşımla bakıldığı 

hakkında fikir sahibi olunmaya çalışılmıştır. 

 

 Bu çalışmanın varsayımlarından biri insan kaynakları süreçlerinin ve kurum 

içerisinde aktif olarak kullanılan etkin iletişim yöntemlerinin yöneticilerin gelişimine 

katkısının olduğudur. Diğer varsayım ise, yerel işletmeler veya yerel kültüre sahip 

işletmelerin yönetici gelişim programlarına veya kurum içerisinde varolan iletişim 

düzeyine yeteri kadar değer vermedikleri ve iyileştirilmesi yönünde herhangi bir 

çaba sergilenmediğidir.    
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1. BÖLÜM 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAVRAMI VE TANIMI 

 

1.1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Personel Yönetimi ile Arasındaki 

Farklar 

Klasik anlamda insan kaynakları yönetimi bölümü,  kurumlarda yasal işlem ve 

süreçleri organize ve kontrol etme, eğitim ve gelişim süreçlerinin takibi ve 

organizasyonu, eğitim ile ilgili ihtiyaçların tespiti, işleme konmuş bütün süreçler ile 

ilgili kayıtları tutma, çalışanları geliştirme, onları çeşitli yöntemler kullanarak motive 

etme ve ihtiyaç duyulan işgücünün sağlanabilmesi için işe alım süreçlerini organize 

ve kontrol etme ve değerli çalışanların elde tutulmasından sorumlu olan bir 

bölümdür. İnsan kaynakları yönetimi organizasyon için en etkili işgücünü bulmak, 

geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla ortaya konan faaliyetler bütünü 

olarak da tanımlanmaktadır. 

 

Beşeri kaynağı yani insanı ifade eden insan kaynakları sistemi kurumların kullanmak 

zorunda oldukları temel kaynaklardandır. Beşeri kaynak tanımı işletmeler 

içerisindeki en üst düzey ve en alt düzey çalışanları kapsadığı gibi potansiyel 

oluşturacak olan işgücünü de kendi içine almaktadır. (Kaynak, Adal, & Ataay, 1998) 

 

İnsan kaynakları yönetimi, en geniş anlamı ile bir organizasyonun en değerli 

varlığının, yani orada çalışan insanların, etkin yönetimi için geliştirilen stratejik ve 

tutarlı bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. İnsan kaynakları yönetimi bir organizasyon 

içinde yüksek performanslı işgücünün kazanılması, geliştirilmesi, motivasyonunun 

sağlanması ve elde tutulması için yerine getirilen tüm etkinliklerin yönetimidir. 

(Barutçugil, 2004)  

 

İnsan kaynakları kurumu ve çevreyi ilgilendiren bütün ortamlarda, işgücüne yani 

çalışanlara, kuruma ve topluma yararlı bir şekilde, yasalara uyulması konusunda 

gerekli özeni göstererek ve etkin bir yönetim anlayışı göstererek yapılan çalışmalar 
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olarak da tanımlanabilir. İnsan kaynaklarına ait fonksiyonları ve çalışma alanlarını 

aşağıdaki başlıklar olarak sayabiliriz;  

 

 İş Analizi 

 İ.K. Planlaması 

 Personel Seçimi 

 Oryantasyon 

 Eğitim 

 Performans Testleri 

 Kariyer Planlaması 

 Ücretlendirme 

 Sağlık Ve Güvenlik 

 Endüstri İlişkileri 

 Koçluk 

 

1.2 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi ve Gelişimini Etkileyen Unsurlar 

Bingöl’e göre insan kaynakları yönetiminin yaklaşık 70 yıldan beri işlevsel ve aktif 

bir spesifik bir uzmanlaşma ve çalışma alanı olarak kabul edilmesine karşın, insan 

kaynaklarının kökleri çok daha eskiye dayanmaktadır. Ortak bir amaç için bir araya 

gelmiş olan kişiler veya topluluklar oluşmaya başladıkça insan kaynakları gibi bir 

fonksiyona da ihtiyaç doğmuştur. Örneğin, yüzyıllar öncesinde bile örgütlere yol 

gösterme ve onları yönetmeden sorumlu bireyler, gelişigüzel ve sistemsiz olsa da bir 

tür eğitim, motivasyon, önderlik ve personelinin ödüllendirilmesi işlevlerini yerine 

getirme ihtiyacı ile yüz yüze gelmiştir. Bununla birlikte bu insan kaynakları 

süreçlerinin başarılmasında yavaş yavaş iyileştirilmelere gidilmesine gerek 

duyulmuştur. Bunların birçoğu askeri, ekonomik veya sosyal krizlerin sonucudur. 

Fakat iyileştirmeler çok uzun bir zaman dilimi içerisinde yavaş yavaş gelişme 

göstermiştir. (Bingöl, 1998) 

 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında sadece rutin işleri yapmakla yükümlü olan ve 

personel dairesi olarak isimlendirilen insan kaynakları bölümleri örgütte çalışanların 

dosyalarını tutmak, gerektiğinde bu dosyalardaki bilgileri gerekli kişilere sunmak, 

vergi ve bordro işlemlerini takip etmek gibi işlerle ilgilenirlerdi. 

 

Amerika Birleşik Devletleri tekelinde tuttuğu çeşitli sanayi ve endüstrilerdeki gücünü 

son yirmi yılda kaybetmiş ve ortaya bir yarış çıkmıştır. Yarışa katılan Japonya, Çin, 

Güney Kore, Almanya, Tayvan ve Avrupa Birliği Ülkeleri gibi ülkeler sebebiyle 

artan ekonomik baskılar gittikçe yoğunlaşmaktadır. Bu yoğunlaşmaya ek olarak 



 
 

5 
 

Asya ve Doğu Avrupa yarışa katılmıştır. Dolayısıyla bütün ülkelerdeki işletmeler 

pazar, materyal, teknoloji, düşük maliyetli faaliyetler ve insanlarla ilgili 

araştırmalarında küresel stratejiler oluşturma yoluna gitmektedirler. Çünkü ülkelerin 

refahı ve ekonomik güçlerini arttırmaları veya bu gücü korumaları kamu ve özel 

sektörde gösterdikleri başarıları ile ilintilidir. 

 

Bu yüzyılın her önemli ilerlemesi bir örgütten kaynaklanmaktadır. Toplumların 

kalkınmasından etkisi bu kadar yoğun olan kurumların ortaya çıkmasıyla birlikte, 

bunların gelişmesi, topluma karşı olan görevlerini yerine getirebilmesi ve temel 

hedeflerine ulaşabilmesi, kurumların aktif ve üretken bir işgücüne sahip olması ile 

ilintilidir. Bir örgütte ana öğe, insandır. Ana öğenin insan olması örgütlerdeki 

stratejileri geliştiren ve devamlılığını sağlayan, yenilikleri ortaya çıkaran ve bunları 

uygulayan unsurun da insan olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenlerle çalışanların 

en etkin biçimde yararlanılması gerekmektedir.  

 

Çalışanlardan istenilen desteğin ve performansın alınabilmesi artık akademik 

araştırmalara da konu olan önemli bir başlıktır. Çalışanların çalışma ve üretme 

konusunda isteklendirilmeleri ve korunmaları önemli bir husustur. Artık kişileri eski 

yöntemlerle yönetmek ve verim almaya çalışmak zorlaşmıştır. Bu zorluklar yıllar 

içerisinde “personel yönetimi” anlayışından “insan kaynakları yönetimi” anlayışına 

geçiş olmuştur. Okakın ve Şakar’a göre bu geçişi sürecinin tarihsel gelişimi 

aşağıdaki gibidir; 

 

 1960’lı yıllardan itibaren personel bölümleri yavaş yavaş yasal sorumlulukları 

üstlenmeye başlamış, çalışanlara ilişkin çeşitli prosedürleri yürütme (seçim, 

eğitim, ücretlendirme vb. ) kişilere ait bilgileri çeşitli planlama aşamaları için 

kullanma gibi işlevleri de üstlendiler.  

 1980’li yıllardan itibaren ise personel yönetimi, örgüt stratejilerinin önemli 

uygulayıcısı olan insan kaynakları bölümleri haline dönüşmeye başlamıştır. 

 Küreselleşme sürecinin 1980 sonrasında ekonomik açıdan önem kazanmasına 

paralel olarak yoğunlaşan rekabet, ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkisiyle 

etkinlik alanını genişleterek çok geniş çaplı bir alana yayılmıştır. Gelişmeler 

rekabet yeteneğini ve buna bağlı olarak “insan kaynağı” kavramını ve “birey”i 

bugüne kadar hiç olmadığı ölçüde ön plana çıkarmıştır. 
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 2000’li yıllara gelindiğinde, bir yandan “birey”in kazanmış olduğu önem bir 

yandan teknolojideki akıl almaz gelişim ve bilgi çağının yarattığı kolaylıklar 

insan kaynakları yönetiminin esnekliği ve yaratıcılığı teşvik eden yönünün 

gelişimi ile birlikte davranış bilimlerinin geliştirdiği kavram ve uygulamaların 

da iş hayatına yansımaya başlamış olması örgütsel performansı arttırıcı yönde 

önemli bir etki yaratmaktadır. (Okakın & Şakar, 2013) 

 

Tablo 1: İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Yönetimi Arasındaki Farklar 

Konular Personel Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi 

Çalışanlarla 

İlişkiler 

Muhalefetçi Geliştirici ve İşbirliği içinde 

Oryantasyon Zaman zaman tepkisel İş odaklı 

Organizasyon Ayrı bir fonksiyon Birleşik bir fonksiyon 

Müşteri Yönetim Yönetim ve çalışanlar 

Değerler Emir-eşlik uyumu Müşteri ve problem odaklı 

Uzmanların 

Rolü 

Düzenleyici ve kayıt 

tutucu 

Problemleri anlayıp uygun çözüm 

üreten 

Genel Çıktı Bölümsel düşünce ve 

hareket 

Farklı düzeydeki insan 

kaynaklarını işletmenin 

gereksinimleriyle birleştirme 

            Kaynak: (Serpil Aytaç, 1996) Alıntılayan: Milliyet Blog  

Her gün değişen teknolojik yenilikler ve insanlardaki yeni ve gelişen şeylere uyum 

sağlama arzusu ile birlikte pek çok şeyin ileri ki zaman daha çok gelişim ve değişim 

göstereceği öngörülmektedir. Peter Drucker’e göre  “Kapitalist ötesi topluma kayış, 

İkinci Dünya Savaşı’ndan az sonra başlamıştır. Yeni toplum kapitalist ötesi 

toplumdur.” “Anti kapitalist bir toplum olmayacaktır. “Kapitalizm dışı” bir toplum 

da olmayacaktır. Kapitalist yaklaşımın bazı unsurları farklı kurumlarda varlıklarını 

sürdürmeye devam edeceklerdir. Bunlara en iyi örnek olarak bankaları gösterebiliriz. 

Toplumların ana unsurları sosyal ve ekonomik dinamikler olup, sosyal sınıflar ve 

sosyal alanlar uzun yıllardan beri süre gelen toplumun standartlarını ve yaşayış 

biçimlerini etkileyen siyasal partilerin, sosyal grupların, sosyal değer sistemlerinin, 

bugüne kadar tanımlandıkları hallerden farklılık gösterecektir. Teknoloji ilerledikçe 

temel ekonomik kaynak olarak gösterilmiş olan üretim araçları, sermaye, doğal 

kaynaklar ve emek bu noktadan uzaklaşacak ve yerlerini “Bilgi”ye bırakacaklardır. 

Asıl sermayeyi yaratan temel unsur bilgi olmuştur bu nedenle bilginin kullanımı ve 
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uygulanması daha çok önem kazanmıştır. Günümüzde artık “verim” ve “yenilik” 

sayesinde değerler yaratılabilmektedir ve bu iki kavram da bilginin işe 

uygulanmasıdır. (Drucker, 1994)       

 

Uçkun ve arkadaşlarına göre bilgi toplumunu belirleyen temel karakteristik özellikler 

aşağıdaki biçimde sıralanmaktadır.  

 

Ekonomik yapıdaki dönüşüm: Bilgi toplumundaki en büyük özellik mal 

üretiminden hizmet üretimine doğru bir geçişin yaşanmasıdır. 

 

Yükselen yeni sınıflar: Sanayi toplumunda yarı vasıflı üretim çalışanları, çalışan 

sınıf içinde en kalabalık grubu oluşturmaktaydılar. Bilgi toplumunda ise, teknik 

profesyonel bilim adamları, teknisyenler, mühendisler, öğretmenler sayıca artmış ve 

toplumun merkezi durumuna gelmişlerdir. 

 

Bilginin artan rolü: Sanayi toplumunda malların üretimi makine ve insanların 

işbirliğine dayanmaktaydı. Yeni toplum ise bilgi çevresinde örgütlenmektedir. 

 

Bilişim teknolojisi: Buhar makinesi, elektrik, içten yanmalı motor gibi enerji 

teknolojilerinin bulunması sanayi toplumunun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

Bilişim teknolojilerinin ortaya çıkıp hızla gelişmesi de benzer etkiyi yeni toplumda 

oluşturmuştur. Bilgi toplumunu sanayi toplumundan ayıran temel özellikleri 

bulunmaktadır. (Uçkun, Uçkun, & Latif, 2005) Alıntılayan: (İnce, 2005) 
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İnce’ye göre bilgi toplumuna geçiş konusunda etkin olan özelliklere kısaca değinmek 

gerekirse; 

 

Bilginin önem kazanması: Sanayi toplumu, malların üretimi için makinelerin ve 

insanların eşgüdümüne dayanır. Buna karşın yeni toplum bilgi etrafında 

örgütlenmektedir. “Bilgi toplumunda bilginin temel özellikleri; sürekli üretilebilmesi 

ve artış göstermesi, iletişim ağları içinde taşınabilir, bölünebilir ve paylaşılabilir 

olması, işgücü, sermaye ve toprağı ikame edebilmesi biçiminde özetlenebilir.”  

 

Küreselleşme: Bilgi teknolojileri aracılığı ile bilgi yaygın ve herkesin sahip 

olabileceği bir nitelik kazanmıştır. Bilgi çağında ekonomi küreselleşmekte ve 

uluslararası rekabet etkili olmaktadır. Bilgi toplumunda sadece ekonomik açıdan 

değil; siyasal, toplumsal ve kültürel boyutlarda da küreselleşme eğilimi içine 

girilmiştir. 

 

Bilgi sektörünün oluşması: Bilgi toplumu olan ülkelerde bilgi, bazen sermayenin, 

emeğin ve doğal kaynakların yerini almakta ve birincil kaynak olarak 

değerlendirilmektedir. Bundan dolayı bilgi toplumunun en saygın unsurunu, bilgi 

sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır. 

 

Bireyin merkezi konuma gelmesi: Bilgi toplumunda birey, toplumsal yapı ve 

işleyişin merkezinde yer almaktadır. Bilgi, birey tarafından üretilen, iletilen, 

kullanılan, yönetilen ve her zaman bireyle iç içe olan bir olgudur. Bundan dolayı en 

önemli kaynağın bilgi olduğu günümüz toplumunda, bilgilenmiş birey vazgeçilmez 

nitelik kazanmakta ve örgüt yapıları bilgi tabanlı, yönetim sistemleri insan odaklı 

biçimde yeniden tasarlanmaktadır. 

 

Örgütlü toplumun güçlenmesi: “Bilgi toplumunda ortak özellikler, değerler ve 

amaçlar ile ortak mekan ve çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu sosyal gruplar, 

örgütlenmiş gruplar olarak sivil yaşamda ağırlıklarını ve etkinliklerini 
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göstermektedirler. Örgütlenmiş gruplar, çıkar çatışmasından çok dayanışmacı gruplar 

olmaktadır. Bilgi toplumu örgütlü toplumdur. Sanayi toplumundaki, temsili 

demokrasi bilgi toplumunda yerini, katılımcı demokrasiye bırakmıştır.” (İnce, 2005) 

 

1.3 İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı 

 

İnsan kaynakları yönetimi yıllar geçtikçe daha önemli ve etkin hale gelmiştir. 

Şirketler insan kaynaklarını bir masraf kalemi olarak görmeyi bırakmaya başlayarak 

bir gereklilik olarak görmeye başlamıştır. Önemi artmakta olan insan kaynakları 

yönetimi için amaçlar konusu son derece önemlidir. Bazen kurumların yazılı bazen 

de yazılı olmayan ama bilinen ve aşağıda belirtilen temel amaçları benimsemiş 

olmaları gerekir; 

 

Toplumsal Amaç: Toplumsal olgular bazen kurumu olumsuz yönde etkileyebilir. 

Kurumlar toplumların ahlaki ve sosyal konulardaki ihtiyaç ve isteklerini giderecek 

veya bu istekler doğrultusunda hareket edecek bilince sahip olma yükümlülüğü 

taşımaktadır. Kurumların toplumsal kaynaklara nasıl yaklaşım sergilediği çok 

önemlidir,  eğer kurumlar bu kaynakları israf ediyor olarak algılanırsa devletler bazı 

yasal veya ekonomik kısıntıları devreye sokabilir.  

 

Kurumsal Amaç:  İnsan kaynakları yönetiminin var oluş nedeni kurum amaçlarını 

gerçekleştirmektedir. İnsan kaynakları yönetimi için kendi çerçevesinden 

bakıldığında bir sonuç olarak düşünülmez; insan kaynakları kurumun ana amaçlarını 

gerçekleştirilmesi konusunda destekleyici bir noktada durmaktadır. Kısaca açıklamak 

gerekirse kurumun tamamına hizmet edecek birim insan kaynaklarıdır. 

 

İşlevsel Amaç: İnsan kaynakları yönetimi var oluş sebebi kurum amaçlarını 

gerçekleştirmektir. Kurumun ihtiyaçlarına uygun olacak optimum bir seviyede 

birimin katkısının olmasını sağlamak ve bunun sürdürebilir hale getirmek. İnsan 

kaynakları yönetiminin sahip olduğu yapının kurum ile uyumlu olması çok 

önemlidir, bu yapı olması gerekenden daha karmaşık olduğunda veya daha basit ve 
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az olduğunda kaynak israfı denilen nokta durum çıkar. Ne karmaşık bir kurum yapısı 

olmalı ne de kurumun ihtiyaçlarına yanıt veremeyecek yetersiz bir yapısı olmalı.  

Çalışan Amacı: Çalışanların kendi kişisel amaçlarını gerçekleştirmeleri konusunda 

yardımcı olmak. Eğer çalışanların istihdamının devam etmesi isteniyorsa ve 

motivasyonları arttırılmak isteniyorsa onların kişisel amaçları karşılanmalıdır. Ama 

en önemli şey çalışan amaçları ile kurum amaçlarını gerçekleştirmektir. Kişisel 

amaçlarını tatmin edemeyen çalışanın performansı da azalabilir.  

 

İnsan kaynakları yönetimi genel bir bakış açısından bakıldığında bir yandan 

çalışanların kurum içindeki performanslarını arttırmayı hedeflerken, diğer yandan da 

çalışanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Organizasyonel performans, bütün 

bu boyutları içeren çok yönlü bir hedeftir ve başarılı bir insan kaynakları yönetimi 

programının nihai sonucudur.  

 

Canman’a göre insan kaynakları yönetiminin temel amaçları daha kısa bir şekilde 

aşağıdaki ana başlıklarla özetlenebilir;  

a. Çalışanlar sayesinde yönetimin kurumsal hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak.  

b. Çalışanların bütün potansiyellerini değerlendirmek ve onların kapasitelerinden 

yararlanmak. 

c. Çalışanların ve kurumun performansını yükseltmek. 

d. Hem kurumun hem de insan kaynakları bölümünün politikalarını orta bir 

noktada buluşturmak ve bütünleştirmek, bu sayede kurum kültürünü 

şekilendirmek. 

e. Kurum içerisinde bulunan bütün kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanmak ve 

kaynakları kurumun ihtiyaçlarına uygun hale getirmek. Bunlar doğrultusunda 

kurum ihtiyaçlarına yönelik işe alım politikaları oluşturmak.  

f. Çalışanların gizli beceri ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmek için gereken 

ortamı hazırlamak.  

g. Ekibin ekip çalışması, toplam kalite, yenilik gibi konuları ortaya çıkarabileceği 

ve bunları geliştirebileceği koşulları sağlamak. 
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h. Ekip içerisinde uyumlu çalışmanın ve esnek çalışmanın daha istenebilir olması 

için bunların yetkiliklerle birlikte teşvik edilmesi ve özendirilmesi. (Canman, 

2000) 

 

 

Tablo 2: Yönetim Amaçlarının Yönetim Faaliyetleri İle İlişkilendirilmesi 

YÖNETİM AMAÇLARI DESTEKLEME FAALİYETLERİ 

Toplumsal Çevre ile İlgili Amaçlar Yasal Zorunluluklar 

Çeşitli Hizmetler 

Sendika - Yönetim İlişkileri 

Kurumsal Amaçlar İnsan Kaynakları Planlaması 

Çeşitli Hizmetler 

Personel Seçimi 

Değerlendirme 

Yerleştirme 

Denetim 

Fonksiyonel Amaçlar Değerlendirme 

Yerleştirme 

Denetim 

Personele Yönelik Amaçlar Eğitim Ve Yerleştirme 

Değerlendirme 

Yerleştirme 

Ücretlendirme 

Denetim 

Kaynak: (Werther & Davis, 1989) 

 

1.4 İş Analizi Uygulaması ve Tanımı 

 

Kurumlarda eskiden uygulanan geleneksel yönetim şekliyle yapılan işletme 

mantığında ve bu konuyu ilgilendiren diğer alanlarda ortaya çıkan yeniliklerle 

birlikte bunlara uyum sağlayacak şekilde değişmiştir. Kurumlardaki etkin bir 
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yönetim yaklaşımı ihtiyacı; nüfus sayılarında ortaya çıkmış olan artış, insan 

ilişkilerindeki gelişen farklı yaklaşımlar, piyasadaki kurum sayılarındaki artış, 

çalışanların eğitim ve öğretim konusunda kendilerini geliştirmiş olmaları ve bu 

doğrultuda isteklerinin eski dönemlere göre daha yüksek olması gibi nedenler 

sonucunda ortaya çıkmış bulunmaktadır.  

Bireyin yaptığı iş hakkında bilgi sahibi olmak, örgütün insan kaynağını verimli bir 

şekilde yönlendirmesi ve yönetmesi için temel teşkil etmektedir. İş Analizi, işin 

tanımını yapmak için kullanılan sistematik bir süreçtir. İş analizinin amacı işi yapan 

her çalışan hakkında değil, işin kendisi hakkında bilgi toplamaktır. İş bir kurumun 

amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli olarak nitelenen faaliyet ve fonksiyonlardır. 

 

İş analizinde meslek, iş, sorumluluklar, görevler, yetkinlikler, raporlanacak 

pozisyonlar ve işin gereklilikleri incelenmektedir. 

 

İş analizi yapan kişinin analiz yaptığı sektörün genelinden de yaptığı analizin konu 

başlıklarına uygun olarak haberdar olması gerekmektedir. İş analizcisinin, işi analiz 

edilen çalışan ile dostça bir ilişki kurabilmesi sürecinin daha doğru işlemesi 

konusunda yardımcı olacaktır. Aksi takdirde çalışan doğru bilgileri paylaşmayabilir 

ya da gergin durumlar ortaya çıkabilir. Analizcinin çalışanın güvenini kazanabilmek 

için aynı zamanda süreç hakkında detaylı ve doğru bilgiye sahip olması gerekir. 

Çalışanın kendi hayalleri veya yaptığı işe ilişkin duyguların analize yansıtılmaması 

gerekmektedir. Analizi yapan kişiden ve onun kişisel özelliklerinden bağımsız olarak 

değerlendirme yapılması esastır.  

 

a) İş Analizinde Kullanılan Yöntemler 

 

Geleneksel Yöntemler: Gözlem ve mülakat yöntemleriyle çalışanlardan bilgi 

toplanması ve iş tanımının hazırlanmasıdır. 
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Yapılandırılmış Yöntemler: Yapılandırılmış yöntemler, önceden hazırlanmış belirli 

formların düzen ve esasına göre yürütüldüğü için nicel bilgiler sunmaktadır. 

Yapılandırılmış yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir; 

 

a. Görev Envanteri: Bir mesleki alanda yapılması gereken ya da bu mesleki alana 

ilişkin görevler listesinden oluşmaktadır. 

b. Pozisyon Analizi Formu: Çalışan merkezli faaliyetleri dikkate alan 

yapılandırılmış bir iş analizi formudur. 6 boyutta incelenen (bilgi girdisi, zihinsel 

süreçler, iş çıktısı, kişilerarası ilişkiler, iş ortamı ve diğer iş özellikler) 187 iş 

unsurunu içermektedir. 

 

c. Fonksiyonel İş Analizi:  Çalışan kişinin veri, kişi ve nesne ile ilişkisini dikkate 

alan bu unsurlar ile ilişkili olarak yaptığı faaliyetler üzerinde duran bir 

yöntemdir. 

  

Kritik Vakalar Tekniği: Bir işi iyi yapan kişinin davranışlarıyla, kötü performans 

gösteren kişinin işe ilişkin davranışlarını karakterize eden özellikleri ortaya koymaya 

çalışır. 

 

Yukarıdaki tekniklerin yanında daha önceki analizleri incelemek, iş araçlarını 

incelemek ve bazı durumlarda iş analizi yapacak araştırmacının o işi yapması da 

analize katkı sağlayabilir. 

 

b) İş Analizi Sonuçları 

 

İş analizi sonuçlarından elde edilen veriler, işle ilgili somut bilgilerin yer aldığı 

çizelgelerin oluşturulmasında önemli yararlar sağlar.  

 

a. İş Analizinde Kullanılan Yöntemler 

b. İş Gereklilikleri 

c. İş Performansı Standartları 

d. İş Sınıflarının Oluşturulması 



 
 

14 
 

 

Mecham, 2200 ayrı işi, pozisyon analiz formu ile analiz ederek, elde ettiği verileri 

faktör analizine tutmuş ve “13 genel iş boyutu” ortaya çıkmıştır; 

 

a. Karar verme, iletişim kurma ve genel sorumluluklar 

b. Makine kullanmak 

c. Sekreterlik faaliyetleri 

d. Teknik faaliyetlerde bulunmak, 

e. Hizmet faaliyetlerinde bulunmak, 

f. Düzenli & esnek çalışma saatlerinde çalışmak, 

g. Monoton faaliyetlerde bulunmak, 

h. Çalışma ortamında olmak, 

i. Fiziksel faaliyetlerde bulunmak, 

j. Diğer çalışanlara gözetmenlik yapmak, koordinasyonu sağlamak, 

k. Halkla ilişkiler & müşteri ilişkileri, 

l. Zevksiz, tehlikeli, riskli iş koşullarında çalışmak, 

m. Tipik olmayan bir çalışma programına sahip olmak. 

 
1.5 İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı ve Amacı 

 

İnsan kaynakları planlaması kurumlarda çalışacak olan kişilerin özellikleri ve 

karakterleri konusunda belli bir standart içinde olmasını sağlamaktır. Bu planlama 

20.yy.’ın ilk çeyreğinde endüstriyel psikoloji ve iş etüdü uygulamalarını ve 

çalışanların verimliliklerinin nasıl arttırılabileceğine yönelik çalışmaları kapsıyordu. 

İşgücünün kaynaklarının kurumun yapısına ve ihtiyaçlarına uygun olarak 

planlanması ve programlanması gerekmektedir. Günümüzde hazırlanan plan ve 

programlar dahilinde işe alınacak kişilerin sayısı ve niteliklerinin yaklaşık olarak 

belirlenmesi ve bu işgücünün kaynaklar kullanılarak hangi ölçüde tamamlanacağının 

belirlenmesi gerekmektedir. Kısaca insan kaynakları planlaması başlığı kurum 

çalışanlarının yeteneklerinin belirlenmesi ve aynı zamanda çalışanların emeklilik, 

transfer etme, terfi ettirme, çeşitli nedenlerle işe devamsızlık yapma ve yine çeşitli 

nedenlerle işten çıkmalar sonucunda ortaya çıkabilecek boşalmalar ya da çeşitli 

nedenlerden kaynaklanabilecek daralmalara ait öngörülerdir. Çok kısa zaman 
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diliminde yapılan plansız ve programsız işe alımlar kurumlar için gereksiz maliyetler 

doğurmaktadır. 

 

İşgücü planlamasının yapılmasının ikinci nedeni kurumda hali hazırda çalışan 

kişilerin yetkinliklerinin yani bilgi, beceri ve yeterliliklerinin en etkin şekilde 

kullanılmasının sağlanmasıdır.  

 

İşgücü planlamasının diğer amaçlarını sayarsak; yeni çalışan seçimi yerel işgücü 

piyasasından gerekli seçimleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmek, çalışanların 

eğitimlerini ihtiyaçları doğrultusunda planlayabilmek, kurumun toplumda 

gerçekleşen ve ortaya çıkan yeni koşullara rahat uyum sağlayabiliyor olması, 

piyasada ve teknolojide ortaya çıkan yeniliklere yanıt verebiliyor olmak, kurumda 

boşalan pozisyonları zamanında ve en doğru adaylarla doldurabilmek, yasal 

düzenlemelere (engelli personel çalıştırma zorunluluğu, stajyer öğrenci üst limiti vb.) 

göre hareket edebilmek.  
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Tablo 3: İşletme Stratejileri ile İnsan Kaynakları Planlaması Arasındaki İlişki 
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            Kaynak: (Anthony, Kacmar, & Perrewe, 1996) Alıntılayan: (Arslan, 2012) 

 

Büyüme ve 
Genişleme

Nitelikli İnsan Gücü 
Sağlama, Eğitim ve 

Teşvikler

Yeni Kadro, Teşvikler, 
Eğiim ve İşe Alma

Ortak Kültür Oluşurma, 
İşe Alma, İşten Ayırma

Kadroyu Düzenleme, 
Geçici Görevlendirme 

ve İşten Ayırma 

Yerel Düzeyde İşe 
Alma ve Eğitim

Maliyeti Azaltma,
Ücretleri Kısma, 

Verimliliği Arttırma

Üstün Becerikli İnsan 
Kaynakları, Eğitim ve 

Özel Planlar

İşten Ayırma FaaliyetiTasarruf

Çeşitlilik

Birleşme ve 
Satınalma

Değişim yok

Farklılaştırma

Düşük Maliyeli
Üretim

Yüksek Kalite

İŞLETME STRATEJİLERİ İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
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İnsan kaynakları ve işgücü planlaması kısa (1-2 yıllık), orta (3-5 yıllık) ve uzun (5-10 

yıllık) dönemler için olabilir. 

 

Şekil 1: Çalışan Sayısı – Kurum Ömrü Yaşam Eğrisi 

 

İşgücü açısından yukarı tabloyu incelediğimizde olgunluk dönemine kadar işgücü 

sayısında artış olurken olgunluk dönemi işgücü sayısı açısından durgunluk dönemi 

olarak isimlendirilirken düşüş ve ölüm dönemine ilişkin eğriler işgücü sayısında 

yaşanan daralmayı işaret eder. Bu süreç açısında insan kaynaklarının proaktif bir 

şekilde plan yapmış olması ve işlemleri süreç ile ilgili adımları gerçekleştiriyor 

olması beklenmektedir. 

  

Yeni ürün yaşam eğrisine göre insan kaynaklarının ağırlıklı olarak ilgilendiği 

süreçler de değişikliğe uğramaktadır. Genişleme döneminde işe alım ve ekibin esnek 

yapısı önem taşırken olgunluk döneminde insan kaynakları ekibi emeklilik planları, 

orta kademe yöneticiler ve uzman düzeyi çalışanları kariyer planlaması ve eğitimleri 

gibi konulara bazen de ekibin nasıl ve ne ölçüde daraltılacağı gibi konulara 

yoğunlaşacaktır. Kurum için düşüş dönemine gelindiğinde işten çıkarmalar, işgücü 

kısıntıları ve daha önce oluşturulmuş ve planlanmış olan emeklilik planlarının 

gözden geçirilmesi konuları ön plana çıkacaktır. 

Çalışan Sayısı 

Seviyesi

Büyüme Olgunluk Düşüş Ölüm

Zaman

Pazara 

Giriş
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Kurumlarda işgücü talebinde bulunmada tahmin edileceği gibi sınırsız bir yaklaşım 

sergilenememektedir. İşgücü talebini artmasını veya azalmasını sağlayan birçok 

etken vardır. 

 

a) Dış Etkenler 

Ülkenin ekonomik durumu, sosyopolitik durumu ve yasaların durumu, teknolojik 

gelişim, rakip firma ve ülkelerin durumu. 

 

b) Örgütsel Etkenler 

Kurumun stratejik planları, bütçeler, satış ve üretim tahminleri, büyüme ve gelişme 

durumu, kurumun yapısı ve görev tanımları. 

 

c) İşgücü Etkenleri 

İşten çıkarmalar, sağlık sebebiyle alınan uzun izin/raporlar, emeklilik, istifalar. 

 

Özellikle dış etkenlerin önceden kestirilmesi çok zordur ve bu etkenler firmaları çok 

zorlamaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan ekonomik dalgalanmalar ve ekonomik 

krizler nedeniyle firmalar normalde norm kadro çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 

işgücü sayısının daha altındaki sayılarda çalışanla idare etmeyi ya da dış firmalar 

üzerinden kiralık çalışanları tercih etmektedir. Bu tercihlerin sebebi olası bir 

ekonomik kriz halinde ortaya çıkabilecek işten çıkarma/tazminat maliyetleri, işten 

çıkarmaların hukuksal ortama taşınması ihtimali ve kurumun imajında ortaya 

çıkabilecek hasarlar gösterilebilir. 

 

İnsan kaynakları ve yöneticiler kuruma ait planları proaktif bir şekilde hazırladıysa 

ortaya çıkabilecek birçok negatif durumla baş edebilecektir. Planların doğru 

hazırlanabilmesi için insan kaynakları ekibi çeşitli teknikler kullanırlar.   
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1.6 Seçme & İşe Alım Kavramları ve Uygulama Yöntemleri 

 

 Uygun niteliklere sahip çalışanın bulunması, seçilmesi kurumun gelişimi ve 

sürekliliğini koruması açısından en önemli insan kaynakları aşamalarından biridir. 

İşe alım süreci yani uygun adayın sistematik bir şekilde seçilmesi sürecidir.  

 

Kurumlar her yıl milyonlarca Türk Lirası tutarında yatırımlar yapmaktadır. Ortaya 

çıkan bu yatırımlar, ilerleyen teknoloji ve uluslararası rekabet ortamı kurumlardaki 

işgücü açığını daha nitelikli bir hale getirmiştir. Rekabet ortamı ve piyasalardaki hızlı 

gelişime ayak uydurabilmenin en önemli unsuru yetişmiş veya hızlı bir şekilde 

yetişebilecek çalışanların kadroda yer almasıdır.  

 

İşe alım sürecinde “Doğru işe, Doğru zamanda, Doğru kişi” ’nin alınması ilkesi 

esastır. Adaylar yapı, düşünce, yetenek, merak ve kültür birikimi konusunda 

birbirlerinden farklılıklar taşımaktadır. Öncelikle nasıl bir pozisyona hangi 

özelliklere sahip bir kişinin arandığının belirlenmesi gerekmektedir. Bazen 

yöneticiler deneyimsiz veya yeni mezun bir aday alıp kurum kültürüne göre 

yetiştirmek ister bazen de konusunda deneyimli adaylarla çalışmak ister.  

 

İnsan kaynakları ekibi kurumun kuruluşu ile birlikte belli standartların oluşmasına 

takiben kurumda bulunan bütün pozisyonların görev tanımlarını oluştururlar. Bu 

görev tanımları ilerleyen zaman dilimleri içerisinde insan kaynaklarının temellerini 

destekleyecek bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Görev tanımlarının amacı o 

pozisyona gelecek kişinin veya hali hazırda çalışan kişinin hangi görevleri yerine 

getirmesi gerektiğinin ve bu görevleri yerine getirmek için sahip olması gereken 

özelliklerin belirtilmesidir. Görev tanımlarının oluşturulması sürecinde varsa o 

pozisyondaki kişi ile bu konu için yapılandırılmış bir mülakat gerçekleştirilir. Bu 

mülakat esnasında bir gününün, haftasının ve ayının nasıl geçtiği gibi konular 

konuşulurken her adım detayları ile incelenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda o 

pozisyon için benzer bir mülakat yönetici pozisyonundaki kişi tarafından da 
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gerçekleştirilmektedir. Yapılan mülakatlar sonucunda kişilerin de fikri alınarak o 

görevleri gerçekleştirecek kişinin kalifikasyonları da belirlenmektedir. Son adım 

olarak yine bütün görüşmelerin sonucunda bu pozisyonun organizasyon şemasındaki 

yeri de belirlenmiş olur.   

 

Tablo 4: İşe Alım Süreçleri 

 

 

 

Bölümler herhangi bir pozisyonun boşalması durumunda eğer o göreve bir başka 

çalışan almak istiyorlarsa insan kaynakları departmanı ile iletişime geçerler. İnsan 

kaynakları (İK) bütçesel kontrollerini gerçekleştirdikten sonra üst yönetimin de 

onayını alarak işe alım sürecini başlatır. Bazı kurumlarda üst yönetim onayı yazılı bir 

şekilde çalışan istek formu aracılığı ile istenir.  

 

 

 

 

 

 

Taleplerin 
İK'na 

İletilmesi 

İK Bütçe 
Onayı 

İlan 
Yayınlan-

ması 
(İnternet & 

Gazete) 

Başvuru 
Süreci 

Özgeç-
mişlerin 
İncelen-

mesi 

Ön 
Mülakat 

Adayların 
Belirlen-

mesi 

Bölüm 
Yöneticisi 

ile Bire 
bir 

Mülakat 

Referans 
Kontrolü 

İş 
Teklifi 

Evrak 
Hazırla-

ma 

Kurumda 
İşbaşı 
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Tablo 5: Çalışan İstek Formu Örneği 

 

 

 

Alınan bütçe onayı ile birlikte insan kaynakları ekibi ilgili adayın arayışlarına başlar. 

Günümüzde ilgili adayların arayış süreçleri kurum içinden başlamaktadır. Kurum 

içinden yapılan yerleştirmeler adayın şirkete alışma sürecini ortadan kaldırırken 

kurum için aynı zamanda diğer pozisyonları için yaptığı arayışlarda tercih edilmesine 

destek olmaktadır. Eğer kurum içerisinde o pozisyon için uygun aday yoksa insan 

kaynakları dış adayların aranması sürecine başlar. Bu süreç pozisyonla ilgili olan 

Date : Starting Date :

Tarih : Başlangıç Tarihi :

Job Title :

Unvan :

About the candidate:

Aday hakkında:

Male Female Age:---------

Erkek Kadın Yaş

Status: Budget: Actual: Difference:

Statü: Bütçe Gerçekleşen Fark

Permanent: Temporary: Full Time: Part Time: Casual:

Kadrolu: Geçici: Tam Zamanlı: Yarı Zamanlı: Ekstra:

Replacing Whom:

Kimin Yerine:

Last Day of Work:

Son Çalışma Günü:

Qualifications Required:

Aranan Özellikler:

Department Head Dir. Of Human Resources

Departman Yöneticisi İnsan Kaynakları Direktörü

General Manager

Finans Direktörü Genel Müdür

Financial Controller
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ilanların yayınlanması ile başlar daha önceki senelerde bu sadece gazete ilanı ve 

internette bulunan kariyer siteleri aracılığı ile yapılmaktaydı. Ancak günümüzde bazı 

orta kademe yönetici pozisyonları “LinkedIn” gibi profesyonellere yönelik sosyal 

medyada da aranmaya başlamıştır. Aday arama kaynağı olarak bazı pozisyonlarda 

Türkiye İş Kurumu’ndan ve üniversitelerden, ilgili meslek okullarından veya meslek 

liselerinden destek alınır. Kurumlar için ödenen ücretlerin yüksekliği nedeniyle 

danışmanlık firmalarıyla çalışmak genellikle son tercih olmaktadır. 

    

Adayların başvurularını takiben, aranan kriterlere uygun olan adaylar seçilerek 

mülakata davet edilir. Mülakat amacıyla kuruma gelen adaylardan genellikle kuruma 

özel hazırlanmış olan başvuru formunu doldurması istenir. Aşağıda bulunan mülakat 

türlerinden uygun olan/olanlar seçilerek mülakat gerçekleştirilir.  

 

Sık kullanılan mülakat türleri; 

Telefon/İnternet Mülakatı: Bu mülakat türü çok fazla aday varsa veya uygun adaylar 

şehir dışındaysa gerçekleştirilir. Bu tekniğin artısı maliyet ve zaman tasarrufu 

yapılması konusunda yardımcı olmasıdır. Negatif yönü aday ile birebir görüşmenin 

yerini tutmamasıdır. 

 

Birebir Mülakat (Tanışma Mülakatı): Aday ve insan kaynakları yetkilisinin özel bir 

odada yalnız olarak gerçekleştirdiği bir saate yakın bir sürede gerçekleşen 

görüşmelerdir. İnsan kaynakları yetkilisi bu mülakatta daha çok adayın kurum 

kültürü ve yapısına uygun olup olmadığı yönünde araştırmalar yapmaktadır. 

 

Yetkinlik Bazlı Mülakat: İlk aşamayı geçmiş olan adaylarla yapılan bu mülakat 

türünde daha çok adayın açık olan pozisyonun görev tanımında yer alan işleri 

gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği yönündeki araştırmaları kapsamaktadır. Bu 

görüşme adayın işe alım konusunda gerekli eğitimleri almış olan potansiyel 

yöneticilerinden biri ile birlikte gerçekleştirilir.  
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Grup Mülakatı: Genellikle 10-12 kişilik aday grupları halinde gerçekleştirilmektedir. 

Grup mülakatının gerçekleştirilmesindeki amaç çok fazla sayıdaki adayın 

elenmesidir. Genellikle büyük kurumların giriş seviyesindeki pozisyonları (stajyer, 

uzman yardımcısı, asistan vb.) için tercih edilen bir tekniktir. İK ekibinin zamandan 

tasarruf etmesini sağlarken bazen kalabalık nedeniyle iyi adayların gözden 

kaçmasına da sebep olabilir. 

 

Örnek Olay: Bu mülakat türünde adaya bir senaryo ve ilgili parametreler verilir. 

Örneğin: “Bir ithalat firması için A marka buzdolabını mı B marka buzdolabını mı 

ithal tercih edersin? Neden?” Adayın hızlı düşünme ve analitik yetenekleri 

ölçülmeye çalışılan bir yöntemdir. Genellikle 3-4 saati bulan görüşmelerdir. 

 

Stres Mülakatı: “Stres mülakatlarında amaçlanan, adayın dengesini nasıl 

koruduğunu, uyum yeteneğini ve beklenmeyen olaylar karşısında kendini ne kadar 

çabuk toparladığını görmektir. Bu tür mülakatlar özellikle işin gereği olarak yüksek 

stres düzeyi yaratan ortamlarda çalışacak adaylara uygulanır.” (Barutçugil, 2004) 

 

Mülakatlar sonlandırılırken adaylara süreç hakkında bilgi verilir ancak mülakatın 

sonucu hakkında hemen bilgi verilmez. Uygun olan adaylar ikinci mülakata davet 

edilir veya referans kontrolü aşamasına geçilir. Referans kontrolü genellikle adayın 

daha önce çalışmış olduğu yerlerdeki yöneticileri ile telefon veya internet yoluyla 

iletişim kurularak gerçekleştirilir. Referanslarda kişinin iş bilgisi ve ekip ile uyumu 

sorgulanmaktadır. 

 

Referans kontrolü de olumlu sonuçlanan adaya telefon yoluyla veya yazılı olarak 

sürecin olumlu sonuçlandığı ve adaya olan teklif paylaşılır. Görüşme süreci olumsuz 

sonuçlanan adaylara uygun şekillerde profesyonel bir biçimde geri dönüş yapılır. 

 

 

 



 
 

25 
 

1.7 İnsan Kaynaklarının Yasal Süreçleri ve Ücretlendirme Uygulamaları 

 

a) İnsan Kaynaklarının Takibindeki Yasal Süreçler 

 

İnsan kaynakları ana ve en önemli görevlerinden birisi de kurum ve çalışan 

arasındaki ilişkinin başından sonuna kadar kanunlara uygun bir şekilde ilerlemesidir. 

Kurum ve çalışan arasındaki ilişki işe girişiyle birlikte başlar. Bütün çalışanlar 

çalışacakları kurumun yapısına ve kanunlara uygun olarak hazırlanmış bir sözleşme 

imzalayarak işe başlarlar. Yabancı çalışanların çalışma izinlerinin mutlaka işe 

başlamadan önce alınmış olması gerekir. 

 

İnsan kaynakları çalışanların kurum kurallarına uyarak çalışması sağlamakla 

yükümlüdür. Kurum içerisinde barış ortamının sağlanması yine kuralların takip 

edilmesi ile gerçekleşmektedir. Kuralların dışına çıkılması veya kurum içi barışın 

zedelenmesi durumunda insan kaynakları bu duruma sebep olan çalışandan savunma 

talebi isteyebilir ve çalışanın savunması yaşanan olay için tatmin edici bir yanıt 

değilse çalışana uyarı verilebilir. Bu hassas süreçlerin hepsinin kanun ve 

yönetmeliklere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 

İnsan kaynakları aynı zamanda izinlerin takip edilmesi, kıdemler, çalışma saatleri ve 

çalışanlara verilen haklarla ilgili sistemlerin düzgün işliyor olmasından sorumludur. 

 

b) Ücretlendirme Kavramı ve Uygulama Şekilleri 

 

Ücretlendirme, sadece çalışanların işletmede tutulabilmesinde değil, aynı zamanda 

nitelikli çalışanların işletmeye çekilebilmesinde de önemli rol oynamaktadır. 

(Aldemir, Ataol, & Budak Solakoğlu, 1993) İyi çalışanların kuruma çekilmesinde 

etkili olan ücret yönetimi bazen de çalışanların motivasyonunu düşürebilmektedir. 

Çalışan motivasyonunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ücretlendirme 

sistemindeki hareketlerin eşit işe eşit ücret ilkesiyle yola çıkması gerekmektedir. İyi 

bir ücretlendirme sisteminin temel amaçları şu şekilde özetlenmiştir: 
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a. Nitelikli potansiyel çalışanları işletmeye çekebilmek, 

b. Nitelikli çalışanların kurumdaki sürekliliğini sağlamak, 

c. Çalışanları motive etmek, 

d. Çalışanların performansını yükseltmek, 

e. Çalışan verimliliğini arttırmak. (Okakın & Şakar, 2013) 

 

Çalışanın toplam kazancı oluşturan ücret ve maaş sistemini üç ana grupta 

toplayabiliriz, 

 

a. Temel maaş veya ücret: işverenin çalışanına belli aralıklarla ödediği (aylık) 

toplam kazancın büyük ve sabit kısmıdır. 

b. Parasal güdüleyiciler: Çalışanların yaptıkları işlerde sergiledikleri performans 

karşılığında verilen  ödüllerdir (prim, ikramiye, vb.), 

c. Diğer yararlar: dolaylı ödüller adı altında toplanan, sağlık sigortası, işsizlik 

sigortası, tatil, araba, ev kira yardımı. (Tileylioğlu, 2005) 

 

Kurumlar genellikle ücretleri belirlerken bulunduğu sektöre ve çalışan profiline 

uygun olan metotlardan birisini kullanır. Belirlenen bu ücretlerin kontrolünün 

yapılabilmesi için sektördeki rakip firmalarla kıyaslama çalışmaları yapılmalıdır. 

Ücretler genellikle kurumlar arası yapılan kıyaslama çalışmalarıyla yıllık olarak 

gözden geçilir. Kurumlar bazen kendi aralarında yaptıkları bu çalışmaların tarafsız 

bir danışmanlık firması tarafından yapılmasını da tercih edebilir. Danışmanlık 

firması tarafından yapılan araştırmaların kurumlara yararı birçok kuruma ait bilgiye 

ulaşabilmelerine olanak sağlamasıdır. Ücretler oluşturulurken kurumun piyasadaki 

yeri önemli bir noktadadır. Sektörde ücret olarak durmak istediği yer önemlidir.  

 

Genellikle çok büyük kurumların sektörün en yüksek maaşını veren firmalar olması 

beklenirken gerçekte durum bundan daha farklıdır. Büyük kurumların çalışanlarına 

verdiği güvence ve kariyer planı gibi etkenler çalışanların daha düşük maaşlara bu 

kurumları tercih etmesini sağlamaktadır. 

 

 

 



 
 

27 
 

1.8 Performans Değerlendirme Yönetimi Kavramı ve Uygulama Şekilleri 

Performans Yönetimi, değerlendirme sistemini de içine alan ve daha geniş kapsamda 

kullanım alanları bulunan bir sistemdir. (Yalçın & Kılıç, 2002) Dobbins, Cardy ve 

Carson yaptıkları çalışmada performans yönetimi kapsamında;  

 

• Performans planlama ve geliştirme,  

• Performans değerlendirme,  

• Geri besleme,  

• Başarı değerlemesi ile ilgili ödül sistemleri,  

• Grup ve birey bazında yapılan çeşitli araştırmaların ve incelemelerin yer aldığını 

ifade etmişlerdir. 

 

Günümüzde her kurum  piyasadaki rekabette yerini korumaya ve hatta bu rekabet 

içerisinde üstün bir noktaya gelmek için elinde bulunan kaynakları çok daha etkin bir 

şekilde kullanması gerektiğini fark etmiştir.  Kurumlar için en önemli kaynak insan 

kaynağı olduğu için son yıllarda bütün dünyada performans değerlendirme 

sistemlerin geliştirilmesi ve takibi önemli oranlara ve değerlere ulaşmıştır. Bu artışta 

performans artışı hedeflenirken yapılan hataların da payı vardır, verilen önem ve 

dikkat bu sebeple de artış göstermiştir. Performans değerlendirmesindeki amaç 

çalışanların kurum hedeflerine ne kadar yaklaştığı ve hedeflere ulaşabilmek için 

neler yapması gerektiğini araştırmayı amaçlarken, çalışanlar açısından baktığımızda 

da çalışanlarını kurumlarını hangi yönlerde eksik gördüğü de ortaya çıkabilmektedir. 

Performans değerlendirmesi ise, bireylerin, birimlerin ya da işletmelerin 

performanslarının daha önceden belirlenmiş daha önce de benzer pozisyonlar da 

çalışmış çalışanların performansları temelinde önceden belirlenmiş bazı standartlara 

göre ölçülmesini içeren süreçtir. (Sümer, 2000) 

 

Performans değerlendirme süreçleri kurumlar içerisinde belirlenmiş olan aralıklarla 

gerçekleştirilir. Bu aralıklar 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olabilir. İlgili görevi yürüten 

çalışan ve yöneticisi arasında gerçekleşen performans değerlendirme görüşmelerinde 

geçen performans değerlendirme sürecinden bu yana geçen sürenin nasıl geçtiği 
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üzerinde durulur. Çalışanın performansında gelişmesi gereken noktalar ve iyi olduğu 

noktalar üzerinde durulur. Bazen yapılan görüşmelere insan kaynakları yetkilileri de 

katılır. Bazı kurumlar da sadece yöneticilerin astlarını değerlendirdiği bir performans 

sistemi kullanılırken bazılarında 360 derece performans değerlendirme sistemi 

kullanılır. 360 derece performans değerlendirme sisteminde çalışan eş pozisyondaki 

ekip arkadaşları, yöneticileri, kendisi ve varsa astları tarafından değerlendirilir. 

Değerlendirme sonuçlarına çalışan ile birlikte varılır ve bir sonraki dönemde neler 

yapılması gerektiği ve varsa alınması istenen eğitimler de konuşularak süreç 

sonlandırılır. Profesyonel olarak yapılandırılmış formlar eşliğinde tamamlanan bu 

değerlendirmelerin formları insan kaynaklarına iletilir. İletilen bu formlar insan 

kaynakları tarafından incelenir ve onaylanır. Onaylandıktan sonra kurum içerisinde 

kullanılan insan kaynakları sistemine işlenir. Taraflar tarafından imzalanmış olan 

matbu formlar çalışanın dosyasına kaldırılır. Formun bir örneği çalışana verilir.  

 

İyi geliştirilmiş bir performans değerlendirme sistemi kurumlar için çok yararlı 

olabilir. Gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerdeki kurumlarda bu görüşmelerin önemi 

büyüktür. Gerçekten doğru sonuçları verebilecek sistemin oluşturulabilmesi için 

kurumun ciddi bir maddi kaynak ve zaman ayırması gerekmektedir. 

 

Performans değerlendirmenin dezavantajları; 

 

a) Sistemin geliştirilmesi sürecinde çok zaman kaybedilebilir, 

b) Kıdeme göre terfi olması gerektiğine inanan çalışanlar arasında huzursuzluğa 

sebep olacaktır, 

c) Bazı çalışanlar değerlendirilmekten rahatsız olabilir, 

d) Olumsuz değerlendirme alan bazı çalışanların kişisel saygılarına hasar olabilir, 

e) Değerlendirmeyi yapan kişi bu işi yapmaktan mutsuz olabilir, 

f) Olumsuz geri bildirim kişilerin isteklerini azaltabilir, 

g) Olumsuz değerlendirmeler karşı taraf açısından kişisel algılanabilir ve ilişkiler 

düzelmemek üzere bozulabilir, 

h) Değerlendirmelerin haksız olduğuna inan çalışanlar için moral bozukluğu ve 

çalışma ortamının kötüleşmesine sebep olabilir, 
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i) Çalışanlar işlerini iyi yapmak yerine performans değerlendirmede iyi skor 

yakalama hedefine yönelebilirler, 

j) Çalışanlar yaptıkları iyi şeylerin gözden kaçırıldığını sadece kötülerin takip 

edildiğini düşünebilirler. 

 

 

Performans değerlendirmenin avantajları; 

 

a) Çalışanların kendine saygısı artabilir, 

b) Yapılan değerlendirmeler kurumu çalışanın gözünde daha profesyonel bir yere 

koyabilir, 

c) Çalışanlar performanslarını yükseltme konusunda istekli hale gelirler, 

d) Çalışanlar adil davranıldığı düşünürler, 

e) Çalışanların kendini geliştirmesine olanak sağlanır ve yeni hedefler verilebilir, 

f) Değerlendirmeler sonuncunda çalışanları görevleri netleşebilir, 

g) Eğitim programlarının oluşturulması ve katılımcıların seçilmesi konuları çok 

daha profesyonel bir şekilde gerçekleştirilebilir, 

h) Çalışanlar kurumun amaç ve değerlerini daha iyi anlayabilir, 

i) İleri ki yıllarda gerekecek çalışan sayısı ve niteliklerine yönelik olan planlamalar 

için veri sağlayabilir, 

j) Çalışan ve yönetici arasında daha iyi bir iletişim gerçekleşebilir ve birbirlerinden 

beklentilerini daha iyi anlatabilir ve anlayabilirler. 

 

Performans değerlendirme sistemleri: çalışanların maaş artışının belirlenmesi, eğitim, 

işten çıkarma, terfi ettirme, çalışana performansı ile ilgili geri bildirimde bulunma, 

olası yasal süreçlerde kullanılmak üzere kurumun elinde doküman halinde böyle bir 

görüşmenin kaydının olması gibi amaçlarla kullanılabilirler. 
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Tablo 6: Performans Danışmanlığı  

 

 

Kaynak: (Mathis & Jackson, 2012) 

Performans değerlendirme yönetim sistemlerine yönelik eğitimlerin bütün yöneticiler 

ve çalışanlar tarafından alınması sürecin iki taraf için de verimli geçmesini 

sağlayacaktır. Değerlendirici konumundaki yöneticiler genellikle bazı hatalara 

düşmektedir. Bu hatalar cömertlik, katılıktır ve hale etkisidir. Cömertlikte 

değerlendirici değerlendirdiği kişiye düşük puan vermemek için gerçekleri 

yansıtmaz. Katılıkta ise değerlendirici çok yüksek puan vermemek veya kişinin biraz 

daha fazla çalışmasını sağlamak amacıyla düşük puan veriyor. Son olarak hale 

etkisinde değerlendirmeyi yapan kişi değerlendirdiği alan için tam olarak hangi 

noktaya bakması gerektiğini bilmiyorsa herkese aynı veya yaklaşık puanı verme 

eğiliminde olabilir. Ara ara performans değerlendirme eğitimlerinin tekrarlanması ve 

verilen puanların anlamlarının daha da netleştirilmesi yöneticilerin hata yapma 

oranlarını azaltacaktır. 

 

Performans değerlendirme formları genellikle yöneticiler ve çalışanlar için farklı 

çeşitlerde hazırlanır. Bakılan ve görüşmeye konu olan unsurlar birbirinden farklıdır. 

Çalışanlar görüşmelerin sonucunda kendileri için sunulacak bir kariyer planlamasının 

da beklentisinde olacaklardır. 

 

İstenen Organizasyonel Sonuçlar

İstenen Çalışan Performansı

Performans Danışmanlık İhtiyaç Analizi

Gerçekleşen Organizasyon Sonuçları

Gerçekleşen Çalışan Performansları

Eğitim dışı aksiyonlar Eğitim aksiyonları

Performans
Boşluğu
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1.9 Eğitimin Tanımı ve Kurumlara Sunduğu Yararları 

 

Genellikle ileri ülkeler olarak adlandırabileceğimiz gelişmiş ülkelerin diğer 

ülkelerden farkı eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şeyi güçlü kurumlar ve 

güçsüz kurumlar için de düşünebiliriz. Eğitim programları iyi tasarlanmış ve iyi 

uygulanan kurumlar piyasadaki diğer örneklere göre daha iyi konumlarda 

durmaktadır. Günümüzde artık bu farkı gören büyük ya da küçük her organizasyon 

eğitimin anlamını ve performansa olan katkısını bilmektedir. Eğitime hak ettiği 

değeri veren kurumlar sektörel değişimlere ayak uydurabilmekte ve rekabette 

yerlerini koruyabilmektedir. İlerleyen yıllarla birlikte içinde olduğumu bilgi çağında 

artık kurumlarda için bilgi çok önemli bir kaynak haline gelmiştir ve bunu koruyup 

geliştirebilmenin en önemli unsurunun da eğitim olduğu düşünülmektedir. Okullarda 

verilen eğitimlerin çalışanların gelişimi konusunda çok az bir etkiye sahip olduğu 

düşünülmekte ve profesyonel hayattaki işbaşı eğitimleri ve ilgili bölümlerin 

yöneticileri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin çok daha verimli olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Eğitimin temel amacı kişinin halihazırdaki görevindeki ya da ileride atanacağı 

görev(ler)deki performansını iyileştirmek ve geliştirmektir. Teknolojinin hızlı 

gelişimi ile birlikte teknolojik eğitim ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Yine takımların 

daha iyi iletişim kurabilmesi için iletişime yönelik birçok eğitim dış firmalar veya iç 

eğitmenler tarafından verilmektedir. 

 

Eğitimin kurumlar için olan yararlarından bazıları; 

a) Çalışanların kuruma daha hızlı adapte olmasını ve öğrenmesini sağlar. Bu da 

kurumun çalışanın yetişmesi süresince ve deneme-yanılmalarda kaybedeceği 

verimi ortadan kaldırır, 

b) Hatalar, başarısızlıklar ve bunların neden olduğu maliyet kayıplarının 

önlenmesine yardımcı olur, 

c) Yeni işe başlayanların verimli ve kuruma adapte olmuş bir çalışana dönüşmesine 

yardımcı olur, 
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d) Çalışanların yapacakları işlere hakim olmasına yardımcı olur, 

e) İletişim becerilerini yükseltir ve takım olarak verimlerini arttırır, 

f) Çalışanlar kendilerine yapılan bu yatırımlara motivasyon artışlarıyla yanıt 

vermektedir. Motivasyonu artan çalışanın kuruma olan bağlılığı da artmaktadır, 

g) İletişim kusurları sebebiyle ortaya çıkan iş stresinin azalmasını sağlar, 

h) Çalışanların sorunlara daha olumlu ve çözüm odaklı yaklaşmasına yardımcı olur. 

 

1.9.1 Eğitim İhtiyaç Analizinin Tanımı ve Amacı 

 

Kurumların hangi eğitim programlarına katılacağının belirlenmesinde ve bu 

eğitimlerin oluşturulmasındaki ilk adım eğitim ihtiyaç analizini gerçekleştirilmesidir. 

Eğitim ihtiyaç analizi ile kurum içinde eğitimin gerekli olup olmadığına, gerekli ise 

hangi birim ve bölümlerin ne tür bir eğitime ihtiyacı olduğuna karar vermek 

kolaylaşır. Eğitim ihtiyaç analizi üç düzeyde gerçekleşir. Bunlar kurum analizi, görev 

analizi ve kişi analizidir. (Sümer P. D., 2005)  

 

Kurum analizinin amacı uygulanacak eğitimin kurumun genel misyon, strateji ve 

hedefleriyle tutarlı olmasını sağlayabilmektir. İhtiyaç analizi eğitimi hazırlanan görev 

için gereken bilgi, becerileri ve yeteneklerin belirlenmesi yani yapılacak işin detaylı 

analizidir. Son adım olan birey analizi hangi kişilerin hazırlanacak olan eğitim 

programlarına katılacağıdır yani kimlerin eğitime ihtiyacı olduğunun tespitinin 

yapılmasıdır.  
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Tablo7: Eğitim İhtiyaç Analizi & Eğitim Süreci 

 

(Kocaeli Üniversitesi, 2014) 

 

1.9.2 Eğitim Yöntemleri ve Uygulandıkları Alanlar 

 

Eğitim yöntemlerini belirleyen bazı unsurlar vardır. Bu unsurlardan bazıları; sırayla 

verilecek olan eğitimin amacı, katılımcı sayısı, katılımcıların meslekleri, meslekte 

geçirdikleri süreler, kişisel farkındalıkları, bilgi ve beceri düzeyleri, eğitim için ne 

kadar zamana ihtiyaç olduğu, maliyeti, kurumun eğitim bütçesi ve eğitimi 

verebilecek kişinin durumu. 

 

Yukarıda sıralanmış olan unsurlardan kurum için geçerli olanlar netleştikten sonra 

eğitim yöntemi de seçilir. Sık kullanılan eğitim yöntemlerinden bazıları; 

 

Oryantasyon Eğitimi; Kurumda işbaşı yapan bütün çalışanların aldığı organizasyon 

yapısı ve kuruma dair detaylı bilgileri içeren eğitimdir. Genellikle kurum içi eğitimci 

tarafından verilir. Bazı kurumlarda çalışanın departmanında da oryantasyon süreci 
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devam eder. Departman içi oryantasyonda işleyiş ve yapılan işlerin detaylı paylaşımı 

söz konusudur. 

 

İşbaşı Eğitimi; En eski eğitim yöntemlerinden bir tanesidir. Çalışan çalışma alanında 

kendisinde daha kıdemli birinden destek alarak eğitilmesi hedeflenir. Öğrenilenin işe 

transferi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Eğitim süreci tamamlandığında 

kıdemli çalışan diğerinin çalışmasını kısa bir süre daha gözlemleyerek ortaya 

çıkabilecek hatalara hızlıca müdahale de edebilir. Bu tarz eğitimleri verebilecek 

kişilerin eğitim becerilerinin geliştirilmiş olması gerekmektedir. 

 

Rotasyon; Hem beyaz yakalı hem mavi yakalı çalışanlar için kullanılan bu yöntem, 

çalışanların diğer görevlerde de yetkinleşmesini sağlayarak hem çalışanı geliştirmeyi 

hem de herhangi bir pozisyonun açılması veya ihtiyaç artışı durumunda, bu görevi 

yerine getire getirebilecek yedek çalışanları hazırlamayı sağlar. Sağladığı bu esneklik 

avantajı en büyük avantajıdır. 

 

Sınıf Eğitimleri; İşbaşı eğitimden farklı olarak değişik departmanlardan kişilerle 

birlikte katılınabilinen bir profesyonel eğitmen tarafından verilen eğitimdir. 

Genellikle bir eğitim odasında slayt, video gibi görsellerden ve çeşitli aktivitelerden 

destek alarak bilgilerin paylaşılması sürecidir. Çalışanların başka departmanlardaki 

kişilerle de iletişim kurma ve paylaşım sağlaması açısında da önemlidir. 

 

Davranışsal Rol Modelleme; kişiler arası etkileşim becerilerinin geliştirilmesi 

amacına hizmet ettiği gibi, bazı motor becerilerin kazandırılmasında da etkili bir 

yöntemdir. Bu yöntemde, öncelikle geliştirilmesi hedeflenen davranışın (örn. ikna 

etme, çatışma çözme ve bir aleti parçalara ayırıp tekrar monte etme) nasıl yapılması 

gerektiğine yönelik temel ilkelerin/öğrenme noktalarının vurgusu yapılır. Öğrenme 

noktaları yapılmaması gereken “şeyler”dir. 

 

Rol Oynama; Katılımcıların gruplara ayrılarak verilen bir senaryo karşısında neler 

yaptığının gözlemlenmesi ve bütün katılımcılar tarafından yorumlanması, doğru 

hareketlerin bütün katılımcılar tarafından anlaşılmasını destekleyen bir yöntemdir. 

 

E-Öğrenme; Günümüzde etkinliği her geçen gün artan bir eğitim yöntemidir. 

Bilgisayar başında gerçekleşen profesyonel firmalar çoğu zaman da üniversiteler 
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tarafından geliştirilen bir eğitim yöntemidir. Bu yöntemin en önemli avantajları 

eğitimin çalışanın kontrolüne bırakılması, öğrenme zamanını kısalması ve öğrenme 

yerinin kişinin seçimine bırakılabilmesidir. Genellikle satış ve iletişim teknikleri, 

yabancı dil, yazılım ve programlarla ilgili eğitimler için tercih edilebilir. 

 

1.9.3 Eğitim Değerlendirme Yöntemleri 

 

Eğitime olan ihtiyaç belirlenirken eğitimin nasıl değerlendirileceği de 

belirlenmelidir. Eğitimin etkinliğini değerlemede bahsedilmesi gereken temel ilkeler 

bulunmaktadır. İlk olarak; değerleme araştırmasında deneysel denetimlerin 

kullanılması esastır. Buna göre eğitime katılanlar eğitimi almadan önce ve eğitimi 

aldıktan sonra teste tabi tutulurlar. Öte yandan diğer yöntemler olarak verimlilik 

düzeyindeki artış, maliyetlerdeki düşüş ve başarılardaki iyileşmedir. Eğitimlerin 

sonuçlarını yapılacak çeşitli testlerle veya ortaya çıkan rakamsal farklara göre 

değerlendirebiliriz. Bu imkanları sağlayamayan ortamda yöneticilerin birim 

yöneticilerinin gözlemleri ve yine çalışanların kendileri hakkındaki yorumlar da 

dikkate alınır.  

 

Tablo 8: Sistematik Eğitim Süreci 

 

            Kaynak: (Mathis & Jackson, 2012) 
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2. BÖLÜM  

HİZMET SEKTÖRÜ KAVRAMI VE TANIMI 

 

2.1 Sektör Kavramının Tanımı ve Ana Başlıkları 

 

Bir ekonominin aynı ortak özellikler taşıyan alt bölümlerine sektör denmektedir.  

Uygulama alanında ve analizlerin yapılmasında daha rahat olabilmek adına bu 

ayrıştırma büyük önem taşır. Ekonomiler incelenirken çeşitli açılardan sektörlere 

ayrılabilir. Örneğin gruplama üretim veya girişimci boyutu üzerinden 

yapılabilmektedir. Yapılan ayrıştırma üretimin niteliğine göre yapılırsa tarım sektörü, 

sanayi sektörü ve hizmet sektörü şeklinde olabilir ya da girişimcinin niteliğine göre 

ayrıştırılırsa özel sektör ve kamu sektörü olarak isimlendirilmektedir. Eğer bu 

ayrıştırma faaliyetlerin piyasaların yapısına göre yapılıyorsa yurt içi sektör ve dış 

ticaret sektörü şeklinde ayrılabilmektedir. Sektör kavramı bazı durumlarda daha alt 

düzeydeki faaliyetleri ifade edebilmektedir, örneğin tarım kendi içinde bitkisel 

üretim ve hayvansal üretim olarak ayrıştırılabilmektedir. 

 

Üretim açısından sektörler üç ana grupta incelenebilmektedir;  

 Tarım & Gıda,  

 Üretim  

 Hizmet  

 

Üretim sektörü adına tanımlar farklı yapılmakta olup, ekonomistler tarafından “fayda 

yaratmak” şeklinde açıklanmaya çalışılmaktadır. Mühendisler, daha detaylı tanım 

yapmaya çalışarak fiziksel bir madde üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, bu 

maddenin değerini arttırmak için yapılan değişiklikleri veya hammadde ve yarı 

mamülleri kullanılabilir yeni bir ürüne dönüştürmek şeklinde tanımlarlar. Son 

yapılan tanımlar ışığında iletişim, banka, sigorta, dağıtım (bunun içerisine perakende 

de sokulabilir), depolama gibi faaliyetleri üretim olarak değil hizmet olarak saymak 

gerekir. Üretim sektörü; materyallerin, maddelerin veya bileşenlerin kimyasal, 
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mekanik veya fiziksel değişimi sonrası tüketici veya endüstriyel ürünler haline 

gelmesinden ibarettir.  

 

2.2 Hizmetin Tanımı ve Tarihçesi 

 

a)  Hizmetin ve Hizmet Sektörünün Tanımı 

 

Hizmet kavramının kelime anlamı Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre; birinin işini 

görme veya birine yarayan bir iş yapmadır. Hizmet kavramı ekonomik boyutlarını 

dahil edilerek açıklandığında bir kişi veya kurumun başka bir kişi veya kuruma 

sağladığı bir yarar veya sunduğu bir faaliyet olarak tanımlanmaktadır. 

 

Hizmet sektörü ile ilgili yapılan tanımlardan birkaçı aşağıdaki gibidir;  

 

Philip Kotler’e gö i, özellikle soyut ve 

herhangi bir eyin mülkiyetini gerektirmeyen bir etkinlik ya da yarardır.” (Kotler & 

Armstrong, 2006)  

    

Lovelocka’a göre ise hizmeti betimleyen iki ayrı tanım vardır. İlk tanımı “Hizmet, 

bir tarafın diğer tarafa sunduğu bir iş ya da icraattır. Süreç fiziksel bir ürüne bağlı 

olsa dahi, icra edilen şey elle tutulamaz, soyuttur ve üretim faktörlerine dair bir 

mülkiyet gerektirmez” olarak açıklayan Lovelock, ikinci tanımını “Hizmet, hizmeti 

alan taraf adına arzu edilen bir değişim yaratarak belirli zaman ve yerlerde bir değer 

sunan ve müşterilerine fayda sağlayan ekonomik faaliyetlerdir” diyerek ortaya koyar. 

(Lovelock, Vandermerwe & Lewis, 1999) 
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Şekil 2: Hizmet Sunumu  

 

(Grönroos, 1990) 

 

Hizmet sektörünün en önemli özelliği, sunulan servisin anlık olmasıdır. Hizmet etme 

ve hizmet sunma durumu depolanamaz. Hizmet soyuttur, depolanması veya 

taşınması mümkün değildir. 

 

Farklı bir şekilde dile getirmek gerekirse, hizmet sunulduğu anda tüketilen bir 

üründür. Hizmet sektörü, oldukça geniş kriterleri olan bir sektördür.  Hizmet sektörü, 

hizmet sunduğu müşterinin sınırsız ve kişiye özel gereksinimlerini göz önüne alan, 

eksiksiz ve zamanında çözüm ürettiği ölçüde başarılı olan bir sektördür. İnsan 

isteklerine ve gereksinimlerine göre şekillenen bu sektör, büyümeye çok açık, ve iş 

dünyası için her daim büyük fırsatlara gebe olduğundan yatırımcıların yakından takip 

ettikleri ve sektördeki tüm risklere rağmen içinde olmaktan çekinmedikleri bir 

alandır. Hizmet sektöründen bulunan işletmeler, bir hizmeti üretmek ve üretilen bu 

hizmeti pazarlamak için üretimde gereken faktörlerini bir araya getirmekle yükümlü 

ekonomik birimlerdir. (Kıngır, 1995) 

Çekirdek 
Hizmet

Kolaylaştırıcı Hizmetler 
(ve mallar)

Destekleyici Hizmetler 
(ve mallar)

Hizmetin
Erişilebilirliği

Hizmet Kavramı

Tüketici Katılımı

Etkileşimler
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Hizmet ya da hizmet destek süreçleri bir şirketin elle tutulur bir ürününün 

tasarlanması ya da onun imalatında doğrudan rol almayan herhangi bir bölümüdür. 

Tennat’a göre bunlar kısaca satış, mali işler, pazarlama, satın alma, müşteri destek, 

lojistik, danışmanlık ya da insan kaynakları gibi bölümlerdir; örneğin bir çelik 

fabrikasından bir bankaya ya da bir perakendeci mağazaya kadar pek çok kuruluşta 

daha başka bölümler de bu örneklere eklenebilmektedir. Bu tür çalışmaları 

tanımlamak için kullanılan diğer kavramlar arasında; İşlemsel, ticari, teknik 

olmayan, destek ve idari sayılabilir. (Tennant, 2001) 

 

Şekil 3: Ekonominin Etkileşimli Yapısı İçinde Hizmet Sektörünün Rolü 

 

 

Kaynak: (Atılgan & Aktaş, 2001) 

 

 

Türkiye, hizmet sektörünün çok gelişmiş olduğu öncü ülkelerden biridir. Bunun 

nedenlerine bakacak olursak millet olarak bazı tarihsel kodlamalarımızla karşılaşırız. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın özelliklerden biri olan “misafirperverlik”, 

“diğergamlık” vb. gibi kavramlar Türkiye'yi bu sektörde başarılı yapan en önemli 

etkenlerdir. Bir aileye misafir geldiğinde, en güzel yemeklerin yapılması, “misafir 

takımları” denilen servis takımları kullanılarak sofraların, ihtimamlı ikramların 

hazırlanması, ev halkının misafiri güler yüzle karşılaması ve misafirin evlerinden 

İş Hizmetleri
* Danışmanlık
* Finans
* Bankacılık

Tarım ve Madencilik
Sektörü

Altyapı Hizmetleri
* Haberleşme
* Ulaşım

Kamu Hizmetleri İmalat Sektörü

Ticari Hizmetler
* Bakım ve Onarım
* Perakendecilik

Sosyal/Kişisel Hizmetler
*Restoranlar

Tüketiciler
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mutlu bir şekilde ayrılması için çaba sarf etmektedir. Aslında hizmet sektörü de bu 

durumun daha gelişmiş ve ticarete dökülmüş halidir. Tüm bu nedenlerden dolayı da 

Türkiye'de hizmet sektörü birçok ülkeye göre oldukça gelişmiş bir durumdadır. 

 

b) Hizmet Sektörünün Tarihçesi 

 

İnsanlık var olduğundan beri hizmet etme durumu söz konusu. İnsanlar arası iletişim 

başladığında hizmet sektörünün serüveni de başlamış oldu. Hizmet, tanımlaması 

oldukça zor bir kavramdır çünkü kullanım yeri, amacı, bu yer ve amaçların zaman 

içindeki evrimi gibi değişkenler kavramın içeriğini ve tanımını değiştirir. Hizmet 

sektörü, yükselen bir yatırım değeri olarak önem kazandıkça hizmet kavramına olan 

yaklaşımlar da değişiklik göstermiştir. En belirgin ve sektörün bugünkü duruşunu 

temellendiren değişim, yakın geçmişte ürünlerle ilişkilendirilerek tanımlanmaya 

çalışılan hizmet kavramının, günümüz ihtiyaçlarıyla sonucu dönüşerek ürünlerden 

ayrı, bağımsız bir kavram olarak tanımlanmaya çalışılmasıdır. 

 

Hizmet sektörünün işgücü piyasasında ve ülke ekonomilerinde giderek artan bir 

önem vardır, bu önem bugün gelişmiş olan birçok ülkede özellikle 1970’lerden sonra 

bir “Hizmet ekonomisi” kavramından söz edilmesi, bahsedilen artış ve gelişmelerden 

kaynaklanan bir sonuçtur. Adam Smith ile başlamış olan klasik yaklaşımın bakış 

açısına göre, 1970’lerde sanayileşme açısından yeni bir devrim beklenirken, bu 

beklentilerin aksine daha yoğun bir sanayileşme yerine ekonomilerde hizmet içerikli 

ve ağırlıklı eğilimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Adam Smith ile başlayan ve 

üretilen sanayileşmeye ağırlık veren bu yaklaşımların ve daha önceki klasik 

yaklaşımların düştüğü hata imalat sektörünü ve makinalaşmayı öne çıkartan ve diğer 

sektörler karşısında kesin üstünlük sağlanacağının düşünülmesi olmuştur. Bu 

yaklaşımlara göre hizmet sektörünü ilgilendiren veya hizmet olara 

adlandırabileceğimiz faaliyetler sadece tarım ve sanayi sektörleri tarafından üretilmiş 

olan ürünlerin tüketiciye ulaştırılması ve sunulması olarak düşünülen süreçlerdir. Bu 

süreçlerin ekonomiye bir katkısı yoktur. 
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Midilli’ye göre “ilk üç sektör olarak adlandırılan tarım, sanayi ve hizmet sektörleri, 

ekonominin gelişim süreci içindeki yerleri ve bu gelişime katkıları açısından çeşitli 

dönemlerde çeşitli şekillerde değerlendirilmişlerdir. Zaman içinde giderek 

birbirinden uzaklaşan bu yaklaşımlar arasında 20. yüzyılın başlarında bile büyük 

farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım ve teoriden birçoğunun üçüncü sektör olan 

hizmet sektörünü önemsemez ya da geri plana iter bir tavır almalarına karşın, 

günümüzde hizmet sektörünün ekonominin gelişiminde sahip olduğu pay, bu 

teorilerin ileriye dönük değil, zamanın koşulları içinde yaratılmış ve geliştirilmiş 

teoriler olduğunu ortaya koymaktadır. Hizmet ekonomisindeki bu temel gelişim 

gerçekte, hizmetlerin gerek üretimde, gerekse temel ekonomik ihtiyaçları 

karşılamada vazgeçilmez bir unsur haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde ise hizmet sektörü basit bir yan sektör olmaktan çıkıp, üretimin temel 

unsurlarından biri durumuna gelmiştir. Hizmet sektörü tanımı duyulduğunda akla ilk 

ağırlama ve servis sektörleri gelmektedir.  İnsanların beklentileri ve gereksinimleri 

artıkça onlara sunulan kalite artmış daha kişinin istek ve gereksinimlerine uygun 

olarak geliştirilmeye devam etmiştir. Bu ise hizmet sektörüne ulusların refah 

düzeyini belirleyen faktör niteliği sağlamıştır. Ayrıca ekonomiler içinde hizmet 

sektörünün aldığı payın artışı, bireylerin gelirlerindeki artışa paralel olarak hizmet 

tüketimine olan talebin artış göstermesi ve hizmet sektöründe yaşanan rekabetin 

gereği olarak hizmet işletmelerinin pazarlamaya verdikleri önem artmıştır. 

Mamullerin pazarlamasında geçerli olan ilkelerin, kuramların ve tekniklerin, 

hizmetlerin pazarlanmasında da geçerli olduğu varsayımına karşın bugün kuramda 

“hizmet pazarlaması” mamul pazarlamasında ayrı olarak ele alınmaktadır.” (Midilli, 

2011, s. 5)   

 

Aşağıdaki tabloda yıllara göre hizmet sektörü için yapılan tanımlar bulunmaktadır. 

Bu tabloda görüldüğü üzere piyasalardaki gelişim ve değişimlerle ilintili olarak 

tanım şekillenmiştir. Şu an hizmet sektörü “Bir malın biçiminde değişikliğe yol 

açmayan tüm faaliyetler” olarak tanımlanabilmektedir. 
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Tablo 9: Hizmetin Tarihsel Tanımları   

Fizyokratlar (…-1750) Tarımsal üretim dışındaki tüm faaliyetler 

Adam Smith (1723-

1790) 

Somut ve dokunabilir bir ürünle sonuçlanmayan 

tüm faaliyetler 

J.B. Say (1767-1832) Ürünlere fayda ekleyen imalat dışı tüm faaliyetler 

Alfred Marshall (1842-

1924) 
Yaratıldığı anda varlık bulan ürünler ve hizmetler 

Batı Ülkeleri (1924-

1960) 

Bir malın biçiminde değişikliğe yol açmayan 

hizmetler 

Çağdaş tanım 
Bir malın biçiminde değişikliğe yol açmayan tüm 

faaliyetler 

Kaynak: (Cowell, 1984) 

 

2.3 Hizmet Sektöründeki Ana Hizmet Kolları 

 

Hizmet sektörü konularına göre incelendiğinde bazı başlıca alt gruplar karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

“Hizmet işletmelerinin başlıca hizmet konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Konaklama Hizmetleri: Otel, motel, pansiyon vb. 

 Eğlence Hizmetleri: Tiyatro, sinema, lunapark vb. 

 Bakım Hizmetleri: Kuru temizleme ve yıkama, güzellik merkezleri, kuaför ve 

berberler vb. 

 Sağlık Hizmetleri: Özel hastaneler, doktorlar vb. 

 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri: Özel okullar, özel dershaneler vb. 

 Danışmanlık Hizmetleri: Mali, hukuki ve ticari konularda danışmanlık vb. 

 Sigorta ve Finansal Hizmetler: Kişi ve eşya sigortası, bankacılık vb. 

 Taşıma ve İletişim Hizmetleri: Eşya ve yolcu taşıma, P.T.T. vb.” (Özdemir & 

Özer, 2007) 
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“Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) ise hizmetleri 10 başlık altında toplamıştır. 

 

Bunlar; 

 

 Sağlık Hizmetleri 

 Finansal Hizmetler 

 Profesyonel Hizmetler (avukatlık, muhasebecilik, mimarlık gibi) 

 Konaklama, seyahat ve turizm hizmetleri 

 Spor, sanat ve eğlendirme hizmetleri 

 Kamusal, yarı kamusal, kâr amacı gütmeyen hizmetler 

 Kanal, fiziksel dağıtım ve kiralama hizmetleri 

 Eğitim, araştırma hizmetleri 

 Telekomünikasyon hizmetleri 

 Kişisel ve bakım/onarım hizmetleri” (Öztürk S. A., 1998, s. 5-6) 

 

Yukarıda bulunan gruplamalarda hizmetler faaliyetlere göre gruplandırılmıştır. Bu 

gruplamalar bazen yaşanan sıkıntı farklı yapılara sahip alt sektörlerin aynı başlık 

altında gruplanıyor olmasıdır. Örneğin alınan bir beyaz eşyanın taşınması ve 

kurulması bu başlıkların altındadır ancak beyaz eşya bu sektörlerden birinin ürünü 

değildir ve burada sunulan hizmet aslında ürünün tamamlayıcısıdır. Diğer bir 

sınıflandırma yöntemi alıcının sürece ne kadar dahil olduğundan yola çıkmaktadır; 

  

a) Kişilerle ilgili hizmetler: Müşterilerin üretim sürecine doğrudan 

katıldığı sağlık hizmetleri, konaklama hizmetleri, yolcu taşımacılığı gibi sağlanan 

faydanın müşteri tarafından anında algılandığı ve memnuniyet ya da 

memnuniyetsizliğin anında oluştuğu, tüketiciye doğrudan fizyolojik veya 

psikolojik fayda sağlayan hizmetlerdir. 

 

b) Eşya ile ilgili hizmetler: Müşteriye ait otomobil, ev, beyaz eşya, evcil hayvan, 

mobilya gibi her türlü nesneye yönelik olarak sağlanan bakım/onarım, temizlik, 

teknik destek, ürüne yönelik eğitim ya da tanıtım gibi hizmetlerdir. Bu 

hizmetlerin kişilere yönelik hizmetlerden farkı, doğrudan kişinin kendisine değil, 

sahip olduğu bir eşyaya yönelik bir fayda sağlamasıdır. Bu hizmetler kısa 

sürelerle ertelenebilir ya da hizmetin sağlanma süresi teknik olarak uzatılabilir 

olsa da bu müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyecek bir unsur haline gelebilir. 
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Örneğin arıza nedeniyle iade edilen bir elektronik eşyanın tamir süresi çoğu satış 

sözleşmesinde 30 iş günü olarak verilmektedir ancak bu sürenin tamamı 

kullanıldığında, müşterinin memnuniyet düzeyi bir hafta bekletildiği bir 

senaryoda olduğundan daha düşük olacaktır. 

 

c) Bilgiye dayalı hizmetler: Belirli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin, 

uzmanlıklarını diğer kişilere dolaylı fayda sağlayacak şekilde kullanmalarıyla 

oluşan hizmetlerdir.” (Özdemir & Özer, 2007) 

 

Yukarıda bahsi geçen hizmetler, alıcının hayatını kolaylaştırmak, belli konularda 

eğitmek veya bilgilendirmek, profesyonel derecede bilgi sahibi olmadığı konular 

hakkında alıcıya danışmanlık yapmak yani kişiyi temsil etmek veya onun adına 

faaliyette bulunmak. Aynı zamanda kanunen sadece işin profesyonelinin 

yapabileceği meslek dalları da danışmanlık konusu altında incelenebilir örneğin; 

doktorluk, avukatlık, iş güvenliği danışmanlığı vb. hizmetlerdir.  
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Tablo 10: Hizmetlerin Sınıflandırılması 

KATEGORİ ÖRNEKLER 

Mülkiyet 

Kamu Sosyal Sağlık Sistemi, Polis 

Özel Bankalar, Nakliye Firmaları 

Amaçlar 

Kar Amaçlı Kuaförler, Sigortacılık 

Kar Amacı Gütmeyen Eğitim, Hayır işleri 

Rekabet Derecesi 

Tekel (Monopol) Su Şirketleri, Elektrik Dağıtımı 

Rekabetçi Danışmanlık, Finansal Hizmetler 

Pazar Tipi 

Tüketici Perakende, Çocuk bakımı 

Endüstriyel Reklamcılık, Danışmanlık 

Gelir Kaynağı 

Müşteriler Hava taşımacılığı, Kuru temizleme 

Bağışlar Hayır kurumları 

Vergiler Polis, Sosyal Sağlık Kurumları 

Müşteri Teması 

Yüksek Sağlık, Kuaför 

Düşük Posta, Otopark 

Çalışanların Niteliği 

Nitelikli Yasal İşlemler, Muhasebe 

Niteliksiz Ev Hizmetleri, Taşımacılık 

Üretim Faktörü Yoğunluğu 

Emek Yoğun Eğitim, Sağlık 

Sermaye Yoğun İletişim, Kamu taşımacılığı 
 

Kaynak: (Doyle & Stern, 2002) 
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Şekil 4: Hizmet İşletmelerinin Sınıflandırılması  

 

Kaynak: (Kuşluvan, Kuşluvan, İlhan, & Buyruk, 2010) 

 

“Hizmet işletmeleri, yapılan işlerde insan emeğinin yoğunluğuna, yapılan 

hizmetlerin kamu kurumları ya da özel sektör tarafından yapılmasına, verilen 

hizmetin niteliğine, verilen hizmetlerde ürünlerin kullanım yoğunluğuna, hangi 

sektörde, hangi hizmetleri verdiklerine göre ve pek çok diğer etkene göre 

sınıflandırılabilirler.” (Şanlıtürk, 2011) 

 

Gerçekleşen hizmetlerin seviyesi incelenmek istediğinde emeğin kullanım yoğunluğu 

ve hizmetin ne kadar kişiye ulaştığı da alt gruplamalar açısından önemlidir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

HİZMET
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Şekil 5: Hizmet Süreci Matrisi 

 

Kaynak: (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2000) 

 

2.4 Hizmetlerin Ortak Özellikleri ve Tanımları 

 

2.4.1 Soyutluk Özelliği 

 

Hizmetin görülmemesi, koklanmaması, dokunulmaması, gibi özelliklerini ifade eder. 

Malları fiziksel özellikleri nedeniyle satın almadan önce inceleme imkanı var iken, 

hizmetin soyut olan özellikleri içermesinden dolayı mallar gibi satın almadan önce 

inceleme imkanı yoktur. Bu yüzden hizmeti inceleme veya hizmet hakkında bir 

yargıda bulunma ancak tüketimden sonra ortaya çıkabilmektedir. (Yıldız, 2008) 

Tablo 11: Soyutluk: Pazarlama Sorunları ve Olası Çözümleri 

 

Kaynak: (Hoffman & Bateson, 2006) 

 

Düşük Yüksek

D
ü

şü
k

Hizmet Fabrikası:

Havayolları

Oteller

Kamyon Taşımacılığı

Hizmet Dükkanları:

Hastaneler

Araba Servisleri

Diğer Tamir Hizmetleri
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Kitle Hizmetleri:

Perakendecilik

Toptancılık

Okullar

Bankalar

Profesyonel Hizmetler:

Doktorlar

Avukatlar

Muhasebeciler

Mimarlar

İşgücü 

Yoğunluk 

Derecesi

Etkileşim Seviyesi ve Kişiselleştirme

Özellik Pazarları Sorunları Olası Çözümler

Soyutluk Hizmetin stoklanamaması Somut ipuçları kullanımı

Patent koruması olmaması Kişisel bilgi kaynağı kullanımı

Hedef pazarda hizmetin nitekilklerinin tanıtım ve 

nakil zorlukları

Güçlü örgütsel imaj yaratılması

Hizmetin fiyatlandırılması
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2.4.2 Ayrılmazlık Özelliği ve Tanımı 

 

Hizmetin üretildiği anda tüketilmesini ifade eder. Üretilen malın ya da mamulün 

üretimi ve tüketimi için iki ayrı işlem gerekmektedir. Bir mal bir yerde üretilirken, 

başka bir zamanda ve mekanda tüketilebilir. Üretim ev tüketim birbirinden ayrı 

düşünülebilen bir işlem değildir. Örneğin, bir spor karşılaşması içerisindeki 

oyuncuların ürettikleri oyunu seyirciler aynı anda izleyerek tüketirler. (Yıldız, 2008) 

 

Tablo 12: Ayrılmazlık: Pazarlama Sorunları ve Olası Çözümleri 

 

Kaynak: (Hoffman & Bateson, 2006) 

 

Ayrılmazlık, hizmet alımında hizmeti sağlayan kişi ile müşteri arasındaki bağlantıyı 

yansıtır. Fabrikalarda ürünler üretilirken; arada bir müşteri gören ürün imalatçılarının 

aksine, hizmet sağlayıcıları müşteri ile hep temas halindedir ve müşterinin zihnindeki 

fiziksel varlıkla hizmet işleyişini düzenlemelidir. Hizmet sağlayıcısı ile müşteri 

arasındaki bu etkileşim kritik olay olarak tanımlanır. Kritik olaylar, müşteri 

memnuniyeti ve müşteriyi kaybetmeme hususunda hem kazanç, hem de kayıplar için 

büyük fırsatlar sunar. 

 

 

 

 

 

Özellik

Ayrılmazlık

Pazarlama Sorunları

Hizmet için hizmet sağlayıcısının fiziksel bağlantısı

Üretim sürecinde müşteri katılımı

Üretim sürecinde diğer müşterilerin katılımı

Hizmetlerin toplu üretiminde özel zorluklar

Olası Çözümler

Halkla bağlantılı personel 

eğitmek ve seçmek

Tüketici yönetimi

Çoklu mekan yerlerinin 

kullanımı
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Şekil 6: Çeşitli Ürünlerin Somutluk-Soyutluk Özelliğine Göre Sıralanışı 

 

Kaynak: (Zeithaml & Bitner, 1999) 

 

2.4.3 Değişkenlik Özelliği 

 

Hizmetin birbirine benzememesi anlamına gelmektedir. Sunulan hizmetler bir 

taraftan diğer bir tarafa sunulduğu göz önüne alındığında, her sunum biçimi tıpa tıp 

birbirine benzemeyeceği gibi, sunum biçimine yönelik algılamalarda büyük ölçüde 

değişkenlik gösterir ve birbirine benzemeyebilir. Örneğin, sporcuların müsabaka 

anında veya başka bir zamanda ortaya koydukları oyun tıpa tıp birbirine benzemez 

ve bu oyunlara yönelik izleyici algılamaları da birbirinden farklı olabilir. (Yıldız, 

2008) 

Tablo 13: Değişkenlik: Pazarlama Sorunları ve Olası Çözümleri 

 

 

Kaynak: (Hoffman & Bateson, 2006) 

 

 

 

 

Tuz Eğitim

Meşrubat Yatırım Danışmanlık

Deterjan Yönetimi

Otomobil Reklam Havayolları

Kozmetik Ajansları

Fast-Food

Somutluk Baskın Soyutluk Baskın

Özellik

Değişkenlik

Pazarlama Sorunları

Hizmet ve kalite kontrolü standartlaştırmanın 

zorluğu

Olası Çözümler

Uyarlama

Standartlaştırma
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2.4.4 Dayanıksızlık Özelliği 

 

Hizmetin daha sonra kullanılmak üzere stoklanamamasını ifade eder. Mallar 

üretimden sonra bir şekilde depolanır ve başka zamanda tüketim için kullanılabilir. 

Bir başka ifade ile, bir mal satın alındıktan sonra başka bir zaman tüketilmek üzere 

saklanabilir. Hizmet üretildiği anda bekletilmesi ya da stoklanması gibi bir durum 

söz konusu olmadığından daha sonra kullanılması veya saklanması söz konusu 

değildir. (Yıldız, 2008) 

 

Tablo 14: Dayanıksızlık: Pazarlama Sorunları ve Olası Çözümleri 

 

Kaynak: (Hoffman & Bateson, 2006) 

 

2.5 Hizmet Kalitesi 

 

Kalitenin açıklanması ve ölçümü araştırmacılar için de sorun oluşturmaktadır. 

Genellikle kişisel değerlendirmelerle neticelenen bu süreç hakkında kesin yargılar 

oluşturmak her zaman zor olmaktadır. Araştırılan konu hizmet kalitesi olduğunda 

bunun değerlendirmesi daha da zor olmaktadır. Bu zorluğun aşılması için yapılan 

çalışmalar hizmetin müşterinin beklentisiyle ne kadar ilintili olduğu incelenmiştir. 

Kurumların kalite yönündeki hedefleri müşterilerin beklentilerini karşılamak ve hatta 

Özellik

Dayanıksızlık

Pazarlama Sorunları

Maksimum mevcut arzdan daha yüksek 

talep

Optimum arz seviyesinden daha yüksek 

talep

Optimum arz seviyesinden daha düşük talep

Olası Çözümler

Talep stratejisi: Yaratıcı fiyatlandırma

Talep Stratejisi: Rezervasyon sistemi

Talep stratejisi: Tamamlayıcı hizmetlerin gelişimi

Talep stratejisi: Tepe noktasında olmayan 

talebin gelişimi

Arz stratejisi: Yarı zamanlı eleman kullanımı

Arz stratejisi: Büyüme için ilerleme hazırlığı

Arz stratejisi: Kapasite paylaşımı

Arz stratejisi: Üçüncü şahıs kullanımı

Arz stratejisi: Müşteri katılımında artış
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bu beklentileri aşmaktır. Aşağıdaki tabloda mal ve hizmet kavramları arasındaki 

farklar bulunmaktadır. 

Tablo 15: Mal ve Hizmetlerin Özellikleri 

MAL HİZMET 

* Müşteri bir mala sahip olmakla somut bir 

nesneye sahip olmaktadır. 

* Müşteri somut bir nesne yerine bir anıya 

veya soyut bir deneyime sahip olmaktadır. 

* Mal üretiminde hedef standardizasyondur, 

hep aynı biçimde üretmektir. 

* Hizmetin hedefi eşsizliktir, benzersizliktir; 

her bir müşteri özeldir, kendine özgüdür. 

* Bir mal depolanabilir, yeniden elde 

edilebilir. 

* Bir hizmet ihtiyaç duyulduğunda 

yaratılabilir. 

* Müşteri kullanıcıdır, tüketicidir, üretim 

süreci içinde yer almaz. 

* Müşteri, hizmetin yaratılması sürecinde yer 

alır ve karşılıklı etkileşim vardır. 

* Kalite ölçülerek belirlenir. * Kaliteyi müşteri belirler. 

* Eğer uygun şekilde üretilmişse bir ürün 

geri çağırılabilir. 

* Eğer bir hizmet uygun şekilde 

sunulmamışsa, özür dilemek ve hatayı telafi 

etmeye çalışmak başvurulacak tek yoldur. 

* Üretimi yapan personelin morali 

önemlidir. 
* Hizmeti sunan personelin morali kritiktir. 

* Mallar müşterinin bulunduğu yere 

ulaştırılır. 
* Müşteriler hizmet sunulan yere giderler. 

* Satın almak demek, sürekli kullanım için 

mülkiyet hakkına kavuşmaktır. 

* Satın almak demek, belli bir zaman ve yerde 

geçici kullanım hakkına kavuşmaktır. 

  Kaynak: (Koşoev, 2003) 

 

Parasuraman ve arkadaşlarının yapmış olduğu hizmet kalitesinin ölçümü ile ilgili 

çalışmalar sonucunda şu bulgular ortaya çıkmıştır:  

 

 Tüketiciler için hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, ürün kalitesinin 

değerlendirilmesinden daha zordur.  

 Tüketici beklentileriyle gerçekleşen hizmet performansı arasındaki ilişki 

sonucunda, hizmet kalitesi algısı oluşur.  
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 Kalite değerlendirilirken sadece hizmet performansı değil, hizmet sunum sürecini 

de değerlendirmek gerekir.  

 

“Hizmet kalitesinin kriterlerini ortaya koyan ve genel kabul gören en önemli çalışma 

Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından yapılmıştır. Hizmet tipine bakılmadan 

hizmetler için temel kriterler oluşturulmuştur. Hizmetler için temel kriterleri on ana 

bölümde gruplanmış olup oluşturulan bu kriterlere hizmet kalitesinin boyutları 

denilmiştir. Bu boyutlar, güvenilirlik, karşılık verebilmek, yeterlilik, ulaşılabilirlik 

veya erişilebilirlik, saygı, iletişim, inanılırlık, güvenlik, müşteriyi anlamak ve fiziksel 

varlıklardır. Sonrasında Parasuraman, Zeithaml ve Berry’nin yaptıkları çalışmalar 

devam ettikçe, algılanan hizmet kalitesi ile ilgili on faktörden aslında sadece beşinin 

yüksek düzeyde ilişkili olduğu bu faktörlerin kendi aralarında da karşılıklı etkileşim 

içinde bulundukları sonucu ortaya çıkmıştır. Değermen ve Odabaş’a göre bu 

boyutları şu şekilde sıralamak mümkündür.” Alıntılayan: (Okumuş & Duygun, 2008) 

 

“Güvenilirlik: Hizmetin doğruluğu, tutarlılığı ve hizmetin gerçekleştirilebilme 

yeteneğidir. 

Karşılık Verebilmek: Zamanında doğru ve açık bir biçimde taleplere yanıt verebilme 

becerisidir. 

Güvence (Yeterlilik, Saygı, İnanılırlık, Güvenlik): İşletme çalışanlarının bilgi ve 

nezaket ile güven yaratmasıdır. 

Empati (Ulaşılabilirlik, İletişim, Müşteriyi Anlamak): Kendini müşteri yerine 

koymak suretiyle bireyselleştirilmiş ilgiyi müşteriye verebilmektir. 

Fiziksel Varlıklar: İşletmenin fiziksel ortamının görünüşünü, ekipmanı, çalışanları ve 

basılı malzemeleri kapsar.” Alıntılayan: (Okumuş & Duygun, 2008, s. 19) 

 

2.6 Hizmet Sektöründe Yönetici Gelişiminin İnsan Kaynakları Yönetimi ile 

İlişkisi 
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Hizmet sektörleri üst başlıklarda da bahsedildiği gibi emek yoğun sektörlerdir. 

Kurumların birbirleri arasındaki farkları yaratan aslında emeğini ortaya koyan 

kişilerdir. Çalışanların sergilediği iş ve hizmet performansı müşteriyi etkileyen ve iş 

taleplerinde artışa sebep olacak derecede önemli bir etkendir. Bu performans ve 

hizmeti sunabilecek olan çalışanı bulmak ve ekibe katmak en önemli rekabet 

unsurlarından birisidir. Rekabette öne geçebilmek adına çalışanlar için “Tercih 

Edilen İşveren” olabilmek önemli bir kavramdır. Giriş seviyesinde bulunan çalışanlar 

diğer hiçbir sektörde olmadığı kadar müşteri ile iletişim halindedir. Sürekli iletişim 

halinde bulunulan ve bu sebeple yüksek düzeyde zorluk ve stres içeren bu meslekler 

her geçen yıl daha az tercih edilir olmuştur. Bu düşük tercihler içerisinde insan 

kaynaklarının doğru çalışanı bulması da zorlaşmaya başlamıştır. Stratejik başarılar ve 

rekabette avantaj sağlayabilmek için insan kaynakları işe alımdan başlayarak bütün 

insan kaynakları süreçleri içinde diğer kurumların arasından sıyrılmanın yollarını 

bulması gerekmektedir. 

 

İnsan kaynakları doğru seçimleri yapabilmek ve doğru çalışanı elinde tutabilmek için 

çeşitli yöntemlere başvurur. Genellikle hızlı çalışan değişimi yaşayan bu sektörlerin, 

gelecekte ortaya çıkabilecek olan ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilmesi 

gerekmektedir. Bütün çalışanları iyi tanıması ve birim yöneticilerinde gelen geri 

bildirimleri takip etmesi, boşalan bir pozisyon için kriterlere uygun olan çalışanın 

içeriden yerleştirilmesinde hızlı davranılması konusunda insan kaynakları ekibine 

yardımcı olacaktır.  

 

Çalışanını elde tutabilmek için çeşitli motivasyon unsurlarından yararlanırken aktif 

bir performans değerlendirme sistemi ve içeriden terfi ettirme sisteminin bulunması 

her zaman kurumun adaylar tarafından seçilmesinde avantaj olmaktadır. Kurumda 

düzenli olarak eğitimlerin verilmesi, çalışanın kendini geliştirmesine ve paylaştığı 

fikirlere değer verildiğinin gösterilmesi çalışanın aidiyet duygusunun gelişmesi için 

önemlidir. Bütün bunların yanı sıra tercih edilen işveren markası olabilmenin en 

önemli unsuru yasal süreçlerin uygulanıp uygulanmadığıdır.  
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Kurum tercih edilen işveren olduğu anda yapısına uygun olan çalışanı bulması daha 

kolaylaşacak ve daha iyi hizmeti sunmaya başlayacaktır. 

 

 

 

 

3. BÖLÜM 

KURUM İÇİ İLETİŞİM VE YÖNETİCİ  GELİŞİRME 

KAVRAMLARI 

 

3.1 Kurum İçi İletişimin Tanımı 

 

Eski bir deyiş olan “Public Relations Begin at Home” kurum içi iletişimin önemini 

vurgulayan bir ifadedir. Kuruluşların dış hedef kitlelerle ve müşterileriyle 

iletişimlerine verdikleri önem ne yazık ki kurum içi iletişim açısından bakıldığında 

çalışanlarla yapılan iletişim çoğu zaman eksik ya da yetersiz kalmaktadır. Kurum içi 

iletişimin önemi pek çok kurum tarafından henüz kavranmamıştır oysa kurumu 

kurum yapan tüm çalışanların bütünüdür. (Peltekoğlu, 1993)  

 

1970’li yıllarla birlikte iç iletişim veya çalışanlarla iletişimin halkla ilişkiler 

uygulamaları içinde önemli oranda yer tutmaya başlaması, 1. Dünya Savaşı ve 

özellikle de 2. Dünya Savaşı yıllarında savaşı desteklemek isteyen sanayi 

kuruluşlarının bazı çalışanlarının kuruma sadakatle bağlı olmadığının farkına 

varılmasıyla gittikçe önem kazanmaya başlamıştır.   

 

“Çalışanlarla kurulacak uygun ve profesyonel iletişim, kurum için pek çok şeyi 

değiştirecek niteliktedir”. (Baygül & İnam, 2006, s. 2) Başlarda bir halkla ilişkiler 

bölümü fonksiyonu olarak algılanmakta olan bu süreç yıllar geçti insan kaynaklarının 

bir görevi olmuştur. Geniş kitlelere ulaşacak bazı konu başlıklarında; kurum kimliği, 

kurum imajı, misyon, vizyon, hedefler vb. halen kurumların halkla ilişkiler bölümleri 

de süreçlere destek vermektedir.  
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Örgüt içinde kaliteli bir iletişim oluşturulamaz ve kurulamazsa kuruma bağlı kişiler 

faaliyetlerini birbirlerinden bağımsız ve habersiz bir şekilde gerçekleştirmeye 

başlayabilirler. Böylesine bir karmaşa hiyerarşik düzenin karışmasına ve kurum 

amaçlarına ulaşmanın gittikçe zorlaşmasına sebep olurken bu zorluk da daha fazla 

emek ve zaman ihtiyacı doğurmaktadır. Kurum içi iletişimde yaşanan bu tarz 

zorluklar günümüzdeki hızlı tüketim ve üretim ortamında yavaşlamaya dolayısıyla 

ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Çalışanların örgütün ortak kültürünü 

benimsemesi ortak hedefler doğrultusunda çalışma sonucunu doğurmaktadır.     

 

3.2 Kurum İçi İletişim Yöntemleri 

 

Çalışanlarla etkili iletişim kurma kurumu ve bulunulan durumu çalışan gözüyle 

görebilmek açısından önemlidir. Yine kurum için iletişim bahsedildiği gibi çalışan 

bağlılığında ve ortak iletişim dillerini bulabilmede önemlidir. Çalışanlarla nasıl 

iletişim kurulacağı veya hangi iletişim yönteminin seçileceği onların neye ihtiyaç 

duyduğu belirlendiğinde daha kolay olacaktır. Howard Wilson’a göre zihinsel 

gereksinimler yani öğrenme, planlama, beceri kazanma ve bilme gibi gereksinimler 

ve insan davranışlarını etkileyen diğer fizyolojik ve psikolojik gereksinimler kadar 

önemli bir unsuru oluşturmaktadır ve kendisine göre çalışanların ihtiyaçlarını 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 Ait Olma İhtiyacı 

 Başarı İhtiyacı 

 Kendini Beğenme İhtiyacı 

 Kabul Edilme İhtiyacı 

 Güvenlik İhtiyacı 

 Yaratıcılık İhtiyacı   

 

Çalışanlarla yapılacak olan iletişimlerde yoğun olarak kullanılan teknikler 

aşağıdadır:  
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Görsel İşitsel Teknikler: Çalışanların aklında kurumun imajının yerleşmesi için 

kullanılan bu teknikle kurumun tarihçesi, faaliyetleri gibi konuları içeren filmler 

kullanılabilir.  

Kişisel İletişim: Teknoloji ve diğer teknikler ne kadar gelişirse gelişsin yine de 

kurum içi iletişim için en önemli iletişim yöntemi olarak görülmektedir. Kişilerin 

birbirini daha yakından tanımasına imkan sağlayacak ortamların yönetimce daha sık 

oluşturulması gerekir. 

 

Toplantılar: Çalışanlar ve yönetimin bir araya gelerek yüz yüze iletişim kurmasıdır. 

İşler hakkında beraberce konuşularak, yazılı veya telefonda kurulacak iletişimden 

daha kaliteli bir iletişimi daha kısa sürede gerçekleştirilmesine imkan sağlar.  

 

Dilek Kutuları: Çalışanların belli konularda görüş ve önerilerinin alınması için 

uygulanan maliyeti düşük bir yöntemdir. Çalışanlar yazılanların sonucunda bazı 

değişiklikler gördükçe kendileriyle ilgilenildiği ve görüşlerine değer verildiğini 

hissederler.   

 

Seminer ve Konferanslar: Katılımcı açısından geniş çapta gerçekleşen bu iletişim 

yöntemlerinde, kurumda üretilen ürünün veya hizmetin tanıtımı ya da yıl sonu 

değerlendirmesinin yapılması gibi çok kişiye ulaşması gereken bilgiler paylaşılır. 

 

Telefon Görüşmeleri: Kişiler arasında mesafeler olduğunda ya da hızlı cevaplar 

alınması veya bilgi paylaşımlarının yapılması gerektiğinde kullanılan bir iletişim 

yöntemidir. 

 

Yazılı & Basılı İletişim: Bu iletişim yönteminde ulaşılması gereken kişilere veya 

iletilecek konu başlıklarına göre çeşitli yöntemler kullanılır; işletme gazetesi, el 

kitabı, broşür, afişler, ilan panoları, yazılı raporlar vb. Bu iletişim araçlarındaki amaç 
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kişilere hatırlatma yapılması, mail adresi olsun olmasın bütün çalışanlara kurum 

hakkında güncel bilgileri vermektir. 

 

Dijital İletişim: Dijital iletişim yöntemleri ekonomik ve hızlı bir yöntemlerdir. 

Bunların içinde elektronik posta, kurum web sitesi, mesajlaşma programları (Msn, 

Gtalk vb.), bloglar, sosyal ağlar ve intranet gibi yöntemler bulunmaktadır. 

Kurumların sosyal ağlar içerisinde bulunması ve bloglarının olması aynı zamanda 

kurum kültürünün kurum çalışanları dışına da tanıtılması için kullanılabilmektedir.   

 

3.3 Çalışanlarla Etkili İletişim Kuralları  

 

Çalışanlarla iletişim kurabilmek için birçok yöntem bulunmaktadır ancak onlarla 

etkin iletişim kurabilmek için geçerli olan temel prensipler aşağıdaki gibidir; 

 

Bilgi paylaşımı ilk önce çalışanlarla yapılmalıdır: Çalışanlar yaptıkları işlerini ve 

dolayısıyla kendilerini etkileyecek olan konuları dışarıdaki bir kaynaktan değil 

yönetim tarafından öncelikli olarak onlara yapılan bir bilgilendirmeyle 

öğrenmelidirler. Bunun aksi gerçekleşirse çalışanlar kuruma olan güvenlerini 

kaybedecektir. 

 

Çalışanlar, işverenlerinden kendileriyle iyi haberler gibi kötü haberlerin de 

paylaşılmasını isterler: Çalışanlara sadece olumlu haberlerin verilmesi bir süre 

sonra inandırıcılığın kaybedilmesine ve kuruma duyulan güvenin azalmasına sebep 

olabilir. Bu nedenle iyi haberlerle birlikte hoşlarına gitmese de kötü haberlerin de 

verilmesi haber kaynağının daha tutarlı olmasını sağlayacaktır.  

   

Çalışanlarla paylaşılacak haberler zamanında paylaşılmalıdır: Çalışanlarla 

kendileri için önemli olabilecek bir haberi zamanında ve değerini kaybetmeden 

paylaşılmak gereklidir. Bilgilerin doğru ve hızlı paylaşılması kuruma olan güveni 
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arttırırken çalışanın başka haber kaynaklarına gitmesini ve ofislerde ortaya 

çıkabilecek dedikodu ortamlarını engelleyecektir. 

 

 

 

 

Çalışanlar önemli olduğuna inandıkları konularda mutlaka bilgilendirilmelidir:  

Uluslararası İşletmeciler birliği ve Tower, Perrin, Forster & Crospy (International 

Association of Business Communicators and Tower, Perrin, Forster & Crospy – 

IABC/TPFC) tarafında yapılan araştırmalarda çalışanların bilgilendirilmek istedikleri 

konular sırasıyla; kurumun geleceğe yönelik kurumsal planları, terfi imkanları, işle 

ilgili yapılan işin nasıl yapılacağına dair bilgiler, verimliliğin arttırılması, çalışan 

politikaları ve uygulamaları, rekabet karşısında kurumun neler yaptığı, çalışanın 

yaptığı işin kuruma uygunluğu, dışsal olayların çalışanı nasıl etkilediği, karın nasıl 

kullanıldığı, mali sonuçlar, reklam ve promosyonlara ait planlar, çalışanın kendi 

departmanı dışındaki faaliyetler, güncel olaylara karşı kurumun tutumu, çalışan 

değişiklikleri, kurumun toplumsal ilişkileri ve diğer çalışanların kişisel ilgi alanları, 

doğum günü, yıl dönümü gibi kişisel haberler. (Peltekoğlu, 1993) 

 

Çalışanlar açısından güvenli olduğu düşünülen iletişim yönteminin kullanılması: 

Yine aynı araştırmalara göre çalışanların haberlere ve bilgilere erişmek istedikleri 

kaynakları; şefleri (danışılabilecek ve sorularını sorabilecekleri pozisyon olarak en 

yakınların kaynak), bölümlerinde yapılan küçük toplantılar, üst düzey yönetim ekibi 

üyeleri, çalışanlar için hazırlanmış yıllık bilgilendirmeler ve raporlar, çalışanlar için 

hazırlanmış broşürler, oryantasyon programları, işgücünü ilgilendiren yerel yayınlar 

ve genel yayınlar, bültenler ve panolarda yapılan duyurular, kurum içi iletişim 

programları, toplantılar, görsel iletişim programları, sendika, söylentiler ve sosyal 

medya gibi kitle iletişim araçları olarak sıralayabiliriz. (Peltekoğlu, 1993)  

 

Çalışanlar söylentiler ve dedikodulara çok başvurmak istemese de yine de en çok 

yararlandığı kaynaklar arasındadır. Kurumlar öncelikli olarak bu durumun önüne 
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geçmelidir, geçemedikleri noktada dedikoduların genişlemesiyle birlikte kurumun 

kendini savunmaya geçmesi gerekebilir.  

 

 

 

 

3.4 İnsan Kaynakları Ve Kurum İçi İletişim Arasındaki İlişki 

 

Bütün kurum içi iletişim ve kurum kültürü çalışmalarında unutulmaması gereken şey 

hepsi için en temel insan olduğudur. Kültür, kurumu hem içeriden hem dışarıdan 

saran bir unsurdur. Champoux’a göre kurum içi iletişimin iyileştirilmesinde, 

gönderici ve alıcının benzer kültürleri paylaşmaları, yaklaşık sözlü ve yazılı iletişim 

becerilerine sahip olmaları, birbirlerine konuştukları veya tartıştıkları konu ile ilgili 

geri dönüşler  yapabilmeleri, alıcının gönderilen mesajları kavrayabilmesi ve 

anlayabilmesi, göndericinin mesajlarının kısa, net ve anlaşılır olmasının ve iletişimi 

engelleyecek gürültülerden uzaklaşılması gerektiğini belirtmiştir. Alıntılayan: 

(Eroğluer, 2011) 

Kurum içerisinde iletişimin birçok önemli işlevi bulunmasına karşın ikna etme ve 

etkileme, bilgi temin etme, yapılacak işlerin söylemesi ve öğretim-eğitim ile bu 

başlıkların birleştirilmesi önemlidir. Birçok başlık için genel yönlendirme ve 

bilgilerin duyurulması işlemleri insan kaynakları ekibinin desteği ile yapılmaktadır. 

İnsan kaynakları duyuruların hazırlanması ve yapılması, eğitimlerin verilmesi ve 

kontrol edilmesi, bilgi paylaşımının yapılması, çalışanlardan gereken bilgilerin 

alınması gibi birçok konuda aktif görev almaktadır. Kurum kültürü açısından kuruma 

yeni katılanların kurum ve kurum kültürü hakkında yeterli bilgiyi aldıktan sonra 

işbaşı yapıyor olması kuruma hissedeceği aidiyet duygusu açısından önemlidir. 

 

İnsan kaynakları kurumlarda aşağıdan yukarıya doğru yapılan iletişimi teşvik 

etmektedir. Bu teşvikteki amaç, her yöneticinin sorumlu olduğu ekip üyelerinin 

davranış şekillerinden ve isteklerinden haberdar olmasıyla birlikte yönettikleri 

ekiplerin daha yüksek bir performans sergilenmesine olanak sağlayacak çalışmaların 
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yapılabilmesidir. İbicioğlu’na göre bunun anlamı yönetim ve çalışan arasında 

psikolojik bir ortaklık kurulmasıdır. Yine son dönemde neredeyse bütün büyük 

kurumlar, bütün yöneticilerin kapılarını çalışanların kendileriyle rahat iletişim 

kurabilmesi ve kurum çalışanlarıyla daha açık bir iletişim kurabilmek için kapılarını 

açık bırakması anlamına gelen “açık kapı” politikasını uygulanmaktadır. 

 

Kurumsal işleyiş içerisinde çalışanlar için bir üst yöneticisinden alamadığı veya 

veremediği her bilgi için insan kaynaklarını bilgi paylaşım noktası olarak 

görmektedir. İnsan kaynakları ekipleri kurum içerisinde gerçekleşen iletişim 

yöntemlerini de kontrol etmektedir. Yıllık raporlar gibi geniş çaplı paylaşılacak 

bilgiler birçok bölümün katılımıyla hazırlanmakta ve son kontroller yapıldıktan sonra 

çalışanlarla paylaşılmaktadır.  

 

3.5 Yönetici Geliştirme Kavramı ve Uygulama Şekilleri 

 

3.5.1 Yönetim Kavramı 

 

Yönetim evrensel bir kavramdır. Davranışlarının öngörülmesi çok zor olan insan ile 

uğraşmaktadır. İnsanların toplumsal yaşam içerisinde diğer insanlarla olan iletişim ve 

ilişkilerini çeşitli etkenler altında inceler. Bu yönden bakıldığında bütün insanlar 

birer yönetici olarak görülebilmektedir. İnsan kendini yönetmesi zamanını ve 

faaliyetlerini planlayıp, bunları yönlendirmesi ve kontrol etmesidir. Ebeveynler bir 

yandan işlerini bir yandan evlerini ve bir yandan da çocuklarını yönetmeye 

çalışmaktadır. Gençler ve çocuklara bakıldığında okulda başarılı olabilmek adına 

zamanlarını yönetmeye ve kendilerini denetlemeye çalışmaları gerekmektedir. Daha 

üst düzeyde iş hayatını ele alındığında bir başhekimin hastaneyi, bir bakanın ilgili 

bakanlığını, bir çiftçinin çiftliğini, bir genel müdürün şirketini, bir dekan sorumlusu 

olduğu fakülteyi, bir patronun sahibi olduğu işletmeyi yönetmesi gerekmektedir. 

Farklı alanlar gibi algılansa da hepsinin sahip olduğu ortak yön, farklı amaçları 

içeren bir kurumsal bir yapının yönetilmesidir. (Can, 2001) 
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“Yönetim en küçüğünden (aile, işletme gibi), en büyüğüne (devlet, uluslararası 

kurumlar gibi) kadar tüm kurumlarda geçerli ve gerekli bir işlevdir. Yönetim, 

örgütlerin amaçlarına etkin ve verimli ulaşabilmeleri bakımından zorunlu bir 

işlevdir.” (Güçlü, 2003, s. 63) Başka bir yaklaşımla yönetim, kurumların yapısı ve 

ömrü incelendiğinde çok önemli hatta hayati öneme sahip de denilebilir. Bir 

toplumun ne kadar ilerlediği veya ne kadar kalkındığını o toplumun özel veya devlet 

kurumlarındaki yönetim şekillerine bakarak anlaşılabilmektedir. Yönetim şekilleri ve 

kalitesi bütün toplumu etkileyebilmektedir. Yönetim şekilleri küçüğünden büyüğünü 

bütün toplumsal yapıları etkiler, büyük bir kurumda karşımıza çıkan yanlış bir 

yönetim anlayışının yansıması en küçük topluluk diyebileceğimiz çekirdek ailelerde 

karşımıza çıkabilmektedir. 

 

Yönetim, elimizde bulunan bütün kaynakların bir hedef veya amaç için mümkün 

olan en iyi şekilde kullanılmasıdır. Elimizdeki bütün kaynakları en iyi şekilde bir 

araya getirerek etkin ve verimli bir kaynak kullanımıyla kurumsal amaçlara ulaşma 

süreci olarak da tanımlanabilmektedir. Başka bir anlatımla şekliyle yönetim kurum 

kaynaklarının (sermaye, teknoloji, işgücü vb.) kurum amaçlarına ulaşabilmek için 

etkin bir şekilde koordine edilmesine ve kullanılmasına yönetim denilmektedir. 

Kısaca yönetim kurum kaynaklarının kurum amaçlarına ulaşmak için kullanılmasıdır.  

 

Yönetim bilimi tarihsel olarak incelendiğinde üç aşama karşımıza çıkmaktadır; 

“Yapıya ağırlık veren geleneksel (klasik) yaklaşımlar (1887-1927), İnsana ağırlık 

veren davranışçı (neo klasik) yaklaşımlar (1909-1945) ve örgütü bir sistem olarak ele 

alan sistem yaklaşımlar (1946’dan günümüze kadar)”. (Güçlü, 2003, s. 64) 

 

3.5.2 Yönetici ve Liderlik Kavramları 

 

Yöneticilik veya nasıl yönetici olunacağına dair bugüne kadar birçok yazı 

yazılmıştır, en az bir o kadar yazı da liderlik için yazılmıştır. Günümüzde bu iki 

kavramdan genellikle beraber bahsedilmektedir.  
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Yöneticiler kurumlarda belli pozisyonlara gelmiş olan, kendilerinden stratejik 

kararlar verebilmeleri ve ortaya çıkabilecek problemlere çözümler üretebilecek 

kişiler olarak tanımlanabilmektedir. Yöneticilik bir unvan olarak atama yoluyla 

kişilere verilmektedir, kariyer gelişiminde bir adım olarak görülmektedir. Genellikle 

işleri için bir tanımlanma yapıldığında, dört başlıktan bahsedilir; planlama, organize 

etme, koordinasyonu sağlama ve denetleme. Ancak yaptıkları işler zamanlarına göre 

incelendiğinde bazen bu başlıklarla bağdaşmadığı görülmektedir. (Baltaş, 2012) 

Fransız Henri Fayol tarafından 1916 yılında yazılan ve basılan Endüstriyel ve Genel 

Yönetim kitabında Fayol işletme faaliyetlerini ve bu faaliyetler içinde yer alan 

yönetimi alt başlıklara ayırarak incelemiştir. “Fayol’a göre örgütün temel 

fonksiyonları altı grupta toplanmaktadır; Teknik fonksiyonlar (üretim, imalat ve 

transformasyon ), ticari fonksiyonlar (alım, satım, değişim), mali fonksiyonlar 

(sermaye üretimi ve yönetimi), güvenlik fonksiyonları (malların ve kişilerin 

korunması), muhasebe fonksiyonları (envanter, bilanço, istatistik) ve yönetim 

fonksiyonları (öngörü, organizasyon, kumanda, koordinasyon ve kontrol) bütün örgüt 

türlerinde görülebilecek ortak fonksiyonlardır.” (Şengül, 2007, s. 260) 

 

Kurumlardaki çalışanların kapasiteleri bulundukları yönetim basamaklarına/unvan 

seviyesine göre farklılık göstermektedir. Alt seviyede bulunan işçilere bakıldığında 

teknik kapasiteleri vardır ve hiyerarşik olarak yükseldiğiniz zaman gittikçe yönetim 

fonksiyonu baskın hale gelmeye başlamaktadır.  

 

Tablo 16: Yeteneklerin Hiyerarşi Kademelerine Göre Oransal Önemi 

  Kabiliyetin Türü ve Oranları   

Yönetici 

Kateorisi 
Yönetsel Teknik Ticari Mali Emniyet Muhasebe Toplam 

İşçi 5 85     5 5 100 

Ustabaşı 15 60 5   10 10 100 

Atölye Şefi 25 45 5   10 15 100 



 
 

63 
 

Kısım Şefi 30 30 5 5 10 20 100 

Teknik Daire 

Şefi 
35 30 10 5 10 10 100 

Müdür 40 15 15 10 10 10 100 

Kaynak: (Fayol), Alıntılayan (Irmak, 2014) 

 

“Fayol’a göre yönetim fonksiyonunun işlevsel olabilmesi için birtakım prensiplere 

uyulması gerekmektedir. İyi bir yönetim için sahip olunması gereken 14 prensip 

şunlardır: İşbölümü, otorite, disiplin, kumanda tekliği, yönetim tekliği, genel yararın 

özel yarara üstünlüğü, personelin işe alımı, merkezileşme, hiyerarşi, düzen, 

hakkaniyet, personelin istikrarı, inisiyatif ve personelin birliği.” (Şengül, 2007, s. 

261) 

 

Fayol’a göre beş yönetim fonksiyonu bulunmaktadır;  

 

Planlama: İlk basamak olarak görülmektedir ve zor bir basamaktır. Yöneticinin 

ileriyi görebilmesi çok önemlidir, plansız bir durumda önümüze çıkacak problemleri 

engelleyebilir veya ileride yapılacak olan yanlışları engeller. 

  

Örgütleme: Ekibin örgütlenmesi ve kişilerin kapasitelerinin bilinip buna göre görev 

dağılımının yapılması önemlidir.  

 

Kumanda (Yürütme): Bu bölümde yöneticinin ekibinden nasıl daha fazla verim 

alacağını biliyor olması gerekmektedir. İşlerin ayrıntılarını ve personeli iyi takip 

etmelidir.  

 

Koordinasyon: Kurum için bir bütün olmak önemlidir. Bu nedenle yöneticinin diğer 

bölümlerle de ahenkle ve koordineli çalışılmayı sağlaması gerekmektedir.  
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Kontrol: Ortaya çıkabilecek hataların düzeltilmesi ve bir daha tekrarlanmaması 

amacı vardır. Daha etkili bir üretim için gereklidir.  

 

Liderlik kavramı bir unvan değildir ve atama yolu ile kazanılamamaktadır. Lider, bir 

grup tarafından takip edilen kişidir ve önceliği grubun ihtiyaçlarıdır. Firestone'a göre 

liderlik; bulunulan makamdan çok kurumun devamlılığının sağlanması, geliştirilmesi 

ve etkili olabilmesi için gereken görevlerin yerine getirilmesini sağlayan kişilerdir. 

Yine Firestone’a göre liderlik iki koşulda incelenebilmektedir; normal işleyişte 

liderlik ve değişimde liderlik. Normal işleyişte liderin görevi ekibe ilgi göstermek ve 

çalışmak isteyecekleri bir ortam oluşturmaktır. (Karip, 1998)   

 

Yöneticilerin sorumlusu olduğu iş gruplarını düzgün yönetebilmesi ve altında 

bulunan grupların etkili çalışabilmesi için o grubun onu takip etmesine ihtiyacı 

vardır. Tüm yöneticiler lider olmadığı gibi bütün liderler de yönetici pozisyonunda 

değildir. Yönetici kurumlar tarafından verilen bir unvanken lider çalışma grubunun 

duygusal olarak kabul ettiği kişidir.  

 

Günümüzde etkili yöneticilerden aynı zamanda etkili liderler olmaları 

beklenmektedir. Ancak yönetici ve liderler birbirlerinden farklı yapılara sahiptirler. 

Yöneticiler ara yolu bulma ve çatışan grupları çözmede çok başarılıdırlar. Kurumlar 

yöneticilerini çalışanların inisiyatif kullanmasını sağlamak, onların çalışmak 

istedikleri ortamı oluşturmak ve değişime ayak uydurabilmek gibi konu başlıklarında 

kendilerini biraz daha geliştirerek liderlik özelliklerini de öne çıkartmaya 

çalışmaktadır. 

 

3.5.3 Yönetici Gelişiminin Tanımı 

 

Cicero’ya göre bir kurum yöneticisinin rastgele seçilmesi bir gemide yolcular 

arasında yapılan bir kura ile kaptanı seçmeye benzemektedir. Aynı zamanda 
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Atatürk’e göre de toplumsal çürümenin temelinde de, toplumsal kalkınmanın 

temelinde de yöneticilerin tavrı yatmaktadır. 

 

Günümüzde artan rekabet ortamları nitelikli işgücünün önemini gittikçe 

arttırmaktadır. Kurumların genel maliyetlerine bakıldığında niteliksiz işgücünün 

oranı her geçen gün azalmaktadır. Nitelikli işgücünün önemi arttıkça eğitim ve 

gelişimin de önemi artmaktadır. Başarılı kurumlar incelendiğinde her zaman 

karşımıza “insan yapılan yatırım” çıkmaktadır.   

Teknik eğitimler her zaman daha basit organize edilen, yapılan eğitimlerdir ve teknik 

özellikleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak konu yönetim becerilerine yönelik 

eğitimlere geldiğinde süreç biraz daha zorlaşmaktadır. Çünkü yönetim becerilerine 

yönelik eğitimlerde kişinin ömrü boyunca kendi kendine geliştirmiş olduğu kişisel 

özellikleri (kişisel yargılar, iletişim özellikleri, sorumluluk yapısı, merhamet ve diğer 

duyguları) değiştirilmeye çalışılmaktadır.  

 

Yönetici geliştirme yukarıda bahsedilen özellikler sebebiyle normal çalışanlara 

yapılan eğitimlerden daha uzun bir süre almaktadır. Hazırlanan programlarda hedef 

yönetici adayının beceri, bilgi, tutum, yetenek, algı seviyesi ve kişilik özelliklerinin 

geliştirilmesidir.  

 

Yönetici geliştirme programları yöneticiyi, yönetmekle yükümlü olduğu kurumsal 

sistemin özellikleri, kişisel veya kişiler arası sorunlar, kişilerin veya kurumun 

üzerinde baskı oluşturan nedenler, kurumların toplumda oynadıkları roller vs. 

hakkında duyarlı duruma getirmektedir. (Bingöl, 1998)  

 

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ve diğer etkenler sayesinde iş dünyası da hızla 

gelişmekte ve değişmektedir. Artık yöneticilerden ekiplerini iyi yönetebilmelerini 

beklerken bir yandan da değişimi iyi yönetmeleri beklenmektedir. Bu değişim ortamı 

yönetici ve liderlerin sahip olması gereken özellikleri de değiştirmektedir. 
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Tablo 17: Stratejik Liderlik Uygulamaları 

 

 

Kaynak: (Ireland & Hitt, 2005) 

 

20. Yüzyıl Uygulamaları 21. Yüzyıl Uygulamaları

Çıktı Odaklı Çıktı ve Süreç Odaklı

Sabırlı ve Güvenli Güvenli fakat kibirsiz

Bilgiyi elde etmeye çaışır
Bilgiyi elde etmeye ve sonuç almak için 

kullanmaya çalışır

İnsanarın yaratıcılıklarını yönlendirir
İnsanların yaratıcılıklarını serbest bırakır ve 

besler

İş akışları hiyerarşiye göre belirlenir İş akışları ilişkilerden etkilenir

Bütünlüğün önemi açıkça belirtilir Bütünlüğün önemi eylemlerle gösterirlir

Saygı talep edilir Saygı kazanmak istenir

Farklılıklar hoş görülür Farklılıklar aranır

Çevresel değişime tepki verir
Çevresel değişimi önceden sezmek için 

hareket eder

Büyük lider olarak çalışır Lider ve büyük bir grup üyesi olarak çalışır

Çalışanlar bir kaynak olarak görülür
Örgütsel çalışanlar kritik bir kaynak olarak 

görülür

Temelde yerel bir kafa yapısı ile çalışır Temelde küresel bir kafa yapısı ile çalışır

Çalışanların gelişimine yatırım yapılır
Çalışanların sürekli gelişimine önemli miktarda 

yatırım yapılır
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Kurumlar artık öncelikle değişimle ilgili bir vizon oluşturmakta ve bu vizyona göre 

kaynakları oluşturmaya ve geliştirmeye çalışmaktadır. Yöneticilerin liderlik 

özelliklerinin de bu süreçlerde daha da ortaya çıkması beklenmektedir. Ortaya çıkan 

bu sürekli teknolojik ve çevresel değişim ortamı yöneticilerin sürekli eğitim alması 

gibi bir sorunu da ortaya çıkarmaktadır.  

 

 

Yeni yöneticiler yetiştirmenin yanında kurumlar eski yöneticilerinin de kendilerini 

geliştirmelerini sağlamaları gerekmektedir. Günümüz değişim ortamlarında 

yöneticilerin eski ve başarılı yöntemleri bir gün gelecek karşılaştıkları durum 

karşısında yetersiz kalacaktır. (Swisher, 2014) Bugün başarılı işadamlarına 

baktığımızda başarılarının sürekli yeni şeyler öğrenmeye, kendilerini gelişim için 

zorlamalarına ve başka bir bakış açısıyla bakabilme özelliklerinden geldiğini 

görebiliriz. Levinson’a göre kurumların yöneticilerini mesleki eskimeden korumak 

için kendilerini yenileme konusunda üzerlerinde baskı kurmaları gereklidir. 

 

3.5.4  Yönetici Gelişimi İçin Kullanılan Yöntemler 

 

Yönetici gelişimine yönelik programlar kişilere özel olarak hazırlanmaktadır. Kişinin 

hangi bölümde hangi kademe bir yönetici olacağının önemli olduğu kadar kişinin 

karakteri de önemlidir.  

 

a) Görev Rotasyonu / Çapraz Eğitimler 

 

Alt kademe yöneticilik pozisyonlarına yönetici adayı geliştirirken daha çok çapraz 

eğitimler kullanılır. Çapraz eğitimler kişinin mesaisinin belli bir bölümünü başka bir 

departmanda geçirmesini ve o departmanda yetkili kişilerce eğitim alması ve onların 

kontrolünde bazı işleri tek başına yapmasıdır. Bazen departmandaki alt birimler arası 

görev rotasyonlarıyla da kişiler alt düzey bir yöneticiliğe hazırlanabilirler.  Görev 

rotasyonları denildiğinde kişinin bağlı olduğu departmandan alınıp başka bir 

departmana geçerek bir görevi daha üst düzey bir yöneticiliğe hazırlanmasıdır. Bazen 
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üst düzey yöneticilik pozisyonlarında da tercih edilebilmektedir, örneğin bir finans 

direktörü otel genel müdürlüğüne hazırlandığında odalar bölümü direktörlüğüne 

(otellerde ön büro, kat hizmetleri, karşılama hizmetleri, misafir ilişkileri ve santral 

bölümünün bağlı olduğu yönetici) getirilebilmektedir.  

  

 

 

b) Bölüm Başkanına Yardımcılık 

 

Yönetici adayına belli bir üst düzey bölüm yöneticisinin yanında kendini geliştirme 

ve eksiklerini tamamlama imkanının tanınmasıdır. Yardımcı olarak atandığı yönetici 

bütün süreç boyunca kişinin gelişimini ve eksiklerini gözlemler. Tespit edilen 

eksikleri için gelişimi yönünde destek olur, gerekli bilgilendirmeleri ve eğitimleri 

verir. Kişi bu süreçte karar verme, yönetim becerileriyle birlikte ve bilgi düzeyini de 

arttırma imkanı bulur. 

 

c) Yönetim / Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılım 

 

Bu toplantılar katılımcılara olaylara sadece kendi bölümlerinin bakış açısından 

bakmamaları, kurumun ve diğer bölümlerin gözünden bakmaları konusunda yardımcı 

olmaktadır. Aynı zamanda kendi görüşlerinin diğer yöneticiler tarafından 

değerlendirilmesini sağlayarak kendisini bu konuda da geliştirmeyi sağlar.   

   

d) Proje ve Komitelerde Görev Alma 

 

Umut veren bir yönetici adayının çeşitli proje gruplarına veya komitelere katılarak 

kurum içerisindeki kişilikler, meseleler ve süreçler açısından geniş bir bilgi 

kazanabilmektedir. 

 

e) İş Dışındaki Geliştirme Faaliyetleri 
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Rol Oyunu: Katılımcılara bir “taklit edelim” oyunu oynatılarak yapılan bu eğitim 

şeklinde katılanların yeteneklerini geliştirirken diğer kişileri de anlayabilme ve beşeri 

ilişkiler konusunda kendilerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Eğitim esnasında 

yapılan rol oyununa katılan kadar o sırada gözlem yapan kişiler için de yararlı bir 

eğitim yöntemidir. Rol oyunu esnasında gözlemcilik yapan bütün katılımcılar oyun 

bittikten sonra yorumlarını söylerler.  

 

Örnek Olay: Daha önce kurumda karşılaşılmış olan veya karşılaşılma ihtimali olan 

özel bir duruma yönelik bir senaryo üzerinden yapılan bu çalışma grupların gelişimi 

açısından önemlidir. Bu çalışmada sorunun çözümü araştırılırken üretilen birçok 

fikirden en işe yarayacak olanın seçilmesi önemlidir. Ancak bu çalışma sadece doğru 

kararı incelemek veya geliştirmek için değildir. Aynı zamanda yöneticiler için 

önemli olan bazı özelliklerin gelişimi önemlidir; ifade yeteneği, yerinde konuşma, 

ikna gücü, karşıt görüşlere ve başkalarının düşüncelerine saygı gösterme.  

 

İşletme Oyunları: Eğitime bir simülasyon programıyla yaklaşımdır. Katılımcıların 

bir şirketi yönetiyormuş gibi karar almalarını sağlayan veriler ve raporlar üzerinden 

gerçekleşir. Hayali şirketin gelişimi için yapılabilecekler konuşulmakta ve bu yönde 

kararlar alınmaktadır. Belli bir zamana yayılarak gerçekleştirilen programlardır.   

 

Duyarlılık Eğitimleri: Yöneticilerin kendi kendilerini daha iyi anlamaya başlarken 

karşısındaki kişilerin de görüş ve duygularına önem vermeye başlamalarına destek 

olan eğitim programlarıdır. Başkaları üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi 

oldukları bu eğitim programında kişilerarası ve kurum içi etkili iletişim kurma 

yönleri de güçlenmektedir. Yöneticilerin biraz daha demokratik ve insancıl yönlerini 

ortaya çıkararak otoriteden doğan psikolojik tehlikeleri yok etmek hedeflenmektedir. 

 

Özel Okuma Parçaları: Alt kademe yönetici gelişiminde kullanılan bu yöntem, 

hedef kitlenin davranışlarının değiştirilmesi ve bilgi düzeyinin değiştirilmesi 

amacıyla kullanılmaktadır. Büyük kurumlarda bu gelişimin kendiliğinden 

sağlanabilmesi amacıyla büyük kütüphaneler kurulmaktadır ve çalışanlar bu 

imkandan yararlanmaları konusunda teşvik edilmektedir. Hatta bazı kurumlarda hızlı 

okuma kursları organize edilmektedir.  

 



 
 

70 
 

Danışmanlık Desteği Alma: Bazı durumlarda kurum içinden gerçekleşecek eğitim 

veya gelişim destekleri yetersiz kalabilme ihtimali ortaya çıkabilir. Bu tarz 

durumlarda dışarıdan gelecek olan bir profesyonelden, kişiler arası iletişim, rol 

dağılımı, iletişim güçlükler, değişim dinamiklerine direnme, otoriteye karşı olan 

tutumlar vb. konularda destek alınabilmektedir. Bu kişiler kurum dışından geldikleri 

için daha objektif bir bakış açısıyla olaylara yaklaşabilmektedirler.  

 

Davranış Analizi: Bu yönde geliştirilmiş testlerden yardım alınarak gerçekleşen bir 

yönetici geliştirme uygulamasıdır. Analizler sonucunda kişinin ortamdaki davranış 

şekillerinin gösterilerek farkındalığın arttırılmasının sağlanmasıdır. Kişilerin kendi 

davranışları hakkında bilgi sahibi olmaları sonucunda önemli değişimler 

yaratabilmektedir.  

 

Koçluk (Mentörlük): Son yıllarda gittikçe kurumlar açısından önemli hale gelmekte 

olan bir gelişim yöntemidir. Koçluk gerek özel gerek profesyonel hayattaki 

performansın sürekli arttırılarak mükemmellik seviyesine getirilmesinin 

amaçlanmasıdır. Yönetici adayının deneyimli bir yönlendirici tarafından eksik ve 

güçlü yönlerini bulması, yetkinliklerini geliştirmesi, yanlışlarını düzeltmesi, kendini 

ve etrafını sorgulayarak bakması, kendini yenilemesi, çözüm üretmesi gibi çeşitli 

sonuçları barındıran eylemli bir eğitim yaklaşımıdır. Günümüzde birçok üst düzey 

yönetici tarafından tercih edilen bir gelişim yöntemidir. Kurum içi veya kurum dışı 

olmak üzere bu yöntem kullanılabilmektedir. Kurumlar artık kendi koçlarını 

yönetebilmeye başlamışlardır. 

 

 

3.5.5 Yönetici Gelişiminin Kurumlar İçin Yararları 

 

Bugün birçok kurum için yönetici gelişimi önemli bir noktaya gelmiştir. Ancak 

piyasalarda önemli bir noktada bulunan ve 2010 yılında 700 milyon dolay gelir elde 

etmiş olan “X” şirketi (şirket adının açıklanmasını istememiştir. 20 yıldır yöneticiler 

olamadan yönetilmektedir. Bütün çalışanlar yapması gerekeni bilmekte ve takibini de 

bu doğrultuda yapmaktadır. (Standford Economy Club, 2014)  
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Günümüzde ortaya çıkan yenilikler örnekte de görüldüğü gibi yaklaşımlar açısından 

farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bugün önde gelen birçok kurum için yönetici 

gelişim veya yetenek yönetimi programları yetenekli adayların o kurumları tercih 

etmesi için bir etkendir. Yetenekli adaylar önlerinin tıkanacağı hantal yapılarda 

bulunmayı istememektedir. Kurumlar bu adayları çekebilmek için bu programlara 

her geçen gün daha fazla önem vermeye başlıyor. 

 

“Gerçekte “organizasyon geliştirme”nin bir parçası olan yönetici geliştirme; yönetim 

tarzını, organizasyonel yapısını ve ilişkilerini gözden geçirip değiştirerek bireysel ve 

kurumsal etkinliği arttırmayı hedefleyen planlı bir girişimdir.” (Barutçugil, 2004)  

 

Kurumlarda; eğitimli, gerekli bütün teknik eğitimleri almış ve alanında deneyimli bir 

yöneticinin ekibiyle etkili iletişim kuramaması, onları motive edememesi ve istenen 

düzeyde çalışmalarını sağlayamaması; kurum çalışanları arasında çözülemeyen 

çatışmalar olması, bunların uzun sürmesi ve gerginliğe sebep olması bu olayın daha 

da büyüyerek bu olumsuz havanın kurum geneline yayılması, çalışanların kurum 

müşterilerinin isteklerini ve beklentilerini karşılamada yetersiz kalması ve bunun 

müşteri şikayetlerindeki artış olarak geri dönmesi gibi durumlarla 

karşılaşılabilmektedir. Bu tarz durumların nedenlerini veya çıktıkları nokta 

incelendiğinde, kurum içerisinde çalışanların veya yöneticilerin kişisel farkındalık 

konusunda eksiklerinin olması, stres altında veya çatışma ortamında kendilerine ve 

hakim olamadıkları, tek taraflı ve duygusal bir şekilde olaylara yaklaşarak çalışma 

arkadaşının veya müşterinin durumuna veya ihtiyaçları konusunda empati 

gösteremediği ve kişiler arası iletişimlerinde olumlu ilişkiler kurma konusunda 

zorlandıkları görülmektedir. Başka bir anlatımla, kurumları başarısızlığa sürükleyen 

başarısız çalışan ve yöneticilerin başarısızlığının en önemli nedeni çalışanların 

duygusal zekalarını kullanmada ve iletişim becerilerinde ortaya çıkan eksikliklerdir. 

(Doğan & Demiral, 2007) 

 

Yöneticinin iletişim becerilerindeki bu gelişimin çalışanlara yansıtılması ve onların 

da geliştirilmesi çok önemlidir. 
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4. BÖLÜM 

YÖNTEM 

4.1 Araştırmanın Amacı 

 

Hizmet sektöründe uygulanan insan kaynakları ve kurum içi iletişim süreçlerinin 

çalışanın gelişimi ve onun yöneticiliğe hazırlanması ve gelişimi konusunda katkısının 

etkin ve yeterli görülüp görülmediğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

ülkemizde özellikle hizmet sektöründeki şirketlerde yapılan insan kaynakları 

uygulamalarının bu gelişme için yaptıklarının nasıl görüldüğü incelenecektir. Yine 

bu çalışmada; hizmet sektöründeki işletmelerde yapılan hangi kurum içi iletişim ve 

eğitim teknikleriyle personelin yöneticiliğe hazırlandığı veya yöneticilik ile ilgili 

sürece nasıl dahil edildiğinin araştırılması ve nasıl daha fazla geliştirilebileceğine 

yönelik fikirler ortaya konulacaktır. İnsan kaynaklarının yönetici seçimi ve gelişimi 

için kullandığı süreçlerinden olan işe alım süreci, performans değerlendirme süreci, 

eğitim başlıkları ve kapsamlarından kurum içi iletişim ve insan kaynaklarının bağın 

belirginleştirilmesi amacıyla bahsedilecektir.  

 

4.2 Araştırmanın Önemi 

 

Tez birçok kurum için ek harcama yaratan bir departman olarak görülen insan 

kaynakları departmanlarının etkin olarak çalışmasına izin verildiğinde bulundukları 

şirketlerde karar verme yetkisine sahip olan pozisyonlardaki kişilerin gelişimine 
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yaptığı katkıların gösterilmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda  hangi yaklaşıma 

sahip kurumlarda insan kaynaklarının etkin çalışmadığının da düşünüldüğü yine 

yapılan anketle ortaya çıkacaktır. 

 

 

 

4.3 Örneklem 

 

Anket hizmet sektörünü alt başlıkları içerisindeki perakende, bankacılık, sağlık, 

eğitim ve ağırlama sektörlerinde bölüm yöneticisi veya üstü görevlerde bulunan 

kişilerle paylaşılmıştır. Ağırlama sektöründen 29 kişi, sağlık ve perakende 

sektörlerinden 10 kişi, bankacılık sektöründen 12 kişi, eğitim sektöründen 13 ve bu 

tanımlar dışında kalan hizmet sektörü dallarından 11 kişi ankete katılım göstermiştir. 

   

4.4 Veri Toplama Araçları 

 

Hazırlanmış olan anket formu internet üzerinden katılımcılar ile paylaşılmıştır. 

Araştırma bulguları, katılımcılardan elde edilen veriler üzerinde SPSS 22.0 paket 

programı kullanılarak gerçekleştirilen analizlerin sonucunda elde edilmiştir. Anket 

verileri 85 kişinin verdiği cevaplar üzerinden analiz edilmiştir. Bütün yanıtlar normal 

değerlerde çıkmıştır.  

 

4.5 İşlem 

 

Yapılan anket sonucu elde edilen veriler yüzde, frekans, yöntemleriyle analiz edilmiş 

olup, sonuçlar tablolar halinde elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Anket soruları 

değerlendirilirken, güvenilirlik analizleri uygulanmış ve ankete verilen soruların 

yanıtları çalışmada tablolar halinde verilmiş; sonucun dağılım yüzdeleri rakamsal 

olarak açıklanmıştır. 
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4.6 Güvenilirlik Analizi 

 

Araştırma değişkenlerine ait tanımlayıcı değerlere, değişkenlerin birbirleriyle 

ilişkilerine yönelik analizlere ve hipotez testlerine geçmeden önce; sorular boyutlara 

göre birleştirilerek güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Tablo 18. kullanılan 

ölçeğin güvenilirlik analizinin sonuçlarını ortaya koymaktadır. 

 

Tablo 18: Ölçek ve Boyutlarına Ait Cronbach’s Alpha Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçek ve Boyutları Soru Sayısı Güvenilirlik Katsayısı 

Çalışan Seçme ve Yerleştirme 3 0.734 

Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri 9 0.894 

Performans Değerlendirme 4 0.906 

Kurumun Yönetici Gelişimine 

Yaklaşımı 
4 0.712 

Yönetici Gelişimindeki Sorumlular 6 0.838 

İşyeri Verimliliği 4 0.737 

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin 

Hususlar 
5 0.882 

Kurum İçi İletişim 12 0.905 

İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum 

İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) 
47 0.964 

 

İfadelerin içsel tutarlılıklarının hesaplanmasında Cronbach’s Alpha değeri 

kullanılmıştır. Boyutların güvenilirlik katsayılarının 0.71 ile 0.90 arasında olduğu 
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görülmektedir. Ölçeğin genel güvenilirlik katsayısı ise 0.96’dır. Bu değerler 

literatürde öngörülen 0,70 alt limit kriterini sağlamaktadırlar (Cronbach, 1990)1. 

Dolayısıyla, Tablo 18 araştırmada kullanılan ölçeğin içsel tutarlılığa sahip olduğunu 

ortaya koymaktadır. (Cronbach, 1990) 

 

 

5. BÖLÜM 

BULGULAR 

 

5.1 Araştırmaya Katılan Kişilerin Özelliklerine İlişkin Betimsel Analiz 

Sonuçları 

 

Araştırmaya katılan 85 kişiye ilişkin bulgular Tablo 19’da görülmektedir. 

Araştırmaya katılanların %50.6’sı kadın, %49.4’ü erkek,  %28.2’si 31 ile 35 yaş 

aralığında, %57.6’sı lisans mezunu olup, %69.4’ü araştırmaya Marmara 

Bölgesi’nden katılmakta, %38.8’i bölüm yönetici olarak çalışmakta, %44.7’si 2 ile 4 

yıldır şirket içinde aynı pozisyonda görev almakta, %64.7’sinin 11 yıl ve üzerinde iş 

deneyimi bulunmakta, %55.3’ünün 5 ve daha az üst düzey yöneticisi, %43.5’inin ise 

11 ve üzerinde orta düzey yöneticisi bulunmaktadır. 

Tablo 19: Araştırmaya Katılan Kişilere Ait Özellikler 

Gruplar Frekans (n=85) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 43 50.6 

Erkek 42 49.4 

Yaş 

25 Yaş ve Altı 2 2.4 

26 – 30 Yaş Aralığı 14 16.5 

31 – 35 Yaş Aralığı 24 28.2 
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36 – 40 Yaş Aralığı 23 27.1 

41 Yaş ve Üzeri 22 25.9 

Eğitim Düzeyi 

Lise 5 5.9 

Önlisans 8 9.4 

Lisans 49 57.6 

Yüksek Lisans / Doktora 23 27.1 

Katılımcıların Bulunduğu Bölge 

Marmara Bölgesi 59 69.4 

Ege Bölgesi 15 17.6 

Akdeniz Bölgesi 2 2.4 

Karadeniz Bölgesi 1 1.2 

İç Anadolu Bölgesi 8 9.4 

Unvan 

Genel Müdür 2 2.4 

Genel Müdür Yardımcısı 1 1.2 

İnsan Kaynakları / Eğitim Şefi 7 8.2 

İnsan Kaynakları Direktörü 6 7.1 

İnsan Kaynakları Müdürü 9 10.6 

Eğitim Müdürü 7 8.2 

Bölüm Yöneticisi 33 38.8 

Diğer 20 23.5 

Şirket İçindeki Pozisyon Süresi  

1 Yıl ve Daha Az 23 27.1 

2 – 4 Yıl 38 44.7 

5 – 10 Yıl 17 20.0 

11 Yıl ve Üzeri 7 8.2 

Toplam Deneyim Süresi 

2 – 4 Yıl 7 8.2 

5 – 10 Yıl 23 27.1 

11 Yıl ve Üzeri 55 64.7 

Üst Düzey Yönetici Sayısı 

5 ve Daha Az 47 55.3 

6 – 10  17 20.0 

11 ve Üzeri 21 24.7 

 

Orta Düzey Yönetici Sayısı 

5 ve Daha Az 33 38.8 
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6 – 10  15 17.6 

11 ve Üzeri 37 43.5 

 

 

 

Araştırmaya katılan firmaların özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 19’da 

görülmektedir. Araştırmaya katılanların %34.2’si ağırlama sektöründe olup, %68.2’si 

yerli kuruluştur. Firmaların %42.4’ünde 451 ve üzerinde toplam çalışan sayısı, 

%60’ında ise 5 ve daha az sayıda insan kaynakları bölümünde çalışan sayısı 

bulunmaktadır. Firmaların %42.4’ünün yıllık personel devir oranı %5 ile %10 

aralığındadır. 
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Tablo 20: Araştırmaya Katılan Firmalara Ait Özellikler 

Gruplar Frekans (n=85) Yüzde (%) 

Kurumun Faaliyet Gösterdiği Sektör 

Ağırlama 29 34.1 

Sağlık Hizmetleri 10 11.8 

Perakende 10 11.8 

Bankacılık 12 14.1 

Eğitim 13 15.3 

Diğer 11 12.9 

Şirket Yapısı 

Yerli 58 68.2 

Yabancı 12 14.1 

Franchise 7 8.2 

Yönetim Anlaşmalı 8 9.4 

Firmadaki Toplam Çalışan Sayısı 

20 Kişiden Az 2 2.4 

20 – 200  25 29.4 

201 – 300  18 21.2 

301 – 450  4 4.7 

451 Kişi ve Üzeri 36 42.4 

İnsan Kaynakları Bölümünde Toplam Çalışan Sayısı 

5 Kişi ve Daha Az 51 60.0 

6 – 10  13 15.3 

11 Kişi ve Üzeri 21 24.7 

Yıllık Personel Devir Oranı 

%5 - %10  36 42.4 

%11 - %15 26 30.6 

%16 ve üzeri 23 27.1 
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5.2 Normal Dağılım Analizi 

 

İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği ve boyutlarına ait görüşlerin 

dağılımının normalliği SPSS programı yardımıyla Kolmogorov – Smirnov testi ile 

analiz edilmiştir. Test sonuçları Tablo 21’de sunulmuştur.  

 

Tablo 21: Normal Dağılım Testi (N=85) 

Ölçek ve Boyutları 
Kolmogorov - Smirnov 

Z 
p Değeri 

Çalışan Seçme ve Yerleştirme 1.243 0.091 

Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri 1.341 0.055 

Performans Değerlendirme 1.395 0.041 

Kurumun Yönetici Gelişimine Yaklaşımı 1.848 0.002 

Yönetici Gelişimindeki Sorumlular 0.931 0.352 

İşyeri Verimliliği 1.156 0.138 

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin 

Hususlar 
1.546 0.017 

Kurum İçi İletişim 0.733 0.656 

İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi 

İletişim Ölçeği (Genel Durum) 
1.062 0.209 

 

Test sonucuna göre; Çalışan Seçme ve Yerleştirme, Tercih Edilen Eğitim 

Yöntemleri, Yönetici Gelişimindeki Sorumlular, İşyeri Verimliliği, Kurum İçi 

İletişim ve İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) 

değişkenlerine ait grupların normal dağılım gösterdiği (p>0.05) görülmektedir. Bu 

değişkenlere ait çözümlemeler parametrik teknikler kullanılarak yapılmıştır. Ancak; 

Performans Değerlendirme, Kurumun Yönetici Gelişimine Yaklaşımı ve İnsan 

Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar değişkenlerine ait grupların normal dağılım 

göstermediği (p<0.05) görülmektedir. Bu değişkenlere ait çözümlemeler ise, non-

parametrik teknikler kullanılarak yapılmıştır. 
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5.3 Korelasyon Analizi 

 

Tablo 22 değişkenlere ait temel tanımlayıcı istatistikler ile değişkenler arasındaki 

ilişkileri ifade eden korelasyon katsayılarını sergilemektedir. Tanımlayıcı istatistikler 

bağlamında; değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerlerini içermektedir. 

Tablodaki Pearson korelasyon katsayıları ise araştırma değişkenleri arasındaki 

ilişkilere işaret etmektedir. 
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Tablo 22: İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği ve Boyutlarına Ait Korelasyon Analizi 

 

Değişkenler Ort. Std. Sp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi 

İletişim Ölçeği (Genel Durum) 
3.45 0.62 1         

2. Çalışan Seçme ve Yerleştirme 3.58 0.89 0.648** 1        

3. Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri 3.64 0.76 0.826** 0.601** 1       

4. Performans Değerlendirme 3.33 0.98 0.787** 0.543** 0.645** 1      

5. Kurumun Yönetici Gelişimine Yaklaşımı 3.40 0.72 0.815** 0.559** 0.668** 0.635** 1     

6. Yönetici Gelişimindeki Sorumlular 3.23 0.77 0.856** 0.534** 0.614** 0.640** 0.721** 1    

7. İşyeri Verimliliği 3.32 0.73 0.793** 0.403** 0.505** 0.520** 0.642** 0.616** 1   

8. İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin 

Hususlar 
3.42 0.88 0.820** 0.463** 0.659** 0.616** 0.597** 0.594** 0.711** 1  

9. Kurum İçi İletişim 3.50 0.64 0.831** 0.346** 0.510** 0.532** 0.578** 0.736** 0.747** 0.618** 1 

** Pearson Korelasyonu p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 22 ile sonuçları ortaya konulan korelasyon analizi, araştırma değişkenleri 

arasındaki ilişkilerin yönüne ve kuvvetine ilişkin fikir vermektedir. Değişkenlerin 

ortalaması 3.23 ile 3.64 arasında, standart sapması ise 0.62 ile 0.98 arasında 

değişmektedir. İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim ölçeği ile çalışan 

seçme ve yerleştirme  (r=0.648), tercih edilen eğitim yöntemleri (r=0.826) ve 

performans değerlendirme (r=0.787), kurumun yönetici gelişimine yaklaşımı 

(r=0.815), yönetici gelişimindeki sorumlular (r=0.856), işyeri verimliliği (r=0.793), 

insan kaynakları yönetimine ilişkin hususlar (r=0.820) ve kurum içi iletişim 

(r=0.831) arasında pozitif yönlü ve 0.01 anlamlılık düzeyinde yüksek düzeyde ilişki 

bulunmaktadır.  

 

5.4 Ölçeği Oluşturan İfadelere İlişkin Analiz Sonuçları 

  

Verilerin derlenmesinde kullanılan ölçekteki ifadelerle ilgili hesaplanan temel 

tanımlayıcı bulgular Tablo 23’te gösterilmektedir. 

 

85 katılımcının İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeğinde bulunan 

ifadelere ilişkin değerleri incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip ifadelerin 

Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri boyutunda yer alan; “Marka gelişimini destekleyici 

çeşitli projeler hazırlatılması kurumumuz için etkili olmaktadır.” ve “Yönetici 

adaylarının koçluk eğitimlerine gönderilmesi kurumumuz için etkili olmaktadır.” 

ifadeleri olduğu görülmektedir. En düşük ortalamaya sahip ifade ise; Kurum İçi 

İletişim boyutunda yer alan, “Kurumumuzda dedikodu yapılmamaktadır.” ifadesidir. 
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Tablo 23: İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeğine İlişkin 

Betimsel Bulgular (N=85) 

İfadeler Mini-

mum 

Maksi-

mum 

Ortala

-ma 

Std. 

Sapma 

Çalışan Seçme ve Yerleştirme 

Çalışan temininde birim yöneticisinin 

beklentileri ile insan kaynakları yöneticisinin 

beklentileri açık bir şekilde bellidir. 

1 5 3.76 1.06 

Kurumumuz, ihtiyaçlarına uygun adaylara 

ulaşabilmektedir. 
1 5 3.40 1.03 

Kurumumuzun içinde iş görüşmelerini yapma 

ve yeni çalışanları işe seçebilme konusunda 

eğitimli çalışanlar vardır. 

1 5 3.60 1.21 

Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri 

İç eğitmenlerce gerçekleşen eğitimler 

kurumumuz için etkili olmaktadır. 
1 5 3.73 1.08 

Merkez ofisten (yurtdışından) gelen 

eğitmenlerce yapılan eğitimler kurumumuz için 

etkili olmaktadır. 

1 5 3.58 1.14 

Danışmanlık firmalarınca yapılan eğitimler 

kurumumuz için etkili olmaktadır. 
1 5 3.75 0.92 

Marka gelişimini destekleyici çeşitli projeler 

hazırlatılması kurumumuz için etkili 

olmaktadır. 

1 5 3.84 0.99 

Yönetici adaylarının koçluk eğitimlerine 

gönderilmesi kurumumuz için etkili 

olmaktadır. 

1 5 3.84 1.10 

Üniversitelerle MBA/Yüksek Lisans 

programlarına katılım konusunda işbirliği 

kurumumuz için etkili olmaktadır. 

1 5 3.55 0.93 

İnternet üzerindeki eğitimler kurumumuz için 

etkili olmaktadır. 
1 5 3.15 1.07 

Çapraz eğitimler kurumumuz için etkili 

olmaktadır. 
1 5 3.68 1.00 

Görev rotasyonları kurumumuz için etkili 

olmaktadır. 
1 5 3.68 1.10 

Performans Değerlendirme 

İşletme açısından önemli sonuçları ölçebilen 

performans değerlendirme sistemimiz etkin bir 

şekilde kullanılmaktadır. 

1 5 3.29 1.18 

Uyguladığımız performans değerlendirme 

sistemi, yöneticilerin çalışanları 

yönlendirmesine destek verir. 

1 5 3.38 1.10 

Performans değerlendirme sistemlerimiz “iş 

tanımlarını” performans değerlendirme aracı 

olarak kullanır. 

1 5 3.33 1.05 
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Performans değerlendirme süreçlerimizde 

ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları takip 

edilmektedir. 

1 5 3.33 1.11 

Kurumun Yönetici Gelişimine Yaklaşımı 

Kurumumuz etkin olarak çalışan gelişimini 

desteklemektedir. 
1 5 3.62 1.03 

Kurumumuz yüksek potansiyeli olan çalışanı 

belirleme konusunda aktiftir. 
1 5 3.40 0.99 

Kurumumuz çalışanını kurum hedefleri 

doğrultusunda geliştirir. 
1 5 3.58 0.90 

Kurumumuz çalışan gelişim fırsatlarını resmi 

olmayan bir şekilde belirler. 
1 5 3.01 1.01 

Yönetici Gelişimindeki Sorumlular 

Kıdemli yöneticiler yeteri kadar zamanı 

yetenek gelişimine ayırmaktadır. 
1 5 2.78 1.03 

Bölüm müdürleri çalışanların yetenek ve 

kariyer gelişimini desteklemektedir. 
1 5 3.29 1.06 

Bölüm müdürleri, çalışanlarını yüksek 

performanslı, orta düzey performanslı ve 

performansı beklenti düzeyinin altında olarak 

ayırmaktadır. 

1 5 3.20 0.98 

CEO ve kıdemli yöneticiler yetenek yönetimi 

sisteminin kurulmasında aktif rol alırlar. 
1 5 3.25 1.13 

Kıdemli yöneticiler yetenek yönetimi 

stratejilerini kurum stratejileri ile paralel olarak 

geliştirirler. 

1 5 3.38 1.00 

Birim yöneticileri performansı düşük çalışanı 

bildirirler. 
1 5 3.53 1.01 

İşyeri Verimliliği 

İnsan kaynakları süreçleri kurumsal ihtiyaçlara 

cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır. 
1 5 3.38 1.03 

Çalışanların sağlığı ve duygusal düzeylerini 

takip edebilmek için bilgi toplanmaktadır. 
1 5 2.93 1.14 

Çalışanlarımız işlerinden keyif alırlar. 1 5 3.48 0.75 

Çalışanlarımızdan, değişmesi gerekli 

uygulamalarla ilgili tavsiye alınır. 
1 5 3.49 0.98 

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar 

İnsan kaynakları yöneticileri, çalışanları işlerini 

daha iyi yapmaları için cesaretlendirir. 
1 5 3.52 1.07 

İnsan kaynakları kurumun stratejilerine göre 

yetenek stratejileri geliştirebilir. 
1 5 3.48 1.03 

İnsan kaynakları kurumumuz için stratejik bir 

iş ortağıdır. 
1 5 3.56 1.06 

Yetenek yönetimi süreci tamamen insan 

kaynaklarına ait bir süreç olarak 
1 5 2.95 1.13 
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düşünülmektedir. 

İnsan kaynakları bölümümüz, birim 

yöneticilerine gereken desteği sağlar. 
1 5 3.60 1.03 

Kurum İçi İletişim 

Kurumumuz içindeki değişimler hakkında 

gerekli bilgiler paylaşılmaktadır. 
1 5 3.66 0.90 

Kurum içi iletişim politikamız, çalışanları 

kurumun önemli bir parçası gibi hissettirmeye 

veya çalışanların kendilerini onunla 

tanımlamaya yöneltmektedir. 

1 5 3.58 1.00 

İletişim uygulamaları gereksinimlere göre 

ayarlanmıştır. 
1 5 3.44 0.90 

Bütün çalışanlar yapılacak işlerin gereklilikleri 

konusunda yeterli bilgiye sahiptir. 
1 5 3.61 0.87 

Çatışmalar uygun iletişim kanalları vasıtasıyla 

uygun bir şekilde yönetilmektedir. 
1 5 3.58 0.80 

Çalışanlar ile ilgili önemli haberler 

duyurulmaktadır. 
1 5 3.86 0.83 

Yöneticiler gelişime yatkın ve açık fikirlidir. 1 5 3.52 0.89 

İş ile ilgili problemlerin çözümünde ilgili birim 

yöneticileri rehberlik etmektedir. 
1 5 3.69 0.90 

Çalışanlar ihtiyaç duydukları bilgilere hızla 

ulaşabilmektedir. 
1 5 3.62 0.88 

Kurumumuzun başarı ve başarısızlıkları 

hakkında gerekli bilgiler çalışanlarla 

paylaşılmaktadır. 

1 5 3.58 0.91 

Çalışanlar, kurumumuzu etkileyen dış faktörler 

hakkında bilgilendirilmektedir. 
1 5 3.47 0.90 

Kurumumuzda dedikodu yapılmamaktadır. 1 5 2.40 1.22 

 

85 katılımcının İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeğindeki 

ifadelere verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımlarını Tablo 23’te 

gösterilmektedir. “Yönetici adaylarının koçluk eğitimlerine gönderilmesi 

kurumumuz için etkili olmaktadır.” yargısına katılımcıların %28.2’si, 

“Kurumumuzun içinde iş görüşmelerini yapma ve yeni çalışanları işe seçebilme 

konusunda eğitimli çalışanlar vardır.” yargısına katılımcıların %24.7’si, “Çalışan 

temininde birim yöneticisinin beklentileri ile insan kaynakları yöneticisinin 

beklentileri açık bir şekilde bellidir.” yargısına ise katılımcıların %22.4’ü kesinlikle 

katıldığını belirtmektedir. “Kurumumuzda dedikodu yapılmamaktadır.” yargısına ise 

katılımcıların %29.4’ü kesinlikle katılmadığını ifade etmektedir. 
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Tablo 24: İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeğine Ait Bulgular 

(N=85)  

İfadeler 

Kesinlikle 

Katılmıyor

um 

Katılmıyoru

m 
Kararsızım 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

Katılıyoru

m 

N % N % N % N % N % 

1. Çalışan temininde birim 

yöneticisinin beklentileri ile 

insan kaynakları 

yöneticisinin beklentileri 

açık bir şekilde bellidir. 

4 4.7 9 10.6 9 10.6 44 51.8 19 22.4 

2. Kurumumuz, ihtiyaçlarına 

uygun adaylara 

ulaşabilmektedir.  

2 2.4 19 22.4 17 20.0 37 43.5 10 11.8 

3. Kurumumuzun içinde iş 

görüşmelerini yapma ve 

yeni çalışanları işe 

seçebilme konusunda 

eğitimli çalışanlar vardır. 

6 7.1 13 15.3 11 12.9 34 40.0 21 24.7 

4. İç eğitmenlerce gerçekleşen 

eğitimler kurumumuz için 

etkili olmaktadır. 

6 7.1 7 8.2 7 8.2 49 57.6 16 18.8 

5. Merkez ofisten 

(yurtdışından) gelen 

eğitmenlerce yapılan 

eğitimler kurumumuz için 

etkili olmaktadır. 

6 7.1 10 11.8 15 17.6 37 43.5 17 20.0 

6. Danışmanlık firmalarınca 

yapılan eğitimler 

kurumumuz için etkili 

olmaktadır. 

 

5 5.9 2 2.4 13 15.3 54 63.5 11 12.9 

7. Marka gelişimini 

destekleyici çeşitli projeler 

hazırlatılması kurumumuz 

için etkili olmaktadır. 

3 3.5 9 10.6 5 5.9 50 58.8 18 21.2 
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8. Yönetici adaylarının koçluk 

eğitimlerine gönderilmesi 

kurumumuz için etkili 

olmaktadır. 

5 5.9 6 7.1 11 12.9 39 45.9 24 28.2 

9. Üniversitelerle 

MBA/Yüksek Lisans 

programlarına katılım 

konusunda işbirliği 

kurumumuz için etkili 

olmaktadır. 

2 2.4 9 10.6 25 29.4 38 44.7 11 12.9 

10. İnternet üzerindeki 

eğitimler kurumumuz için 

etkili olmaktadır. 

6 7.1 17 20.0 28 32.9 26 30.6 8 9.4 

11. Çapraz eğitimler 

kurumumuz için etkili 

olmaktadır. 

5 5.9 6 7.1 12 14.1 50 58.8 12 14.1 

12. Görev rotasyonları 

kurumumuz için etkili 

olmaktadır. 

8 9.4 4 4.7 9 10.6 50 58.8 14 16.5 

13. İşletme açısından önemli 

sonuçları ölçebilen 

performans değerlendirme 

sistemimiz etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. 

7 8.2 18 21.2 14 16.5 35 41.2 11 12.9 

14. Uyguladığımız performans 

değerlendirme sistemi, 

yöneticilerin çalışanları 

yönlendirmesine destek 

verir. 

6 7.1 13 15.3 19 22.4 37 43.5 10 11.8 

15. Performans değerlendirme 

sistemlerimiz “iş 

tanımlarını” performans 

değerlendirme aracı olarak 

kullanır. 

5 5.9 16 18.8 16 18.8 42 49.4 6 7.1 

16. Performans değerlendirme 

süreçlerimizde ortaya çıkan 

eğitim ihtiyaçları takip 

edilmektedir. 

6 7.1 18 21.2 10 11.8 44 51.8 7 8.2 
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17. Kurumumuz etkin olarak 

çalışan gelişimini 

desteklemektedir. 

5 5.9 7 8.2 16 18.8 44 51.8 13 15.3 

18. Kurumumuz yüksek 

potansiyeli olan çalışanı 

belirleme konusunda 

aktiftir. 

4 4.7 11 12.9 25 29.4 37 43.5 8 9.4 

19. Kurumumuz çalışanını 

kurum hedefleri 

doğrultusunda geliştirir. 

3 3.5 8 9.4 18 21.2 49 57.6 7 8.2 

20. Kurumumuz çalışan gelişim 

fırsatlarını resmi olmayan 

bir şekilde belirler. 

8 9.4 16 18.8 31 36.5 27 31.8 3 3.5 

21. Kıdemli yöneticiler yeteri 

kadar zamanı yetenek 

gelişimine ayırmaktadır. 

8 9.4 29 34.1 26 30.6 18 21.2 4 4.7 

22. Bölüm müdürleri 

çalışanların yetenek ve 

kariyer gelişimini 

desteklemektedir. 

6 7.1 14 16.5 21 24.7 37 43.5 7 8.2 

23. Bölüm müdürleri, 

çalışanlarını yüksek 

performanslı, orta düzey 

performanslı ve 

performansı beklenti 

düzeyinin altında olarak 

ayırmaktadır. 

6 7.1 13 15.3 27 31.8 36 42.4 3 3.5 

24. CEO ve kıdemli yöneticiler 

yetenek yönetimi sisteminin 

kurulmasında aktif rol 

alırlar. 

8 9.4 13 15.3 23 27.1 32 37.6 9 10.6 

25. Kıdemli yöneticiler yetenek 

yönetimi stratejilerini 

kurum stratejileri ile paralel 

olarak geliştirirler. 

5 5.9 11 12.9 22 25.9 41 48.2 6 7.1 

26. Birim yöneticileri 

performansı düşük çalışanı 

bildirirler.  

5 5.9 9 10.6 16 18.8 46 54.1 9 10.6 
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27. İnsan kaynakları süreçleri 

kurumsal ihtiyaçlara cevap 

verebilecek şekilde 

hazırlanmıştır. 

5 5.9 14 16.5 16 18.8 44 51.8 6 7.1 

28. Çalışanların sağlığı ve 

duygusal düzeylerini takip 

edebilmek için bilgi 

toplanmaktadır.  

10 11.8 22 25.9 23 27.1 24 28.2 6 7.1 

29. Çalışanlarımız işlerinden 

keyif alırlar. 
1 1.2 6 7.1 33 38.8 41 48.2 4 4.7 

30. Çalışanlarımızdan, 

değişmesi gerekli 

uygulamalarla ilgili tavsiye 

alınır. 

4 4.7 10 11.8 19 22.4 44 51.8 8 9.4 

31. İnsan kaynakları 

yöneticileri, çalışanları 

işlerini daha iyi yapmaları 

için cesaretlendirir. 

7 8.2 4 4.7 25 29.4 36 42.4 13 15.3 

32. İnsan kaynakları kurumun 

stratejilerine göre yetenek 

stratejileri geliştirebilir. 

6 7.1 6 7.1 24 28.2 39 45.9 10 11.8 

33. İnsan kaynakları 

kurumumuz için stratejik 

bir iş ortağıdır. 

6 7.1 6 7.1 20 23.5 40 47.1 13 15.3 

34. Yetenek yönetimi süreci 

tamamen insan 

kaynaklarına ait bir süreç 

olarak düşünülmektedir. 

10 11.8 20 23.5 25 29.4 24 28.2 6 7.1 

35. İnsan kaynakları 

bölümümüz, birim 

yöneticilerine gereken 

desteği sağlar. 

5 5.9 7 8.2 18 21.2 42 49.4 13 15.3 

36. Kurumumuz içindeki 

değişimler hakkında gerekli 

bilgiler paylaşılmaktadır. 

3 3.5 7 8.2 15 17.6 51 60.0 9 10.6 

37. Kurum içi iletişim 

politikamız, çalışanları 

kurumun önemli bir parçası 

gibi hissettirmeye veya 

3 3.5 10 11.8 20 23.5 39 45.9 13 15.3 
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çalışanların kendilerini 

onunla tanımlamaya 

yöneltmektedir. 

38. İletişim uygulamaları 

gereksinimlere göre 

ayarlanmıştır. 

3 3.5 11 12.9 21 24.7 46 54.1 4 4.7 

39. Bütün çalışanlar yapılacak 

işlerin gereklilikleri 

konusunda yeterli bilgiye 

sahiptir. 

1 1.2 9 10.6 22 25.9 43 50.6 10 11.8 

40. Çatışmalar uygun iletişim 

kanalları vasıtasıyla uygun 

bir şekilde yönetilmektedir. 

1 1.2 7 8.2 26 30.6 44 51.8 7 8.2 

41. Çalışanlar ile ilgili önemli 

haberler duyurulmaktadır. 
2 2.4 5 5.9 9 10.6 56 65.9 13 15.3 

42. Yöneticiler gelişime yatkın 

ve açık fikirlidir. 
3 3.5 7 8.2 25 29.4 43 50.6 7 8.2 

43. İş ile ilgili problemlerin 

çözümünde ilgili birim 

yöneticileri rehberlik 

etmektedir. 

2 2.4 8 9.4 15 17.6 49 57.6 11 12.9 

44. Çalışanlar ihtiyaç 

duydukları bilgilere hızla 

ulaşabilmektedir. 

3 3.5 5 5.9 22 25.9 46 54.1 9 10.6 

45. Kurumumuzun başarı ve 

başarısızlıkları hakkında 

gerekli bilgiler çalışanlarla 

paylaşılmaktadır. 

3 3.5 8 9.4 19 22.4 47 55.3 8 9.4 

46. Çalışanlar, kurumumuzu 

etkileyen dış faktörler 

hakkında 

bilgilendirilmektedir. 

2 2.4 10 11.8 27 31.8 38 44.7 8 9.4 

47. Kurumumuzda dedikodu 

yapılmamaktadır. 
25 29.4 23 27.1 21 24.7 10 11.8 6 7.1 

 

5.5 Araştırma Hipotezleri 
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Araştırma kapsamında değişkenlerin ilişkilerini ölçmek amacıyla toplam 6 adet ana 

hipotez geliştirilmiştir. Araştırma hipotezleri, daha önce tartışılan teorik ilişkiler 

çerçevesinde ve hazırlanan anket formu yardımıyla toplanan verilerin 

değerlendirilmesi sonucu oluşturulmuş ve firmalardaki insan kaynakları süreçleri ve 

kurum içi iletişim düzeyini tespit edebilmek amacıyla parametrik testlerden 

“Bağımsız Gruplar t Testi”, “Tek Yönlü ANOVA Analizi” ve “Tukey Testi” 

uygulanmış olup, non-parametrik testlerden ise; “Mann Whitney U Testi” ve 

“Kruskal Wallis Testi” kullanılmıştır. Hipotezler sırasıyla şunlardır: 

 

H1: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi yöneticilerin 

cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir.  

H2: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi yöneticilerin eğitim 

düzeylerine göre farklılık göstermektedir.  

H3: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi firmaların faaliyet 

gösterdiği sektörlere göre farklılık göstermektedir.  

H4: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi şirket yapısına göre 

farklılık göstermektedir.  

H5: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi yöneticilerin firmadaki 

pozisyon süresine göre farklılık göstermektedir.  

H6: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi firmanın yıllık personel 

devir oranına göre farklılık göstermektedir.  
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5.6 Toplanan Verilerle İlgili Olarak Yapılan Fark Testleri 

 

H1: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi yöneticilerin 

cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir.  

 

Çalışan Seçme ve Yerleştirme, Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri, Yönetici 

Gelişimindeki Sorumlular, İşyeri Verimliliği, Kurum İçi İletişim ve İnsan Kaynakları 

Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) değişkenleri ile cinsiyet 

arasındaki ilişki Bağımsız Gruplar t Testi’ne göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları 

sonuçları Tablo 25’te verilmektedir.  

 
 

Tablo 25: Boyutların Cinsiyetlere Göre Farklılıkları 

Boyutlar Cinsiyet N X  s.s. F t p 

Çalışan Seçme ve 

Yerleştirme 

Kadın 43 3.59 0.89 
0.010 0.090 0.929 

Erkek 42 3.57 0.91 

Tercih Edilen Eğitim 

Yöntemleri 

Kadın 43 3.63 0.78 
0.164 

-

0.106 
0.916 

Erkek 42 3.65 0.75 

Yönetici Gelişimindeki 

Sorumlular 

Kadın 43 3.16 0.86 
1.891 

-

0.849 
0.398 

Erkek 42 3.30 0.66 

İşyeri Verimliliği 
Kadın 43 3.39 0.69 

0.263 0.944 0.348 
Erkek 42 3.24 0.78 

Kurum İçi İletişim 
Kadın 43 3.56 0.61 

0.086 0.918 0.361 
Erkek 42 3.43 0.68 

İnsan Kaynakları 

Süreçleri ve Kurum İçi 

İletişim Ölçeği (Genel 

Durum) 

Kadın 43 3.46 0.65 

0.231 0.183 0.855 
Erkek 42 3.44 0.60 
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Tablo 25’teki analiz sonuçlarına göre; Çalışan Seçme ve Yerleştirme, Tercih Edilen 

Eğitim Yöntemleri, Yönetici Gelişimindeki Sorumlular, İşyeri Verimliliği, Kurum İçi 

İletişim ve İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) 

cinsiyet değişkenine göre p<0.05 seviyesinde gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır. H1 hipotezi desteklenmemektedir. 

 

Performans Değerlendirme, Kurumun Yönetici Gelişimine Yaklaşımı, İnsan 

Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar değişkenleri ile cinsiyet arasındaki ilişki 

Mann Whitney U Testi’ne göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları sonuçları Tablo 

26’te verilmektedir.  

 

Tablo 26: Boyutların Cinsiyetlere Göre Farklılıkları 

Boyutlar Gruplar N 
Sıralar 

Ortalaması 

Sıralar 

Toplamı 

Mann -

Whitney U 

Değeri 

Z 

Değeri 

p 

Değeri 

Performans 

Değerlendirme 

Kadın 43 42.14 1812.00 
866.000 

-

0.328 
0.743 

Erkek 42 43.88 1843.00 

Toplam 85  

 

Kurumun 

Yönetici 

Gelişimine 

Yaklaşımı 

Kadın 43 44.09 1896.00 
856.000 

-

0.418 
0.676 

Erkek 42 41.88 1759.00 

Toplam 85  

 

İnsan 

Kaynakları 

Yönetimine 

İlişkin 

Hususlar 

Kadın 43 43.58 1874.00 
878.000 

-

0.221 
0.825 

Erkek 42 42.40 1781.00 

Toplam 85 
 

 

 

 

Elde edilen analiz sonuçlarına göre; Performans Değerlendirme, Kurumun Yönetici 

Gelişimine Yaklaşımı ve İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar 

değişkenlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp 
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farklılaşmadığını belirlemek üzere uygulanan non–parametrik Mann–Whitney U 

Testi sonucunda, p<0.05 seviyesinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır. 

  

H2: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi yöneticilerin eğitim 

düzeylerine göre farklılık göstermektedir.  

 

Çalışan Seçme ve Yerleştirme, Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri, Yönetici 

Gelişimindeki Sorumlular, İşyeri Verimliliği, Kurum İçi İletişim ve İnsan Kaynakları 

Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) değişkenleri ile eğitim düzeyi 

arasındaki ilişki Tek Yönlü ANOVA Analizi’ne göre analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçları sonuçları Tablo 27’de verilmektedir.  
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Tablo 27: Değişkenlerin Eğitim Düzeyine Göre Farklılık Analizi 

ANOVA Sonuçları 

Boyutlar Eğitim 

Düzeyi 

N X  S.S. Var. K. K. T. K. O. F P 

Çalışan Seçme 

ve Yerleştirme 

Lise 5 3.06 0.68 G. Arası 4.241 1.414 

1.811 
0.15

2 

Önlisans 8 3.33 0.69 Grup İçi 63.23

6 

0.781 

Lisans 49 3.76 0.78 Toplam 67.47

7 

 

YL/Doktora 23 3.40 1.13  

Toplam 85 3.58 0.89 

 

Tercih Edilen 

Eğitim 

Yöntemleri 

Lise 5 3.22 0.20 G. Arası 1.656 0.552 

0.936 
0.42

7 

Önlisans 8 3.45 0.48 Grup İçi 47.77

1 

0.590 

Lisans 49 3.73 0.73 Toplam 49.42

7 

 

YL/Doktora 23 3.59 0.95  

Toplam 85 3.64 0.76 

 

Yönetici 

Gelişimindeki 

Sorumlular 

Lise 5 2.66 0.62 G. Arası 2.640 0.880 

1.494 
0.22

2 

Önlisans 8 3.10 0.63 Grup İçi 47.71

4 

0.589 

Lisans 49 3.35 0.65 Toplam 50.35

4 

 

YL/Doktora 23 3.15 1.01  

Toplam 85 3.23 0.77 

 

İşyeri 

Verimliliği 

Lise 5 2.50 0.53 G. Arası 4.327 1.442 

2.815 
0.04

4 

Önlisans 8 3.09 0.74 Grup İçi 41.50

0 

0.512 

Lisans 49 3.38 0.73 Toplam 45.82

6 

 

YL/Doktora 23 3.44 0.69  

Toplam 85 3.32 0.73 

 

Kurum İçi 

İletişim 

Lise 5 2.83 0.75 G. Arası 3.059 1.020 

2.552 
0.06

1 

Önlisans 8 3.27 0.81 Grup İçi 32.37

1 

0.400 

Lisans 49 3.55 0.63 Toplam 35.43

1 

 

YL/Doktora 23 3.60 0.53  

Toplam 85 3.50 0.64 

 

İnsan 

Kaynakları 

Süreçleri ve 

Kurum İçi 

İletişim Ölçeği 

(Genel 

Durum) 

Lise 5 2.82 0.35 G. Arası 2.844 0.948 

2.574 
0.06

0 

Önlisans 8 3.21 0.59 Grup İçi 29.82

6 

0.368 

Lisans 49 3.54 0.55 Toplam 32.66

9 

 

YL/Doktora 23 3.47 0.73  

Toplam 85 3.45 0.62 
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Tablo 27’deki analiz sonuçları incelendiğinde; Çalışan Seçme ve Yerleştirme, Tercih 

Edilen Eğitim Yöntemleri, Yönetici Gelişimindeki Sorumlular, Kurum İçi İletişim ve 

İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) eğitim 

düzeyi değişkenine göre p<0.05 seviyesinde gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark saptanmamaktadır. H2 hipotezi desteklenmemektedir. Ancak, İşyeri 

Verimliliği yöneticinin eğitim seviyesine göre p<0.05 anlamlılık düzeyinde farklılık 

göstermektedir.  

 

Tek yönlü ANOVA analizi sonucunda eğitim düzeyi dağılımının en azından bir grup 

için diğerlerinden farklı olduğu saptanmıştır. Grupların birbirinden farklı olduğunu 

belirlemek için ikili karşılaştırma testlerinden “Tukey Testi” yapılmıştır. Tablo 28 

Tukey Testi sonuçlarını vermektedir. 

 

Tablo 28: İşyeri Verimliliğine İlişkin Tukey Testi Sonuçları 

Değişken 
Eğitim 

(I) 

Eğitim 

 (J) 

Ortalama 

Farkı (I-J) 

Standart 

Hata 

Anlamlılık 

Düzeyi 

İşyeri 

Verimliliği 

Lise 

Önlisans -0.593 0.40 0.469 

Lisans -0.882* 0.33 0.050 

YL/Doktora -0.945* 0.35 0.044 

Önlisans 

Lise 0.593 0.40 0.469 

Lisans -0.288 0.27 0.716 

YL/Doktora -0.351 0.29 0.630 

Lisans 

Lise 0.882* 0.33 0.050 

Önlisans 0.288 0.27 0.716 

YL/Doktora -0.063 0.18 0.985 

YL/Doktora 

Lise 0.945* 0.35 0.044 

Önlisans 0.351 0.29 0.630 

Lisans 0.063 0.18 0.985 
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Tukey Testi sonuçlarına göre, yüksek lisans / doktora ve lisans mezunu yöneticilerin 

işyeri verimliliğine olumlu etkisi, lise mezunu yöneticilerden daha fazladır.  

Performans Değerlendirme, Kurumun Yönetici Gelişimine Yaklaşımı, İnsan 

Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar değişkenleri ile eğitim düzeyi arasındaki 

ilişki Kruskal Wallis Analizi’ne göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları sonuçları 

Tablo 29’da verilmektedir.  

 

Tablo 29: Boyutların Eğitim Düzeylerine Göre Farklılıkları 

Boyutlar Eğitim N 
Sıralar 

Ortalaması 

Ki-

Kare 
Sd 

p 

Değeri 

Performans 

Değerlendirme 

Lise 5 21.30 

6.882 3 0.076 
Önlisans 8 30.94 

Lisans 49 45.48 

YL/Doktora 23 46.63 

Toplam 85  

 

Kurumun 

Yönetici 

Gelişimine 

Yaklaşımı 

Lise 5 12.40 

11.058 3 0.011 
Önlisans 8 33.69 

Lisans 49 47.95 

YL/Doktora 23 42.35 

Toplam 85  

 

İnsan 

Kaynakları 

Yönetimine 

İlişkin Hususlar 

Lise 5 23.70 

4.525 3 0.210 
Önlisans 8 35.56 

Lisans 49 44.44 

YL/Doktora 23 46.72 

Toplam 85  
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Elde edilen analiz sonuçlarına göre; Performans Değerlendirme ve İnsan Kaynakları 

Yönetimine İlişkin Hususlar değişkenlerinin eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere uygulanan non–parametrik 

Kruskal Wallis Testi sonucunda, p<0.05 seviyesinde gruplar arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. Ancak analiz sonuçları, Kurumun Yönetici 

Gelişimine Yaklaşımı değişkeninin yöneticinin eğitim düzeyine göre p<0.05 

anlamlılık düzeyinde farklılaştığını göstermektedir. Lisans mezunu yöneticilerin 

kurumun yönetici gelişimine yaklaşımı, diğer eğitim seviyesindeki yöneticilerden 

daha olumludur. 

 

H3: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi firmaların faaliyet 

gösterdiği sektörlere göre farklılık göstermektedir.  

 

Çalışan Seçme ve Yerleştirme, Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri, Yönetici 

Gelişimindeki Sorumlular, İşyeri Verimliliği, Kurum İçi İletişim ve İnsan Kaynakları 

Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) değişkenleri ile sektör 

arasındaki ilişki Tek Yönlü ANOVA Analizi’ne göre analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçları sonuçları Tablo 30’da verilmektedir.  

Tablo 30: Değişkenlerin Sektöre Göre Farklılık Analizi 

 

ANOVA Sonuçları 

Boyutlar Sektör N X  S.S. Var. K. K. T. K. O. F P 

Çalışan 

Seçme ve 

Yerleştirme 

Ağırlama 29 3.43 0.76 G. Arası 4.205 0.841 

1.050 0.395 

Sağlık 

Hizmetleri 

10 3.96 0.76 Grup İçi 63.272 0.801 

Perakende 10 3.36 0.88 Toplam 67.477  

Bankacılık 12 3.94 0.88  

Eğitim 13 3.51 1.24 

Diğer 11 3.54 0.85 

Toplam 85 3.58 0.89 

 

Tercih 

Edilen 

Eğitim 

Yöntemleri 

Ağırlama 29 3.59 0.78 G. Arası 2.264 0.543 

0.758 0.582 

Sağlık 

Hizmetleri 

10 3.70 0.82 Grup İçi 47.163 0.597 

Perakende 10 3.56 0.55 Toplam 49.427  

Bankacılık 12 3.72 0.50  

Eğitim 13 3.41 1.19 

Diğer 11 3.98 0.36 

Toplam 85 3.64 0.76 
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Yönetici 

Gelişimin-

deki 

Sorumlular 

Ağırlama 29 3.22 0.81 G. Arası 4.168 0.834 

1.426 0.224 

Sağlık 

Hizmetleri 

10 3.30 0.79 Grup İçi 46.187 0.585 

Perakende 10 2.96 0.82 Toplam 50.354  

Bankacılık 12 3.59 0.42  

Eğitim 13 2.91 0.90 

Diğer 11 3.43 0.62 

Toplam 85 3.23 0.77 

 

İşyeri 

Verimliliği 

Ağırlama 29 3.17 0.90 G. Arası 4.332 0.866 

1.650 0.157 

Sağlık 

Hizmetleri 

10 3.42 0.72 Grup İçi 41.494 0.525 

Perakende 10 3.32 0.68 Toplam 45.826  

Bankacılık 12 3.54 0.56  

Eğitim 13 3.01 0.59 

Diğer 11 3.72 0.43 

Toplam 85 3.32 0.73 

 

Kurum İçi 

İletişim 

Ağırlama 29 3.47 0.78 G. Arası 1.342 0.268 

0.622 0.683 

Sağlık 

Hizmetleri 

10 3.42 0.71 Grup İçi 34.088 0.431 

Perakende 10 3.44 0.74 Toplam 35.431  

Bankacılık 12 3.74 0.48  

Eğitim 13 3.32 0.45 

Diğer 11 3.61 0.48 

Toplam 85 3.50 0.64 

 

 

İnsan 

Kaynakları 

Süreçleri ve 

Kurum İçi 

İletişim 

Ölçeği 

(Genel 

Durum) 

Ağırlama 29 3.39 0.70 G. Arası 2.445 0.489 

1.278 0.282 

Sağlık 

Hizmetleri 

10 3.48 0.70 Grup İçi 30.225 0.383 

Perakende 10 3.31 0.54 Toplam 32.669  

Bankacılık 12 3.70 0.38  

Eğitim 13 3.21 0.74 

Diğer 11 3.69 0.32 

Toplam 85 3.45 0.62 

 

 

 

 

Tablo 30’a göre; Çalışan Seçme ve Yerleştirme, Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri, 

Yönetici Gelişimindeki Sorumlular, İşyeri Verimliliği, Kurum İçi İletişim ve İnsan 

Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) sektör değişkenine 

göre p<0.05 seviyesinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. H3 hipotezi desteklenmemektedir. 
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Performans Değerlendirme, Kurumun Yönetici Gelişimine Yaklaşımı, İnsan 

Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar değişkenleri ile sektör arasındaki ilişki 

Kruskal Wallis Analizi’ne göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları sonuçları Tablo 

31’de verilmektedir.  

 

Tablo 31: Boyutların Sektöre Göre Farklılıkları 

Boyutlar Sektör N 
Sıralar 

Ortalaması 

Ki-

Kare 
Sd 

p 

Değeri 

Performans 

Değerlendirme 

Ağırlama 29 42.48 

7.720 5 0.172 

Sağlık 10 37.70 

Perakende 10 30.75 

Bankacılık 12 56.00 

Eğitim 13 39.27 

Diğer 11 50.55 

Toplam 85  

 

Kurumun 

Yönetici 

Gelişimine 

Yaklaşımı 

Ağırlama 29 39.21 

4.000 5 0.549 

Sağlık 10 47.35 

Perakende 10 39.95 

Bankacılık 12 48.33 

Eğitim 13 37.62 

Diğer 11 52.36 

Toplam 85  

 

İnsan Kaynakları 

Yönetimine 

İlişkin Hususlar 

Ağırlama 29 43.34 

6.053 5 0.301 

Sağlık 10 41.10 

Perakende 10 36.15 

Bankacılık 12 49.92 

Eğitim 13 33.27 

Diğer 11 54.00 

Toplam 85  
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Elde edilen analiz bulgularına göre; Performans Değerlendirme, Kurumun Yönetici 

Gelişimine Yaklaşımı ve İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar 

değişkenlerinin sektör değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere uygulanan non–parametrik Kruskal Wallis Testi 

sonucunda, p<0.05 seviyesinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

tespit edilmemektedir. 

 

H4: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi şirket yapısına göre 

farklılık göstermektedir.  

 

Çalışan Seçme ve Yerleştirme, Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri, Yönetici 

Gelişimindeki Sorumlular, İşyeri Verimliliği, Kurum İçi İletişim ve İnsan Kaynakları 

Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) değişkenleri ile şirket yapısı 

arasındaki ilişki Tek Yönlü ANOVA Analizi’ne göre analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçları sonuçları Tablo 32’de sunulmaktadır.  
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Tablo 32: Değişkenlerin Şirket Yapısına Göre Farklılık Analizi 

ANOVA Sonuçları 

Boyutlar Şirket 

Yapısı 

N X  S.S. Var. K. K. T. K. O. F P 

Çalışan Seçme 

ve Yerleştirme 

Yerli 58 3.45 0.92 G. Arası 4.280 1.427 

1.828 0.149 

Yabancı 12 3.72 0.66 Grup İçi 63.198 0.780 

Franchise 7 3.80 0.87 Toplam 67.477  

Yönetim Anl. 8 4.16 0.85  

Toplam 85 3.58 0.89 

 

Tercih Edilen 

Eğitim 

Yöntemleri 

Yerli 58 3.48 0.83 G. Arası 4.860 1.620 

2.944 0.038 

Yabancı 12 3.90 0.52 Grup İçi 44.567 0.550 

Franchise 7 3.98 0.21 Toplam 49.427  

Yönetim Anl. 8 4.11 0.46  

Toplam 85 3.64 0.76 

 

Yönetici 

Gelişimindeki 

Sorumlular 

Yerli 58 3.08 0.77 G. Arası 4.967 1.656 

2.955 0.037 

Yabancı 12 3.38 0.70 Grup İçi 45.388 0.560 

Franchise 7 3.52 0.71 Toplam 50.354  

Yönetim Anl. 8 3.83 0.62  

Toplam 85 3.23 0.77 

 

İşyeri 

Verimliliği 

Yerli 58 3.20 0.71 G. Arası 2.690 0.897 

1.684 0.177 

Yabancı 12 3.52 0.63 Grup İçi 43.137 0.533 

Franchise 7 3.53 0.94 Toplam 45.826  

Yönetim Anl. 8 3.68 0.77  

Toplam 85 3.32 0.73 

 

Kurum İçi 

İletişim 

Yerli 58 3.37 0.65 G. Arası 3.277 1.092 

2.752 0.048 

Yabancı 12 3.65 0.48 Grup İçi 32.153 0.397 

Franchise 7 3.84 0.67 Toplam 35.431  

Yönetim Anl. 8 3.88 0.59  

Toplam 85 3.50 0.64 

 

İnsan 

Kaynakları 

Süreçleri ve 

Kurum İçi 

İletişim Ölçeği 

(Genel Durum) 

Yerli 58 3.32 0.62 G. Arası 3.617 1.206 

3.361 0.023 

Yabancı 12 3.64 0.51 Grup İçi 29.053 0.359 

Franchise 7 3.67 0.51 Toplam 32.669  

Yönetim Anl. 8 3.92 0.53 
 

Toplam 85 3.45 0.62 

 

 

 

Tablo 32’deki analiz sonuçları incelendiğinde; Çalışan Seçme ve Yerleştirme ile 

İşyeri Verimliliği değişkenleri şirket yapısı değişkenine göre p<0.05 seviyesinde 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark göstermemektedir. Ancak, Tercih 

Edilen Eğitim Yöntemleri, Yönetici Gelişimindeki Sorumlular, Kurum İçi İletişim ve 

İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum)  şirket 
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yapısına göre p<0.05 anlamlılık düzeyinde farklılık göstermektedir. H4 hipotezi 

desteklenmektedir. 

Tek yönlü ANOVA analizi sonucunda şirket yapısı dağılımının en azından bir grup 

için diğerlerinden farklı olduğu saptanmıştır. Grupların birbirinden farklı olduğunu 

belirlemek için ikili karşılaştırma testlerinden “Tukey Testi” yapılmıştır. Tablo 33 

Tukey Testi sonuçlarını vermektedir. 

 

Tablo 33: Değişkenlerin Tukey Testi Sonuçları 

Değişken 

Şirket 

Yapısı 

(I) 

Şirket Yapısı 

 (J) 

Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Standart 

Hata 

Anlamlılık 

Düzeyi 

Tercih Edilen 

Eğitim 

Yöntemleri 

Yerli 

Yabancı -0.422 0.23 0.282 

Franchise -0.499 0.29 0.339 

Yönetim Anl. -0.626 0.27 0.121 

Yabancı 

Yerli 0.422 0.23 0.282 

Franchise -0.076 0.35 0.996 

Yönetim Anl. -0.203 0.33 0.931 

Franchise 

Yerli 0.499 0.29 0.339 

Yabancı 0.076 0.35 0.996 

Yönetim Anl. -0.126 0.38 0.987 

Yönetim 

Anlaşmalı 

Yerli 0.626 0.27 0.121 

Yabancı 0.203 0.33 0.931 

Franchise 0.126 0.38 0.987 

 

 

 

Yönetici 

Gelişimindeki 

Sorumlular 

Yerli 

Yabancı -0.299 0.23 0.589 

Franchise -0.434 0.29 0.471 

Yönetim Anl. -0.744
*
 0.28 0.048 

Yabancı 

Yerli 0.299 0.23 0.589 

Franchise -0.134 0.35 0.981 

Yönetim Anl. -0.444 0.34 0.565 

Franchise 

Yerli 0.434 0.29 0.471 

Yabancı 0.134 0.35 0.981 

Yönetim Anl. -0.309 0.38 0.855 
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Yönetim 

Anlaşmalı 

Yerli 0.744
*
 0.28 0.048 

Yabancı 0.444 0.34 0.565 

Franchise 0.309 0.38 0.855 

 

Kurum İçi 

İletişim 

Yerli 

Yabancı -0.287 0.19 0.479 

Franchise -0.473 0.25 0.246 

Yönetim Anl. -0.513 0.23 0.143 

Yabancı 

Yerli 0.287 0.19 0.479 

Franchise -0.185 0.29 0.926 

Yönetim Anl. -0.225 0.28 0.861 

Franchise 

Yerli 0.473 0.25 0.246 

Yabancı 0.185 0.29 0.926 

Yönetim Anl. -0.040 0.32 0.999 

Yönetim 

Anlaşmalı 

Yerli 0.513 0.23 0.143 

Yabancı 0.225 0.28 0.861 

Franchise 0.040 0.32 0.999 

 

İnsan 

Kaynakları 

Süreçleri ve 

Kurum İçi 

İletişim Ölçeği 

(Genel Durum) 

Yerli 

Yabancı -0.327 0.18 0.318 

Franchise -0.353 0.23 0.457 

Yönetim Anl. -0.606
*
 0.22 0.043 

Yabancı 

Yerli 0.327 0.18 0.318 

Franchise -0.025 0.28 1.000 

Yönetim Anl. -0.279 0.27 0.737 

Franchise 

Yerli 0.353 0.23 0.457 

Yabancı 0.025 0.28 1.000 

Yönetim Anl. -0.253 0.30 0.846 

Yönetim 

Anlaşmalı 

Yerli 0.606
*
 0.22 0.043 

Yabancı 0.279 0.27 0.737 

Franchise 0.253 0.30 0.846 

 

 

 

 

Tukey Testi sonuçlarına göre, yönetim anlaşmalı firmaların yönetici gelişimindeki 

sorumluların etkisi, yerli firmalarda daha yüksektir. Aynı zamanda, yine yönetim 

anlaşmalı firmaların insan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim (genel durum) 

düzeyleri, yerli firmalardan daha yüksektir. 
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Performans Değerlendirme, Kurumun Yönetici Gelişimine Yaklaşımı, İnsan 

Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar değişkenleri ile şirket yapısı arasındaki ilişki 

Kruskal Wallis Analizi’ne göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları sonuçları Tablo 

34’te verilmektedir.  

Tablo 34: Boyutların Şirket Yapısına Göre Farklılıkları 

Boyutlar 
Şirket 

Yapısı 
N 

Sıralar 

Ortalaması 

Ki-

Kare 
Sd 

p 

Değeri 

Performans 

Değerlendirme 

Yerli 58 37.97 

10.186 3 0.017 

Yabancı 12 52.92 

Franchise 7 44.00 

Yönetim 

Anl. 
8 63.75 

Toplam 85  

 

Kurumun 

Yönetici 

Gelişimine 

Yaklaşımı 

Yerli 58 40.98 

1.640 3 0.650 

Yabancı 12 50.17 

Franchise 7 42.93 

Yönetim 

Anl. 
8 46.94 

Toplam 85  

 

İnsan 

Kaynakları 

Yönetimine 

İlişkin Hususlar 

Yerli 58 39.98 

4.455 3 0.216 

Yabancı 12 47.25 

Franchise 7 42.93 

Yönetim 

Anl. 
8 58.56 

Toplam 85  
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Tablo 34’e göre; Kurumun Yönetici Gelişimine Yaklaşımı ve İnsan Kaynakları 

Yönetimine İlişkin Hususlar değişkenlerinin şirket yapısı değişkenine göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere uygulanan non–parametrik 

Kruskal Wallis Testi sonucunda, p<0.05 seviyesinde gruplar arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark tespit edilmemektedir. Ancak, Performans Değerlendirme 

değişkeni şirket yapısına göre p<0.05 anlamlılık düzeyinde farklılık göstermektedir. 

Sonuçlar incelediğinde; yönetim anlaşmalı firmaların performans değerlendirme 

düzeylerinin, diğer firmalardan daha yüksek olduğu tespit edilmektedir. 

H5: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi yöneticilerin firmadaki 

pozisyon süresine göre farklılık göstermektedir.  

 

Çalışan Seçme ve Yerleştirme, Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri, Yönetici 

Gelişimindeki Sorumlular, İşyeri Verimliliği, Kurum İçi İletişim ve İnsan Kaynakları 

Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) değişkenleri ile pozisyon 

süresi arasındaki ilişki Tek Yönlü ANOVA Analizi’ne göre analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçları sonuçları Tablo 35’te sunulmaktadır.  
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Tablo 35: Değişkenlerin Pozisyon Süresine Göre Farklılık Analizi 

ANOVA Sonuçları 

Boyutlar Pozisyon 

Süresi 

N X  S.S. Var. K. K. T. K. O. F P 

Çalışan Seçme 
ve Yerleştirme 

1 yıl ve 

daha az 

23 3.81 0.75 G. Arası 7.714 2.571 

3.485 0.019 

2-4 yıl 38 3.59 0.84 Grup İçi 59.763 0.738 

5-10 yıl 17 3.05 1.06 Toplam 67.477  

11 yıl ve 

üzeri 

7 4.09 0.65  

 

Toplam 85 3.58 0.89 

 

Tercih Edilen 
Eğitim 

Yöntemleri 

1 yıl ve 
daha az 

23 4.02 0.51 G. Arası 6.252 2.084 

3.910 0.012 

2-4 yıl 38 3.53 0.76 Grup İçi 43.175 0.533 

5-10 yıl 17 3.28 0.94 Toplam 49.427  

11 yıl ve 

üzeri 

7 3.85 0.47  

Toplam 85 3.64 0.76 

 

Yönetici 
Gelişimindeki 

Sorumlular 

1 yıl ve 
daha az 

23 3.36 0.71 G. Arası 3.872 1.291 

2.249 0.089 

2-4 yıl 38 3.18 0.74 Grup İçi 46.483 0.574 

5-10 yıl 17 2.96 0.87 Toplam 50.354  

11 yıl ve 
üzeri 

7 3.78 0.65  

Toplam 85 3.23 0.77 

 

 

İşyeri 

Verimliliği 

1 yıl ve 
daha az 

23 3.35 0.73 G. Arası 1.828 0.609 

1.122 0.345 

2-4 yıl 38 3.34 0.72 Grup İçi 43.998 0.543 

5-10 yıl 17 3.07 0.75 Toplam 45.826  

11 yıl ve 
üzeri 

7 3.64 0.74  

Toplam 85 3.32 0.73 

 

Kurum İçi 

İletişim 

1 yıl ve 

daha az 

23 3.55 0.58 G. Arası 1.302 0.434 

1.030 0.384 

2-4 yıl 38 3.50 0.72 Grup İçi 34.128 0.421 

5-10 yıl 17 3.30 0.59 Toplam 35.431  

11 yıl ve 
üzeri 

7 3.78 0.45  

Toplam 85 3.50 0.64 

 

İnsan 

Kaynakları 

Süreçleri ve 
Kurum İçi 

İletişim Ölçeği 

(Genel Durum) 

1 yıl ve 
daha az 

23 3.61 0.51 
G. Arası 3.195 1.065 

2.927 0.039 

2-4 yıl 38 3.43 0.60 Grup İçi 29.474 0.364 

5-10 yıl 17 3.14 0.73 Toplam 32.669  

11 yıl ve 

üzeri 
7 3.81 0.48 

 

 

Toplam 85 3.45 0.62 
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Tablo 34’deki analiz sonuçları incelendiğinde; Yönetici Gelişimindeki Sorumlular, 

İşyeri Verimliliği ile Kurum İçi İletişim değişkenleri pozisyon süresi değişkenine 

göre p<0.05 seviyesinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

göstermemektedir. Ancak, Çalışan Seçme ve Yerleştirme, Tercih Edilen Eğitim 

Yöntemleri ve İnsan Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel 

Durum) pozisyon süresine göre p<0.05 anlamlılık düzeyinde farklılık 

göstermektedir. H5 hipotezi desteklenmektedir. 

 

Tek yönlü ANOVA analizi sonucunda pozisyon süresi dağılımının en azından bir 

grup için diğerlerinden farklı olduğu saptanmıştır. Grupların birbirinden farklı 

olduğunu belirlemek için ikili karşılaştırma testlerinden “Tukey Testi” yapılmıştır. 

Tablo 36 Tukey Testi sonuçlarını vermektedir. 

 

 

Tablo 36: Değişkenlerin Tukey Testi Sonuçları 

Değişken 

Pozisyon 

Süresi 

(I) 

Pozisyon 

Süresi 

 (J) 

Ortalama 

Farkı (I-J) 

Standart 

Hata 

Anlamlılık 

Düzeyi 

Çalışan Seçme 

ve Yerleştirme 

1 yıl ve 

daha az 

2-4 yıl 0.215 0.22 0.779 

5-10 yıl 0.752
*
 0.27 0.037 

11 yıl ve üzeri -0.283 0.37 0.870 

2-4 yıl 

1 yıl ve daha az -0.215 0.22 0.779 

5-10 yıl 0.537 0.25 0.148 

11 yıl ve üzeri -0.498 0.35 0.496 

5-10 yıl 

1 yıl ve daha az -0.752
*
 0.27 0.037 

2-4 yıl -0.537 0.25 0.148 

11 yıl ve üzeri -1.036
*
 0.38 0.043 

11 yıl ve 

üzeri 

1 yıl ve daha az 0.283 0.37 0.870 

2-4 yıl 0.498 0.35 0.496 

5-10 yıl 1.036
*
 0.38 0.043 

 

Tercih Edilen 

Eğitim 

Yöntemleri 

1 yıl ve 

daha az 

2-4 yıl 0.489 0.19 0.062 

5-10 yıl 0.736
*
 0.23 0.012 

11 yıl ve üzeri 0.167 0.31 0.952 

2-4 yıl 1 yıl ve daha az -0.489 0.19 0.062 
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5-10 yıl 0.247 0.21 0.652 

11 yıl ve üzeri -0.322 0.30 0.707 

5-10 yıl 

1 yıl ve daha az -0.736
*
 0.23 0.012 

2-4 yıl -0.247 0.21 0.652 

11 yıl ve üzeri -0.569 0.32 0.311 

11 yıl ve 

üzeri 

1 yıl ve daha az -0.167 0.31 0.952 

2-4 yıl 0.322 0.30 0.707 

5-10 yıl 0.569 0.32 0.311 

 

İnsan 

Kaynakları 

Süreçleri ve 

Kurum İçi 

İletişim Ölçeği 

(Genel Durum) 

1 yıl ve 

daha az 

2-4 yıl 0.186 0.15 0.649 

5-10 yıl 0.475 0.19 0.073 

11 yıl ve üzeri -0.195 0.26 0.876 

2-4 yıl 

1 yıl ve daha az -0.186 0.15 0.649 

5-10 yıl 0.289 0.17 0.359 

11 yıl ve üzeri -0.381 0.24 0.420 

5-10 yıl 

1 yıl ve daha az -0.475 0.19 0.073 

2-4 yıl -0.289 0.17 0.359 

11 yıl ve üzeri -0.671 0.27 0.071 

11 yıl ve 

üzeri 

1 yıl ve daha az 0.195 0.26 0.876 

2-4 yıl 0.381 0.24 0.420 

5-10 yıl 0.671 0.27 0.071 

 

 

 

 

 

Tukey Testi sonuçlarına göre, firmada aynı pozisyonda 1 yıl ve daha az çalışan ile 11 

yıl ve daha fazla çalışan yöneticilerin çalışan seçme ve yerleştirme düzeyleri firmada 

5 ile 10 yıl çalışan yöneticilerden daha yüksektir. Ayrıca, firmada aynı pozisyonda 1 

yıl ve daha az çalışan yöneticilerin tercih edilen eğitim yöntemlerini uygulama 

düzeyleri firmada 5 ile 10 yıl çalışan yöneticilerden daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

 

Performans Değerlendirme, Kurumun Yönetici Gelişimine Yaklaşımı, İnsan 

Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar değişkenleri ile pozisyon süresi arasındaki 

ilişki Kruskal Wallis Analizi’ne göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları sonuçları 

Tablo 37’de verilmektedir.  
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Tablo 37: Değişkenlerin Pozisyon Süresine Göre Farklılık Analizi 

Boyutlar 
Pozisyon 

Süresi 
N 

Sıralar 

Ortalaması 

Ki-

Kare 
Sd 

p 

Değeri 

Performans 

Değerlendirme 

1 yıl ve daha 

az 
23 48.07 

4.868 3 0.182 
2-4 yıl 38 40.99 

5-10 yıl 17 35.32 

11 yıl ve 

üzeri 
7 55.93 

Toplam 85  

 

Kurumun 

Yönetici 

Gelişimine 

Yaklaşımı 

1 yıl ve daha 

az 
23 42.43 

10.402 3 0.015 
2-4 yıl 38 43.64 

5-10 yıl 17 32.24 

11 yıl ve 

üzeri 
7 67.50 

Toplam 85  

 

İnsan 

Kaynakları 

Yönetimine 

İlişkin Hususlar 

1 yıl ve daha 

az 
23 47.63 

3.485 3 0.323 
2-4 yıl 38 43.04 

5-10 yıl 17 34.12 

11 yıl ve 

üzeri 
7 49.14 

Toplam 85  

 

 

 

 

 

Tablo 37’deki analiz bulgularına göre; Performans Değerlendirme ve İnsan 

Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar değişkenlerinin pozisyon süresi değişkenine 

göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere uygulanan 



 
 

111 
 

non–parametrik Kruskal Wallis Testi sonucunda, p<0.05 seviyesinde gruplar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmemektedir. Ancak, Kurumun 

Yönetici Gelişimine Yaklaşımı değişkeni pozisyon süresine göre p<0.05 anlamlılık 

düzeyinde farklılık göstermektedir. Sonuçlar incelediğinde; firmada aynı pozisyonda 

11 yıl ve üzerinde görev yapan yöneticilerin yönetici gelişimine yaklaşımlarının, 

diğer yöneticilerden daha olumlu olduğu tespit edilmektedir. 

 

H6: İnsan kaynakları süreçleri ve kurum içi iletişim düzeyi firmanın yıllık personel 

devir oranına göre farklılık göstermektedir.  

 

Çalışan Seçme ve Yerleştirme, Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri, Yönetici 

Gelişimindeki Sorumlular, İşyeri Verimliliği, Kurum İçi İletişim ve İnsan Kaynakları 

Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) değişkenleri ile yıllık personel 

devir oranları arasındaki ilişki Tek Yönlü ANOVA Analizi’ne göre analiz edilmiştir. 

Analiz sonuçları sonuçları Tablo 38’de sunulmaktadır.  

 

 

Tablo 38: Değişkenlerin Yıllık Personel Devir Oranlarına Göre Farklılık Analizi 

ANOVA Sonuçları 

Boyutlar Pers. 

Devir 

N X  S.S. Var. K. K. T. K. O. F P 

Çalışan Seçme 

ve Yerleştirme 

%5-%10 
36 3.59 1.01 

G. Arası 
4.158 2,079 

2.692 0.074 

%11-%15 
26 3.85 0.73 

Grup İçi 
63.319 0.772 

%16 ve 

üzeri 23 3.27 0.80 
Toplam 

67.477  

Toplam 
85 3.58 0.89  

 

Tercih Edilen 

Eğitim 

Yöntemleri 

%5-%10 
36 3.57 0.87 

G. Arası 
1.477 0.739 

1.263 0.288 

%11-%15 
26 3.84 0.51 

Grup İçi 
47.950 0.585 

%16 ve 

üzeri 23 3.53 0.81 
Toplam 

49.427  

Toplam 85 
3.64 0.76  

 

 

Yönetici 

Gelişimindeki 

Sorumlular 

%5-%10 
36 3.33 0.80 

G. Arası 
2.764 1.382 

2.381 0.099 

%11-%15 
26 3.36 0.72 

Grup İçi 
47.590 0.580 

%16 ve 

üzeri 23 2.94 0.72 
Toplam 

50.354  

Toplam 85 3.23 
0.77  
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İşyeri 

Verimliliği 

%5-%10 
36 3.41 0.73 

G. Arası 
3.777 1.889 

3.683 0.029 

%11-%15 
26 3.49 0.56 

Grup İçi 
42.049 0.513 

%16 ve 

üzeri 23 2.97 0.82 
Toplam 

45.826  

Toplam 85 3.32 
0.73  

 

Kurum İçi 

İletişim 

%5-%10 
36 3.57 0.59 

G. Arası 
2.507 1.254 

3.122 0.049 

%11-%15 
26 3.63 0.52 

Grup İçi 
32.924 0.402 

%16 ve 

üzeri 23 3.22 0.78 
Toplam 

35.431  

Toplam 85 3.50 
0.64  

 

İnsan 

Kaynakları 

Süreçleri ve 

Kurum İçi 

İletişim Ölçeği 

(Genel Durum) 

%5-%10 
36 3.48 0.64 

G. Arası 
2.229 1.114 

3.002 0.055 

%11-%15 
26 3.63 0.46 

Grup İçi 
30.441 0.371 

%16 ve 

üzeri 23 3.20 0.68 Toplam 32.669  

Toplam 85 3.45 0.62  

 

 

 

Tablo 38’deki analiz sonuçları incelendiğinde; Çalışan Seçme ve Yerleştirme, 

Yönetici Gelişimindeki Sorumlular, Tercih Edilen Eğitim Yöntemleri ve İnsan 

Kaynakları Süreçleri ve Kurum İçi İletişim Ölçeği (Genel Durum) değişkenleri yıllık 

personel devir oranı değişkenine göre p<0.05 seviyesinde gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark göstermemektedir. H6 hipotezi 

desteklenmemektedir. Ancak, İşyeri Verimliliği ile Kurum İçi İletişim değişkenleri 

yıllık personel devir oranına göre p<0.05 anlamlılık düzeyinde farklılık 

göstermektedir.  

 

Tek yönlü ANOVA analizi sonucunda yıllık personel devir oranı dağılımının en 

azından bir grup için diğerlerinden farklı olduğu saptanmıştır. Grupların birbirinden 

farklı olduğunu belirlemek için ikili karşılaştırma testlerinden “Tukey Testi” 

yapılmıştır. Tablo 39 Tukey Testi sonuçlarını vermektedir. 
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Tablo 39: Değişkenlerin Tukey Testi Sonuçları 

Değişken 

Pers. 

Devir 

(I) 

Pers. Devir  

 (J) 

Ortalama 

Farkı (I-

J) 

Standart 

Hata 

Anlamlılık 

Düzeyi 

İşyeri 

Verimliliği 

%5-%10 

 

%11-%15 -0.073 0.18 0.916 

%16 ve 

üzeri 
0.438 0.19 0.062 

%11-

%15 

%5-%10 0.073 0.18 0.916 

%16 ve 

üzeri 
0.512

*
 0.20 0.038 

%16 ve 

üzeri 

%5-%10 -0.438 0.19 0.062 

%11-%15 -0.512
*
 0.20 0.038 

 

Kurum İçi 

İletişim 

%5-%10 

 

%11-%15 -0.059 0.16 0.930 

%16 ve 

üzeri 
0.357 0.16 0.093 

%11-

%15 

%5-%10 0.059 0.16 0.930 

%16 ve 

üzeri 
0.416 0.18 0.062 

%16 ve 

üzeri 

%5-%10 -0.357 0.16 0.093 

%11-%15 -0.416 0.18 0.062 

 

 

Tukey Testi sonuçlarına göre, yıllık personel devir oranı %11 ile %15 olan 

firmalarda işyeri verimliliği, %16 ve üzerinde olan firmalardan daha yüksektir.  

 

Performans Değerlendirme, Kurumun Yönetici Gelişimine Yaklaşımı, İnsan 

Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar değişkenleri ile yıllık personel devir oranı 

arasındaki ilişki Kruskal Wallis Analizi’ne göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları 

sonuçları Tablo 40’da verilmektedir.  
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Tablo 40: Değişkenlerin Pozisyon Süresine Göre Farklılık Analizi 

Boyutlar 

Personel 

Devir 

Oranı 

N 
Sıralar 

Ortalaması 

Ki-

Kare 
Sd 

p 

Değeri 

Performans 

Değerlendirme 

%5-%10 36 43.65 

3.372 2 0.185 %11-%15 26 48.52 

%16 ve 

üzeri 
23 35.74 

Toplam 85  

 

Kurumun 

Yönetici 

Gelişimine 

Yaklaşımı 

%5-%10 36 46.99 

2.268 2 0.322 %11-%15 26 42.62 

%16 ve 

üzeri 
23 37.20 

Toplam 85  

 

İnsan 

Kaynakları 

Yönetimine 

İlişkin Hususlar 

%5-%10 36 41.72 

2.165 2 0.339 %11-%15 26 48.60 

%16 ve 

üzeri 
23 38.67 

Toplam 85  

 

 

Tablo 40’taki analiz sonuçlarına göre; Performans Değerlendirme, Kurumun 

Yönetici Gelişimine Yaklaşımı ve İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Hususlar 

değişkenlerinin yıllık personel devir oranı değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere uygulanan non–parametrik Kruskal 

Wallis Testi sonucunda, p<0.05 seviyesinde gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemektedir.  
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6. BÖLÜM 

     SONUÇ 

 

 

İlerleyen ekonomiler ve teknolojilerle birlikte işgücünün yapısı değişmiş ve bu 

değişiklik de insan kaynaklarının yapısını etkilemiştir. Eskiden sadece yasal 

süreçlerden ve maaştan sorumlu olan bir bölüm olan personel müdürülüğü kavramı 

ilgi alanlarını geliştirirken ismini de değiştirmiştir.  

 

Günümüzde kurumların kalifiye bir çalışanı kaybetmeleri demek rekabetteki 

yerlerini kaybetmelerine neden olabilmektedir. En basit anlatımla ayrılan bir 

yöneticinin veya iyi bir çalışanın yerine alınan kişiler çok başarılı kişiler bile olsa bu  

yeni çalışanların kurumlara adaptasyon için zamana ihtiyaçları olmaktadır. İyi adayın 

bulunması ve bu çalışanların adaptasyonunda geçen süre kurumlar için ciddi mali 

kayıplar doğurabilmektedir. Kurumların çalışanlarını ellerinde tutabilmek için onları 

gereken aşamalarda bilgilendirmesi ve bununla birlikte onlara aidiyet duygusunu 

vermesi gerekmektedir. Aynı zamanda çalışanlar çeşitli gelişim ve kariyer planlarını 

da görmek istemektedir. 

 

Bütün bunların yanında yapılan anketin sonuçları insan kaynaklarına ve kurumsal 

iletişime olan yaklaşımın kurumların bulunduğu illere, sektörlere ve yöneticilerinin 

cinsiyetlerine bağlı olmadığını göstermiştir. Bu da genellikle karşılaşılan sorunların 

ve çözüm yöntemlerinin çok büyük değişiklikler göstermediği ortaya çıkartmaktadır. 

 

İnsan kaynakları süreçlerinin değeri söz konusu olduğunda sadece eğitim seviyesi 

yüksek olan yöneticiler insan kaynaklarına değer vermektedir. Daha düşük eğitim 

seviyesine sahip yöneticiler eğitim ve gelişim programlarına çok destek 

olmamaktadır. Bu da eğitime verilen önemin bazı kurumlarda bu tip yöneticiler 

tarafından değersizletirildiği ve önünün tıkandığı görüünü desteklemektedir. 

Yöneticilerin eğitim seviyesi arttıkça yenilikçi eğitim ve gelişim programlarının da 

önü açılacaktır. 
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Yine kurumsal yapılar incelendiğinde  yönetim anlaşmalı kurumlar kuvvetli yurtdışı 

bağlantıları sebebiyle diğer kurumsal yapılara göre kurum içi iletişime ve insan 

kaynaklarına değer vermektedir. Bunun nedeni birçok ülkeye yayılmış olan 

kurumların farklı kültürler ve ekonomilerle olan etkileşimleri sebebiyle yüksek 

sayıdaki çalışanları için çeşitli motivasyon ve kariyer gelişim yöntemleri geliştirmiş 

olmalarıdır. Yine yönetim anlaşmalı kurumların yurtdışında bulunan merkez 

ofislerinin bu planların ve yöntemlerin uygulanıp uygulanmadığını da çok iyi takip 

etmekleri de buna bir nedendir. Özellikle ağırlama sektöründeki çalışanlar yönetim 

anlaşmalı kurumlarda çalışmayı tercih etmektedir. Ancak yerel ve patron şirketi 

yapısındaki birçok kurum için insan kaynakları ve özellikle de eğitim ve iletişim 

kanalları yüksek masraf kalemleri olarak görülmektedir. Bu düşünce yapısı da birçok 

şirketin gelişimini kısıtlayan ve hatta ömrünü kısaltan bir sonuca dönüşmektedir. 

Genellikle bu tarz yapılarda verilen eğitimlerin veya yapılan iletişim çalışmalarının 

hemen paraya dönüşmesi ve kurum geirinde belirgin bir artışa neden olması 

beklenmektedir. Ancak bu süreçteki en büyük sorun verilen eğitimlerin veya yapılan 

çalışmaların etkisinin ölçülmesinin ve kısa sürede bir etkinin çok zor ortaya çıkacak 

olmasıdır.    

 

Neredeyse bütün kurumlarda var olan dedikodu ortamının varlığı, kurum içi 

iletişimde ortaya çıkan yavaşlık ve özverisizlik yanında çalışanla iletişim kurmaya 

gerek görmeme gibi yaklaşımların neticesi de olabilir. Çalışanların üst yönetimden 

alamadıkları bilgileri kendi içlerinden öğrenmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Ortaya 

çıkabilecek yoğun bir dedikodu ortamı şirket içerisinde büyük huzursuzluklara neden 

olabilir ve yeterince huzurlu olmayan çalışma ortamlarıçalışanların performansını 

büyük ölçüde düşürmektedir. Kurumlar içerisinde gerçekleşen doğru bilgi akışı 

işlerin doğru yapılma oranını arttırırken çalışanların kuruma bağlılığını ve güvenini 

de büyük ölçüde arttıracaktır. Çalışanlar açısından böyle bir etkinin yaratılmasındaki 

neden kurum hakkındaki bilgi düzeyi arttıkça kendilerini kuruma daha ait hissedecek 

olmalarıdır.     

 

Üst düzeyde bulunan kişiler yeni çalışanın veya yönetici adayı olan çalışan 

gelişimine değer vermesi şirketin ilerleyen yıllara için yaptığı bir yatırımdır. İş 

deneyimi uzun olan yöneticiler gelişim konusunda yanındaki çalışan geliştirme ve 



 
 

117 
 

edindikleri bilgileri onlarla paylaşma fikrini desteklerken daha kısa süredir 

yöneticilik yapan kişiler ybu fikre çok sıcak bakmamaktadır. Bunun kendine 

güvenmeyen bir yöneticinin, altından yetişecek kişinin kendisini geçebilecek olması 

fikrine verdiği istemsiz bir tepki olduğu düşünülebilmektedir. Yeni yöneticiler 

altlarındaki kişilerle bilgilerini paylaştıkları takdirde sahip oldukları bilgiden 

kaynaklanan gücü kaybedecekleri ve dolayısıyla ilerleyen bir zaman diliminde 

yetiştirdikleri kişinin onları geçebilme ihtimalinden bu bilgi paylaşımını yapmayarak 

kaçmaya çalışmaktadır. Bu tarz bir yaklaşım yönetici gelişimi başlığının ilerlemesini 

yavaşlatan en önemli başlıktır. Yeni işe başlayan kişiler ve yönetici adaylarının 

kuruma ve pozisyonlarını alışıp verimli bir hale gelmeleri gereğinden uzun bir zaman 

almaktadır. 

 

İnsan kaynaklarının her geçen gün değeri artmaktadır ancak gözlemlenen şudur ki; 

henüz daha yapılması ve ilerlenmesi gereken çok nokta vardır. Gelişen ve bilgi 

birikimi artan kurum yöneticileri ve işletme sahipleri sayesinde çalışanların gelişimi 

ve ülke ekonomisinin geliimi de artacaktır.  
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8. BÖLÜM 

EKLER 

 

8.1 Anket Formu 

KONU: Hizmet Sektöründe İnsan Kaynakları Süreçlerinin ve Kurum İçi İletişimin 

Yönetici Gelişimindeki Yeri 

 

A. KİŞİSEL BİLGİLERE AİT SORULAR 

1) Cinsiyetiniz 

(  ) Kadın           (  ) Erkek        

2) Yaşınız 

(  ) 25 ve altı            (  ) 26 – 30        (  ) 31 – 35         (  ) 36 – 40 (  ) 41 yaş ve üzeri   

3) Eğitim Düzeyiniz 

(  ) Lise            (  ) Önlisans        (  ) Lisans         (  ) Yüksek Lisans / Doktora 

4) Bulunduğunuz Bölge 

(  ) Marmara            (  ) Ege        (  ) Akdeniz         (  ) Karadeniz 

(  ) İç Anadolu            (  ) Doğu Anadolu        (  ) Güneydoğu Anadolu          

5) Unvanınız 

(  ) Genel Müdür        (  ) Genel Müdür Yardımcısı        (  ) İnsan Kaynakları 

Koordinatörü 

(  ) İnsan Kaynakları Direktörü    (  ) İnsan Kaynakları Müdürü            (  ) Eğitim 

Müdürü 
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(  ) Eğitim Şefi   (  )  Birim Yöneticisi         

6) Şirket İçindeki Pozisyon Süresi 

(  ) 1 yıl ve daha az  (  ) 2 – 4 yıl   (  ) 5 – 10 yıl  (  ) 11 yıl 

ve üzeri 

7) Şirket İçi ve Şirket Dışı Toplam Pozisyon Süresi 

(  ) 1 yıl ve daha az  (  ) 2 – 4 yıl   (  ) 5 – 10 yıl  (  ) 11 yıl 

ve üzeri 

8) Üst düzey yönetici sayınız? (Direktör ve yönetim kurulu üyesi seviyesi) 

(  ) 5 ve daha az            (  ) 6 – 10         (  ) 11 ve üzeri         

9) Orta düzey yönetici sayınız? ( Şef & Müdür Yardımcısı & Müdür seviyesi) 

(  ) 5 ve daha az            (  ) 6 – 10         (  ) 11 ve üzeri       

   

B. FİRMA BİLGİLERİNE AİT SORULAR 

1) Şirket Adı: 

2) Kurumunuzun bulunduğu sektör? 

(  ) Turizm       (  ) Sağlık Hizmetleri      (  ) Perakende                                                  

(  ) Yiyecek & İçecek Servis            (  ) Havayolu 

3) Şirket Yapısı 

(  ) Yerli       (  ) Yabancı  (  ) Yönetim Anlaşmalı 

4) Firmanızın Hukuki Yapısı       

(  ) Şahıs       (  ) Ortaklık (  ) Sermaye Şirketi 

5) Firmanızdaki Toplam Çalışan Sayısı 

(  ) 100 – 200             (  ) 201 – 300         (  ) 301 – 450         (  ) 451 ve üstü 

6) İnsan Kaynakları Bölümünde Toplam Çalışan Sayısı 

(  ) 5 ve daha az            (  ) 6 – 10         (  ) 11 ve üzeri         

7) Yıllık Personel Devir Oranı (%) 

(  ) 5 – 10%             (  ) 11 – 15%        (  ) %16 ve üzeri         
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C. KURUM İÇİ İLETİŞİM 

  

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

İşimdeki 

gelişmelerle ilgili 

bilgi almaktayız. 

     

Kurum içindeki 

değişimler 

hakkında bilgi 

almaktayız. 

     

Kurumsal iletişim, 

bizleri kendi 

amaçlarıyla 

buluşturmaya 

güdüler. 

     

Kurumsal 

politikalar ve 

amaçlar hakkında 

bilgi almaktayız. 

     

Kurumuz 

çalışanları iletişim 

becerileri açısından 

çok yeteneklidirler. 

     

Örgütsel iletişim 

politikamız, 

kendimizi 

kurumun çok 

önemli bir parçası 

gibi hissetmeye 

veya kendimizi 

onunla 

tanımlamaya 

yöneltir. 

     

Departman politika 

ve amaçları 

konusunda tam 

bilgiye sahibiz. 

     

İletişim 

uygulamaları 

gereksinimlere 

göre ayarlanmıştır. 

     

İş grubumuzdaki 

arkadaşlıklar 

uyumludur. 

     

Kurumumuzda 

iletişim ne aşırı 

fazla ne de 

noksandır. 

     

Kurumumuzda 

iletişimle ilgili 
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tutumlar 

olumludur. 

Tüm personelin iş 

gereklilikleri 

hususunda bilgisi 

tamdır. 

     

Çatışmalar uygun 

iletişim kanalları 

vasıtasıyla uygun 

bir şekilde 

yönetilir. 

     

İşimi 

diğerlerinkiyle 

nasıl 

karşılaştırdığıma 

dair bilgi 

sahibiyim. 

     

Kurum çalışanları 

ile ilgili önemli 

haberler 

duyurulmaktadır. 

     

Kurum için yapılan 

değerlendirmeler 

hakkında bilgi 

almaktayız. 

     

Yöneticilerim açık 

fikirlidir. 
     

İş ile ilgili 

problemlerin 

çözümünde 

yönetici rehberlik 

eder. 

     

İşimi yapmak için 

gereksinim 

duyduğum bilgi 

zamanında verilir. 

     

Kurum açısından 

başarı ve 

başarısızlıklar 

hakkında 

aydınlatılmaktayız. 

     

Kurumsal başarı 

için kendi 

çabalarımı 

tanımlayabiliyoru

m. 

     

Kurumumuzu 

etkileyen dışsal 

faaliyetler 

hakkında bilgi 

almaktayım. 

     

Diğer personel ile 

olan yatay iletişim 

doğru, tam ve 

serbestçe 

yapılmaktadır . 

     

İnformel iletişim 

aktif ve tam doğru 

bir şekilde 

sürdürülmektedir. 
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Kurum yayınları 

ilgi çekici ve 

yararlıdır. 

     

Kurumumuzda 

dedikodu 

faaliyetleri sürüp 

gitmektedir. 

     

 

D. EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNTEMLERİ 

 

 

E. YÖNETİCİ ADAYININ GELİŞİMİNDEKİ SORUMLULAR 

  Kimse 
Çalışanın 

Şefi 

Departman 

Yöneticisi 

İK 

Ekibi 

Kurum 

İçi Koç 

Akıl 

Hocası 

(Mentor) 

Danışmanlık 

Firmasından 

Destek 

Diğer 

Birincil 

Sorumlu 
                

İkincil 

Sorumlu 
                

 

 

 

 

 

(1) Kullanılmıyor (2) Kullanılmıyor 

Stajyerlik Sistemi     

Çapraz Eğitimler     

Gelişim Planlaması     

Koçluk     

Kurum İçinde Yüksek Potansiyeli 

Olan Çalışanları Belirleme  

    

Kariyer Mentörlüğü (Şirket içi 

destekli) 

    

Kariyer Mentörlüğü (Dış firma 

destekli) 

    

Yüksek Potansiyelli Çalışanlara 

Marka ile İlgili Projeler Verme 

    

Görev Rotasyonları     

Liderlik Eğitimleri     

Liderlik Eğitimleri Dışında Eğitimler 

(İleri Excel, Çeşitli Kanunlar Hk. ) 

    

Üniversiterler Yüksek Lisans/MBA 

Programlarına Katılım Konusunda 

Destek  alınması 
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F. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

  

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

İşletme açısından 

önemli sonuçları 

ölçebilen performans 

değerlendirme 

sistemimiz etkin bir 

şekilde 

kullanılmaktadır. 

     

Uyguladığımız 

performans 

değerlendirme sistemi, 

yöneticilerin çalışanları 

yönlendirmesine destek 

verir. 

     

Performans 

değerlendirme 

sistemlerimiz “iş 

tanımlarını” performans 

değerlendirme 

aracı olarak kullanır. 

     

Bireysel performansta 

belirlenen eğitim 

ihtiyaçlarını takip 

edebilmekteyiz. 

     

Performans 

değerlendirmeye ilişkin 

evraklarda hem 

yöneticinin hem de 

çalışanın 

imzasını alınır. 

     

Performans 

değerlendirmeye ilişkin 

bilgiler çalışanların 

bireysel dosyalarına 

eklenir. 
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G. İŞYERİ VERİMLİLİĞİ 

  

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

İnsan kaynakları 

uygulamalarınız 

işletmemizin 

misyon, vizyon ve 

değerlerini 

yansıtmaktadır. 

     

İnsan kaynakları 

süreçleriniz örgütsel 

ihtiyaçlara cevap 

verir. 

     

Çalışanlarımızın 

sağlığını ve moralini 

anlamak için 

onlardan bilgi 

toplarız. 
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H. TERCİH EDİLEN EĞİTİM YÖNTEMLERİ 

  

Gerekliliğine 

İnanmıyorum 
Kullanılmıyor 

Az 

Kullanılıyor 
Kullanılıyor 

Yoğun bir 

şekilde 

kullanılıyor 

İç 

eğitmenlerce 

gerçekleşen 

eğitimler 

          

Merkez 

ofisten 

(yurtdışından) 

gelen 

eğitimenlerce 

yapılan 

eğitimler 

          

Danışmanlık 

firmalarınca 

yapılan 

eğitimler 

          

Marka 

gelişimini 

destekleyici 

çeşitli projeler 

hazırlatılması 

          

Yönetici 

adaylarının 

koçluk 

eğitimlerine 

gönderilmesi  

          

Üniversitelerle 

MBA/Yüksek 

Lisans 

porgramlarına 

katılım 

konusunda 

işbirliği 

          

Online 

eğitimlerler 

yönetici 

adaylarını 
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I. PERSONEL BULMA VE SEÇME 

 

  

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

İşletmemizin 

misyonu, vizyonu 

ve değerlerine 

uygun çalışan 

bulma imkanınız 

vardır. 

          

Eleman temininde 

birim yöneticisinin 

beklentileri ile İK 

yöneticisin 

beklentileri açık 

seçik olarak 

belirlenmiştir. 

          

İhtiyaçlarımıza 

göre potansiyel 

adaylara 

ulaşabilmekte ve 

adayları takip 

edebilmekteyiz. 

          

İş görüşmeleri 

yapma ve yeni 

elemanları işe 

yerleştirme 

hususunda eğitimli 

ve 

deneyimli 

çalışanlarınız 

vardır. 

          

 

 

 

 

desteklemek 
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Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

İlgili kongrelere 

ve fuarlara 

katılmak marka 

bilinilirliğimizi 

artırır. 

          

Üniversite 

ziyaretleri yapmak 

marka 

bilinilirliğimizi 

artırır. 

          

Geniş sosyal 

aktiviteler 

organize etmek 

marka 

bilinilirliğimizi 

artırır. 

          

Sosyal sorumluluk 

projelerine destek 

olmak marka 

bilinilirliğimizi 

artırır. 

          

Sosyal 

sorumluluklarımız 

için kurulmuş olan 

dernek kurmak 

marka 

bilinilirliğimizi 

artırır. 

          

Yazılı basında 

reklam ve 

haberlerle yer 

alma marka 

bilinilirliğimizi 

artırır. 

          

İnternet sitelerinde 

yer almak marka 

bilinilirliğimizi 

artırır. 

          

Sosyal medyayı 

aktif olarak           
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J. MARKA BİLİNİLİRLİĞİNİ ARTIRMA YÖNTEMLERİ 

 

 

 

K. KURUMUN YÖNETİCİ GELİŞİMİNE YAKLAŞIMI 

 

 

 

 

 

 

kullanmak marka 

bilinilirliğimizi 

artırır. 

  

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Kurumumuz etkin 

olarak çalışan 

gelişimini 

desteklemektedir.           

Kurumumuz 

çalışanın gelişim 

noktalarını aktif 

olarak belirler.           

Kurumumuz 

yüksek potansiyeli 

olan çalışanı 

belirleme 

konusunda aktiftir.           

Kurumumuz 

yüksek potansiyelli 

çalışanı destekleme 

konusuda aktiftir.           

Kurumumuz 

çalışanını kurum 

hedefleri 

doğrultusunda 

geliştirir.           

Kurumumuz çalışan 

gelişim fırsatlarını 

resmi olmayan bir 

şekilde belirler.           
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L. YÖNETİCİ GELİŞİMİNDEKİ SORUMLULAR 

  

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Kıdemli yöneticiler 

yeteri kadar kaliteli 

zamanı yetenek 

gelişimine 

ayırmaktadır. 

          

Organizasyon 

kaynakların 

paylaşılmasını ve 

yapıcı işbirliğini 

desteklemektedir. 

          

Bölüm müdürler 

çalışanların yetenek 

ve kariyer 

gelişimine yeterince 

bağlıdır. 

          

Bölüm müdürleri 

çalışanlarını yüksek 

performanslı, orta 

düzey performanslı 

ve performansı 

beklenti düzeyinin 

altında olarak 

ayırmaktadır. 

          

CEO ve kıdemli 

yöneticiler yetenek 

yönetimi sisteminin 

kurulmasında aktif 

rol alırlar 

          

Kıdemli yöneticiler 

yetenek yönetimi 

stratejilerini kurum 

stratejileri ile paralel 

olarak geliştirirler. 

          

Birim yöneticileri 

performansı düşük 

çalışanı bildirirler.  

          

 



 
 

135 
 

 

 

 

 

 

 

 

M. YÖNETİCİ GELİŞİMİNDEKİ SORUMLULAR 

  

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Yöneticiler, 

çalışanları işlerini 

daha iyi yapmaları 

için cesaretlendirir. 

     

İnsan kaynakları 

kurumun 

stratejilerine göre 

yetenek stratejileri 

geliştirebilir. 

          

İnsan kaynakları 

kurum için 

stratejik bir iş 

ortağıdır. 

          

İnsan kaynakları 

diğer şubeler 

tarafından 

geliştirilmiş en iyi 

örneklere (best 

practices) sistem 

tasarlarken çok 

dikkat eder. 

          

İnsan kaynakları 

yetenek yönetimi 

sürecinin 

başarısından veya 

başarısızlığından 

sorumludur. 

          

İnsan kaynakları 

çalışanların nasıl 

yönetilmesi 

konusunda otorite 

durumundadır.  

          

Yetenek yönetimi 

süreci tamamen 

insan kaynaklarına 

ait bir süreç olarak 

düşünülmektedir. 

          

İnsan kaynakları           
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