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BAKAN SUNUŞU 
 
2008 yılında A.B.D’den başlayarak 2009 yılında tüm dünyaya yayılan ve uzmanların “1929 Ekonomik 

Buhranından sonra yaşanılan en büyük kriz” olarak nitelendirdikleri bu durum tüm dünyada 

milyonlarca insanın işini kaybetmesine sebep olmuştur. Krizle birlikte artan işsizlik olgusu tüm dünyada 

kamu istihdam kurumlarına yönelik beklentileri arttırmıştır. Krize karşı başarılı önleyici tedbirleri 

vaktinde alan ve kamu istihdam kurumlarını iyi işleten bazı ülkeler krizden olabildiğince az etkilenmiş 

ve süratle toparlanma sürecine girmiştir. Ülkemiz, ekonomik krizle baş edebilen nadir ülkelerden 

birisidir.  

Türkiye, ekonomik krizi aktif ve pasif istihdam politikalarını etkin bir şekilde uygulayarak az hasarla 

atlatabilmiştir. Kriz esnasında kamu istihdam kurumumuz olan İŞKUR’un verimliliği arttırılmış, kriz 

sonrasında da yeni uygulamalarla bu süreç devam ettirilmiştir. Bu uygulamaların başında işsizlere ve 

iş değiştirmek isteyenlere danışmanlık hizmeti sunulması gelmektedir.  

Bu nedenle, 61. Hükümet Programında da yer aldığı üzere İŞKUR’ a kayıtlı her işsizin bir “iş ve meslek 

danışmanı” olacak ve işsizlerimize birebir hizmet verilecektir. Mesleği olan ya da olmayan ayrımı 

yapılmaksızın tüm iş arayanlara “mesleğe yönlendirme” ve “iş bulma” hizmeti sunulacaktır.  

Ayrıca, danışmanlar kişilerin mesleki ve kişisel özelliklerini dikkate alarak iş ortamına daha iyi uyum 

sağlamaları için yardımcı olacaklardır. Böylece meslek edinme, iş arama, iş bulma ve işte kalma 

konusunda birebir, kişiye özgü ve yakından takip edilen bir süreç hayata geçirilecektir.  

İş ve meslek danışmanlarının göreve başlamalarıyla birlikte İŞKUR modern bir kamu istihdam kurumu 

olma yolunda büyük adım atmış olacaktır.  

Bu sayede, hem İŞKUR işgücü piyasasına daha hakim konuma gelecek hem de Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR kamuoyunun kendisinden beklediği görevi daha etkin bir şekilde yerine 

getirecektir.  

Bakanlığımız öncülüğünde ve İŞKUR desteğiyle, alanında uzman eğiticiler tarafından hazırlanan bu 

kitap, “iş ve meslek danışmanları” nın görev ve sorumluluk alanları içerisinde “işin ehli” olarak 

yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlenecektir.  

Bu kitabın, iş ve meslek danışmanı adaylarına bir rehber ve bunun yanı sıra konu üzerinde 

çalışanlara yardımcı bir kaynak olmasını diler, sürecin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm 

çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.  

Faruk ÇELİK  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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GENEL MÜDÜR SUNUŞU 
 

 

İşsizlik dünyadaki pek çok ülke gibi ülkemizin de her zaman önemli bir sorunu olagelmiştir. Bu derece 

önemli sorunun çözümü de farklı politika enstrümanlarının kimi zaman ayrı ayrı, kimi zaman da birlik-

te kullanılması ile mümkündür. Bu politikalar, üretimi ve istihdamı teşvik eden makro ekonomik 

önlemlerden niteliksiz işgücüne nitelik kazandırıcı aktif işgücü programlarına kadar geniş bir 

yelpazede yer almaktadır.  

İşsizliği azaltmayı hedefleyen aktif istihdam tedbirlerinden en etkin olanı “İş ve Meslek 

Danışmanlığı”dır. İşgücü piyasasındaki işsizlerin önemli bir kısmı aslında yeterli niteliklere sahip 

olmakla birlikte hangi sektörlerde nasıl iş arayacaklarını bilmedikleri için istihdama geçiş 

yapamamaktadır. Bazı işsizler ise yeterliliklerini gereği gibi algılayamadıkları için yanlış sektörlerde iş 

aramakta ve işsiz kalmaktadır. Danışmanlık sadece işsizler için değil meslek değiştirmeyi düşünen 

çalışanlar için de önem taşımaktadır.  

İş ve meslek danışmanlığı ile işsizlerin ve meslek değiştirmek isteyenlerin kişisel özellikleri, sahip 

oldukları becerilerin işgücü piyasası ile uyumlu olup olmadığı, hangi işlere daha yatkın olduğu 

danışmanlar tarafından tespit edildiğinden “doğru işsiz doğru işe, doğru kursiyer doğru kursa” 

yönlendirilebilmektedir. Bu yönü itibariyle iş ve meslek danışmanlığı aktif istihdam politikası araçları 

arasında maliyet açısından en etkin yöntemdir.  

İş ve Meslek danışmanlığı modern kamu istihdam kurumlarının “olmazsa olmaz” hizmetlerinin 

başında gelmektedir. Örneğin, refah seviyesinin çok yüksek işsizliğin ise en düşük olduğu ülkelerden 

biri olan İsveç kamu istihdam kurumunda (Arbetsförmedlingen) 2010 yılı itibarıyla görev yapan 

10.500 civarındaki personelin 8.000’ininden fazlası danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ülkemizde ise 

İŞKUR’ da görev yapan personel sayısı 2011 yılı Temmuz ayı itibariyle toplam 3.297 olup, bu 

personelin sadece 393’ü iş ve meslek danışmanlığı yapmaktadır.  

Türkiye’nin işgücü piyasasının yapısı ve özellikleri dikkate alındığında bu kadar az sayıda danışmanla 

bu kadar önemli bir hizmetin belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesinin zor olduğu açıktır. 

İŞKUR, 2000’li yılların başından bu yana, özellikle yeniden yapılanma süreci ile birlikte işsizlikle 

mücadelede ve işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması çalışmalarında önemli bir misyon 

üstlenmiştir.  

Bu misyon çerçevesinde iş ve meslek danışmanlığının daha etkin bir şekilde verilmesi İŞKUR’ un temel 

önceliği haline gelmiştir. Bu gerçekten hareketle İŞKUR olarak Türkiye’ de bir ilki gerçekleştirdik ve 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekine Bakanlar Kurulu Kararı ile “İş ve Meslek 

Danışmanı” mesleğini ekledik. Bunun yanı sıra, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından “İş ve 

Meslek Danışmanı Ulusal Meslek Standardı” ile “İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Yeterlilik” inin 

yayımlanması için yoğun çaba sarf ettik. İŞKUR bu proje ile Türkiye’de istihdam edeceği personeli 

MYK standartlarına göre eğitip akredite kuruluş tarafından sınava tabi tutarak işe alan ilk kamu 

kurumu olacaktır.  

“Her işsize bir iş ve meslek danışmanı” gayesiyle çıktığımız bu zorlu yolda, elinizde tuttuğunuz bu 

kitap, bilimsel geçerliliğe sahip olup konusunda uzman eğiticiler tarafından güncel gelişmeler takip 

edilerek titizlikle hazırlanmıştır.  

Bu eserin geleceğin iş ve meslek danışmanlarına, mesleklerini yürütürken başvurabilecekleri bir 

başucu kitabı olmasını dileriz.  

Doç Dr. M. Kemal BİÇERLİ  

Genel Müdür 
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ÖNSÖZ 
Bir ülkede insan kaynağının uygun meslek ve işe yönlendirilmesi doğrultusundaki yaklaşımlar, o 

ülkenin işsizlik sorununa ne denli akılcı ve sağlıklı stratejilerle yaklaştığını göstermektedir. Öte yandan, 

bu hizmetlerin yaygınlığı ve kalitesi ise toplumların genel gelişmişlik düzeylerinin önemli 

parametrelerinden biri olarak algılanmaktadır. Çünkü ülkelerin bireysel, toplumsal ve ulusal düzeyde 

refahı, tüm bireylerinin yetenekleri doğrultusunda mesleklere yönlendirilebilmeleri ile yakından 

ilgilidir.  

Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve OECD’ye göre iş ve meslek danışmanlığı; 

her yaştan ve eğitim düzeyinden bireylere kendisini tanımaya yardımcı olma, öğrenim, eğitim ve 

mesleğe yönelik seçenekler sunma ve kariyer yönetimi konusunda sağlanan hizmetleri ifade 

etmektedir . Bu hizmetlerin yerine getirilmemesi durumunda, bireyler ilgi ve yetenekleri ile uyumlu 

olmayan işlere yönelmekte; hem işgörenler hem de işverenler açısından olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca işgören adayının uygun olmayan yaygın ya da işbaşında eğitimlere katılması; 

fiziksel kaynakların yanında ciddi insan kaynağının israfına ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

Ekonomik zararlar dışında, yetenek ve potansiyellerini kullanamayan bireyler, işsiz kaldıklarında 

özgüven ve özsaygılarını kaybetmekte, işsizlik süresi uzadıkça çevreleri ile ilişkileri bozulmakta, yani 

sorun sosyal bir boyut kazanmaktadır. Sonuçta bireyler fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklarını 

yitirmeye başlamaktadırlar. Doğru işlerde istihdam edilemeyen bu tür bireyler için motivasyon 

güçlüğü ve verimsizliğe bağlı hayat kalitesinde düşüş kaçınılmaz olmaktadır.  

Gelişmiş ekonomilerde aktif bir strateji olarak benimsenen iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, 

ülkemizde şimdiye değin ne yazık ki yeterli düzeyde sağlanamamıştır. Bu durum başta işgücü 

piyasası olmak üzere, toplumda sosyal ve psikolojik açıdan önemli bir boşluk oluşturmakta idi. 

Çalışma Bakanlığı’nın bu eksikliği gidermeye yönelik attığı adım, ülkemizin konu ile ilgili değerli 

akademisyenlerince karşılık buldu ve son derece kapsamlı, başvuru niteliğindeki İş ve Meslek 

Danışmanlığı kitabı ortaya çıktı.  

Öncelikle bu imkanı bize sağlayarak akademik birikimimizi faydalı bir ürüne dönüştürmemize neden 

olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Faruk Çelik’e, Türkiye İş Kurumu’nun Genel Müdürü 

Sn. Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, değerli yöneticileri ve kurumun emeği geçen tüm çalışanlarına 

teşekkür ederim. Bu süreçte süre kısıtı ve benzeri engellere rağmen, çalışmaya değerli katkılarını esir-

gemeyen, ülkesine karşı vefa duygusu bilinci ile davranan tüm meslektaşlarımı saygı ile kutlarım. İş 

ve meslek danışmanlığı alanında yetişecek tüm danışman adaylarımıza başarılar dilerim. Bu alana 

profesyonel olarak yaklaşanların yanında, eğitimleri gereği yararlanacak olan öğrencilere de 

çalışmanın iyi bir kaynak olacağına inanıyorum. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin 

yaygınlaşmasının, daha sağlıklı, verimli ve mutlu bireylerden oluşan bir topluma dönüşmemize 

katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Son olarak İş ve Meslek Danışmanları Derneği’nin yönetim, 

üye ve uzmanlarına değerli katkılarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.  

Saygılarımla,  

Yrd. Doç. Dr. Salim ATAY 

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 

İş ve Meslek Danışmanları Derneği 
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İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI 

 

İş ve meslek danışmanlığı Türkiye’de son yıllarda önemi artan bir alan olarak dikkat çekmektedir. Konu bir 

dönem, daha çok iş veya meslek hayatının başlangıcında yapılan tercihler çerçevesinde ele alınmıştır. 

Günümüzde, işsizlik, istihdamda yaşanan zorluklar, kişisel beklentilerin değişmesi gibi sebeplerle iş hayatının 

değişik evrelerinde de iş ve meslek danışmanlığı söz konusu olmaya başlamıştır.  

Geleneksel anlayışta, iş ve meslek bir defa seçilen ve iş veya meslek hayatı boyunca kolay kolay değişmeyen 

bir olgu olarak kabul edilmekteydi. Artık bu kabulün değişmeye başladığı görülmektedir. Yine başlangıçta iş 

ve meslek seçimi önemli olacak, ancak sonraki yıllarda kişiler iş ve meslek bakımından yeni tercihlerle karşı 

karşıya kalacak, geçmişe göre daha sık iş ve meslek değiştirmesi söz konusu olacaktır.  

Günümüzde iş ve meslek danışmanlığı yaklaşımlarında iş ve meslek seçimi yerine, iş ve meslek gelişimine 

doğru bir kayış gözlemlenmektedir. Yani iş ve meslek seçimi yerine iş ve meslek gelişimi daha fazla öne 

çıkmaktadır. Kariyer hayatımızı bir gelişim süreci olarak ele alan bu yaklaşıma göre, iş ve meslek hayatının 

bütününü dikkate alan ve belli dönemlerde yeniden iş ve meslek seçiminin olacağı bir yaklaşımı benimsemiş 

oluyoruz. Bu durum ise iş ve meslek seçimi ve gelişimi konusunda daha fazla danışmanlık ihtiyacı ortaya 

çıkarmaktadır.  

İş ve meslek seçimi kişilerin hayatlarındaki en önemli tercihlerinden birisidir. Bu alandaki doğru tercihler 

kişiler için iş ve meslek hayatında tatmin ve başarıyı getirirken, örgütler ve ülkeler bakımından ise kaynakların 

etkin ve verimli kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Bu sonuçların ortaya çıkmasında, bilimsel ilkelere 

uygun ve sistemli bir biçimde yürütülecek iş ve meslek danışmanlığı rolü büyük önem arz etmektedir.  

 

1. İş ve Meslek Danışmanlığının Çerçevesi 

 

1.1. İş ve Meslek Danışmanlığının Tanımı 

 

İş, meslek ve kariyer, gündelik dilde sık kullanılan kavramlar olmasına rağmen, hala yeteri kadar açık bir 

biçimde tanımlanabilmiş değildir. Bu yüzden bu kavramları ve bu kavramları tanımladıktan sonra iş ve meslek 

danışmanlığı tanımını vermekte yarar görülmektedir.  

İş, belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. İş mesleki bilgi ve becerilerin uygulamaya 

konulmasıdır (Usluer, 2005, s. 6). 

Meslek, insanlara yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli b ir 

eğitimle kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş sistemli etkinlikler 

bütünüdür (Kuzgun, 2003, s. 3). Diğer bir tanımla meslek, belirli bir öğrenim ve tecrübe sonunda kazanılan 

bilgi ve beceriler yoluyla, belirli çalışma kurallarına uyularak yapılan çalışmalar olarak ifade edilebilir 

(Şenatalar, 1978). 

Kariyer, bireyin iş yaşamında bulunduğu pozisyonlar, bu pozisyonlarla ilgili tutum ve davranışları ile yaptığı 

işleri içermektedir (Aytaç, 1997).  

İş, meslek ve kariyer kavramlarını kısaca tanımladıktan sonra iş ve meslek danışmanlığı tanımı verilebilir.  

İş ve meslek danışmanlığı; bir bireyin kendisini tanıması, işler, meslekler ve iş dünyası hakkında bilgi sahibi 

olması; kendisi ile işler, meslekler ve örgütleri karşılaştırması ve bir istihdam ve gelişim planı oluşturması için 

bireye yapılan profesyonel ve sistematik yardım etme ve destek sürecidir.  

İŞKUR’un İş Danışmanı tanımı ise şu şekildedir: “İşin gerektirdiği özellikler ile işin gerektirdiği nitelik ve 

şartları karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun işe yönlendirilmesi; gerektiğinde kişinin mesleki 

niteliğinin artırılması için ilgili eğitim imkanlarından yararlandırılması, işe yerleştirilmesi, işe uyumunun 
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sağlanması; işverenlerin beklentilerine uygun eşleştirmenin yapılması esastır”. Bu tanımda iş kavramı yanında 

meslek kavramı da kullanıldığı zaman iş ve meslek danışmanlığı tanımı yapılmış olmaktadır.  

İş ve meslek danışmanlığı kavramı yerine kariyer danışmanlığı kavramının daha uygun olacağı 

düşünülmektedir. Çünkü, kariyer kavramı meslek seçimi başta olmak üzere, örgütlerdeki kariyer uygulamaları 

ve emekliliğe hazırlık da dahil bireylerin tüm iş yaşamlarını kapsayan daha kuşatıcı bir kavramdır. Kariyer 

kavramı işler ve meslekler yanında, örgütleri de kapsamaktadır. Ancak İŞKUR belgelerinde iş ve meslek 

danışmanlığı kavramı kullanıldığı için bu çalışmada da iş ve meslek danışmanlığı kavramı kullanılması tercih 

edilmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde iş ve meslek danışmanlığının tanımına geçebiliriz.  

 

1.2. İş ve Meslek Danışmanlığının Amacı 

 

İş ve meslek danışmanlığının amacı; bireylerin kendilerini ve iş dünyasını tanımalarını sağlayarak; iş 

yaşamının değişik evrelerinde bireylerin karşı karşıya kaldıkları iş ve meslek seçimi, iş ve meslekte ilerleme, iş 

ve meslek değiştirme, iş ve meslekte tatmin olma ve kendilerini geliştirme gibi konularda bireysel ve grup 

olarak yardımcı olmak ve profesyonel destek vermektir.  

İş ve meslek danışmanlığının amacı; meslek seçimi aşamasındaki gençler, iş yaşamına ilk defa katılan yeni 

mezunlar, kariyerinin yükselme aşamasında olanlar, kariyer düzleşmesi sorunu yaşayanlar, iş ve meslek 

tatmini düşük olanlar, iş ve meslek değiştirmek isteyenler, iş yaşamında ayrımcılığa uğrayanlar, iş yaşamında 

dezavantajlı durumda olan gruplar ve emekliliği yaklaşan kişilere, birey veya grup olarak kendilerini tanıma, 

iş dünyası ve meslekler hakkında bilgi verme, istihdam ve kendilerini geliştirme konularında destek olmaktır.  

 

1.3. İş ve Meslek Danışmanlığının Hedef Kitlesi 

 

İş ve meslek danışmanlığının hedef kitlesi, meslek seçimi aşamasında olan gençler, işsizler ve iş hayatında 

kariyerlerinin değişik aşamalarında bulunan her seviyedeki kişiler olarak tanımlanabilir. 

İŞKUR hedef kitleyi tanımlarken iş danışmanlığı ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanacak kişileri ayrı 

olarak sınıflamıştır. Pratik ve uygulamaya dönük bu sınıflamaya göre (http://www.iskur.gov.tr): 

 

İş danışmanlığı hizmetlerinden; 

 İlk defa iş piyasasına giren ve henüz mesleği olmayan gençler ve yetişkinler, 

 Uzun süre işsiz kalanlar, 

 İşverene dört ya da dörtten fazla gönderildiği halde işe giremeyenler, 

 Özelleştirme, işyeri kapanması veya ekonomik durgunluk nedeniyle işini kaybetmiş olan ve bu 

nedenle işsizlik ödeneği alan, becerilerini geliştirmek isteyen, yeni bir iş bulmada ya da 

mesleğini değiştirme ve uyum sağlamada zorluğu olanlar, 

 Mevcut mesleki eğitim imkanları hakkında bilgi isteyenler, 

 Güncelliğini yitirmeye başlayan mesleklerde istihdam edilen ve istihdam edilebilirliğini artırmak 

için ek bir mesleki eğitime ihtiyacı olabilecek kişiler (söz konusu ek eğitimin seçilmesi 

konusunda), 

 Herhangi bir mesleği olmayıp, işgücü yetiştirme kursuna katılmak isteyenler, 

 Çalışabilecekleri potansiyel işlerin nasıl bulunacağı hakkında bilgi isteyenler, 

 İş aramada yönlendirmeye ihtiyaç duyan ve bu nedenle iş arama becerileri eğitiminden 

yararlanabilecek kişiler, 

 Kendi işini kurmak isteyenler yararlanabilirler. 
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Meslek danışmanlığı hizmetlerinden; 

 Meslek seçme aşamasında olanlar, 

 Mesleki becerilerini geliştirmek isteyenler, 

 Mesleğini değiştirmek isteyenler, 

 Genel lisede alan, meslek lisesinde meslek alanı ve dal seçiminde, lise sonrası eğitim programı 

tercihlerinde bilgi ve yardıma ihtiyacı olan öğrenciler, 

 Yaygın eğitim programlarına katılmak isteyen (Kurum işgücü yetiştirme kursu, mesleki eğitim 

merkezi, halk eğitim merkezi vb.), bir meslek alanı ve eğitim programını seçmede yardıma 

ihtiyaç duyan kişiler ile bir üst eğitim kurumuna yönelmek isteyen temel öğretim öğrencileri 

yararlanabilirler.  

Kısaca özetlemek gerekirse, iş ve meslek danışmanlığı; sadece kariyer sorunları yaşayan kişi ve gruplara 

değil, iş yaşamının tüm evrelerindeki tüm birey ve gruplara, kendilerine uygun, isteyerek yaptıkları, verimli ve 

üretken olarak çalışabildikleri bir iş ve meslek sahibi olmalarına destek vermeyi ve bunun sürekliliğini 

sağlamayı amaçlar.  

 

1.4. İş ve Meslek Danışmanlığının Yasal Dayanakları 

 

İş ve meslek danışmanlığının nasıl yürütüleceği hakkında ulusal ve uluslararası bazı düzenlemeler 

bulunmaktadır. İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğini düzenleyen dayanaklar aşağıdaki 

gibi sıralanmaktadır (http://statik.iskur.gov.tr): 

 

Ulusal Dayanaklar: 

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/c ve 9/b maddesi,  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48’inci 

maddesinin yedinci fıkrası,  Türkiye İş Kurumu Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 11/d., 11/e.ve 11/f. 

maddesi, Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 23/f. maddesi,  Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri 

Yönetmeliğinin 30. Maddesi. 

 

Uluslararası Dayanaklar: 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından onaylanmış olan İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkındaki 

88 sayılı sözleşmenin 6. maddesinin “a/i” fıkrası,  Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından onaylanmış 

olan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkındaki 142 sayılı 

sözleşmenin 3/1 maddesi,  Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından onaylanmış olan İnsan Kaynaklarının 

Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkındaki 142 sayılı sözleşmenin 3/2 

maddesi  Avrupa Sosyal Şartının 1.Bölümünün9. maddesi ve 2. Bölümünün 1/4. maddesi. 

 

2. İş ve Meslek Danışmanının Sahip Olması Gereken Özellikler  

 

İş ve meslek danışmanlığı profesyonel bir meslek olarak kabul edilmelidir. İş ve meslek danışmanlığı sadece 

destek olmak ve yardımcı olmak faaliyeti değildir. Destek ve yardımın, sistematik, belli ilke ve yöntemlere 

uygun yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan iş ve meslek danışmanlığı yapacak bir kişinin sahip olması 

gereken bazı asgari yetkinlikler vardır. Bu yetkinlikler bir mesleki örgüt tarafından şöyle sıralanmaktadır 

(National Career Development Association, 2011):  

 Kariyer geliştirme kuramı bilgisi, 
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 Bireysel ve grup danışmanlığı yapabilme becerisi, 

 Bireysel ve grup olarak ölçme ve değerlendirme becerisi, 

 Alanıyla ilgili doğru ve güncel bilgi ve kaynaklara ulaşabilme, 

 Kariyer geliştirme programı oluşturma, yönetme ve uygulama becerisi, 

 Koçluk, danışma, ve performans iyileştirme becerisi, 

 Farklı kültür ve grupları anlama ve onlarla çalışabilme becerisi, 

 Yapılan faaliyetleri denetleme becerisi, 

 Etik ve yasal konularda hassasiyet gösterme ve uyma, 

 Araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisi, 

 Alanıyla ilgili teknolojiyi kullanma becerisi. 

İş ve meslek danışmanlarının mesleki yetkinlikleri/yeterlilikleri hakkında Mesleki Yeterlilikler Kurumu’nun 

(MYK) yaptığı çalışmalar sonucunda bu mesleğin standartları tanımlanmış bulunmaktadır. Mesleki Yeterlilikler 

Kurumunun hazırladığı iş ve meslek danışmanı meslek standardında iş ve meslek danışmanı şu şekilde 

tanımlanmaktadır (MYK, 2011, s. 6): 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6); meslek seçimi aşamasında bulunan, iş bulmada/seçmede güçlükleri olan, 

mesleki uyumsuzluk problemleri bulunan, mesleki becerilerini geliştirmek, mesleğini veya işini değiştirmek 

isteyenlere yönelik olarak; kişisel özellikler ile mesleklerin gerektirdiği nitelikleri, şartları ve iş piyasasının 

gereksinim duyduğu iş/meslekleri karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun iş/mesleği seçmesi, 

seçtiği iş/meslekle ilgili eğitim imkânlarından yararlanması, işe yerleştirilmesi ve işe uyumunun sağlanması ile 

ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım eden kişidir. İş ve meslek danışmanı, bu çalışmalarını iş 

sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde yürütür ve mesleki 

gelişim faaliyetlerinde bulunur  

Mesleki Yeterlilikler Kurumunun hazırladığı belgede iş ve meslek danışmanının sahip olması gereken bilgi ve 

beceriler şu şekilde listelenmektedir (MYK, 2011, s. 29): 

 

Bilgi ve Beceriler 

 

1. Analitik düşünme yeteneği 

2. Anket değerlendirme bilgisi 

3. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 

4. Bilgisayar programları bilgisi 

5. Çevre düzenlemeleri bilgisi 

6. Dezavantajlı grupların özelliklerine ilişkin bilgi 

7. Dinleme becerisi 

8. Ekip içinde çalışma yeteneği 

9. Empati kurma becerisi 

10. Genel eğitim, öğretim ve sınav sistemleri bilgisi 

11. Genel iş sağlığı ve güvenliği bilgisi 

12. İkna yeteneği 

13. İnsan psikolojisi bilgisi 

14. İş arama teknikleri bilgisi 

15. İşgücü piyasası bilgisi 

16. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi 

17. Kalite standartları bilgisi 
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18. Karar verme yeteneği 

19. Kişilik tipleri ve davranış tarzları bilgisi 

20. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 

21. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 

22. Mesleki terim bilgisi 

23. Meslekler hakkında bilgi 

24. Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği 

25. Ölçme ve değerlendirme araçları kullanım ve analiz bilgisi 

26. Planlama ve organizasyon becerisi 

27. Problem çözme yeteneği 

28. Raporlama bilgisi 

29. Soru sorma becerisi 

30. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği 

31. Sunum becerisi 

32. Temel çalışma mevzuatı bilgisi 

33. Temsil yeteneği 

34. Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere ilişkin bilgi 

35. Zaman yönetimi bilgisi 

Mesleki Yeterlilikler Kurumunun hazırladığı belgede iş ve meslek danışmanının sahip olması gereken tutum ve 

davranışlar ise şu şekilde listelenmektedir (MYK, 2011, s. 30): 

 

Tutum ve Davranışlar 

 

1. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek 

2. Çalışma zamanını etkili ve verimli kullanmak 

3. Çalışmalarında planlı, organize ve disiplinli olmak 

4. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak 

5. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere uymak 

6. Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak 

7. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak 

8. Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, cinsiyet gibi konularda ayrımcılık yapmamak 

9. Ekip içerisinde uyumlu çalışmak 

10. Grup toplantılarına zamanında, hazırlıklı ve aktif şekilde katılmak 

11. Hizmet içi eğitim ve seminerlere katılma konusunda istekli olmak 

12. Hizmeti iyileştirici ve geliştirici önerilerde bulunmak 

13. Hoşgörülü olmak 

14. İleri görüşlü olmak 

15. İletişim kurduğu kişilere karşı güler yüzlü ve nazik davranmak  

16. İletişim kurduğu kişilerle etkili ve güzel konuşmak 

17. İşyerine ait araç, gereç ve donanımın kullanımına özen göstermek 

18. Kişisel bakım ve hijyenine dikkat etmek 

19. Kurum kültürünü benimsemek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak 

20. Meslek etiğine uygun davranmak 

21. Mesleki bilgilerini geliştirmeye ve güncel olayları takip etmeye önem vermek 
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22. Sakin ve sabırlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek 

23. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek 

24. Süreç kalitesine özen göstermek 

25. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek 

MYK tarafından oluşturulan ve yukarıda verilen iş ve meslek danışmanın sahip olması gereken bilgi ve 

beceriler ile tutum ve davranışlar listesi bir başlangıç olarak kabul edilmelidir.Bundan sonraki aşamada şu 

çalışmalara ihtiyaç vardır:  

 İş ve meslek danışmanlığı için gerekli öğrenim durumu, tecrübe, sertifikalar, yabancı dil, 

bilgisayar gibi iş gerekleri ile bunların zorunlu olma veya tercih edilme durumuna göre 

tanımlanması gerekmektedir. 

 İş ve meslek danışmanlığı için gerekli olan bilgi ve beceri ile tutum ve davranışların hangi 

düzeyde olacağı belirlenmelidir. Yani bilgi ve beceri ile tutum ve davranışların derecelendirilmesi 

ve bu meslek için gerekli seviyenin belirlenmesi gerekmektedir.  

 İş ve meslek danışmanlığı için gerekli olan bilgi ve beceri ile tutum ve davranışların nasıl 

ölçüleceği belirlenmelidir. İş ve meslek danışmanı adaylarının, iş ve meslek danışmanlığına 

uygunluk düzeylerini belirlemeye yönelik yapılacak ölçme ve değerlendirme yöntem ve 

araçlarının belirlenmesi gerekmektedir.  

Bu konular, mesleğe en uygun özelliklere sahip, yüksek performans ve verimlilikle çalışacak iş ve meslek 

danışmanlarının objektif olarak seçimi söz konusu olduğu zaman daha da önemli hale gelecektir. Bu 

çalışmalardan elde edilecek bilgiler aynı zamanda iş ve meslek danışmanlarının performanslarının 

değerlendirilmesi ve mesleki gelişimlerinin sağlanması için de gerekli olacak altyapıya yönelik bilgiler 

olacaktır.Özetle; yukarıda bahsedilen üç konuda yapılması gereken detay çalışmalar, iş ve meslek 

danışmanlarının seçimi, eğitimi ve gelişimi, performans değerlemesi, kariyer gelişimi gibi işlemlerde gerekli 

olacaktır.  

 

3. İş ve Meslek Danışmanlığı İlkeleri 

 

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulurken belli ilkelere uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Genel 

rehberlik ve danışmanlık ilkelerinin iş ve meslek danışmanlığı için de büyük ölçüde geçerli olduğu söylenebilir. 

Bu çerçevede iş ve meslek danışmanlığı sürecinde uyulması gereken ilkeler, genel rehberlik ve danışmanlık 

ilkelerini açıklayan (Kepçeoğlu, 1999, s. 14; Özoğlu, 2007; Kuzgun, 1992; İş Danışmanı El Kitabı, 2008) bu 

çalışmalardan uyarlanarak aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

 

Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir 

Bireyin kendi hayatı hakkında karar verme özgürlüğüne sahip olduğu ve karar verebilmesi içinde 

yeteneklerini, kapasitesini tanıyıp, çevresindeki olanakları bilmesi gerektiği kabulünden hareketle; işve meslek 

danışmanı, bireyin seçme özgürlüğünü kullanabilmesi için seçenekleri algılayabilmesine ve doğru tercihler 

yapmasına yardımcı olmaya çalışmalıdır. 

 

İnsan saygıya değer bir varlıktır 

Danışmanlığın temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış 

vardır. Bu yüzden iş ve meslek danışmanının kendisine başvuran kişileri değerli bir varlık olarak algılaması ve 

onların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olması gerekir. İş ve meslek danışmanlarının saygı göstergesi olarak, 
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danışanları ilgi ile dinleyerek onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışması, gerekli gördüğü bilgi ve desteği vermesi 

ve bireyin yaşadığı sorunlarını yine kendilerinin çözmelerine yardımcı olmasıdır.  

 

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır 

İş ve meslek danışmanın hedefi bireyin iç dünyası ve ihtiyaçlarını anlamak ve bireyin yaşadığı sorunlarını 

kendisinin çözmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle bireyin bu yardımı almada gönüllü ve istekli olması 

gerekmektedir. Hiç kimseye zorla yardım edilemez, ancak yapılacak yardım ya da faaliyette danışanın isteğini 

uyandırmak için ortam hazırlanabilir.  

 

İş ve meslek danışmanlığı hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir 

Bireyin gelişimi ve kendini gerçekleştirmesi hayat boyu sürer. Bu süreçte danışmanlık sadece problemli 

durumlarda ya da meslek seçimi sırasında gerekli olan bir ihtiyaç olarak görülmesi yerine, hayatın tüm 

evrelerinde yararlanılacak bir hizmet olarak görülmesi gerekmektedir.  

 

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinde gizlilik esastır 

İş ve mesleki danışmanlığı hizmeti verilirken bireyin mahremiyetine saygı duyulmalı ve bireyin izni olmadan 

hiçbir sırrı dışarıya taşınmamalıdır. Bu ilkeye uyulmadığında, danışanların danışmana karşı güveni yok olur ve 

danışmanlığın en temel ilkelerden olan bireye saygı ortadan kalkmış olur. 

 

İş ve meslek danışmanlığı tüm bireylere açık bir hizmettir 

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti, sadece işsiz olanlar, işini kaybedenler ve meslek seçmek durumunda 

olanları kapsamaz; aynı zamanda, normal işine devam ederken işiyle ilgili yeni beceriler kazanmak veya farklı 

alanlarda kendini geliştirmek isteyen bireyler de, belli dönemleri daha etkili geçirebilmek için de bu 

hizmetlerden yararlanabilir. 

 

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ilgili tarafların işbirliği ile yürütülmelidir  

İş ve meslek danışmanlığı uygulamalarında hizmet verilen birey ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği 

içinde çalışması gereklidir. Bu hizmet sadece uzman kişilerle etkili bir şekilde yürütülemez. Örgütler, 

yöneticiler, çalışanlar, üniversiteler, mesleki kuruluşlar ve hatta ailelerin ortak bir amacı gerçekleştirmek için 

uzman kişinin önderliğinde işbirliği yapmaları gerekir. Bu sayede kişiler daha rahat bir ortamda çalışma 

imkanı bulabilirler, yöneticiler çalışanlarla daha iyi iletişim kurabilir, aile üyeleri de birbirlerini daha iyi 

anlayarak yaklaşımlarını daha iyi düzenleyebilirler.  

 

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır 

Her birey kendine özgü bir varlıktır; ilgi, yetenek, değer ve tutumları ile başkalarından farklılık gösterir. Farklı 

ortamlarda yetişmiş bireylerin ihtiyaçları da farklıdır. Bireysel farklara göre hazırlanmış programlarda çeşitlilik 

ve bireylere seçme özgürlüğü sağlayan bir iş ve eğitim verimi artırabilir. İş ve meslek danışmanlığında 

verilecek hizmet bireysel ihtiyaçlara göre ayarlandığı ölçüde etkili olur.  

  

İş ve meslek danışmanları hem bireye hem de topluma karşı sorumludur 

Birey danışmana bireysel ihtiyaçları ile çalışma ortamının ihtiyaçları arasında uyuşmazlık problemiyle 

geldiğinde, danışman bireyi ortam kurallarına uymaya zorlamadığı gibi, topluma rağmen isteklerini 

gerçekleştirebileceğini, toplumsal kuralların yanlış ya da gereksiz olduğunu söyleyerek toplum ile bireyi de 
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karşı karşıya getirmez. Danışmanlığın amacı bireyin, topluma ve bulunduğu ortama dinamik bir uyum 

gösterebilmesi için gerekli duyarlılığı ve beceriyi kazanmasına yardımcı olmaktır. 

 

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır 

İş ve meslek danışmanlığı her bireyin ve kurumun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. 

Uygun bir iş ve meslek danışmanlığı programı, çevre koşulları ve özellikleri ile bireyin nitelikleri ve 

ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi temeline dayandırılmalıdır. 

 

4. İş ve Meslek Danışmanlığının Temel Aşamaları 

 

İş ve meslek danışmanlığı sürecinin temel aşamalarını dört bağlıkta toplamak mümkündür. Bunlar 

(Erdoğmuş, 2003); 

 Birey hakkında bilgi toplama, tanıma ve analiz etmek, 

 İş dünyası, işler ve meslekler hakkında bilgi toplama ve analiz etmek,  

 Bireyin özelliklerini, iş dünyası, işler ve mesleklerin gereklilikleriyle karşılaştırmak,  

 Birey için bir gelişim ve eylem planı hazırlanması olarak sıralanabilir. Aşağıda iş ve meslek 

danışmanlığı sürecinin temel aşamaları açıklanmaktadır.  

 

4.1. Birey Hakkında Bilgi Toplama, Tanıma ve Analiz Etme 

 

Bireyi tanımak, bireylerin çeşitli nitelikleri hakkında bilgi toplamayı gerektirir. İş ve meslek danışmanlığı 

yapmak amacıyla birey hakkında toplanacak bilgileri şöyle sıralanabilir: 

 Bireyin benlik algısı: Benlik, bireyin kendini nasıl gördüğüdür. Örneğin, bir çalışan 

kendisini işinde başarılı biri olarak görürken, diğer yandan kendisini düzensiz veya insan 

ilişkilerinde başarısız olarak tanımlayabilir. Bireyin geliştirdiği benlik algısı onun ruh 

sağlığı, meslek seçimi ve iş başarısı ile anlamlı olarak ilişkilidir. 

 Bireyin kişilik özellikleri: Bireyin mizacı, duygusal yaşamı, alışkanlıkları, değerleri, 

liderlik özellikleri, bağımsız davranabilme, duygusal kararlılık, başkalarıyla işbirliği 

yapabilme gibi özellikler kişilik özellikleri arasındadır. 

 Bireyin ilgileri: İlgi, bireyin bir şeyden hoşlanıp hoşlanmama derecesini ifade 

etmektedir. Bireyin ilgisinin bilinmesi, o kişinin bir alanı ya da mesleğe yönlendirilebilmesi 

için gereklidir.  

 Bireyin yetenekleri: Yetenek, bireyin öğrenebilme gücüdür. Başka deyişle yetenek 

bireyin gelecekte neler yapacağını değil; eğitim aracılığıyla neler kazanabileceğini, neler 

yapılabileceğini göstermektedir. Böylece bireyin yetenekleri hakkında bilgi edinerek o 

bireyin gelecekteki başarısını kestirebilmek mümkün olabilmektedir. Bireyleri kendi 

potansiyelleri doğrultusunda yönlendirebilmek için öncelikle yeteneklerini tanımak gerekir. 

 Bireyin bedensel ve biyolojik özellikleri: Özellikle fiziksel çalışmanın veya yapılan 

işte fiziksel özelliklerin önemli olduğu işlerde bireyin fiziksel yapı, duyu organları, boy, kilo 

vb. bedensel özelliklerini bilmek gerekmektedir.  

 Bireyin başarısı: Bireylerin başarı durumunun, üstün ve zayıf oldukları alanların 

bilinmesi başarısızlık nedenlerinin bulunup ortadan kaldırılmasına ve daha iyi oldukları 

alanlara yönelmelerine yardım edebilir. Bireylerin geçmiş ve mevcut başarısının bilinmesi, 
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bireyin gelecekteki başarısının kestirilmesine, uygun bir alana ve mesleğe 

yönlendirilmesine yardım edebilir. 

 Bireyin çevresi ve sosyal destek sistemi: Aile çevresinin ve yakın çevrenin bireyin 

kişisel tutum ve değer yargıları ile alışkanlıklarının gelişiminde çok önemli etkileri olduğu 

bilinmektedir. Sosyal destek sistemi, bireyin nasıl bir çevrede yaşadığını, aile çevresini, 

ailesi dışındaki diğer çevreyi; ailesi, arkadaşları, öğretmenleri, akrabaları, komşuları ve 

bireyin yaşamında önemli olan diğer kimselerle olan ilişkilerinin niteliğini; bu kimselerden 

ne derecede destek aldığını göstermektedir. Kişinin bulunduğu yakın çevreye ait kültürel 

ve sosyal nitelikteki bilgiler de bireyin gelişim ve uyum özellikleri hakkında tamamlayıcı 

bilgiler verirler. Bu bilgiler bireyin gözlenen davranışlarının nedenlerinin anlaşılmasında ve 

bilinçli olarak bireye yardım edilmesinde kullanılır. Bireyin çevresi ve sosyal destek sistemi 

hakkında bilgi toplanırken danışmanlık ilkelerine uygun davranmak gereklidir.  

 Sağlık durumu: Bireyin beden sağlığı onun işe uygunluğu ve iş başarısını da 

etkilemektedir. Sağlık durumu iş sağlığı ve güvenliği bakımından da gerekli bir bilgidir.  

Bireyin, sağlık, gelişme, başarı, ilgiler, yetiklikler, yetenekler, davranış sorunları, istekleri, düşünceleri ve 

tutumlarının ölçülmesiyle ve değerlendirilmesiyle tanınması söz konusudur. Bu tanıma ve değerlendirme 

yönteminde kullanılan araç ve gereçler ise sağlık raporları, eğitmen/işveren gözlemleri, yetkinlik, yetenek ve 

başarı test sonuçlan, envanterler, sıralama ölçekleri, otobiyografiler, mülakatlar vb. araç ve gereçler 

olmaktadır (Özoğlu, 2007, s. 144-146).  

 

4.2. İş Dünyası, İşler ve Meslekler Hakkında Bilgi Toplama ve Analiz Etme 

 

İş ve meslek danışmanlığı sürecinde ikinci aşama, iş dünyası, işler ve meslekler hakkında bilgi toplama ve 

analiz etmektir.İş ve meslek danışmanlığı sürecinde iş ve meslekler hakkında aşağıdaki temel başlıklarda bilgi 

toplanır: 

 İş veya meslekteki temel görevler nelerdir? 

 İş veya meslekte yapılırken kullanılan araç-gereç ve malzemeler nelerdir? 

 İş veya meslekte çalışma ortam ve koşulları nelerdir? 

 İş veya meslek için gerekli nitelikler nelerdir? 

 İş veya meslekte iş bulma olanağı nasıldır? 

 İş veya meslekteki gelir düzeyi nasıldır? 

 İş veya mesleğin ücret dışı sağladığı diğer olanaklar nelerdir? 

 İş veya mesleğe giriş öncesi hazırlık gerekmekte midir? 

 İş veya meslekte ilerleme imkanları ve koşulları nelerdir? 

 İş veya meslek üyelerinin bağlı olduğu oda, meslek örgütü ve sendika vb. nelerdir? 

İş ve meslek danışmanlığı sürecinde öncelikle iş ve mesleklerin güncel durumu hakkında bilgi toplamak 

gerekli ama yeterli olmayacaktır. İş ve mesleklerin mevcut durumu yanında, iş ve mesleklerde gelecekte 

ortaya çıkabilecek değişimler ve trendler (eğilimler) hakkında da bilgi toplanmalıdır. İş ve meslek 

danışmanlığı sürecinde, iş ve meslekler hakkında bilgi kadar, iş ve mesleklerin nereye doğru gittiği 

konusunda da danışana bilgi verilmelidir. Daha spesifik olarak sektörel ve meslekler anlamında çevre 

faktörlerinin izlenmesi, hatta bu konuda alt uzmanlıkların olması gerekmektedir. Yoksa çok geniş bir alan olan 

iş dünyası, meslekler ve bu alanlardaki değişim ve trendleri yakalamak zor olmaktadır. Bu durum iş ve 

meslek danışmanlarının dünyadaki ve ülkedeki ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler ve bunların 

iş ve mesleklere etkisini yakından izlemesini ve bu konuda bilgi sahibi olmasını gerekli kılmaktadır. İş ve 
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meslek danışmanlığını gelişimsel bir yaklaşımla ele aldığımız zaman, iş ve mesleklerdeki değişim ve trendlerin 

izlenmesi hayati öneme sahip görünmektedir.  

Günümüzde iş dünyasının sektörel ve meslekler alanında analizi oldukça güçleşmektedir. Bir yanda 

örgütsel değişimler, diğer yanda mesleklerin gerektirdiği niteliklerdeki hızlı değişimler karar verme ve 

tercihte bulunmayı zorlaştırmaktadır. Bugün cazip görülen bazı sektör ve mesleklerin bu cazibesinin ne 

kadar süreceğini tahmin etmek kolay olmamaktadır. Özellikle üniversiteye giriş aşamasında bu ciddi bir 

sorun olabilmektedir. Öğrencinin cazip görüp tercihte bulunduğu bir bölüm, kişi okulunu bitirinceye 

kadar ayni cazibeyi sürdürememekte, o alandaki talep azalabilmektedir. Aslında ayni durum şu an 

çalışan ve bir mesleği olan kişiler için de geçerlidir. O yüzden şu an bir mesleğe sahip olmanın 

yetmediği, mesleğin geleceğinin de yakından izlenmesi gereği unutulmamalıdır.  

Meslek seçimi aşamasında meslekler hakkında bilgi toplarken, meslekler hakkında basılı malzemelerin 

derlenmesi, işyerlerine geziler, staj ve kısa sureli çalışma, mesleki konferanslar, meslek inceleme çalışmaları 

ve eski mezunların incelenmesi gibi yollardan yararlanılabilir (Kuzgun, 1995, s. 89-92). İş hayatında çalışma 

deneyimi olan kişiler için de yukarıdaki yollar bilgi toplamak için kullanılabilir. Bu kişiler için işgücü piyasasının 

aradığı nitelikleri takip etmek ve iş ve mesleğin geleceği hakkında bilgi toplamak daha önemlidir.Bilgi toplama 

sürecinde iş/meslek tanımı ve iş/meslek gerekleri formları önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu başlıklar hakkında iş 

analizi ve meslek analizi çalışmalarında kapsamlı olarak bilgi toplanmakta, analiz edilmekte ve bu bilgiler 

standart formlar haline getirilmektedir. Kurumlar eleman ihtiyacı olduğu zaman bu formlardaki bilgilere göre 

eleman aramakta, seçmekte ve işe yerleştirmektedir.  

 

4.3. Bireyin Özelliklerinin, İş Dünyası, İşler ve Mesleklerin Gereklilikleriyle 

Karşılaştırılması 

 

İş ve meslek danışmanlığı sürecinde elde edilen bilgiler kadar bilgi işleme becerileri de etkili olmaktadır. 

Kariyer kararı verme ve problem çözme sürecinde kişinin öncelikle, dışarıdan gelen ya da kendi 

duygusal ve davranışsal durumundan kaynaklanan talepleri veya işaretleri alınmalıdır. Bireyin olması 

gereken durum ile mevcut durum arasındaki açığı algılaması sağlanmalıdır. Bireyin kendisi ve iş 

dünyası/mesleki dünya hakkındaki bilgiler analiz edilir ve bu ikisi karşılaştırılır. Daha sonraki aşamada 

uygulanabilir kariyer alternatifleri oluşturulmaya çalışılır. Kişi kişisel değerleri, ilgileri ve kişiliği yanında, 

sosyal bağlamı, toplumsal değer yargılarını dikkate alır, alternatifleri bu bakımdan değerlendirir. Son 

aşamada ise kişi bilişsel seviyede devam eden süreci uygulamaya taşır ve eyleme dönüştürür 

(Peterson, Sampson ve Reardon, 1991, s. 32-36). 

Bireylerin kişisel özellikleri ile iş ve mesleklerin karşılaştırılması işleminin sistematik yürütülmesinde yarar var. 

Hem bireyin kendisi, hem de meslekler hakkında eksik bilgi ile karşılaştırma yapmak sağlıklı olmayacaktır. 

Danışanın bilgi, beceri, eğitim ve mesleki özellikleri ile iş pozisyonu özelliklerinin karşılaştırılmasında öncelikle 

Tablo 1’de gösterilen aşağıdaki aşamaların izlenmesi gerekmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 

http://okulweb.meb.gov.tr/65/06/807155/otmg.htm). 

 

Tablo 1:Danışanı Eşleştirme ve Yönlendirme 

Süreçteki Aşamalar Bu uygulamayı nasıl ve neden yapmalıyız? 

1. Öz değerlendirme 

  

Danışanın sahip olduğu yeterliklerin farkına 

varması ve kendini geliştireceği yeterlik alanlarının 

tespit edilebilmesi için öz değerlendirme yapması 

http://okulweb.meb.gov.tr/65/06/807155/otmg.htm
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faydalı olacaktır. (Aşama 1) 

2. Yeterlik alanına ilişkin güçlü ve zayıf 

yönleri belirleme. (KEFE Analizi) 

Seçtiğiniz yeterlik alanına ilişkin danışanın sahip 

olduğu güçlü ve zayıf yönleri belirlemek için KEFE 

Analizini kullanınız. Bu yöntemi danışanın ailesi, 

arkadaşları, varsa meslektaşlarıyla görüşerek 

yapmasına izin verebilirsiniz. Bu uygulama danışan 

açısından "şu anda neredeyim?" sorusunu 

cevaplamanıza yardımcı olacaktır. (Aşama 2) 

3. Vizyon oluşturma Bu aşama danışanın çalışma sonunda "nerede 

olmak istiyorsunuz?" sorusunu cevaplandırmasına 

yardımcı olacaktır. (Aşama 3) 

4. Geliştirmek istediğiniz öncelikli alanları 

belirleme. 

Bu aşamada öncelikli alanlar, danışanla birlikte 

belirlenecektir. (Aşama 4) 

5. Sorunlara ilişkin olası nedenleri ve çözüm 

önerilerini oluşturma.  

Bu aşamada danışanın önceliklendirdiği sorunların 

nedenlerinin anlaşılmasına yardımcı olacak ve 

birlikte olası çözümler üretilmesini 

sağlayacaktır.(Aşama 5) 

6. Çözümler için Stratejiler Geliştirme 

 

Belirlenen sorunları çözümlemek için danışanla 

birlikte stratejiler oluşturulacaktır. (Aşama 6) 

7. Veri Toplama Araçlarını Hazırlama 

Danışanın ailesi, arkadaşları, yakın çevresi ile 

yapılacak görüşmeler, sağlıklı verilerin elde 

edilmesini sağlayacaktır. (Aşama 7) 

8. Bulgular ve Öneriler 

Elde edilen veriler incelenerek sonuçlar çıkarılır ve 

bu doğrultuda eylem planı hazırlanır. 

(Aşama 8) 

9. "Eylem Planlarını" geliştirme 

Danışanın hedeflerinin sıralanması, yapılacak 

işlerin neler olacağının belirlenmesi ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda önceliklendirilmesi için detaylı 

eylem planı hazırlanır. (Aşama 9) 

 

Danışanın eylem planı, aynı zamanda kişi ile ilgili detaylı bilgi edinilmesini sağlayacaktır. Danışanı daha 

yakından tanımayı sağlayacak bu çalışma sonunda, iş arayan kişiler için olası iş pozisyonlarının gerektirdiği 

özellikler ile danışan özellikleri karşılaştırılarak, gerekli yönlendirme yapılacaktır. 

 

4.4. Birey için Bir Gelişim ve Eylem Planı Hazırlanması 

 

Bireyin kendisisi ile iş ve meslekleri değerledikten sonra, bir gelişim ve eylem planı hazırlanır. Danışanın bu 

aşamada cevap bulması gerek sorular ve bu soruları cevaplarken dikkate alması gereken noktalar aşağıdaki 

gibi özetlenebilir (Baird, 1992, s. 119-122): 

 Nerede olmak istiyorum? Gelecekte severek yapılabilecek faaliyetler ve hangi işlerin bu 

faaliyetleri yapmaya imkanı vereceği spesifik olarak belirlenmelidir. Yine iş ve meslek hedeflerine 

ulaşıp ulaşılamadığının nasıl ölçeceği belirlenmelidir. Bu hedefler, 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vb. 



18 

 

olarak hazırlanabilir. Hedefler belirlenirken, kişisel amaçlar, aile ve içinde bulunulan toplum 

dikkate alınmalıdır. 

 Şimdi neredeyim? Hedeflerle ilişkili olarak, deneyimler ve kişinin şu anda nerede olduğu 

belirlenir. Kişinin olduğu yer ile olmak istediğiniz yer arasındaki fark ortaya konur. Geliştirilmesi 

gereken beceriler listelenir.  

 Kişisel güçlü yönlerim ve kaynaklarım nelerdir? Bunlar hedeflerime ulaştırabilir mi? 

Kişinin şimdiye kadarki hayatında ortaya koyduğu becerileri ve güçlü yönleri listelenir. Sahip 

olduğu düşünülen ama test edilmeyen beceriler için ayrı bir liste oluşturulur.  

 Hedefime ulaşmayı kısıtlayan zayıf yönlerim nelerdir? Kişi iyi yapamadığı faaliyetleri 

sıralar. Şu anda sahip olmadığı ama gelecekte kişiye gerekli olacak becerileri belirler.  

 Zayıf yönlerimi nasıl geliştirebilirim? Kişinin gelecekte gerekli olacak becerileri nasıl 

kazanacağı planlanır. Hayattaki diğer meşguliyetler de dikkate alınarak gelişim planları oldukça 

spesifik hale getirilir.  

 Zayıf yönlerimi geliştirmek için kimlerden yardım alabilirim? Kariyer hedeflerine 

ulaşabilmek ve gelişim sağlayabilmek için kariyer danışmanlığı ve bilgi yardımı alınabilecek kişiler 

belirlenir.  

 Hedefime ulaşmayı kısıtlayan dış engeller nelerdir? Kişinin hedeflerine ulaşmayı 

engelleyecek, içinde bulunduğunuz örgüt, toplum vb. engeller belirlenir. Bunlar, önü tıkanmış 

kariyer yolları, önyargılar veya örgütsel uygulamalar olabilir. Bunlardan hangisinin daha fazla 

engel oluşturacağı tespit edilir.  

 Örgüt içi ve dışında ne tür fırsat ve kaynaklar mevcuttur? Kişinin örgütteki kariyerine 

olumlu katkı sağlayacak, iş, kişi ve proje gibi fırsatlar araştırılır. Yine örgüt dışı fırsatları araştırılır 

ve listelenir.  

 Etrafımdaki dış engellerin üstesinden nasıl gelebilirim? Yüz yüze gelinen engellerin nasıl 

aşılacağı planlanır.  

 Ulaşabileceğim fırsat ve kaynakları nasıl avantaja çevirebilirim? Fırsat ve kaynakların 

nasıl avantaja çevrilebileceği hakkında bir plan hazırlanır. 

 Dış engelleri ortadan kaldırmak için kimlerden yardım alabilirim? Dış engelleri ortadan 

kaldırabilmek için, bilgi ve yardım alınabilecek kişiler belirlenir.  

Birey bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra özgeçmiş hazırlama, iş başvurusu yapma, iş görüşmelerine 

hazırlık gibi diğer çalışmalara geçer.  

 

5.Danışmanlık Görüşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Tutum ve Davranışlar 

 

İş ve meslek danışmanlığı görüşmesinin başarısı için danışman bazı noktalara dikkat etmelidir. Görüşme 

sırasında; danışanın gerçekçi olarak kendisini değerlendirmesini ve danışanın karar vermesini sağlamalıdır. 

Danışmanlık görüşmesinde hedef belirlerken hedeflerin; açık, spesifik, ölçülebilir, gerçekçi, ulaşılabilir, 

danışanın değerleri ile uyumlu, içsel ve zaman planı yapılmış olmalıdır. 

Danışmanlık görüşmelerinin profesyonelce yürütülebilmesi için, danışmanların görüşme sürecinde aşağıda 

belirtilen tutum ve davranışları sergilemeleri tavsiye edilmektedir (İŞKUR, 2008, s. 9-10): 

1. Danışanı dinlemek, konuşmasına izin vermek, dinlediğimizi hissettirmek, itiraz ve eleştiri 

geldiğinde heyecanlanmamak ve kızmamak gerekir. Danışanı dinlemek, danışan hakkında bilgi 

edinmemizi sağladığı gibi kızgınlığını ve endişelerini yok eder. 
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2. Danışana karşı ön yargılı olmamak, anlayışlı ve ilgili olmak, hoşgörü göstermek, olası bir 

gerginlik karşısında soğukkanlı davranmak, danışanın olumsuz tepkisini kişiselleştirmemek 

gerekir. Böylece destek ve anlayış bekleyen danışanın bu beklentisi karşılanmış olur.  

3. Danışanın her söylediğini ve sağlıksız değerlendirmelerini onaylamamak, gerçekçi olmayan 

beklentilerini desteklememek gerekir. Aksi halde danışanın gerçekçi olması sağlanamaz.  

4. Danışana konuyla ilgili açık uçlu sorular sormak tercih edilmeli, sorular danışanın anlayacağı 

şekilde ifade edilmeli, ortamı gerginleştirecek sorular sorulmamalı. Görüşme sırasında uygun 

soruların sorulması süreci iyi yönlendirmeyi ve kontrol altında tutmayı sağlar. 

5. Danışmanlık sürecinin tıkandığı noktada; görüşmeyi karşılıklı anlaşarak sonlandırmaya çaba 

gösterilmesi, başka bir danışman ile görüşmesinin teklif edilmesi (karşılıklı onay gerekli), 

uzmanlık alanınıza girmeyen konularda ilgili kişilere yönlendirilmesi, başka bir güne randevu 

verilmesi (karşılıklı onay gerekli) gibi yollar kullanılmalı. Bu seçenekler o anki gerginliği yok eder, 

bir sonraki görüşmenin daha sağlıklı olmasını sağlar. 

6. Danışmanın gerçekçi olması, danışanın sorularına tam ve doğru cevaplar verilmesi, cevabından 

emin olunmayan soruları not alarak daha sonra cevap verileceğinin belirtilmesi, kurumca 

ve/veya danışan tarafından gerçekleştirilemeyecek vaatlerde bulunulmaması gerekir. Aksi halde 

bu davranış danışanın beklentilerini artıracaktır. 

7. Karar verme süreçlerine danışanın katılması, süreçte izlenecek yolun karşılıklı belirlenmesi, 

danışana üzerinde anlaşmaya varılan konuların teyit ettirilmesi gerekir. Bu yaklaşım danışanın 

sürece aktif katılımını sağlayacaktır. 

 

6. İş ve Meslek Danışmanlığı Süreci ve Uygulaması 

 

İş ve meslek danışmanlığı süreci, danışanı tanıma, eğitim ve istihdam eylem planı hazırlanması, uygulanması 

ve gözden geçirilmesi aşamalarından oluşur. İş ve meslek danışmanlığı süreci ve uygulaması, İŞKUR 

tarafından 2008 yılında hazırlanan “İş Danışmanı El Kitabı”nda detaylı olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın 

bu bölümünde detaya girmeden genel hatlarıyla ve İş Danışmanı El Kitabı ile uyumlu bir biçimde iş ve meslek 

danışmanlığı süreci ve uygulaması ele alınmaktadır. Detaylar için İŞKUR’un hazırladığı İş Danışmanı El 

Kitabına bakılabilir.İş ve meslek danışmanlığı sürecinde danışanın;  

 Kendisini tanıması, 

 Çalışma hayatı, işgücü piyasası ve meslekler hakkında bilgi sahibi olması, 

 İş ve meslek edinmesi, 

 İş ve mesleğini geliştirmesi ve/veya değiştirmesi, 

 İş ve meslek eğitimi fırsatları hakkında bilgilendirilmesi, 

 İş araması, bulması ile iş, meslek ve işyerine uyum sağlamasına yardımcı olunur.  

 

6.1. Danışanı Tanıma 

 

İş ve meslek danışmanı, danışanı tanıma sürecinde danışan hakkında bazı bilgilere sahip olur. Danışanın 

değerleri, ilgileri ve kişiliği hakkında bilgi toplanır. Kişiyi tanıma bakımından değerler, ilgiler ve kişilik çok 

önemli olmasına rağmen, genellikle üzerinde durulmayan bir konu olarak dikkat çekmektedir.İş ve meslek 

danışmanlarının somut konular kadar, kişilerin kolay fark edilemeyen bu özellikleri hakkında güvenilir bilgi 

toplamaları gerekmektedir. Daha sonra danışanın öğrenim durumu, tecrübesi, becerileri, mesleki eğitim ve 

sertifikaları, yabancı dil ve bilgisayar becerileri gibi genellikle özgeçmişlerde yer alan bilgileri toplanır. Sonraki 
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aşamada danışanın iş yaşamında yaptığı işler, iş değiştirme sebepleri, iş arama çabaları ve süreçleri, iş 

görüşmeleri ve sonuçları hakkında bilgi elde edilir. Son olarak ta danışanın iş ve meslek hedefi, ekonomik ve 

sosyal beklentileri belirlenir. Danışanı tanıma sürecinde danışanın; 

 Değer, ilgi ve kişiliği, 

 Mesleki beceri ve nitelikleri, 

 İşgücü piyasasındaki konumu, 

 İhtiyaç ve beklentileri, 

 İş bulmak için motivasyonu belirlenir.  

Bu bilgilerin toplanması ve analizi yapıldıktan sonra istihdam ve eğitim eylem planı hazırlanması aşamasına 

geçilir.  

 

6.2.İstihdam ve Eğitim Eylem Planı Hazırlanması 

 

İstihdam ve eğitim eylem planının amacı; danışanın nitelikleri ile işgücü piyasasının ihtiyaçlarını dikkate 

alarak, danışanın en uygun işe en kısa sürede yerleşmesini sağlamak için takvime dayalı, somut, sonuç 

odaklı, uygulanabilir ve danışman ile danışanın sorumluluklarını belirleyen bir plan hazırlamaktır. Daha önce 

de belirtildiği gibi istihdam ve eğitim eylem planının hazırlanmasında İŞKUR tarafından 2008 yılında 

hazırlanan “İş Danışmanı El Kitabı”ndan yararlanılabilir.  

İstihdam ve eğitim eylem planı, iş danışmanlığı hizmetlerinde standardizasyonu sağlayarak etkinlik ve 

verimliliği artırmak amacıyla Dörtlü Gruplandırma Modeli’ni esas alarak hazırlanmalıdır. İş Danışmanı El 

Kitabında, danışanlar dört gruba ayrılmakta ve her grubun tanımlanması ve bu gruplara sunulacak hizmetler 

yer almaktadır. Gruplar, grupların özellikleri ve sunulan hizmetler aşağıda yer almaktadır: 

 

Dörtlü Gruplandırma Modeli 

Modelde gruplandırma, iş arayanların nitelikleri, işgücü piyasasındaki durumları, iş arama becerileri 

konusundaki yetkinlikleri, sosyo-psikolojik durumları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılır. Dörtlü 

gruplandırma modeli aşağıda yer almaktadır (İŞKUR, 2008, s. 15-16): 

 

Birinci Grup: İşgücü piyasasındaki durumu iyi, işe girmeye hazır olanlar 

 İş gücü piyasasından uzak kalmamış, 

 Mesleki yeterliliğe ve ek donanımlara sahip, 

 Motivasyonu yüksek, 

 Sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunu olmayan, 

 Danışman desteğine daha az ihtiyacı olan kişilerdir. 

Sunulacak ve Yönlendirilecek Hizmetler: 

 Portaldaki iş ilanlarının incelenmesi, 

 İş arama kanalları hakkında bilgi verilmesi, 

 Özgeçmiş hazırlanması ve/veya güncellenmesi, 

 Girişimcilik kurslarına yönlendirilmesi, 

 Hak sahibi ise işsizlik ödeneğinden yararlandırılması. 

 

İkinci Grup: Yeterli mesleki bilgisi olan, ancak iş arama becerisi eksik olanlar 

 İş gücü piyasasından en fazla 6 ay uzak kalmış, 

 İş arama yöntemi ve kanalları hakkında bilgi sahibi olmayan, 
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 Özgeçmiş hazırlamayı bilmeyen, 

 Görüşme tekniklerinde yetersiz kişilerdir. 

Sunulacak ve Yönlendirilecek Hizmetler: 

 İstihdam ve Eğitim Eylem Planının hazırlanması, 

 İş arama becerileri seminerlerine (Özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, başvuru 

formu/mektubu hazırlama gibi konuları içeren) katılımının sağlanması, 

 İş arama kanalları hakkında bilgi verilmesi, 

 İşgücü piyasasındaki açık işlerin araştırılması, 

 Meslek geliştirme eğitimlerine ve staj programlarına yönlendirilmesi. 

 

Üçüncü Grup: Mesleki yeterliliği olmayan, mevcut donanımıyla iş gücü piyasasına hazır olmayanlar 

 İşgücü piyasasından 6-12 ay arasında uzak kalmış, 

 Mesleği güncelliğini yitirmiş, 

 Meslek değiştirmek isteyen, 

 İş arama becerilerine sahip olmayan, 

 Mesleği ile ilgili ek becerilere ihtiyacı olan, 

 Geçici fiziki, ekonomik, sosyal ve özel sorunları olan kişilerdir. 

Sunulacak ve Yönlendirilecek Hizmetler: 

 İstihdam Eylem Planı’nın hazırlanması, 

 İşgücü yetiştirme kurslarına, 

 İş arama becerileri seminerlerine, 

 Vasıf gerektirmeyen işlere, 

 SYDV, Belediyeler, SGK, Hastaneler, Dernekler, Meslek Odaları gibi diğer kurumlara 

yönlendirme. 

 

Dördüncü Grup: İşgücü piyasasından uzak, mesleği olmayan ve işe yerleştirme konusunda kapsamlı 

desteğe ihtiyacı olanlar 

 1 yıldan fazla işgücü piyasasından uzak kalmış, 

 Bir mesleği olmayan, 

 İkinci ve üçüncü gruplarda sıralanan sorunların tümünü barındıran, 

 Yaş, cinsiyet ve eğitim açısından iş bulma şansı zayıf, işgücü piyasasında dezavantajlı olan 

kişilerdir. 

Sunulacak ve Yönlendirilecek Hizmetler: 

 Eğitim İstihdam ve Eğitim Eylem Planı’nın hazırlanması, 

 Kişiye özel olarak diğer gruplarda belirtilen tüm hizmetlerin sunulması  

 

6.3. Danışanın Aktif Olarak İş Arama Sürecine Katılması 

 

İstihdam ve eğitim eylem planı hazırlandıktan sonra, iş arama sürecinde asıl sorumluluk danışana 

düşmektedir. Danışan bu süreçte (İŞKUR, 2008, s. 15-16); 

 Açık iş ilanlarını takip etmeli, 

 Hedefe uygun ilanlar için iş başvurusu yapmalı, 

 İş görüşmelerine (mülakatlara) katılmalı, 

 Yaptığı faaliyetler ve sonuçları hakkında danışmana bilgi vermelidir.  
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6.4. İstihdam ve Eğitim Eylem Planının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

 

Danışanın istihdam ve eğitim eylem planına göre gerçekleştirdiği aktif iş arama sürecine katılımı 

değerlendirilir. Bu değerlendirmede danışanın (İŞKUR, 2008, s. 15-16); 

 Motivasyonu, 

 İş arama sürecinde harcadığı çaba, 

 İş başvurularına ilişkin sonuçlar, 

 Plana ve danışmanın yönlendirmelerine uyup uymadığı değerlendirilir.  

Planın hazırlanmasından itibaren 6 ay içinde danışan hala işsiz ise eylem planı karşılıklı olarak 

değerlendirilerek, gerekiyorsa eylem planı revize edilir.  

 

6.5. Danışmanlık Görüşmesinin Değerlendirilmesi 

 

Danışmanın istihdam ve eğitim eylem planı ve danışanın iş arama sürecini değerlendirme görüşmesi iki 

açıdan yararlıdır:  

 Danışmanlık sürecinin etkinliğini görmek ve bunu artırmak, 

 Danışanla sonradan yapılacak görüşmelerin planlanması. 

Danışmanlık görüşmesinin değerlendirilmesinden elde edilecek veriler, sonraki görüşmeler için önemli geri 

bildirimlerdir. Bu veriler danışmanlık sürecinin etkinliğini ve başarısını görmek için kullanılmalıdır.  
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İŞGÜCÜ PİYASASI 

 

İşgücü piyasası açısından girişimcilik konusu önemli bir işleve sahiptir. Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin 

üretim sürecine sokulup ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunabilmesi için üretimde çalışacak insanlara ihtiyaç 

vardır. Ayrıca çalışacak insanların var olması yetmez. Aynı zamanda bu insanların nerede, nasıl ve hangi 

şartlarda çalışacaklarının da belirlenmesi önemlidir. Bu durum karşımıza iş piyasası yönetimini ve işleyişini 

çıkarmaktadır. Bu yüzden girişimcilik ile iş piyasası arasında karşılıklı bir etkileşim mevcuttur. Girişimcilerin iş 

piyasasının işleyişini ve bu işleyişi sağlayan temel parametreleri bilmeleri ve yönetmeleri yatırım yapacakları 

alanlarda başarılarını sağlayacak önemli bir etkendir. Bu durum özellikle yeni kurulan işletmeler açısından 

daha önemlidir. Çünkü günümüzde çalışanlar diğer bir değişle insan kaynağı işletme açısından stratejik bir 

öneme sahiptir. 

Ülkelerin girişimci kaynaklarını ve kültürünü geliştirmesi çerçevesinde, bilim ve teknoloji alanındaki insan 

kaynakları önemli bir girişimci kaynağı olarak görülmektedir. Artan ölçüde akademisyen ve bilim ve teknoloji 

alanlarından mezun olanlar yeni firmalar kurmaktadırlar. Öte yandan, kendi namına çalışma ve yeni firma 

kurulması konusundaki teşvikler girişimcilik potansiyelinin harekete geçirilmesi açısından oldukça önemlidir 

(Kelleci, 2003, s. 18). 

Günümüzde işletmelerin işgücü diğer bir değişle insan kaynağını etkin şekilde kullanılması gerekir. Bu süreç 

çalışanların işe alınmasından emekli olmalarına kadar geçen süreyi kapsayan bir süreçtir. Doğru elemanı 

bulmak, doğru yerde çalıştırmanın işletmeye sağlayacağı katkılar oldukça fazladır. Sonuçta işletmenin başarısı 

yönetim kadrosuna ve çalışanlara bağlıdır. Çalışanlar işletmeye hem pozitif ve hem de negatif etkide 

bulunabilirler. Örneğin yanlış çalışanı seçmek ve çalıştırmak işletmeye büyük bir maddi külfet getirebilir. Öte 

yandan doğru elemanı seçmek uzun vadede işletmeye büyük katkılar sağlayabilir. 

Bugün işgücü piyasasının gereği gibi yönetilmesi, önemli ölçüde refahı sağlayacak bir biçimde yeni 

önceliklerin düzenlenmesini gerektirmektedir. İşletmeler çalışanlarının küresel piyasalarda rekabet 

edebilmelerine, yerel bölgede yüksek vasıflar edinmelerine ve yüksek verimlilik dengesini sağlamada yardımcı 

olmalıdır. Küreselleşme ve teknolojideki hızlı ilerlemeler işgücü piyasasında vasıf talebinde dalgalanmalara 

neden olmaktadır. 

 

1. İşgücü Piyasası İle İlgili Temel Bilgiler 

 

İşgücü piyasasını, işgücü arz ve talebinin karşılaştığı, belirli bir ücretin oluştuğu bir yer ve sosyal bir 

organizasyon olarak tanımlamak mümkündür (Karataş, 2004, s. 4). Diğer bir tanıma göre işgücü piyasası, iş 

arayan işsizler ile işçi arayan işverenlerin bir araya geldiği yerdir (Zaim, 1997). İşgücü piyasası politikalarının 

hem ekonomik hem de sosyal anlamda çok yönlü işlevleri vardır (Auer, 2004/2005). İşgücü piyasası 

politikalarının arz ve talep üzerindeki etkisi çok farklı biçimlerde olabilmektedir. Söz konusu müdahaleler, iş 

piyasasında eşleştirmeye doğrudan ya da dolaylı olarak yardımcı olabilir (Auer, Efendioğlu ve Leschke, 2005, 

s. 10): 

 

1.1. Arz ve Talebi Eşleştirme İşlevi 

 

Kamu ya da özel istihdam hizmetleri, iş arama yardımları, açık kadroların bulunması ve kaydedilmesi, aday 

portresi oluşturma, bilgilendirme sağlama şeklindeki tedbirler işgücü piyasasındaki eşleştirmeye doğrudan 

yardımcı olur. Eşleştirmeye dolaylı yoldan eşleştirme sağlayan tedbirler ise şunlardır: 
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1.2. Talep Yanlı Tedbirler 

 

Bu kategori içinde talep yaratan tedbirler, işverenlere sağlanan girişim teşvikleri, mikro krediler, istihdam ya 

da ücret sübvansiyonları gibi bazı finansal destekler ve kamu sektöründe istihdam yaratma olarak 

örneklendirilebilir. İşsizlerin yaratılan işlerde belli bir süre çalışması sağlanarak işgücü piyasası ve çalışma ile 

olan bağlarının güçlendirilmesi ve yoksulluğun azaltılması hedeflenir. 

Yeterli talebin yokluğu durumda geçici bir süre için de olsa, arz yanlı aktif politikalardan ziyade talep yanlı 

(kamu istihdamı, başlangıç teşvikleri gibi) aktif politikaları tercih etmek anlamlı olabilir. 

Ayrıca dezavantajlı gruplar için istihdam teşvikleri sunulması bir bakıma işgücü talebinin yapısını değiştirme 

amacına yöneliktir. 

 

1.3. Arz Yanlı Tedbirler 

 

Bu kategorideki programlar gerçekte ekonominin iş yaratma potansiyelini harekete geçirmez. Bu programlara 

katılan işsizlerin işgücü piyasasındaki talebinin nitelik ve nicelik düzeyine uyum göstermeleri beklenir (Meagel 

ve Evans, 1998, s. 8). Örneğin işgücü piyasasında eğitim, arzı geliştirme işlevini yerine getirirken, erken 

emeklilik programları işgücü arzını azaltma amacına hizmet etmektedir. 

Aktif iş piyasası politikalarının çoğunluğunu oluşturan arz yanlı düzenlemeler, istihdam yaratmaya yönelik bir 

işlev üstlenmemektedir. Arz yanlı programların temel işlevi, işgücü piyasasında var olan işlere işsizleri 

yerleştirmede etkili olmaktır. Son yıllarda arz yanlı aktif programlar ağırlık kazanmaktadır. İş yaratarak 

işsizleri aktif hale getirmeye yönelik talep yanlı programlar, arz yanlı programlar karşısında önemini 

yitirmektedir. Diğer yandan tüm işsizleri hedefleyen doğrudan iş yaratmaya yönelik programlardan, özel 

seçilmiş işsiz gruplara yönelik dolaylı iş yaratma programlarına geçiş gözlenmektedir (Meagel ve Evans, 1998, 

s. 17-18). Aktif politikaların diğer işlevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir 

 İş kayıplarının önlenmesi 

 Altyapıların kurulması ve bakımı 

 Kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması 

 İşsizlerin ve gizli işsizlerin gelir ve istihdam beklentilerini arttırma 

 Bir bütçe aracı ve talep unsuru olarak makroekonomik işlevi 

 Sosyal bütünleşmeye yardım işlevi  

 Aktivasyonu finanse etmek,  

 İşin gerçek değeri: herhangi bir iş mi, düzenli iş mi? 

Aktif işgücü politikaları işsizlik ve gizli işsizlikle mücadele etmeyi misyon olarak yüklenmişlerdir. Ancak son 

zamanlarda demografik zorlukların da aralarında bulunduğu yeni sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, 

Avrupa, Japonya ve Çin’de işgücünün yaşlanması ve azalması söz konusu iken, dünyanın diğer bölgelerinde 

ise artan sayıda genç işgücünü iş piyasasına entegrasyonunda zorluklar yaşanmaktadır. Bir diğer sorun, iş 

piyasasında çok çeşitli sözleşmelerin ortaya çıkmasına neden olan esnek çalışma şekilleridir. Ekonomik 

liberalizasyon ve teknolojik gelişmelerin birleşen güçleri sayesinde daha da ağırlaşan bir diğer sorun da, 

“değişimin yönetilmesi”dir. Bu gelişmeler işgörenlerin hem üretken işyerlerinde devamlılığının ve aynı 

zamanda üretken olmayan işlerden üretken işlere doğru yeniden dağıtılmasını öngören politikaların 

uygulanmasını gerektirirler.  

Sonuç olarak aktif işgücü piyasası tedbirlerine neden ihtiyaç duyulduğunu şu şekilde özetlememiz 

mümkündür (Riboud, 2001, s. 12-13): 
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 Piyasa aksaklıkları (market failure) 

 İş piyasasında eksik bilgilendirme 

 Yanlış “vasıf-meslek” eşleştirmeleri 

 Kurumsal Katılıklar 

 İstihdam fırsatlarında eşitsizlik 

 Dezavantajlı gruplar 

 

2. İşgücü Piyasası Bilgilerinin Önemi 

 

İşsizlik ve istihdam çağımızın en önemli sosyoekonomik sorunlarından birisidir. Bu sorunların hem gelişmiş ve 

hem de gelişmekte olan ülkelerde görülen ve çözümü konusunda bugüne kadar başarı sağlanabilmiş değildir. 

Aslında işsizlik kapitalist toplumlara ve serbest piyasa anlayışının olduğu ülkelerde gerçekleşir. Tarihsel 

süreçte tam istihdam sınırlı bir dönemde gerçekleşmiştir. Çoğu ülkede bu dönemin özelliği, piyasaların devlet 

tarafından düzenlenmiş, tam istihdama yönelik ekonomik ve sosyal politikaların yaşama geçirilmiş olmasıdır. 

Günümüzde işsizlik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sorundur (Kapar, 2011). 

Yaklaşık son 30 yıldır karşı karşıya kalınan işsizlik sorunu artık sadece işsiz olma durumunu ifade etmekten ve 

sadece ekonomiyi ilgilendiren bir sorun olmaktan öteye geçmiş bulunmaktadır. İşsizlik, özellikle uzun dönemli 

hale gelince iş piyasasından hatta toplumdan dışlanma, iş vasıflarını kullanma yetisinin azalması, iş arama 

motivasyonunun kaybolması gibi ve daha pek çok sosyal soruna da yol açmaktadır. İşsizliğin kişilere yüklediği 

maliyetlerin başında ise, uzun sureli işsizliğe bağlı olarak mesleki becerilerin aşınması ve çalışamamaktan 

kaynaklanan gelir yoksunluğu gelmektedir (Biçerli, 2007, s. 422).  

İşgücü piyasasında arz ve talep, genel olarak kabul edildiği gibi sadece ücret seviyesi ile belirlenmez. Bunu 

belirleyen başka faktörler de mevcuttur. Ekonomik hayatta bazı kurumlar bu arz-talep eşleşmesine müdahale 

eder. Dahası işgücü piyasasında arz ve talep çoğu zaman yanlış eşleşmektedir, bu yüzden de devamlı olarak 

iş piyasasının içine ve dışına doğru akışlar vardır. Bu yüzden sürekli olarak birileri işlerini kaybeder, piyasaya 

yeni girenler iş ararlar, işi olanlar daha iyi bir iş ararlar. Bunlara karşılık yeni işler de daima sınırlıdır. Bir 

yandan, arz ve talebin sayıca eşit ya da çok birbirine çok yakın olduğunu varsaymak mümkün değildir. Çünkü 

çoğu ekonomilerde işgücü arzı ve talebi eşit değildir, hatta çoğu zaman işgücü arzı, (formel) işgücü 

talebinden çok daha büyüktür. Kaldı ki, işgücü arzı ve talebinin eşit olduğunu varsaysak bile, kaybedilen işler 

ve yaratılan işler çoğu zaman farklı coğrafi bölgelerde, farklı sektörlerde ve farklı mesleklerdedir. İşgörenler, 

talep edilenden farklı vasıflara sahip olabilirler, yaş ve cinsiyete göre ayrılabilirler, farklı ücret beklentilerine 

sahip olabilirler. Kısacası, işgücünün yapısı homojen değildir ve arzla talep arasında çoğu zaman yapısal ve 

friksiyonel işsizlikle sonuçlanan yanlış eşleşme olabilir. Bu durum işgücü piyasasının verimsizliğine yol açacak 

en büyük sorunlardan biridir. İş piyasasının aracıları, pasif ve aktif işgücü piyasası kurumları ile bunların 

kamu ve özel istihdam hizmetleri, eğitim kurumları, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve işgücü piyasası 

bilgilendirme sistemleri gibi organlardır. İşgücü talebinin eksikliği durumunda sadece bu aracı sistemleri 

kurmak ve büyük bir etkinlik beklemek de yanlış olacaktır. Çünkü işgücü piyasalarında yaşanan yapısal 

dönüşümün yatırımları çekecek, işgücü talebi yaratacak ve bu talebi destekleyecek makroekonomi 

politikalarına ihtiyacı bulunmaktadır (Auer, 2005, s. 11-14). 

Özellikle son dönemlerde işletmelerde ileri teknoloji kullanımı ile daha az nitelikli işgücü ile çalışabilen üretim 

süreçlerinin ortaya çıkması, işgücü arz ve talebini belirleyen en önemli faktör haline gelmiştir. Üretim 

teknolojisinde meydana gelen bu değişim doğal olarak emeğin daha az talep edilmesine neden olmaktadır. 

İşletmelerde yüksek teknoloji kullanımının artması nedeniyle gittikçe daha az insan gücüne ihtiyaç 

duyulmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşanan ve gelişmekte olan ülkelerde de hali hazırda yaşanmakta olan bu 
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yapısal değişim işgücünde aranan nitelikleri değiştirmiştir. Bu değişime ayak uyduramayan niteliksiz işgücü 

işsiz kalmakta, ya da daha düşük ücretle düzgün olmayan işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır (Güney, 

2005, s. 151). 

 

3. İşgücü Piyasası Bilgi Kaynakları ve Bileşenleri 

 

İşgücü piyasası kaynakları farklı nitelikler gösterebilir. İşgücü piyasası politikaları, piyasadaki belli grupları 

hedef alarak işgücü piyasasına yapılan kamu müdahaleleridir. Bu özellikleri ile herhangi belli bir grubu 

hedeflemeyen “genel istihdam politikaları”ndan ayrılırlar. Bu yüzden, “işçilik maliyetlerini düşürücü 

tedbirler”(İş piyasasındaki tüm gruplara yapılan genel vergi indirimleri ya da sosyal güvenlik yardımları gibi 

uygulamalar bu kategoride gösterilebilir) gibi belli bir takım önemli politikalar, “işgücü piyasası politikaları” 

olarak düşünülmez, “genel istihdam politikaları” kategorisine girer. İşgücü piyasası politikaları, aktif ve pasif 

tedbirler olarak gruplandırılır (Employee in Europe 2006 Report, s. 120). 

İşgücü piyasalarına emeğini arz edenler ile emek talep edenlerin koşulları farklıdır. Bu yüzden işgücü 

piyasaları, emeğini arz ve talep edenlerin öznel koşullarından etkilenmeye her zaman açıktır. İşgücü arz 

edenler açısından konu sadece gelir elde etmeye yönelik bir durum değildir. Çünkü emek her zaman 

homojen bir yapı göstermemektedir. İşgücü arzının niteliğini etkileyen çok sayıda faktör vardır. İşgücü arzını 

etkileyen faktörler; çalışanların yetenekleri, zevkleri, gelir karsısındaki tercihleri, aile içindeki konumları ve 

beklentileri olarak sıralanabilir (Karataş, 2006, s. 1). İşgücü piyasası politikaları, iş piyasasında arz (iş arayan 

kişi) ve talebe (açık iş) aracılık ederler ve bu tür müdahaleler değişik şekillerde olabilir. Doğrudan işgörenle 

açık işi eşleştirmeye, işgörenlerin vasıflarını ve kapasitelerini geliştirmeye ya da istihdamın yapısını 

dezavantajlı grupların lehine değiştirmeye yardım eden politikalar vardır (Employee in Europe 2006 Report, s. 

121). 

İşsizlik, toplumun işgücü potansiyelinin ekonomik gelişme ve sosyal ilerleme yönünde tam olarak 

kullanılmaması anlamına gelir. Aynı zamanda işsizliğin bireysel, sosyal ve siyasal bakımdan çok sayıda 

olumsuz sonucu da bulunmaktadır. İşsizliğin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları gidermek için özellikle gelir 

güvencesi sağlayan çeşitli araçlar oluşturulmuştur. Sosyal koruma sistemi içerisinde yer alan işsizlik sigortası 

ve işsizlik yardımları işsizlerin ekonomik ve sosyal haklarına dayanan gelir aktarım araçlarıdır (Kapar, 2011). 

Günümüzde genellikle pasif işgücü piyasası politikaları olarak adlandırılırlar. “Pasif işgücü piyasası 

politikaları”nın temel hedefi, kişilerin doğrudan piyasadaki performanslarını arttırmak gibi herhangi bir 

önceliğe bağlı olmadan, işsiz kişilere ya da erken emeklilere gelir desteği sağlamaktır (Employee in Europe 

2006 Report, s. 120). 

 

4. İşgücü Piyasası Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Bireysel Bazda Kullanımı 

 

Küresel ekonomide, özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin ardından refah ve yaşam standartlarını 

yükseltmek için işgücü piyasasının etkili yönetimi çok önemli olmuştur. Yeni ekonomik fırsatların kendilerine 

sunduğu fonksiyonlar içinde, yaşamlarının çeşitli safhalarında bireylerin ihtiyaç duydukları yetenekleri 

kazandırmak ve işgücü piyasası içinde potansiyellerini icra etmek için bireylere yardım etmek daha yaşamsal 

gerekliliktir. Talep için yeteneklerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulacak ve böylece işletmelerin verimlilikleri 

artacaktır. Bu karışık görevler yerel seviyede yoğun hareket gerektirmektedir. Bir dizi hükümet politikaları 

koordine olmayı, yerel durumlara uyum sağlamayı ve kapsamlı ve ileriye yönelik stratejiler oluşturmayı 

gerektirmektedir. Yerel personel fark yaratabilmek için doğru araçlarla donatılmaya, zekâ, kapasite ve 

stratejik özerkliğe ihtiyaç duymaktadır. 
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Pek çok görüşe göre, küreselleşme süreci devam ettikçe ülkeler de politikalarını daha esnek hale sokmaya 

çalışmaktadır. Prensip olarak, çalışma ilişkilerinin esnekliği, şirketlerin ve çalışanların firma içinde ve dışında 

değişen zorluklara adapte olabilmeleri için gerekli bir ön olduğu iddia edilmektedir. Böylece var olan çalışma 

ilişkileri, tekrar düzenlenebilir ya da dağıtılabilir ve yeniden kurulabilir. Ancak bunun tersini savunan 

düşünürlere de rastlamak mümkündür. Bu görüşe göre ise (Agel, 1999, s. 143), gelecekte küreselleşmeye 

eşlik eden negatif dışsallıklarla baş etmek için, iş piyasalarının daha sıkı düzenlemelere ihtiyacı olacak ve bu 

artan esnekleşme uygulamaları, yerini küreselleşmenin risklerini ortadan kaldırabilecek daha güçlü sosyal 

sigorta taleplerine bırakacaktır. Daha açık bir ifadeyle, iş piyasaları kuralsızlaştırmanın zararlarını gördükçe, 

sosyal grupların korunma talebi artacak, piyasa eskiden olduğu gibi katı kurallarca yönetilecek ve esneklikten 

geriye doğru bir dönüş yaşanacaktır (Auer, 2005). Bu doğrultuda istihdamın korunmasına yönelik 

düzenlemelerin etkileri ile esneklik açılımları, istihdam-işsizlik sorunlarına çözüm arayışlarında en tartışmalı 

konuları oluşturmaktadır. İstihdamın korunmasına yönelik katı düzenlemelerin kısa ve orta dönemde 

istihdamda dalgalanmayı hafiflettiği bilinmektedir (Selamoğlu, 2002, s. 59). 

Ancak bu görüşün tutarlılığı tartışma götürmektedir. Şu bir gerçektir ki, işgücü piyasası politikaları, işgücü 

piyasasının küreselleşme sebebiyle karşılaştığı risklere karşı bir güvence unsurudur. Küreselleşmenin işgücü 

piyasası için kaçınılmaz riskler doğurduğu ve bu risklerle sosyal koruma tedbirlerinin iyileştirilmesi yoluyla baş 

edilebileceği doğrudur. Ancak bu sosyal koruma tedbirlerinin daha sıkı ve katı piyasa kurallarıyla 

gerçekleştirilebilecek olması pek tutarlı gözükmemektedir. Çünkü ticaretin uluslararasılaşması ve teknolojik 

gelişmelerle ülkeler arasındaki sınırların kalkması, iletişimin böylesine büyük bir hıza kavuşması artık önüne 

geçilebilecek ya da engellenebilecek değişimler değildir. Dolayısıyla böyle bir dünya düzeninde katı piyasa 

kurallarından bahsetmek de oldukça zor gözükmektedir. Yapılması gereken bu değişimi yönetebilmek, hatta 

elden geldiğince yönlendirebilmektir. Daha da önemlisi küreselleşmenin ve artan rekabet şartlarının 

zedelediği iş piyasasının korumacı kurumlarına farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu noktada önemli bir rol 

üstlenen genel anlamda işgücü piyasası politikaları ve özel anlamda aktif işgücü piyasası politikaları, “esnek iş 

piyasası içinde”, sosyal anlamda kabul edilebilir anlamda işgücü piyasası ile ilgili düzenlemelere izin veren 

güvenlik araçları olarak görülmelidir. Bu yüzden, aktif işgücü piyasası politikaları kamu ve özel sektörün aynı 

anda hem esnekliğe hem de sosyal güvenceye izin veren kurumsal bir çevrede işlemesine izin verir, sanıldığı 

gibi esnekliğe ket vurmaz. Peter Auer, işgücü piyasası politikalarının bu rolünü “korumacı esneklik” olarak 

tanımlıyor ve devam ediyor: “İşgücü piyasası politikaları, firmaların küreselleşme nedeniyle ortaya çıkan 

değişimlere adapte olmalarına ve aynı zamanda işgücünün bu değişimler karşısında korunmasına olanak 

sağladığından, verimli bir korumacı-esneklik döngüsü yaratır” (Auer, 2003). 

 

5. Bölgesel İşgücü Piyasası İzleme Kaynakları 

 

İşgücü piyasasının yapısı ve işleyişine ilişkin olarak da sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; 

işgücü piyasasının parçalı bir yapıya sahip olması, yeterli esnekliğe sahip olmaması, kurumsallaşma düzeyinin 

düşüklüğü ve istihdam hizmetlerinin yeterince sağlanamıyor olmasıdır (Murat, 2007, s. 84). Bu yüzden işgücü 

piyasası genelde ülkenin bütününden ziyade bölgesel düzeyde incelenir. Çünkü ülkenin geneli farklılık 

gösterebilir. Örneğin bazı bölgeler gelişmiş iken bazı bölgeler geri kalmış olabilir. Bu durum bölgeler arasında 

işgücü piyasalarının farklılaşmasına neden olabilir. Bu yüzden her bölgenin işgücü piyasasını ayrı ayrı ele alıp 

incelemek daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Burada kastedilen hangi bölgede hangi iş piyasası politikalarının 

uygulanacağıdır. Aktif işgücü piyasası politikaları temelde, istihdamın sürdürülebilirliğinin arttırılmasını ve 

piyasaya girmesi zor olan işsiz kişi ya da grupların gelir beklentilerinin geliştirilmesini amaçlar. Ayrıca 

hedefleri, iş piyasasının etkinliğini arttırmak ve piyasada eşitliği sağlamak yoluyla işsizliği azaltmak olarak da 
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belirtilebilir. Aktif işgücü piyasası politikaları iş piyasasındaki engelli, genç, kadın ya da uzun dönemli işsizler 

gibi belli alt grupları hedefleyerek tasarlanan politikalardır (Employee in Europe 2006 Report, s. 120). 

İşgücü piyasası politikaları gelirin yeniden dağılımı ve genellikle işsiz, gizli işsiz olup ya da cari işinden daha iyi 

bir iş arayanların iş piyasasıyla bütünleşmesi için uygulanan tedbirlerdir. Pasif politikalar, işsizlik boyunca ve iş 

arama sürecinde gelirin el değiştirmesinin sağlanması ile ilgilidir. Aktif politikalar ise iş piyasasına 

entegrasyonun gerçekleştirilmesi anlamında kullanılır. Aslında iş piyasasına entegrasyonda “aktif destek ve 

teşvik”, aktif politikaların temel itici gücüdür. Başka bir deyişle pasif politikalar, herhangi bir eğitim ya da 

çalışma programına katılma şartı aramayan sosyal transferler anlamına gelir. Pasif politikalar söz konusu 

sosyal transferleri gerçekleştirirken, doğal olarak kişinin iş arama çabalarının artmasını da beklerler ve kişiyi 

bu konuda motive ederler. İş arama çabalarının ne derece yoğun olduğunun anlaşılabilmesi için güçlü bir 

gözetim faaliyetine ihtiyaç vardır. Bu bakımdan pasif politikaların da aktif bir unsur taşıdığı söylenebilir. 

Bunlara karşılık, aktif politikaların iş piyasasına (yeniden) entegrasyonunun gerçekleştirmesi bu gibi 

programlara katılıma bağlıdır. Tipik pasif politikalar; işsizlik sigortası, yardım ve erken emeklilik şeklinde 

gösterilebilirken; tipik aktif politikalar, iş piyasasında eğitim, kamu sektöründe iş yaratma, girişimciliği 

arttırma ve istihdam sübvansiyonları gibi örneklendirilebilir (ILO, 2003a). 

Son 20 yıldır, istihdam politikalarının önemli bir unsuru olarak aktif istihdam politikaları üzerinde artan bir ilgi 

söz konusudur. Uluslararası örgütler, kaynakların pasif tedbirlerden aktif tedbirlere doğru kaydırılması 

yönünde tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Ayrıca bu politikaların diğer vergi ve sosyal sigorta sistemleri ile olan 

karşılıklı ilişkisinin ve etkileşimlerinin de mutlaka hesaba katılmasını önermektedirler. Özellikle son yıllarda 

küreselleşme, teknolojik gelişme ve yeni organizasyon modellerinin gelişimi ile ortaya çıkan zorluklar ve 

iktisadi endişeler (Örneğin uluslararası alanda rekabet edebilir bir mal piyasasına sahip olabilmek için 

maliyetlerin sürekli düşürülmesi baskısı) gibi baskılar altında, istihdam politikalarının etkinliğinin arttırılması 

üzerine vurgu yapılmaktadır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), aktif iş piyasası politikalarını şu şekilde tanımlamaktadır: 

"… Belli bir amaca dayanan, etkinlik ve eşitlik hedeflerini izleyen, belli dezavantajlı gruplara doğrudan ya da 

dolaylı olarak iş yaratmak ya da istihdam edilebilirliklerini arttırmak için hareket eden, seçilebilir hükümet 

müdahaleleridir” (Mosley, 1998). 

Aktif iş piyasası politikaları genel anlamda işsizlik, gizli işsizlik, yoksulluk ve iş piyasasında ayrımcılıkla 

mücadele etme konusunda önemli bir unsurdur ve bu yüzden bu problemlere karşı geliştirilen stratejilerin 

ana öğesi olması gerekir (ILO, 2003a). 

ILO’ya göre aktif istihdam politikaları 4 ana amaç etrafında toplanmaktadır. Bu amaçlar aşağıda belirtilmiştir 

(Auer, Efendioğlu ve Leschke, 2005): 

 

5.1. İstihdamın Geliştirilmesi 

 

Aktif iş piyasası politikaları, istihdamın yaratılmasını doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyebilir. Doğrudan 

istihdam yaratan tedbirler, kamu sektöründe iş yaratma, girişimciliği arttırma teşvikleri ya da işe alma 

sübvansiyonları şeklinde olabilir. Dolaylı olarak istihdama katkı sağlayan tedbirler ise eğitim yoluyla istihdam 

edilebilirliği arttırma ya da iş piyasasında bilgilendirmeyi ve iş-aday eşleştirmesini geliştirme olarak 

örneklendirilebilir.  
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5.2. Değişim İçinde Güvence 

 

Günümüzde yaşanan ticarete ve yatırımlara açıklık, sürekli devam eden teknolojik gelişme ve devlet 

girişimlerinin özelleştirilmesi dalgalarıyla birlikte, iş piyasasının değişim geçirmesi kaçınılmazdır. Pek çok 

durumda, söz konusu gelişmeler sadece işgücünün yapısının değişmesi ya da yer değiştirmesi olarak değil, 

aynı zamanda işten çıkarmalarla da sonuçlanmaktadır. Sonuç olarak, hükümetler bu değişimle başa çıkmanın 

yollarını bulmalıdırlar. Aktif işgücü piyasası politikaları, her ne kadar ekonomi ve istihdam temelli makro 

politikaların yerini tutmasa da, değişim içinde güvence sağladıklarından, yapısal değişimin ve yetersiz işgücü 

talebinin olumsuz etkilerini bertaraf etmek için önemli bir politika aracıdır. Yatırımların ve istihdamın artması 

için gereken makroekonomik çevrenin yokluğu durumunda, aktif işgücü politikaları atıl duran işgücünün 

yeniden tahsisine yardımcı olur ve bu dönüşüm sırasında kişilere geçici gelir sunar. 

 

5.3. Eşitlik 

 

Aktif işgücü politikaları iş piyasasında eşitliğin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Zaten esas amaç hedef 

grupların aktif tedbir programlarına katılımının sağlanmasıdır. Dezavantajlı kişiler genellikle piyasada en son 

istihdam edilme şansı olan grubu oluşturmakta olup çoğu zaman hiç istihdam edilmezler. Aktif işgücü 

politikalarının amacı bu kişilerin mesleki vasıflarını arttırarak onlara en azından istihdam edilme şansı 

vermektir. Böylelikle iş piyasasından dışlanma ya da ayrımcılığın önüne geçilmesi mümkündür. 

 

5.4. Yoksulluğun Azaltılması 

 

Aktif işgücü politikaları eğitim olanakları, iş ve gelir yaratarak yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olurlar. 

Hatta özellikle yapısal değişim ya da ekonomik durgunluk zamanlarında en azından işsizlik sigortası gibi 

tedbirlerle desteklenen bireyin aktif politikalarla gelecekteki gelir ve iş beklentileri arttırılabilir. Böylelikle 

yaşam standardı yükselebileceğinden yoksulluğun da azalmasından bahsetmek mümkündür. Çünkü 

yoksulluğa karşı en iyi korumanın düzenli iş olduğu fikri, aktif işgücü politikalarının temelinde yatan 

düşüncedir. 

ILO’nun aktif işgücü politikalarına yüklediği bu dört ana hedef birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu açıdan, yeni ve 

düzenli işlerin yaratılması, daha yüksek gelir ve daha yüksek yaşam standartları için şarttır. Bu yüzden, 

istihdamın arttırılması, işsizliğin ve gizli işsizliğin azaltılması, bir bütün olarak ILO’nun stratejisinde merkezi bir 

rol oynar. Daha fazla istihdam, aktif iş piyasası tedbirlerini, geliştirilmiş makroekonomi politikalarını ve 

finansal piyasaların istikrarlı olmasını gerektirir.  

Aktif işgücü politikaları, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Küresel İstihdam Gündemi”nin 10 temel 

maddesinden yedincisidir (ILO, 2003b). Eğer Aktif işgücü politikaları tanımlanan ihtiyaçlara cevap verebilecek 

verimli bir şekilde tasarlanırlarsa, ekonomik ve sosyal hedeflerden herhangi bir vazgeçişe neden olmazlar, 

hatta yine aynı gündemin bir başka maddesi olan “üretken bir faktör olarak sosyal korumayı 

gerçekleştirmeye de yardımcı olurlar. Böylelikle ekonomik sahada yapılan sosyal müdahaleyi 

meşrulaştırırlar.Aslında Aktif işgücü politikaları sosyal korumanın işgücü temelli araçları olarak görülebilir. 

Çalışmanın bir insan hakkı olduğu anlayışı oldukça eskidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; her 

şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı 

vardır (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde.23/1). Dolayısıyla bu temel insani hakkın vatandaşları 

tarafından serbestçe kullanılması için hükümetlerin önemli görevlerinden biri de yeni işler yaratmak ve 

bireylere işini seçme şansı vermektir. Bunun için ilk akla gelen öncelikle tüketimin ve ardından üretimin-
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yatırımların artmasına elverişli bir ekonomik ortam yaratmak gerektiğidir. Ancak ekonomik konjonktürün 

hangi noktada olduğuna göre ekonomik politikaların tavrı değişkenlik gösterecektir. Sonuçta mevcut işgücü 

arzını emecek işgücü talebinin yaratılması her zaman mümkün olmayabilir. Dolayısıyla uygun ve yeterli sayıda 

iş yaratılamadığında piyasadaki mevcut işsizleri korumanın da devletin asli görevlerinden biri olduğu kabul 

edilmiştir. İş piyasası politikaları ile iki farklı noktadan çıkışla, işsizleri koruma tedbirleri almak mümkündür.  

Pasif iş piyasası politikaları ile örneğin işsizlik sigortası fonundan gelir bağlanması gibi-geçici bir süre ile bireyi 

işsizlikten dolayı ortaya çıkacak risklerden korumak mümkündür. Ancak işsizliğin uzun süreli bir hal alması, 

söz konusu politikanın maliyet etkinliğini sarsacak ve hem kişiye hem de topluma ekonomik ve sosyal 

maliyetler yükleyecektir. Bu durumda aktif politikalara başvurmak genel kabul görmektedir. Söz konusu işsiz 

bireyin piyasadaki iş bulma ve gelir beklentisinin arttırılması için geliştirilen, ileride inceleyeceğimiz farklı aktif 

tedbir seçenekleri vardır. Ancak burada kısaca belirtilmek istenen gerçek şudur ki; son yıllarda işgücü 

piyasaları araştırmalarının ortaya koyduğu sonuçlardaki genel eğilim, pasif iş piyasası politikaları ile işsizliği 

finanse etmektense, aktif politikalar ile istihdamı finanse etmek-dolayısıyla işe ve eğitime yatırım yapmaktan 

yanadır. 

 

6. İş Arama Yardımları ve İstihdam Hizmetleri 

 

İşsizliği önlemeye yönelik tedbirler kişilerin iş arama etkinliğini arttıran tüm faaliyetleri kapsar. İş arama 

yardımları, danışmanlık, mesleki rehberlik, kariyer planlaması, iş komisyonculuğu, iş arama kursları, 

bilgilendirme gibi pek çok faaliyetler yelpazesinden oluşur. Buradaki amaç, işsizlere işgücü piyasasındaki açık 

işler hakkında bilgi ya da finansal destek sağlayarak, bu kişilerin iş arama ve bulma süresini kısaltmak ve bir 

an önce piyasaya girişlerinin gerçekleşmesidir. İş arama yardımları ve istihdam hizmetlerindeki ana amaç, 

kişinin iş bulma arzusunu yüksek tutmak ve motivasyonunu sağlamaktır. Bu nedenle, kişiye sadece açık işler 

hakkında bilgi vermek değil, aynı zamanda iş görüşmesi ve mülakat teknikleri, iş arama yöntemleri, aday 

portresi oluşturma ve bu yolda gerekli araç ve gereçlerin kullanımı gibi pek çok hizmet de sağlanmaktadır. 

İş arama yardımları ve istihdam hizmetlerinin işsizlik ödemeleri ile de bağlantısı vardır. İşsizlik ödemesi alan 

bir kimsenin iş arama hizmetlerine katılımı kimi zaman zorunlu da tutulabilmektedir. İş arama yardımlarının 

yapıldığı sırada işsizlik sigortasından yararlanma durumu söz konusu olduğunda, başarılı bir gözlem faaliyeti 

ile de kombine edilmeleri gerekir.  

Gelişmiş ülkelerde kamu istihdam hizmetlerinin üç temel fonksiyonu vardır. Bu hizmetler; kariyer rehberliği ve 

iş arama tekniklerini de kapsayan eşleştirme faaliyeti, işsizlik yardımlarının yönetimi ve iş arayanları yeniden 

entegrasyon programlarına gönderme olarak sıralanabilir. Son yıllarda, kamu istihdam hizmetlerinin işleyişi ve 

önceliklerinin belirlenmesi hususunda bazı önemli değişiklikler yer almaktadır. Örneğin OECD ülkelerinin 

büyük çoğunluğu hem işverenler hem de işgörenler için bu alandaki oryantasyon ve iyileştirme çalışmalarını 

yeni tamamlamıştır. Ayrıca teknik gelişmeler bu alanda kendi kendine hizmet anlayışını da geliştirmektedir: 

açık kadro veri bankaları bugün kamu istihdam hizmetlerinin önemli bir özelliği haline gelmiştir ve iş arayan 

adayların özgeçmişlerinin yer aldığı veri banklar da gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Avrupa Birliği 

İstihdam Stratejisi’nin hedeflerinden biri, sendika üyelerinin özgeçmişlerinin tüm sendikalar çapında erişime 

açılmasının sağlanmasıdır (Auer, Efendioğlu ve Leschke, 2005, s. 28). 

Bütün Avrupa Birliği Ülkeleri’nde işe yerleştirmeyi uzmanlaşmış kamu kurumları gerçekleştirmektedir. Bunun 

yanında bazı üye ülkelerde kamu kurumlarının yanında faaliyet gösteren yetkili özel istihdam büroları da 
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vardır. Ancak, bir takım maliyetler ve olası “ahlaki riskler”1 gibi sorunlar nedeniyle, kamu otoriteleri, işe 

yerleştirme ve iş komisyonculuğu hizmetlerini sağlayan bu “karma piyasa”ların2 yaratılmasını düzenlemek 

zorundadırlar (Employee in Europe 2006 Report). 

Uygulamada kamu istihdam hizmetleri için karma piyasaları organize etme konusunda çeşitli modeller 

bulunmaktadır. Bu karma piyasaların başarılı organizasyonu için bir takım koşulların karşılanmış olması 

gerektiği savunulmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Struyven, 2004): 

 Performans teşvikleri ve adayların tercih yapabilmesi için hareket imkânı ile birlikte, söz konusu 

hizmeti sağlayanlar arasında etkin rekabet 

 En iyiyi seçme eğilimi olarak adlandırılan ahlaki risklerden kaçınma 

 Yeterli hükümet garantileri (piyasa aktörlerinin yatırım yapmayı isteyeceği teklif sisteminin 

devamlılığı hakkında garanti verilmesi) 

İş arama yardımları kategorisinde kamu ve özel hizmetlerin birçok ülkede var olmasına rağmen, kamu 

hizmetlerinin daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Özel hizmetler daha çok mavi yakalı ve ayrıcalıklı 

işçilere odaklanırken, kamu istihdam hizmetleri işgücü piyasasında dezavantajlı kişilere ve uzun dönemli 

işsizlere odaklanmaktadır ve bu programlar genellikle daha az maliyetlidir. İşsizlik yardımlarının gittikçe 

azaltılması ve artan gözetim gibi tedbirler, işsizlerin yetersiz iş arama eylemlerini denetlemek ve kabul 

edilebilir işleri reddetmelerini önlemek üzere geliştirilmiştir (Karaduman, 2006, s. 136). 

İş arama yardımlarına ve istihdam hizmetlerine konu olan hedef kitle her uygulamaya göre 

değişebilmektedir. Örneğin İngiltere’de uzun süredir işsiz olanları, ABD’de sosyal yardım alan kadınları, 

Kanada’da endüstriyel yapılanmanın bir sonucu olarak işten çıkarılanları ve Hollanda’da genç işsizleri 

kapsayan programlar bulunmaktadır (Dar ve Tzannatos, 1999, s. 20). 

Dünyanın farklı bölgelerinde iş piyasalarındaki bu kurumların yaşadıkları sorunlar da birbirine benzerdir. En 

önemli sorunlardan biri iş piyasasındaki aracı kurumlar arasındaki işbirliği ve uyum ihtiyacıdır. Başarılı bir arz 

talep işleşmesi için hem arz üzerinde hem de talep üzerinde güvenilir bilgilenmenin sağlanması ön koşuldur. 

İşgücü piyasasının yönetiminde etkin rol alan kurumlar bilgi eksikliği yaşamaları durumunda görevlerini 

sağlıklı bir şekilde yerine getiremezler. İşverenlerin genellikle kamu istihdam kurumlarına istihdam açıklarını 

rapor etmeye dair bir girişimleri yoktur. Kamu istihdam kurumlarının hem işverenler hem de işçiler arasında 

genellikle itibar sorunlarının olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu kurumların promosyon ve tanıtımlara 

ihtiyaçları vardır. Bu amaca hizmet etmesi açısından pek çok OECD ülkesinde yeni eğilimler görülmektedir. 

(adem-i merkezileşme, karakter analizleri vs. gibi) (Auer, Efendioğlu ve Leschke, 2005, s. 28). 

Gelişmiş ülkelerde yeni eğilim, çeşitli kamu hizmetlerini ve kurumlarını bütünleyici bir bakışla bir araya getiren 

“one-stop” merkezlerinin kurulmalarından yanadır. Bu merkezler, işe yerleştirme faaliyetleri, işsizlik yardımları 

ve sosyal yardımların yönetimi arasında etkin bir işbirliğinin varlığına dayanmaktadır. Bu bağlamda sağlanan 

yardımların daha güçlü bir aktivasyonundan da bahsedilebilir. “Welfare to work” ya da “work-first” gibi 

sloganlar pasif politikalardan çok aktif politikalara olan yönelimi anlatmaktadır. Bu eğilim özellikle Danimarka 

(aşırı aktivasyon politikaları), Hollanda ve İngiltere’de belirgindir. Avrupa Birliği Lüksemburg Anlaşması, 

“yetişkin kimselere işsizliğinin 12. ayından önce ve gençlere 6. aydan önce aktif programlara katılım yoluyla 

yeni bir başlangıç sunulmalıdır” diye belirtmektedir (Auer, Efendioğlu ve Leschke, 2005, s. 28). 

                                                

 

1 Devlet düzenlemesinin yokluğu durumunda, özel iş bulma acenteleri, görece en kolay şekilde işe yerleştirilebilir işsizlere 

yöneleceklerdir. Bu durum literatürde “en iyiyi seçme eğilimi” olarak adlandırılır. 

2 Karma bir piyasada, devlet, istihdam hizmetlerinin uygulanmasını özel ya da kar amacı gütmeyen organizasyonlara devreder. Bunu 

yaparak aynı zamanda hizmeti sunanlar arasından tercih imkânını da işsiz kişiye bırakmış olur. 
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İşsizliği önleme yönelik politikaların hayata geçirilmesinin bir diğer yolu, işsizlik yardımı almak için gerekli 

şartların zorlaştırılması ve katılımcının haklarının yanında işsizlik yardımlarının yükümlülükleri üzerine daha 

güçlü bir vurgu yapılmasıdır. Çoğu gelişmiş ülkede uzun dönemli işsizlik tehdidinde olanlara daha etkin aktif 

tedbirler sağlamak için, genellikle işsizlik döneminin en başında uygulanan karakter analizi teknikleri 

geliştirilmektedir. Bu konudaki diğer yeni eğilimler hizmetlerin âdem-i merkezileştirilmesi ve eğitim gibi belli 

hizmetlerin başka kurumlara devridir (Auer, Efendioğlu ve Leschke, 2005, s. 28). 

İş arama yardımları ve hizmetlerinin değerlendirilmesi konusunda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar 

genellikle olumlu bir eğilim izlemektedir. Ancak programın yürütüldüğü dönemdeki ekonomik durum da 

değerlendirme sonuçlarını etkilemektedir. Özellikle ekonominin büyüme dönemlerinde, bu tür programlar 

olumlu sonuçlar doğururken, ekonomik daralma dönemlerinde kimi zaman olumlu sonuçlar elde 

edilememektedir. Örneğin Kanada’da işsizliğin artış gösterdiği 1980’lerin başında programa katılanların 

programa katılmayan benzer işsizlere göre iş aramak için daha fazla zaman harcadığı kaydedilmiştir. 

Hollanda’da ise, 1980’lerin ortasında işsizlik oranları azalış gösterirken, programa katılanların katılmayanlara 

göre daha kolay bir şekilde işe yerleştikleri tespit edilmiştir (Dar ve Tzannatos, 1999, s. 20). 

Söz konusu programların yoğun olarak tercih edilmesinin altında yatan sebep, maliyetlerinin diğer aktif 

politikalara göre daha düşük olmasıdır. Ancak etkinlikleri konusunda daha detaylı araştırmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır.  
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İSTİHDAM İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 

 

1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

 

1.1. Genel Çerçeve 

 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu (RG, 5.7.2003, 25159) ile kurulmuştur. 

Kanun yanında 9.8.2004 tarihli Türkiye İş Kurumu Görev-Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği de Kurumun 

yapısını düzenlemektedir.  

İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 

ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu 

kuruluşudur (İŞKUR K.m.1/III; Yön.m.5/I). Kurumun kuruluş amacı istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, 

yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini 

yürütmektir (İŞKUR K.m.1/I). 

İŞKUR, vize ve tescile ilişkin hükümler hariç Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Sayıştay Kanununa tâbidir. 

Kurumun malları, alacakları, banka hesapları İcra ve İflas Kanunu ile Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet 

malı hükmünde olup haczedilemez. Kurumun alacakları da devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurum 

malları hakkında İcra ve İflas Kanunu’nun iflasa ilişkin hükümleri uygulanmaz (İŞKUR K.m.1/IV; Yön.m.5/II). 

 

1.2. Kapsam 

 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla 

kurulan fonlarda, özel kanunla veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve 

kuruluşlarında, kefalet sandıklarında, sosyal güvenlik kuruluşlarında, genel ve katma bütçelerin transfer 

tertiplerinden yardım alan kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarında, il özel 

idareleri ve belediyelerle bunların kurdukları birlik ve müesseselerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

aylık ve ücret alan ve işçi statüsünde çalışmayan memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve diğer kamu 

görevlilerinin istihdamı hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz (İŞKUR K.m.1/II). 

  

1.3. İŞKUR’un Görevleri 

 

İŞKUR’un görevleri 4904 sayılı Kanunun 3.maddesinde ve Yönetmeliğin 6.maddesinde sayılmıştır. 

- Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve 

işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek. 

- İşgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve 

yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu’nu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine 

etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak ve 

yaptırmak. 

- İş ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek ve 

verdirmek, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim 

ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri 

düzenlemek. 

- İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün yurt içinde 

ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü 
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bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında güçlük 

çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün istihdamlarına 

katkıda bulunmak, özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, 

işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin etmesi ile tarım 

işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin işlemleri 

yapmak. 

- Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya 

uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. 

- Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin olarak 

aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev 

alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak. 

- Diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Kuruma verilen görevleri yerine getirmek. 

  

1.4. İŞKUR’un Organları 

 

İŞKUR’un organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve İl İstihdam Kurullarıdır (İŞKUR K.m.4). 

 

1.4.1. Genel kurul 

 

1.4.1.1. Oluşumu 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; Adalet, Milli Savunma, 

İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köy işleri, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıkları 

ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Hazine, Dış Ticaret, Devlet Plânlama Teşkilatı müsteşarlıkları, Devlet 

Personel, Özelleştirme İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Özürlüler İdaresi başkanlıkları, Milli Prodüktivite Merkezi, Kadının 

Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Kurumdan iştirak 

edecek Genel Müdür düzeyinde birer; üye sayıları itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç sıradaki işçi 

konfederasyonlarınca üye sayıları oranları dikkate alınarak belirlenecek on yedi, üye sayısı itibariyle en fazla 

üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenecek on, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve 

Ticaret Borsaları Birliğinden beş, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan üç, Türkiye Sakatlar 

Konfederasyonundan her özür grubunu temsilen birer olmak üzere toplam dört, Türkiye Ziraat Odaları 

Birliğinden iki, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek dört öğretim üyesi, Kurumda temsil yetkisine sahip 

kamu görevlileri sendikasınca belirlenecek bir temsilciden oluşur (İŞKUR K.m.5/I).  

 

Genel Kurul temsilcileri iki yıl süre ile görev yaparlar. Herhangi bir nedenle bu görevleri sona erenlerin 

yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurula temsilci veren birimlerce yeni temsilci görevlendirilir. 

Genel Kurul iki yılda bir Kasım ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine olağan toplantısını yapar. Bakan, gerekli 

görmesi halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

 

1.4.1.2. Görevleri 
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Genel Kurulun görevleri Kanunun 5.maddesinde  

- Devletin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına 

yardımcı olmak, uygulanan politikalarda dönem içindeki gelişmeleri değerlendirmek, 

- İstihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi 

faaliyetlerine yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak, 

- Kurumun dönem faaliyet raporunu görüşmek, Kurumun hizmetlerini iyileştirici önerilerde 

bulunmak 

şeklinde sayılmıştır. Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları raporla tespit edilir, bu rapor Bakanlığa en geç iki 

ay içinde verilir.Genel Kurul kararları Kurum ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların politika oluşturma ve 

uygulamalarında öncelikle dikkate alınır. 

 

1.4.2. Yönetim kurulu 

 

1.4.2.1. Oluşumu 

 

Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğa sahip organıdır. Genel Müdürün 

başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın ve Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanın önerisi 

üzerine müşterek kararla atanan birer temsilci ile en çok üyeye sahip İşçi Konfederasyonu, İşveren 

Konfederasyonu ve Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca belirlenen birer üyeden olmak üzere altı üyeden 

oluşur.Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır (İŞKUR K.m.6/I).  

Yönetim Kurulu üyelerinin, devlet memurluğuna atanabilme şartlarını taşımaları ve siyasi parti organlarında 

görevli bulunmamaları, ayrıca atama ile gelecek üyelerin finans konusunda yeterli deneyime sahip olmaları, 

hukuk, iktisat, maliye, finans, işletme, kamu yönetimi, sosyal politika veya iş hukuku dallarında en az lisans 

düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunludur (İŞKUR K.m.6/II). 

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine en az haftada bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 

Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır (İŞKUR 

K.m.6/IIII). 

 

1.4.2.2. Görev ve yetkileri 

 

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri İŞKUR K.m.6/IV de aşağıdaki şekilde sayılmıştır:  

- Genel Müdürlükçe hazırlanan Kurumun bütçe teklifi ile bütçenin bölümleri arasında ödenek 

aktarılması ve ek ödenek alınması önerilerini değerlendirerek Bakanlığa sunmak, bütçe 

bölümlerinin maddeleri arasında ödenek aktarmalarını yapmak, bilançoyu ve faaliyet raporunu 

inceleyip onaylamak. 

- Kurumca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik taslaklarını 

inceleyerek Bakanlığa sunmak. 

- Kurumun faaliyet alanına ilişkin dönem faaliyet raporlarını Genel Kurul’un bilgisine sunmak. 

- İl istihdam kurullarının raporlarını inceleyip değerlendirmek ve Genel Müdürlüğe önerilerde 

bulunmak. 

- Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine izin vermek, faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin raporları 

değerlendirmek, iznin yenilenmesi ile verilen izinlerin iptali konularında karar vermek. 
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- Kurumun yurt içinde ve uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara vereceği eğitim ve 

danışmanlık hizmetleri bedelleri ile işverenlere verilen Kurum hizmetlerinin hangilerinden ne 

kadar masraf karşılığı alınacağına karar vermek. 

- Kurumun merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin kurulması ve gerekli görülen değişikliklerin 

yapılması hususlarında ilgili makamlara önerilerde bulunmak; Genel Müdür’ün önerisi üzerine, 

özel kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurumun 1-4 dereceli kadrolarına 

atamalar yapmak ve Kurum adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek. 

- Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarını onaylamak. 

- Kurum adına her türlü hizmet satın alınması, taşınır ve taşınmaz mal edinilmesi, bunların idaresi, 

inşaat yaptırılması, satılması, takası ve trampası veya Kuruma ait binaların hizmet binası, eğitim 

tesisi, kreş ve benzeri hizmetlere tahsisi hakkındaki önerileri inceleyip karara bağlamak. 

- Kurum taşınmaz mallarının, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlara rayiç veya emsal değer 

üzerinden kiraya verilmesi, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında karşılıklı olarak 

taşınmazlara ihtiyaç duyulması halinde, rayiç bedellerin eşit olması veya aradaki bedel farkının 

%10'u geçmemesi durumunda, bedelsiz olarak karşılıklı kullanım hakkı verilmesi ile ilgili önerileri 

inceleyip karara bağlamak. 

- Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere 

bedeli yüz milyar liradan fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek.  

- Kovuşturulmasında Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovuşturmalarının açılmaması, 

henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla 

çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini önerilerini, Kurum için yarar görülmeyen hallerde 

dava ve icra kovuşturmalarından vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para 

ve malların terkini, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma 

yoluyla çözümü hakkındaki önerileri karara bağlamak.  

- Fon kaynaklarını piyasa şartlarında değerlendirmek.  

- Fon gelir ve giderlerinin üçer aylık dönemler itibariyle denetlettirilmesini ve denetim raporlarının 

kamuoyuna açıklanmasını sağlamak.  

- Fona ilişkin aktüeryal projeksiyonları yaptırmak.  

- Günlük fon hareketlerinin izlenmesini, kayıtlarının tutulmasını ve genel kabul görmüş muhasebe 

standartlarına uygun olarak muhasebeleştirilmesini sağlamak.  

- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin başkaca önerilerini inceleyip karara bağlamak ve bu 

Kanunla verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

1.4.3. Genel müdürlük 

 

Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşur (İŞKUR K.m.7/I).  

Genel Müdür, Genel Kurul’un önerilerini dikkate alarak Yönetim Kurulu kararları ile Kurum mevzuatı 

doğrultusunda bütün işleri yürütür. Genel Müdürün görev ve yetkileri İŞKUR K.m.7/II-III hükümlerinde ve 

Yönetmeliğin 7.maddesinde ayrıntılı bir biçimde sayılmıştır: 

- Genel kurulun önerilerini dikkate alarak yönetim kurulu kararları ile Kurum mevzuatı, kalkınma 

planları ve yıllık programlar doğrultusunda Kurum hizmetlerini yürütmek,  

- Yönetim kuruluna başkanlık etmek,  

- Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 
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- İdari ve adli merciler ile üçüncü şahıslara karşı Kurumu temsil etmek, temsil yetkisini 

gerektiğinde genel hükümlere göre devretmek, 

- Merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini ve işlemlerini izlemek, 

- Geçici görev veya izin kullanmak gibi görevden ayrı kalma hallerinde, yerine genel müdür 

yardımcılarından birisini vekil olarak Bakanlığa önermek, 

- Genel müdür yardımcıları arasında görev bölümü yapmak, herhangi birinin geçici görev ve izin 

kullanma gibi, görevden ayrı kalma hallerinde veya kadronun açık kalması halinde o genel 

müdür yardımcısı için öngörülen hizmetlerin tümünü veya bir kısmını gerekli gördüğünde diğer 

genel müdür yardımcılarına yaptırmak, 

- Kurumun 1-4 dereceli kadrolarına yapılacak atamalar ile Kurum adına imza yetkisi verilecek 

personelin belirlenmesi konularında yönetim kuruluna öneride bulunmak, 

- Kurumun 5-15 dereceli kadrolarında çalışacak personel atamalarını yapmak, 

- Kurum personelini hizmetlerine ihtiyaç duyulan diğer merkez ve taşra birimlerinde geçici olarak 

görevlendirmek, 

- Yönetim kurulunca kendisine devredilen görev ve yetkileri kullanmak, 

- Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesi 

için icra ve yargı mercileri nezdindeki temsil yetkisini uygun göreceği bir Kurum personeline 

devretmek.  

 

Genel müdür yardımcıları Kurum hizmetlerini, Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri 

ile direktif ve emirleri yönünde mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmekle; Kurumun 

merkez ve taşra birimleri ile kurul ve komisyonları gözetimleri altında çalıştırmak, bunların arasında 

koordinasyon ve uyumlu çalışma ortamını sağlamakla görevli ve yetkilidir (Yön.m.8). 

 

1.4.3.1. Merkez teşkilatı  

 

Merkez Teşkilatı; Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri ile danışma, denetim birimleri ve yardımcı hizmet 

birimlerini ifade eder (İŞKUR K.m.8; Yön.m.4). 

 

1.4.3.1.1. Ana hizmet birimleri 

 

1.4.3.1.1.1. İşgücü piyasası bilgi hizmetleri dairesi başkanlığı 

 

İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri İŞKUR K.m.9/a ve Yön.m.10 hükümlerinde 

sayılmıştır:  

- İşgücü piyasasını izlemek, işgücü piyasasına ilişkin verileri yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz 

etmek, yorumlamak ve yayınlamak, 

- Yerel düzeyde işsizlik tahminine yönelik çalışmaları yapmak ve yayınlamak, 

- Kurum hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve yayınlamak, 

- İşgücü piyasa araştırmaları yapmak ve işgücü piyasası bilgi sistemini oluşturmak, 

- İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu çalışmalarını koordine etmek, 

- Kurum hizmetlerinin bilişim teknolojileri desteğinde verilmesini sağlamak, 

- Kurumun bilgisayar donanım, yazılım ve veri iletişim hizmetlerini yürütmek,  
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- Kurum hizmet ve işlemlerinin verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak 

şekilde bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak çalışmaları yapmak, 

- Mevcut bilgisayar donanım, uygulama yazılımı, veri iletişimi, sistem yazılımını ve alt yapıyı çalışır 

durumda tutmak, bakım işlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak, 

- Geliştirilecek hizmetlere yönelik donanım, uygulama yazılımı, veri iletişim ve alt yapı için gerekli 

tasarım ve kurulum çalışmalarına ait ihtiyaçlar belirlenerek planlamasını ve gerçekleştirilmesini 

sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 

- Gelişen bilişim teknolojilerini takip edebilmek için çalışmalar yapmak,  

- Elektronik ortamda veri derlemek, değerlendirmek, internet ortamında yayınlamak, internet 

kullanımını yaygınlaştırmak, elektronik imza işlemlerini ve elektronik posta işlemlerini takip 

etmek ve devamlılığını sağlamak, 

- Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Yıllık Programlarda yer alan ve Kurum görev alanına giren 

konularla ilgili gerekli çalışmaları yapmak,  

- Kurumun Yıllık Çalışma Programı ve İş Planını hazırlamak,  

- Kurumun Yıllık Çalışma Raporunu hazırlamak ve yayınlamak,  

- Kurumun görev alanına giren konularla ilgili Bakanlığın periyodik bilgi talepleri ile diğer bilgi 

taleplerini cevaplamak, diğer kurum, kuruluş ve kişilerin bilgi taleplerini cevaplamak, 

- Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek, 

- Kurumla ilgili konuların kamuoyuna gerçeğe uygun olarak yansımasını ve Kurum hizmetlerinin 

tanıtılmasını sağlamak, 

- Halkla ilişkiler konusunda yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak, 

- Kurumca yayınlanmasında yarar görülen gazete, dergi, broşür vb. yayınları hazırlamak veya 

hazırlatmak ve dağıtımını yapmak,Genel Müdürlük merkez birimlerinin gazete, dergi, bülten, vb. 

yayınlara olan abonelik işlemlerini yürütmek, 

- Kurum çalışmalarına ilişkin yayınları takip etmek, günlük gazeteleri incelemek, çalışma yaşamı, 

işsizlik ve Kurumla ilgili haberleri özetlemek, küpürleştirmek, gerekli yerlere sunmak ve 

arşivlemek, 

- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,  

- Kurum Dokümantasyon Merkezi ile ilgili işlemleri yapmak, 

- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen 

benzeri görevleri yapmak. 

  

1.4.3.1.1.2. İşgücü uyum dairesi başkanlığı 

 

İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı’nın görevleri İŞKUR K.m.9/b ve Yön.m.11 hükümlerinde aşağıdaki şekilde 

sayılmıştır: 

- İş ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak, meslekleri tanımlamak, gruplandırmak ve 

kodlamasını yaparak yayımlamak, 

- Talep eden işletmelerde iş ölçümü yapmak,işletmenin organizasyon ve reorganizasyon yapısını 

şematik olarak belirlemek, 

- Standart tanımları yapılan meslekleri Türk Meslekler Sözlüğüne almak ve sözlüğün güncelliğini 

sağlamak, 

- Meslek ya da alan seçme aşamasında olan öğrencilere mesleki rehberlik hizmetleri ile 

yetişkinlere iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek ve verdirmek. 
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- Meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgi kaynaklarını basılı, görsel ve 

işitsel olarak hazırlamak ve hazırlatmak; bunları ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunmak, 

- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinde ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılarak, iş 

arayanlara iş arama becerilerini artırıcı bilgiler verilmesini sağlamak,  

- Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde işgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve 

işsizlerin istihdamını kolaylaştırmak ya da iş kurmalarına yardımcı olmak üzere Kuruma kayıtlı 

işsizlere ve işini değiştirmek isteyenlere girişimcilik eğitimi vermek, 

- Kaybetme tehlikesi bulunan işgücü ile işsizlik ödeneği ve iş kaybı tazminatı almaya hak kazanmış 

işsizlere meslek edindirme, meslek değiştirme ve meslek geliştirme eğitimi verilmesini sağlamak, 

- Gençler, kadınlar, özürlüler, eski hükümlüler ve uzun süreli işsizler gibi istihdamında güçlük 

çekilen grupların işe yerleştirilmelerini kolaylaştırıcı mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon 

hizmetlerinin verilmesini sağlamak, 

- Aktif işgücü piyasası politikaları çerçevesinde, toplum yararına çalışma programları ve benzeri 

işgücü uyum programlarının uygulanmasını sağlamak, 

- “Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya 

Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 

sekretarya görevini yürütmek, 

- İstihdamdaki işgücüne yönelik seminerler düzenlemek, 

- Uluslararası kuruluşlar ve ikili anlaşmalar yolu ile sağlanan teknik yardım, hibe veya ikraz 

programları çerçevesinde oluşturulan işgücü yetiştirme ve uyum programlarını yürütmek,  

- Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya 

uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, 

- İş analizi, mesleki rehberlik, danışmanlık, mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili 

diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerle ilgili çalışmalara katılmak, 

- Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen 

benzeri görevleri yapmak. 

  

1.4.3.1.1.3. İstihdam dairesi başkanlığı 

 

İstihdam Dairesi Başkanlığı’nın görevleri İŞKUR K.m.9/c ve Yön.m.12 de aşağıdaki şekilde sayılmıştır: 

- Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmak, 

yaptırmak,  

- Hazar, savaş ve sefer durumu da dahil olmak üzere insan gücü planlamasına yönelik araştırma 

ve diğer çalışmaları yapmak ve yaptırmak,  

- İşgücü arz ve talebinin dengeli bir biçimde oluşmasını sağlamaya yönelik gerekli çalışmaları 

yapmak ve yaptırmak, 

- Genel Kurul çalışmalarını yürütmek, Genel Kurul’da alınan kararları eylem planına dönüştürerek 

hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, 

- İl İstihdam Kurulları’nın etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, kurulların 

toplanması, işleyişi ve Kararlarına ilişkin çalışmaları yürütmek,  

- İşgücü talebi alınması, Kurum hizmetlerinin tanıtılmasının sağlanması ve benzeri amaçlarla iş 

piyasası tarama çalışması yapmak ve yaptırmak,  

- İstihdamında güçlük çekilen uzun süreli işsizler, kadınlar, gençler, özürlüler, eski hükümlüler ve 

benzeri grupların istihdamlarına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmak, zorunlu istihdamla 
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ilgili olarak kişi ve işyerlerine ilişkin tespit, takip, uyarı, teşvik ve ceza çalışmaları dahil gerekli 

çalışmaları yapmak ve yaptırmak, 

- İşgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işe yerleştirilmeleri ile çeşitli işlere uygun 

işçi bulunması, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları 

yapmak, 

- Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecekler ile tarımda işe yerleştirme 

işlemleri ve tarım aracılarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, Türk işgücü piyasasına girmek 

için başvuruda bulunan yabancılar hakkında Kuruma verilen görevleri yapmak, 

- İşyerlerinin Kurum kayıtlarına alınması, işyerleri ile ilgili gerekli formların düzenlenmesine yönelik 

çalışmalar ile Ekonomik Faaliyet Standart Sınıflamasını yapmak yaptırmak, 

- Yabancı ülkelerde Türk işgücü çalıştırılmasına yönelik taleplerin tespitine ilişkin çalışmalar 

yapılmasını sağlamak, 

- İkili işgücü ve istisna akdi anlaşmalarının hazırlanmasına ve tadiline ilişkin çalışmaları yapmak, 

- Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin ve yakınlarının işçi pasaport işlemlerinin yapılmasını 

sağlamak, 

- Özel istihdam bürolarına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak, 

yaptırmak, 

- İş ve işçi bulma faaliyetinde bulunan büroların tespitine yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen 

benzeri görevleri yapmak. 

 

1.4.3.1.1.4. İşsizlik sigortası dairesi başkanlığı 

 

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı’nın görevleri İŞKUR K.m.9/d ve Yön.m.13 de aşağıdaki şekilde sayılmıştır: 

- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği işsizlik ödeneği, 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamalarına İlişkin Kanun gereği iş kaybı tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 65. maddesi 

gereği kısa çalışma ödeneği, aynı kanunun 33. maddesi gereği, ücret garanti fonu kapsamında 

ücret alacaklarının ödemesine ilişkin çalışmaları yapmak, 

- İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerini takip etmek ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde 

değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yapmak, 

- İşsizlik sigortası fon hareketlerini izlemek,  

- Ücret Garanti Fonuna ayrılması gereken miktarın belirlenmesine ilişkin işlemleri yapmak, 

- İşsizlik Sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli kaynağın İdari ve Mali İşler 

Dairesi Başkanlığına aktarılması işlemlerini yapmak ve ilgili birimle üçer aylık dönemlerde 

mutabakat sağlamak, 

- İşsizlik Sigortası Fonu Bütçe ve Bilançosu’nun hazırlanması ile ilgili olarak; Başkanlığın görevleri 

kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına vermek, 

- İşsizlik Sigortası Fonu’nun, gelir ve giderlerinin üçer aylık dönemler itibariyle denetlenmesini ve 

denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlamak, 

- İşsizlik Sigortası Fonu Aylık Bülteni’ne ilişkin bilgileri, yayınlanması amacıyla İşgücü Piyasası Bilgi 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bildirmek, 

- İşsizlik sigortası fonunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak; finansal piyasaların takibini yapmak, 

Türkiye ekonomisiyle ilgili bilgi ve istatistiklerin değerlendirilmesini yapmak, dünya ekonomisiyle 

ilgili gelişmeleri takip etmek, ekonometrik modeller oluşturmak ve tahminler yapmak, 
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- İşsizlik Sigortası Fonu aktüeryal işlemlerini yürütmek, 

- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen 

benzeri görevleri yapmak. 

 

1.4.3.1.1.5. Dış ilişkiler dairesi başkanlığı 

 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın görevleri İŞKUR K.m.9/e ve Yön.m.14 de aşağıdaki şekilde sayılmıştır: 

- Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında işgücünün serbest dolaşımı ile Avrupa Birliği üyesi 

ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerdeki istihdam ve işsizlikle ilgili gelişmeleri izlemek, bu 

konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmak, 

- Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum, Ulusal Programa 

ait gelişmelerin izlenmesi, idari kapasitenin güçlendirilmesi gibi çalışmaları yürütmek, 

- Avrupa İstihdam Stratejisine dahil olma çalışmalarını yürütmek, ilgili topluluk programlarına 

katılıma yönelik faaliyetleri takip etmek, 

- Uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilecek projelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını 

sağlamak ve izlemek, 

- Ulusal Gözlemevi faaliyetlerini yürütmek ve ilgili kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlamak, 

- Avrupa Birliği üyesi ve diğer ülkelerle yapılan işbirliği programlarını koordine etmek ve gerekli 

iletişimi sağlamak, 

- Uluslararası toplantı, komisyon çalışması, seminer, sempozyum ve konferans gibi etkinliklere 

Kurum temsilcisinin katılımını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 

- Kurumu ilgilendiren konularda uluslararası anlaşmaları ve yabancı mevzuatı incelemek, bunların 

uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, 

- Yabancı ülkelerle yapılan ikili işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmeleri ile uluslararası 

protokol ve sözleşmelerin hazırlanması veya tadili konusunda ilgili birimlere destek vermek, 

- Yurt dışı istihdam hizmetleri konusunda araştırmalar yapmak, 

- Kurumun ihtiyaç duyduğu yabancı dildeki doküman ve yayınların Türkçeye çevirisinin yapılmasını 

sağlamak ve ilgili birimlere iletmek, 

- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen 

benzeri görevleri yapmak. 

 

1.4.3.1.2. Danışma ve denetim birimleri 

 

1.4.3.1.2.1. Teftiş kurulu başkanlığı 

 

Görevleri İŞKUR K.m.10/a ve Yön.m.16 da aşağıdaki şekilde sayılmıştır. Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel 

Müdür’ün emri ve onayı üzerine, 

- Kurum hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansının artırılmasını; 

Kurumun mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını; Kurum hizmetlerinin 

gelişmesine engel oluşturuyorsa bu düzenlemelerde değişiklik yapılmasını sağlamak amacıyla 

inceleme ve araştırmalar yaparak, gerekli görüş ve önerileri hazırlayıp Genel Müdür’e sunmak, 

- Gerektiğinde, Kurum hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek 

politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak, 
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- Kurum hizmetlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla genel prensipleri tespit 

etmek ve personelin çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, 

- Kurum merkez ve taşra birimlerinin her türlü iş ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, 

soruşturma işlerini yürütmek,  

- 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun verdiği 

yetkiye dayanarak kamu ve özel bütün işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili inceleme yapmak, 

kayıt, evrak ve işlemleri teftiş etmek,  

- Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Genel Müdür 

tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili benzeri görevleri yapmak, 

- Gerektiğinde Kurum yöneticilerinin de katılımı ile Müfettişlerin uygulamada gördükleri aksaklıklar 

ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek, 

- Müfettiş Yardımcılarının işe alınmasını ve yetiştirilmesini sağlamak,  

- Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak görevlerini yerine getirir. 

 

1.4.3.1.2.2. Hukuk müşavirliği 

 

Hukuk Müşavirliği’nin görevleri İŞKUR K.m.10/b ve Yön.m. 17 de aşağıdaki gibi sayılmıştır: 

- Genel Müdürlük birimleri ve taşra teşkilatı tarafından sorulan hukuki konular ile Kurum görüşü 

istenen veya Kurumca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında görüş 

bildirmek, Kurumca hazırlanan veya Bakanlık ile diğer Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınmak 

üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek, 

- Kurum leh ve aleyhindeki dava ve icra takiplerini merkezden veya mahallinden takip etmek,  

- Adli mercilerle resmi daireler ve kuruluşlar nezdinde Kurumu temsil etmek,  

- İhtilafları önleyici ve Kurumun menfaatlerini koruyucu tedbirleri zamanında almak,Kurum adına 

akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak ve Kurum menfaatleri 

doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak, 

- Genel Müdürlük ve diğer birimler ile taşra teşkilatından intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve 

cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek, 

- Kurum memurları hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Genel Müdür tarafından havale 

edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektiği takibat ve 

işlemleri ifa etmek, 

- Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve 

noterden Kuruma yapılacak tebliğlere cevap vermek, 

- Genel Müdür tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak. 

 

1.4.3.1.3. Yardımcı hizmet birimleri 

 

1.4.3.1.3.1. Personel ve eğitim daire başkanlığı 

 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın görevleri; Kurumun personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, 

personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlerini yürütmek, personel eğitimlerini planlamak ve 

uygulamak, Kurumun organizasyon ve toplam kalite yönetimi çalışmalarını yürütmektir (İŞKUR K.m.11/a; 

Yön.m.19).  
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1.4.3.1.3.2. İdarî ve malî işler dairesi başkanlığı 

 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı’nın görevleri; Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesini 

sağlayacak bütçeyi hazırlayarak yetkili organlara sunmak ve uygulanmasını takip etmek, Genel Müdürlük 

hesaplarının kayıtlarını tutmak, takip etmek ve değerlendirmek, Kurumun borç ve alacaklarını takip etmek, 

sonuçlandırmak, taşra birimlerinin muhasebe uygulamalarını izlemek ve yönlendirmek, yıl sonunda bilançoyu 

çıkarmak ve yetkili organlara sunmak, merkez ve taşra teşkilatı için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mal ve 

malzemenin temini, bakımı, onarımı ile vergi, sigorta, kiralama, satın alma, kamulaştırma işlemlerini yapmak, 

yaptırmak, kreş ve eğitim tesisinin işletilmesi, Kurumun her türlü evrak, arşiv, basım ve haberleşme işlemleri 

ile sağlık ve sosyal hizmetlerini yürütmektir (İŞKUR K.m.11/b; Yön.m.20). 

  

1.4.3.2. Taşra teşkilatı 

 

Taşra Teşkilatı, il düzeyinde kurulacak il müdürlüklerinden ve merkez nüfusu 100.000 ve yukarı olan veya 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi çalışan sayısı 10.000' in üzerinde bulunan ilçelerden gerekli görülenlerde 

kurulacak şube müdürlüklerinden oluşur (İŞKUR K.m.12; Yön.m.22). 

 

1.4.4. İl istihdam ve mesleki eğitim kurulları  

 

1.4.4.1. Amacı 

 

İlin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek veya ettirmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve 

kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak 

amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara 

görüş ve önerilerde bulunmak üzere illerde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları kurulmuştur (İŞKUR 

K.m.13/I). 

 

1.4.4.2. Oluşumu 

 

Kurul valinin başkanlığında; Belediye Başkanı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediye Başkanı 

veya Genel Sekreteri veya Yardımcısı; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri; İl Milli Eğitim Müdürü; İl Sanayi ve 

Ticaret Müdürü; İŞKUR İl Müdürü; İl Ticaret ve/veya Sanayi Odası Başkanı; İşçi, İşveren Konfederasyonları 

ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan birer temsilci; İl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı; İlde 

bulunan fakülte veya yüksek okulların Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü veya Mesleki Teknik 

Eğitim Bölümlerinden valinin belirleyeceği bir öğretim üyesinden oluşur (İŞKUR K.m.13/II) 

 

1.4.4.3. Görevleri 

 

İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarının görevleri İŞKUR K.m.13/III de aşağıdaki şekilde sayılmıştır:  

- İlin istihdam ve mesleki eğitim politikasını oluşturmak.  

- İlin muhtelif sektör ve branştaki işgücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek üzere işgücü 

piyasa analizleri yapmak-yaptırmak, bu amaçla gerektiğinde ilgili alan uzmanlarından 

komisyonlar oluşturmak, bunların görev tanımları çerçevesinde hazırladıkları raporları 

değerlendirmek ve yayınlamak, gerektiğinde ilgili Bakanlık ve kurullara sunmak.  
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- Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen mesleki eğitim çerçeve programlarının işgücü piyasası 

araştırma sonuçlarına göre ilin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi için görüş bildirmek.  

- Mesleki eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak. 

- Mesleki eğitim, işgücü ve istihdam konularında kurum ve kuruluşlardan gelecek görüş ve 

önerileri incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.  

- İl düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri belirlemek ve gereği için 

ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek.  

- İşgücü piyasası araştırma sonuçları da dikkate alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kurum 

tarafından hazırlanan işgücü yetiştirme faaliyetlerine ilişkin planları onaylamak ve bunların 

uygulama sonuçlarını izlemek.  

- Bu madde hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.  

 

Kurul kararları bağlayıcıdır. Kurul, alınan kararlara ilişkin eylem planı hazırlar, sorumlu kurum ve kuruluşları 

belirler, uygulamaları ve sonuçlarını takip eder. Kurul üç ayda bir toplanır.  

 

2. Özel İstihdam Büroları 

 

2.1. Tanım 

 

Özel istihdam bürosu, iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler 

bulunmasına aracılık yapmak üzere Kurumca izin verilen, bir işyerinde veya 5187 sayılı Basın Kanununda 

yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve 

benzer yayın araçlarından biri ile faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri ifade eder (Özel İstihdam 

Büroları Yönetmeliği, m.4). 

 

2.2. Yetki 

 

İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık 

etme görevi, Kurum ve bu amaçla gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan özel istihdam bürolarınca 

yapılır. Özel istihdam büroları, Kurumca iş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek sayıda ve 

aranan koşullar çerçevesinde seçilmek ve izin verilmek kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları dışında iş ve işçi 

bulma faaliyetlerinde bulunabilirler. Yurt dışı hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılması zorunludur (İŞKUR 

K.m.17/I). 

 

2.3. Kurucu ve Temsilcilerde Aranan Nitelikler 

 

Kurumca yapılacak duyuru üzerine, özel istihdam bürosu açmak için başvuracak gerçek kişiler ile tüzel kişileri 

idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları, müflis veya 

konkordato ilân etmiş olmamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet 

memurluğuna atanmaya engel mahkûmiyetin bulunmaması gerekmektedir (İŞKUR K.m.17/II) 

 

2.4. Yeterli Altyapı ve Teminat Şartı 
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Özel istihdam bürolarının, iş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim, nitelikli uzman 

personel, teknik donanım ve uygun bir işyerine sahip olmaları gerekmektedir (İŞKUR K.m.17/III),  

Yönetmeliğin 7.maddesine göre başvuruların kabul edilebilmesi için,  

- Uzman personelin en az ön lisans mezunu veya iş ve işçi bulma, istihdam, insan kaynakları gibi 

alanlarda sertifikalı bir eğitim almış olması ya da bu alanlarda tecrübeli olması gerekmektedir.  

- Özel istihdam bürolarının, münhasıran iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin yapılması için tahsis 

edilmiş, iş arayanla görüşme yapılabilecek şartları haiz fiziki bir mekâna ve/veya internet 

sayfasına sahip olmaları gerekmektedir. 

- Özel istihdam bürolarının, iş arayanlara, işe yerleştirmelere ve açık işlere ilişkin kayıtların ve 

istatistikî bilgilerin elektronik ortamda derlenmesine, kayıt ve muhafazasına ve elektronik 

iletişime uygun teknik donanıma sahip olması gerekmektedir.  

 

Özel istihdam bürolarının iş ve işçi bulma aracılığı izni için on milyar lira tutarında katî ve süresiz banka 

teminat mektubu ile istenilen diğer bilgi ve belgeleri Kuruma vermeleri, masraf karşılığı ödemeleri gerekir 

(İŞKUR K.m.17/III; Yön.m.9). İş ve işçi bulma aracılığı izni için talep edilen teminat miktarı, her takvim yılı 

başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesi hükmü 

uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanır. Faaliyette bulunan özel 

istihdam büroları, izin almak için vermiş oldukları teminat mektubunu her yıl yeniden tespit edilen miktara 

tamamlamak zorundadırlar(İŞKUR K.m.17/V; Yön.m.9). 

 

Kuruma verilen teminat mektupları, izin ve yenileme talebinin reddi halinde kararın tebliğ tarihinden itibaren, 

yenileme talebinde bulunulmaması halinde izin süresinin bitimini müteakip bir ay içinde iade edilir. İznin iptali 

halinde, iptal kararının kesinleşmesini müteakip teminat Kuruma gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat 

ilgilinin hiçbir borcuna mahsup edilemez (İŞKUR K.m.17/V; Yön.m.10). 

 

2.5. İş ve İşçi Bulma Aracılığı İzni 

 

Yönetmeliğin 8.maddesine göre özel istihdam bürosu izin başvuruları, gerektiğinde yerinde tespit ve inceleme 

yapılmak suretiyle en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Kurum Yönetim Kurulu tarafından özel istihdam 

bürosu olarak faaliyette bulunması uygun görülen talep sahiplerine yazılı olarak bilgi verilir ve Kurum internet 

sayfasında da ilan edilir. Başvuruları uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilere, Özel İstihdam Bürosu İzin 

Belgesi verilir. Özel istihdam bürosu başvurularında alınacak masraf Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir ve 

Kurum internet sayfasında ilan edilir. Başvurusu uygun bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere masraf iade 

edilir. 

 

Kurumca verilen izinler üç yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden itibaren en az bir ay 

önce yazılı talepte bulunulması, iznin verilmesinde aranan şartların mevcut olması, ilave katî ve süresiz 

teminat mektubu verilmesi ve yenileme masraf karşılığı ödenmesi kaydıyla, Kurumca üçer yıllık sürelerle 

yenilenebilir (İŞKUR K.m.17/V). Kurum, iş ve işçi bulma faaliyeti için izin verilmesi ve izin yenilenmesi 

işlemleri ile ilgili olarak özel istihdam bürolarından masraf karşılığı alır (İŞKUR K.m.17/VI). 

 

Verilen iznin yenilenmesi için öngörülen şartların yerine getirilmemiş olması halinde yenileme talebi reddedilir 

(İŞKUR K.m.18/I). 
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Özel istihdam bürolarına verilen izinler; iznin verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren 

onsekizayiçerisindehiçbirişeyerleştirmeişlemigerçekleştirilmemiş, izin verilmesi veya yenilenmesi için aranan 

şartların taşınmadığı veya kaybedildiği tespit edilmiş, bu Kanunun 19. maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarındaki yükümlülüklere Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilmelerine rağmen uyulmamış veya aynı 

maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde bir anlaşma yapılmış olması ve 20 maddenin (a), (b) ve (c) 

bentlerinde yer alan fiillerin üçüncü kez tekrarlanması halinde iptal edilir (İŞKUR K.m.18/II). 

 

Özel istihdam büroları,yenilememe ve iptal kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün 

içinde Kuruma itiraz edebilirler. İtirazların otuz gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. İtiraz yoluna 

başvurulmuş olması ilgililerin yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmaz (İŞKUR K.m.18/III). 

 

2.6. Denetim 

 

Özel istihdam bürolarının bu Kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetlerini denetleme yetkisi Kurum 

müfettişlerine aittir. Özel istihdam büroları, müfettişlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin 

doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar (İŞKUR K.m.17/VII). 

 

2.7. Özel İstihdam Bürolarının Faaliyetleri 

 

Özel istihdam büroları, yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam 

ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabilirler. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işçi 

bulma faaliyetlerinde bulunamazlar. Özel istihdam büroları, mesleki olarak geçici iş ilişkisi düzenleme 

faaliyetinde bulunamazlar (Yön.m.5). 

 

Özel istihdam büroları, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri sadece iş ve işçi bulma faaliyeti için gerekli 

olması halinde toplayabilir, işleme tabi tutabilir veya bunlardan yararlanabilir (İŞKUR K.m.19/I).  

 

Özel istihdam büroları iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve ücret 

alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Ancak yönetmelikle belirlenecek 

meslekler ve üst düzey yöneticiler için işe yerleştirilenlerden ücret alınmasına izin verilebilir (İŞKUR 

K.m.19/II). 

 

İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak; özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş 

arayanlarla ücret konusunda anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat 

temin etmeleri halinde özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar; işgücünün 

sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını 

taşıyan anlaşmalar; bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam 

bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar geçersizdir (İŞKUR K.m.19/III). 

 

2.8. Kuruma Bilgi, Belge Verme ve Saklama Yükümlülüğü 

 

Özel istihdam büroları işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan iş arayanlar, açık işler ve işe 

yerleştirmelerle ilgili istatistikleri düzenli olarak Kuruma bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer 

bilgi ve belgeleri de talebi üzerine Kuruma vermek zorundadırlar (İŞKUR K.m.19/IV). 
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Yönetmeliğin 15.maddesinin ilk fıkrasına göre de özel istihdam büroları, işgücü piyasasının izlenmesi için 

gerekli olan; iş arayanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili üçer aylık dönemlere ait istatistiklerini, internet 

ortamında nisan, temmuz, ekim ve ocak ayının 20’sine kadar Kuruma göndermek; izin aldıktan sonra unvan, 

faaliyet alanı, yetkili kişi, nitelikli personel, posta adresi, internet sayfası ve elektronik posta adresi 

değişikliklerini ise 10 gün içinde başvurusunu yaptığı il veya şube müdürlüğüne bildirmek, uygulamanın takibi 

için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talep edilmesi halinde Kuruma vermek zorundadır.  

 

Yönetmeliğin 15.maddesinin ikinci fıkrasına göre ise özel istihdam büroları, düzenleme tarihini izleyen takvim 

yılı başından itibaren; 

- Ücret alınabilecek mesleklerle ilgili yazılı sözleşmeleri üç yıl, 

- İş arayanlara ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini iki yıl, 

- İşe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini üç yıl, 

- İşverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgilerini iki yıl,  

- İstatistikî bilgilerin Kuruma gönderildiğine dair belgeleri iki yıl, 

- Kurumca onaylanan yurtdışı iş sözleşmelerini beş yıl, 

- Yetkili kişi dışında imza atabilecek kişilerle ilgili olarak düzenlenen belgeleri iki yıl, 

 

süreyle saklamak ve Kurumun talebi halinde ibraz etmek zorundadır.  

 

2.9. Ücret Alınabilecek Meslekler 

 

Özel istihdam büroları; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçı meslek 

guruplarında yer alanlar ile genel müdür veya bu göreve eş ya da daha üst düzey yöneticilerden ücret alabilir 

(Yön.m.13). 
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2.10. Yazılı Sözleşme Yapma Zorunluluğu Bulunan Haller ve Sözleşmenin Unsurları 

 

Özel istihdam büroları 13.maddede belirtilen (ücret alınabilecek) mesleklerde ve görevlerde işe yerleştirmeler 

için işçi ve işveren ile yazılı sözleşme düzenler. İş arayanlara ve işe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim, 

meslek bilgileri ile işverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgileri kayıt altına alınır. 

Yapılan sözleşmelerde; iş arayanın kimlik bilgileri, işyerine ait bilgiler, işe yerleştirme karşılığı işçi veya 

işverenden alınan ücret, işçinin çalışacağı işte alacağı brüt ücret tutarı, yerleştirilen meslek ve/veya pozisyona 

ilişkin hususların bulunması zorunludur (Yön.m.14). 
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D. MESLEK BİLGİ KAYNAKLARI 

 

 

 

Türkiye İş Kurumu* 

 

 

 

 
* Bu bölüm Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. 
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MESLEK BİLGİ KAYNAKLARI 

 

“İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri  

meslek ve çalışma hayatıyla ilgili bilgilerin  

bireysel bazda ele alınarak kullanılması esasına dayanır.” 

Ülkemizde iş ve meslek seçimi ve buna bağlı olarak işyeri veya mesleki eğitim yerlerinin tercihi, sistemli bir 

yönlendirmeye bağlı olarak yapılamadığından, bu tip tercihler tesadüflere ya da bazı zorunluluklara göre 

belirlenmektedir. Bireylerin istemeden ya da tesadüfen seçtikleri işte çalışıyor olmaları; sık sık iş değiştirme, 

işinden memnun olmama; dolayısıyla isteksiz çalışma ve verimsizlik, mesleki yenilikleri takip edememe gibi 

problemleri beraberinde getirmektedir. Bu problemler, çalışılan işletmeyi, sektörü ve ülke ekonomisini 

olumsuz yönde etkilemekte, ulusal rekabet gücünü de zayıflatmaktadır. 

Bu kadar önemli olan iş ve meslek seçimi konusunda gerçekçi ve doğru karara ulaşabilmek için bilinçli 

adımlar atılmalıdır. Şöyle ki; öncelikle bireyler kendilerini ve meslekleri tanımalı, çalışma hayatı, işyerleri ve 

mesleki eğitim yerleri hakkında bilgi edinmelidir. Daha sonra kendisi ve meslekler hakkında edindiği bilgileri 

değerlendirmeli ve seçtiği meslekle ilgili formasyon kazanabileceği uygun eğitim yerine yönelmelidir. Bu 

aşamalardan geçerek meslek seçimi konusunda karara ulaşan bireyler, mesleklerinde başarılı olabilir ve daha 

önce sözünü etmiş olduğumuz olumsuzlukları yaşamazlar. 

Değerlendirme süreci, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin en önemli noktasıdır. Gerçekçi ve uygulanabilir 

bir istihdam eylem planının hazırlanmasında ve takibinde en önemli yol gösterici unsurdur. Dolayısıyla bireyin 

kendini tanıma sürecinde, veri toplanması ve yorumlanmasında ne denli başarılı olunursa olunsun, meslekler, 

çalışma hayatı hakkında sistematize meslek bilgi kaynakları yoksa, ayrıca iş ve meslek danışmanı çalışma 

ortamı ve koşulları hakkında bilgi sahibi değilse, değerlendirme süreci o kadar başarısız olacak demektir. 

Hatta iş ve meslek danışmanı pek çok iş ve mesleğin icra edildiği ortamları bizzat görmeli, çalışanları 

izlemelidir. İşyeri ziyaretleri sırasında edindiği bilgi sayesinde örneğin, akciğer rahatsızlığı geçirmiş bir kimseyi 

matbaa alanındaki iş ve mesleklere yönelmesinin sakıncaları konusunda uyarabilecek ve/veya çalışma ortamı 

hakkında özellikle bilgi vererek doğru karara ulaşmasına ve kişinin kendisine daha uygun iş ve mesleklerde 

alternatif oluşturmasına yardımcı olabilecektir.  

İş ve meslek danışmanları genel olarak meslekler hakkında bilgi sahibi olmaları dışında, işletmelerin 

yararlandığı teknolojik altyapı, bu alandaki gelişmelerin işletmelere nasıl yansıdığı hakkında da bilgi sahibi 

olmalıdırlar. Bazı işletmelerde o meslek mekanik aletler kullanılarak icra edilirken, bazı işletmelerde otomatik 

veya yarı otomatik aletlerle icra ediliyor olabilir. O zaman o işin/mesleğin gerektirdiği nitelik ve şartlarda da 

değişiklik olacaktır. Aynı iş için özellikle el ve parmak becerisi gerekirken, bu yetenek yerine şekil algısı, teknik 

resim vb. gerekebilir. Burada danışmanların bizzat işyerlerine giderek mesleki gelişmeleri yerinde izlemeleri 

yararlı olacaktır. 

İş ve meslek danışmanı mesleğin gerektirdiği eğitim düzeylerine göre de değerlendirme yapmak zorundadır. 

Örneğin; yüksek düzeyde akademik yetenek, bir bilgisayar teknikerinden beklenmezken, bilgisayar mühendisi 

olmak isteyenler için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. 

Bütün bunlardan dolayı iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, meslek ve çalışma hayatıyla ilgili bilgilerin 

bireysel bazda ele alınarak kullanılması esasına dayanır. 

Bu kapsamda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yürütmekte olduğu iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin alt 

yapısı olması düşüncesinden hareketle, meslekler, çalışma hayatı, eğitim kurumları hakkında bilgilerin 

sistematize edilerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu meslek bilgi merkezlerini kurmuştur.  

Ekte, İŞKUR tarafından hazırlanmış, ‘Avukat’ ve ‘Makastar’ mesleklerinin örnek meslek bilgi dosyaları yer 

almaktadır. 
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AVUKAT 

__________________________________________________ 

 

TANIM  

 

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve 

bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir. 

__________________________________________________ 

 

A- GÖREVLER 

 

- Bir kimsenin avukatlığını (müvekkilinin vekillik istemini) kabul etmeden önce ilgiliyi dinler, varsa 

dava dosyasını inceler, 

- Müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder, 

- Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler ve bunları savunmasına 

dayanak yapar, 

- Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır, 

- Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar, 

- Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar, 

- Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak 

için savunma metnini hazırlar ve konuşma yapar, 

- Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye sunacağı dosyayı hazırlar, 

- İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi verir ve danışmanlık yapar, 

- İcra takipleri yapar, 

- Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar. 

 

KULLANILAN ALET, MALZEME VE YARARLANILAN KAYNAKLAR 

 

- Kırtasiye ( Dosya, klasör, kağıt, kalem ), 

- Daktilo, bilgisayar, 

- Avukatlık cübbesi, 

- Mevzuat (Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı kararları vb.). 
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AVUKAT 

__________________________________________________ 

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

 

Avukat olmak isteyenlerin; 

- Sözel yeteneğe, 

- Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne, 

- Olayları derinliğine araştırma merakına, 

- Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine, 

- Akıcı konuşma becerisine ve 

- Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekir. 

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

 

Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda 

çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet 

görevlileriyle iletişim halindedir. Avukatlık yoğun sorumluluk gerektiren, hareketli bir meslektir. 
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AVUKAT 

 

D- MESLEK EĞİTİMİ 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

 

Mesleğin eğitimi Hukuk Fakültelerinde verilmektedir. 

 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Antalya), 

 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Eskişehir), 

 Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ankara), 

 Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi (Erzurum), 

 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (İstanbul), 

 Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Ankara), 

 Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ankara), 

 Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Mersin-Tarsus), 

 Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ankara), 

 Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Diyarbakır), 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İzmir), 

 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kayseri), 

 Erzincan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 

 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İstanbul), 

 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ankara), 

 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

 İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 

 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

 Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 

 Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 

 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

 Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (İstanbul), 

 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İstanbul), 

 Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İstanbul), 

 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Konya), 

 Ufuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Ankara), 

 Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Bursa), 

 Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İstanbul), 

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER 

- Mantık,  - Türkçe ve Kompozisyon 

- Sosyoloji,  - Tarih 
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AVUKAT 

 

D- MESLEK EĞİTİMİ 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için; 

 Lise veya dengi okul mezunu olmak, 

 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) “Hukuk” lisans programı 

için yeterli “TM-2”puan almak. 

 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda“Hukuk” lisans programı ile 

ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. 

 

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Türkçe-Matematik alanından 

mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan 

mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. 

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları 

azalmaktadır. 

Adalet ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı 

oldukları takdirde, “Hukuk” lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 
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D- MESLEK EĞİTİMİ 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

 

Eğitim süresi 4 yıldır.4 yıllık ön eğitimi tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Stajın 6 aylık 

bölümü mahkemelerde diğer 6 aylık bölümü deneyimli bir avukatın yanında çalışarak geçer. 

Eğitimin 1. yılında: Hukuka Giriş, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, Atatürk İlkeleri 

ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, 

2. yılında: Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk 

Tarihi ve Yabancı Dil yanında, Sosyoloji, Kriminoloji, İstatistik, Siyasi Tarih, İşletme Ekonomisi, Haberleşme 

Hukuku, Çalışma Ekonomisi gibi seçmeli dersler alırlar, 

3. yılında: Medeni Hukuk (Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Kara Ticaret Hukuku) Hukuk 

Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Yabancı Dil ve seçmeli derslerden: Hukuk 

Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Doğal Kaynaklar Hukuku, Hava ve Uzay 

Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, Ekonomik Suçlar gibi dersler alırlar, 

4. yılında: Ceza Usulü Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcra-İflas 

Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, seçmeli derslerden de, Askeri Ceza Hukuku, Adalet Psikolojisi, 

Medeni Hukuk gibi dersler alırlar. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ders programı H-EK BİLGİLER bölümünde yer almaktadır. 

Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda yanında staj 

yapılan avukat tarafından verilen rapor ışığında Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır. Yapılan sınav 

sonucunda yeterli görülmeyenlerin stajı tekrarlanabilmektedir. 

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN 

 

Hukuk Fakültesi eğitimini tamamlayanlar "Lisans Diploması", stajını tamamlayanlar "Avukatlık" belgesi 

alırlar 
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E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

 

Hukuk fakültesini bitirenler stajlarını tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya 

başlayabilirler. Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde 

çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir. 

Karmaşıklaşan toplumsal düzen, değişen üretim biçimi ve oluşan sosyal ve ekonomik örgütlenmeler, 

bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerini düzenleyen yasalar, uzmanlaşmış kişilere olan gereksinimi 

gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu nedenle hukukçulara her zaman ihtiyaç vardır. Avukatlar her tür 

ekonomik ve sosyal organizasyonlar içinde iş bulma olanağına sahiptir. 

Ayrıca hakim, savcı, noter, müfettiş, hariciye meslek memurluğu da yapma olanakları vardır. Bu 

meslekte kadınların çalışma oranları da her geçen gün artmakta olup bu oran %30 civarındadır. 

 

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER 

 

Hukuk, dinamik bir kavramdır. Her türlü gelişme ve değişme hukuk sistemini de etkilemektedir. Bu 

nedenle bu meslekte uzmanlaşma çok daha hızlı gelişecek ve meslek mensuplarının daha tempolu ve 

karmaşık hukuk sorunlarıyla karşılaşması söz konusu olacaktır. 

Mesleği seçen kişinin, Avrupa Topluluğu Hukuku başta olmak üzere, yabancı hukuk sistemleri 

hakkında bilgi sahibi olmaları tercih edilmektedir. 

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ  

 

EĞİTİM SÜRESİNCE 

 

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek 

Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisinden faydalanırlar. Çeşitli kamu ve özel kurum ve 

kuruluşlar aradıkları şartları taşıyan başarılı öğrencilere burslar vermektedir. 

 

EĞİTİM SONRASI  

 

Kendi adına ve hesabına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte 

uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan 

avukatlar ise, çok büyük farklılıklar gösteren ücretler almaktadırlar. Genel olarak, asgari ücretin 4 ile 

15 katı gibi çok farklı düzeylerde ücretler alınmaktadır. 
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G- MESLEKTE İLERLEME 

 

Avukatlar, meslek yaşamlarını avukat olarak sürdürebildikleri gibi, hukuk fakültelerinde yüksek lisans 

ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta sırası ile doktor, doçent ve profesör 

unvanlarını alarak öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Öğretim üyesi olarak uzmanlık alanında serbest 

de çalışabilirler. Avukatların, kamu ya da özel kurumlarda, yöneticiliğe yükselmeleri mümkündür. 

Ayrıca, yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir. (Örn: Vergi davaları, ticari davalar, 

idari davalar vb.). Noterlik belgesi alarak noter olabilirler. 

 

BENZER MESLEKLER 

 

- Hakimlik, 

- Savcılık, 

- Noterlik. 
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H- EK BİLGİLER 

 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim programı; 

I yıl: Hukuk Başlangıcı, Anayasa Hukuku, Roma Özel Hukuku, İktisat, Medeni Hukuk (Giriş, Kişiler ve 

Aile Hukuku), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Muhasebe Bilanço, Spor Hukuku, Avrupa 

Topluluğu ve Türkiye Ekonomik İlişkileri, Vakıf Hukuku, Kalkınma Hukuku, Sosyoloji, Umumi Hukuk 

Tarihi, 

II yıl: İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Türk Hukuk Tarihi, Borçlar Hukuku (Genel 

Hükümler), Devletler  Umumi Hukuku, İmar ve Şehircilik Hukuku, Maliye, Türk Dili, Mukayeseli 

Hukuk, Kitle Haberleşme Hukuku, Roma Kamu Hukuku, Siyaset Bilimi, Çevre Hukuku, Kriminoloji, 

Bütçe Hukuku, Ekonomik Sistemler, Hukuk Metodolojisi, Yabancı Dil, 

III yıl: Ticaret Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Eşya 

Hukuku, Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Medeni Usul Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Özel 

Hükümler), Deniz Kamu Hukuku, Uluslararası İktisat, Sağlık Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Tüketici 

Hukuku, Mahalli İdareler Ekonomisi, Sermaye Piyasası Hukuku, Rekabet Hukuku, Avrupa Hukuku, 

Özgürlükler Hukuku, Yabancılar İçin Türkçe Hukuk Dili, Yabancı Dil, 

IV yıl: Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak), İcra-İflas Hukuku, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku, Miras 

Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kamu 

Hukuku okutulmaktadır.  

 

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI 

 

 Meslek Elemanları, 

 2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,  

 Çeşitli Üniversitelerin Katalogları, 

 ÖSYS(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzu – 2010 

 Meslek Yüksek Okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey 

Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu, 

 ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000, 

 Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar. 

 

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

 İlgili Eğitim Kurumları, 

 Barolar Birliği 

 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi, 

 Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri. 
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TANIM 

 

Konfeksiyon ürünleri imalatında kumaş ve yardımcı malzemeyi kalıba göre ve çok katlı olarak kesen, 

kullanılan makine ve ekipmanın bakımını yapan kişidir. 

__________________________________________________ 

A- GÖREVLER 

 Kesim için hazırlık amacıyla kumaş ve malzemeyi kontrol eder,  

 Kesim planını ve kalıpları kontrol eder, 

 Pastal (kalıp) çizimlerini hazırlar, 

 Kesim motoru ve hızar bıçağını hazırlar, 

 Kumaş ve malzemenin kesimini yapar, 

 Kesim sonrası parçaları kontrol eder, beden ve desenlere göre ayırır, 

 İşe uygun makineyi seçer ve kullanır, 

 Kullandığı makine ve ekipmanın bakımını yapar, 

 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri takip eder. 

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

 

 El makası, falçata, 

 Dik bıçaklı kesim motoru, 

 Elektromakas, 

 Hızar, matkap, 

 Çelik eldiven, 

 Kesim kalıpları ve kesim masası, 

 Ağırlıklar, 

 Maşa, 

 Meto makinesi, 

 Pastal ütüsü, 

 Yağdanlık, 

 Cetveller, 

 Tornavida, 

 Kağıt bant, Kalem, 

 Kalıp kartonu, 

 Kumaş çeşitleri, 

 Mezura, Pastal kağıdı, 

 Ribanalar, taban kağıdı, telalar, yapıştırıcı. 
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B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

 

Makastar olmak isteyenlerin; 

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, 

- El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, 

- Göz ve ellerini eşgüdümlü kullanabilen, 

- Ayrıntılara dikkat eden, titiz, 

- Sabırlı ve ekip çalışmasına yatkın kimseler olmaları gerekmektedir. 

 

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

 

Makastarlar tekstil konfeksiyon fabrikaları ve konfeksiyon ürünleri üretimi yapan fabrika ve atölyelerinin 

kesim bölümlerinde, kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma ortamı aydınlık ve gürültülü olup, havada kumaş 

tozları bulunabilir. Görev ayakta yürütülür. Çalışırken yöneticilerle ve diğer meslektaşları ile iletişimde 

bulunurlar. 
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D- MESLEK EĞİTİMİ 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

 

 

Yaygın eğitim kapsamında; mesleki eğitim merkezleri, pratik kız sanat okulları, kız teknik öğretim 

olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde, yılın her ayında kurs grupları oluşturularak mesai 

saatleri içinde ve dışında (hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili) mesleğin eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra 

talep olması halinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinde de İşgücü Yetiştirme Kursları kapsamında 

mesleğin eğitimi verilmektedir. 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

 

 Mesleki eğitim merkezlerinde eğitime başlamak için en az ilköğretim mezunu olmak, 14 

yaşını doldurmuş olmak, sağlık durumu mesleğe uygun olmak eğitim görmek istediği 

meslekte bir iş yeri ile sözleşme imzalamak gerekmektedir. 

 Halk eğitim merkezlerinde bu alanda eğitim görmek için en az ilköğretim okulu mezunu 

olmak ve en az 15 kişilik grubun oluşturulması gerekmektedir. 

 Türkiye İş Kurumu İşgücü Yetiştirme Kurslarında eğitim görmek isteyen kursiyerler için; 

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 

- 15 yaşını bitirmiş olmak, 

- En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 

- Yetiştirilecekleri meslekler için işverenin belirlediği özel şartlara sahip olmak 

gerekmektedir. 

 Düzenlenecek diğer kurslarda da bu alanda eğitim görebilmek için en az ilköğretim okulu 

mezunu olmak yeterlidir. 
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D- MESLEK EĞİTİMİ 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

 

 Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel 

eğitimden sonra ise 1.5 yıldır.  

 Mesleğin eğitimi halk eğitim merkezlerinde “Giyim Üretim Teknolojisi” alanı “Makastar” programında 

3.seviyede 640-424 saat arasında verilmektedir. (Bakınız: H- EK BİLGİLER-Meslek seviyesinin anlamı) 

 Türkiye İş Kurumu'nda ise mesleğin eğitim süresi 2-6 aydır. 

 Düzenlenecek diğer kurslarda da eğitim süresi kişilerin mezun oldukları eğitim kurumuna göre 

değişmektedir. 

 Eğitim süresince; giysi için ölçü alımı, kesimin yapılması, kalıp çıkarma teknikleri, tekstil ürünleri 

analizi ve mesleki hesaplamalar gibi konularda eğitim verilmektedir. 

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN 

 

Mesleki eğitim merkezinde eğitimini tamamlayanlar, eğitim sonunda kalfalık sınavlarına girerek başarılı 

oldukları takdirde "Kalfalık Belgesi" alırlar. 

 

Diğer kurslarda meslek eğitimini tamamlayanlara ise “Kurs Bitirme Belgesi” verilmekte ve unvan olarak 

eğitimi tamamlanan alan adı yazılmaktadır. 
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A- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

 

Makastarlık, konfeksiyon üretim işletmelerinde geniş iş olanaklarına sahip bir meslek alanıdır. Kısa bir 

eğitimden geçerek mesleğe intibak eden makastarlar, hareketli bıçağı bulunan bir makine ile çalışmaktadırlar. 

Bu sebeple bu mesleği icra edecekler dikkatli ve deneyimli kişiler arasından seçilmektedirler. 

Bilgisayar destekli serim ve kesimle birlikte "Metolamacılık" ve "Tasnifcilik" alanlarının birleşme eğilimi 

içerisine girdiği gözlenmektedir. Meslek içerisinde kalite kontrol gibi alanlarda branşlaşma başlamıştır. Bu 

meslekte öğrenilen bilgi ve becerilerin bir kısmının, deri konfeksiyon, ayakkabı üretimi gibi alanların butik 

tarzı üretim yönteminde kullanılabileceği düşünülmektedir.  

Mesleğin yürütülmesi için; planlama, organizasyon bilgileri, tekstil bilgisi, kalite bilinci ve kontrolü, bilgisayar 

kullanımı bilgisi ve bilgisayar destekli otomasyonun giderek önem kazandığı söylenebilir.Bu alandaki 

teknolojik gelişmeler, bilgisayar destekli serim ve kesimi kapsayan otomasyona doğru yönelmektedir.  

Günümüzde daha çok büyük ölçekli işletmelerde kullanılmaya başlayan programlanabilen serim masaları vb. 

yeni teknoloji ürünü makine ve ekipmanın yaygınlaşması ile bu alandaki iş verimi, hızı ve kalitesinin artması 

beklenmektedir. Dolayısı ile bilgisayar kullanımını geliştirecek altyapı eğitiminin verilmesi gereği kendini 

hissettirmektedir.  

Bu meslekte yetişmiş eleman bulmakta zaman zaman güçlükler yaşanmaktadır. Nitelikli eleman sıkıntısına 

çözüm olarak, meslekteki sınırlı eğitim olanaklarının geliştirilmesinde yarar görülmektedir. İşyerlerinin ücret 

tarifelerinde önemli sayılabilecek farklılıklar bulunmakta, bu nedenle iş devamlılığı sağlanamamakta, 

elemanlar sık sık iş değiştirmektedir. Becerisi yüksek olan iyi yetişmiş meslek elemanlarının iş bulma 

şanslarının yüksek olduğu söylenebilir. 

 

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ 

 

EĞİTİM SÜRESİNCE 

 

 3308 sayılı “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören 

öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir. 

 Eğitim gören adayların iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. 

 Bütün öğrenci haklarından yararlanırlar. 

 Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanırlar. 

 

EĞİTİM SONRASI 

 

 Makastar olarak özel bir işyerinde işe başlayan bir kişi başlangıçta net asgari ücret tutarında ücret 

alır. Bu kazanç işyerinin büyüklüğüne ve deneyim durumuna göre artar. 

 Kendi hesabına çalışanlar ise yaptıkları işe göre değişen miktarlarda gelir elde ederler.  
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G- MESLEKTE İLERLEME 

 

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME  

 

Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanlar alanlarında ustalık sınavına girerek başarılı oldukları takdirde 

“Ustalık Belgesi” almaya ve kendi işyerlerini kurmaya hak kazanırlar. 

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME   

Makastarın meslekte ilerlemesi, kendini yenilemesine ve deneyimine bağlıdır.  

BENZER MESLEKLER 

 

 Erkek terzisi 

 Kadın terzisi 

 Konfeksiyon biçici 

 Biçici (Deri giyecek) 

 Döşeme biçici 

 Eldiven biçici 

 

MAKASTAR 

_________________________________________________ 

 

H- EK BİLGİLER 

 

MESLEK SEVİYELERİNİN ANLAMI: 

 

1. Seviye: (Yarı vasıflı) (Dar kapsamlı beceri): Çeşitli olup, çoğunluğu tekrara dayalı ve sonucu önceden 

kestirilebilir becerileri yapabilme yeterliği gerektiren meslekleri içerir. 

2. Seviye:(Vasıflı) (Beceri): Çok çeşitli ve kapsamlı faaliyetleri değişik ortamlarda uygulayabilme 

yeterliği gerektiren meslekleri içerir. 

3. Seviye:(Yüksek vasıflı) (Kaliteli işçilik ve nezaretçilik): Kapsamlı, karmaşık ve çeşitli ortamlarda 

uygulamayı gerektiren faaliyetleri bağımsız olarak yapabilme, sorumluluk alabilme, başkalarını kontrol ve 

rehberlik edebilme yeterliği gerektiren meslekleri kapsar. 

4. Seviye: (Orta kademe yöneticilik) (Nezaretçi-Ustabaşı): karmaşık faaliyetlerde sorumluluk almayı, 

bağımsız çalışmayı gerektiren, çeşitli ortamlarda teknik ve profesyonel etkinliklerde bulunabilme, 

başkalarının iş sorumluluğunu üstlenme ve kaynakları verimli olarak kullanma boyutlarını içerir. 

5.Seviye:(Deneyimli yöneticilik) (Teknisyen): Temel ilkeleri değişik alanlarda ve sonucu kestirilemeyen 

ortamlarda uygulayabilme, başkalarının iş sorumluluğunu üstlenme, kaynakları kullanma, kişisel 

sorumluluk alabilme, bağımsız çalışma, analiz etme, problemi çözme, tasarlama, plânlama, uygulama ve 

değerlendirme yeterliğini gerektirir.  
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I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI 

 

 Meslek elemanları 

 4702 sayılı kanun 

 ÖSYM 2007 ÖSS kılavuzu 

 3308 sayılı yasa 

 Ali Osman Sönmez Anadolu Meslek, Endüstri Meslek Lisesi (Konfeksiyon Bölüm Öğretmenleri) 

 Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi (Konfeksiyon Bölüm Öğretmenleri) 

 Gemlik Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi (Konfeksiyon Bölüm Öğretmenleri) 

 Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar 

 

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

 İlgili eğitim kurumları 

 Türkiye İş Kurumu web sayfası: www.iskur.gov.tr 

 Ulusal Meslek Bilgi Sistemi: http://mbs.meb.gov.tr/ 

 Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri 

 

 

  

http://www.iskur.gov.tr/
http://mbs.meb.gov.tr/
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TEMEL ÇALIŞMA MEVZUATI 

 

1. İş Kanunu – 4857 Sayılı 

 

1.1. Kapsamı 

 

4857 sayılı İş Kanunu (RG.10.6.2003, 25134) ülkemizde işçi-işveren ilişkisini bireysel düzeyde düzenleyen 

temel kanundur. İşçi-işveren ilşkisini bireysel düzeyde düzenleyen diğer kanunlar ise 854 sayılı Deniz İş 

Kanunu ile 5953 sayılı Basın İş Kanunudur. 4857 sayılı İş Kanunu, 4. maddesindeki istisnalar dışında kalan 

bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına 

bakılmaksızın uygulanır (İK.m.1/II). 

 

1.2. İş Kanununun Kapsamı Dışında Kalanlar 

 

Deniz ve hava taşıma işlerinde; elli ve daha az işçi çalıştırılan tarım ve orman işyeri ve işletmelerinde; aile 

ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde; evlerde aile üyeleri ve 3. dereceye kadar 

hısımları arasında yapılan el sanatları işlerinde; ev hizmetlerinde ve 3 kişinin çalıştığı esnaf işyerlerinde İş 

Kanunu hükümleri uygulanmaz (İK.m.4/I). Çıraklar, sporcular ve rehabilite edilenler de yukarıdaki hüküm 

uyarına İş Kanunu’nun kapsamı dışında bırakılmıştır.  

Ancak kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve 

boşaltma işleri; havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler; tarım sanatları işleri; tarım alet ve 

makinelerinin yapıldığı işyerlerinde görülen işler; tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri; halkın 

faydalanmasına açık park ve bahçe işleri; işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri; Deniz İş 

Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden de sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile 

ilgili işler hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanır (İK.m.4/II). 

İş sözleşmesi çalışan ve bu yasanın kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi İş Kanunu’nun asgari ücrete 

ilişkin hükümlerinden yararlanır (İK.m.39/I). Aynı İş Kanunu’nun ücretin ödenmesi (İK.m.32), ücretin saklı 

kısmı (İK.m.35), ücret hesap pusulası (İK.m.37) ve ücret kesme cezasına (İK.m.38) ilişkin hükümleri kapsam 

dışındaki tarım işçileri ile esnaf ve sanatkar işyerinde çalışan işçilere de uygulanır (İK.m.113). 

4857 sayılı İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu kapsamına girmeyen iş ilişkilerine; bu kanunlarda 

hüküm olmayan hallere ve İş Kanunu m.10 anlamında süreksiz işlere Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

1.3. İş Kanununun Temel Kavramları 

 

1.3.1. İş sözleşmesi  

 

İş sözleşmesi bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi 

üstlenmesinden oluşan sözleşmedir (İK.m.8/I). Ücret olmadıkça iş sözleşmesinin varlığından söz edilemez. 

Bağımlılık unsuru gereği işçi, iş görme borcunu işverenin yönetim, gözetim ve denetimi altında yerine getirir. 

İş sözleşmesi sürekli ve karşılıklı borç ilişkisi kuran bir sözleşmedir. 

 

İş sözleşmesi kural olarak herhangi bir şekle bağlı olmaksızın (sözlü olarak da) kurulabilir (İK.m.8/I). 4857 

sayılı İş Kanunu bazı iş sözleşmesi türleri için yazılı şekil zorunluluğu öngörmüştür. Buna göre belirli süreli iş 
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sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmeleri ve takım sözleşmeleri yazılı yapılmak zorundadır 

(İK.m.8,11,14,16). 

 

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç 2 ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük 

ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise 

sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge 

vermekle yükümlüdür (İK.m.8/III). 

 

1.3.2. İşçi  

 

İK uyarınca bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir (İK.m.2/I). Her işçi İş Kanunu 

kapsamına girmez. İş sözleşmesi ile çalışsalar dahi İK.m.4’de sayılan kişiler İş Kanununa göre işçi sayılmazlar. 

İş sözleşmesinin dışındaki iş görme sözleşmeleri (istisna, vekalet) ile çalışanlar da işçi sayılmazlar. 

 

1.3.3. İşveren  

 

İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum veya kuruluşlara işveren denir 

(İK.m.2/I).  

 

1.3.4. Alt işveren (Taşeron)  

 

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir 

bölümünde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için 

görevlendirdiği işçilerini, sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren alt işveren olarak tanımlanır 

(İK.m.2/VI).  

 

Alt işveren, asıl işverenden aldığı işi asıl işverenin işyerinin bir bölümünde, kendi adına ve hesabına ayrı bir 

işveren olarak ve kendi işçileriyle yürütür. Alt işverenin aldığı iş asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerinde 

(temizlik, güvenlik, yemek vb.) olabilir. 

 

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, 

iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt 

işveren ile birlikte (müteselsilen) sorumludur (İK.m.2/VI). 

 

4857 sayılı İş Kanunu çalışma yaşamında giderek artan taşaronlaşmayı engellemek için bir takım özel 

hükümler öngörmüştür. Buna göre asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya 

devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren 

ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı 

kabul edilerek, alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. Aynı 

şekilde 4857 sayılı İş Kanunu işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler 

dışında asıl işin bölünerek alt işverenlere verilmesini de yasaklamıştır (İK.m.2/VII). 
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1.3.5. İşveren vekili 

 

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili 

denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. İş 

Kanununda işverenler için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da 

uygulanır. İşveren vekillerinin sorumlulukları işveren adına yönetim yetkisine sahip olduğu görev ve yetki 

alanı ile sınırlıdır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz (İK.m.2/IV-

V). 

 

1.3.6. İşyeri  

 

İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte 

örgütlendiği birime işyeri denir. İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı 

bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, 

yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar 

da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu 

kapsamında bir bütündür (İK.m.2/III). Bir yerin işyeri sayılıp sayılmamasında o yerde görülen işin niteliği, o 

yerde kaç kişinin çalıştığı veya işverenin o yerin maliki olup olmaması bir önem arzetmez  

 

İşyerinin devri İş Kanunu’nun 6. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Maddeye göre işyeri veya işyerinin 

bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir 

bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, 

işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre 

işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir 

tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu 

yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıl ile sınırlıdır. Tüzel kişiliğin 

birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri 

uygulanmaz. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün 

devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya 

devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih 

hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır. İş Kanunu’nun 6. madde 

hükmü iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde 

uygulanmaz. 

 

1.4. İş Kanununda Düzenlenen İş Sözleşmesi Türleri 

 

1.4.1. Sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri 

 

Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenleresürekli iş denir. 

İş Kanunu’nun çoğu hükmü (m. 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geçici 6) süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmaz. Süreksiz işlerde, 

bu maddelerde düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır (İK.m.10). Sürekli-süreksiz iş 

ayırımında kullanılan 30 işgünü ölçütünde önemli olan yapılacak işin objektif olarak kaç işgünü süreceğidir. 

Bu açıdan işin fiilen ne kadar sürdüğü önem taşımaz. 
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1.4.2. Belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri 

 

İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl; belirli süreli olması istisnadır. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak 

yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya 

belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde 

yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Objektif koşulların yokluğu halinde sözleşme belirsiz süreli 

iş sözleşmesi sayılır ve onun hukuki rejimine tabi olur. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, 

birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli 

kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar (İK.m.11). 

 

İşveren, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça belirsiz süreli çalışan işçi karşısında, belirli süreli çalışan işçiye 

farklı işlem yapamaz (İK.m.5,12). İş ilişkisinde veya sona ermesinde belirsiz süreli çalışan işçi karşısında 

belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapıldığında; işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir 

tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir (İK.m.5). Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan 

işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı 

süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede 

geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı 

gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem 

uygulanır. Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir 

(İK.m.12).  

 

1.4.3. Tam süreli - Kısmi süreli iş sözleşmeleri 

 

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, haftalık azami çalışma süresi (45 saat) olarak belirlendiği iş 

sözleşmeleri tam süreli iş sözleşmesi olarak nitelendirilir. İşçinin haftalık çalışma süresinin tam süreli iş 

sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli 

iş sözleşmesi olarak tanımlanır (İK.m.13). Kısmi süreli çalışma tam süreli çalışmadan sürenin kısalığı ile ayrılır. 

Önemli ölçüde az olma kriteri İş Kanunu’nun gerekçesinde ve Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde 2/3 oranı 

(haftalık 30 saat)olarak açıklığa kavuşturulmuştur. 

 

Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî 

süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin 

ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak 

ödenir. Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde çalışan işçilerin, 

niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye 

geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur (İK.m.13). 

 

1.4.4. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi 

 

Kısmi süreli iş sözleşmesinin özel bir türüdür. Yazılı olarak yapılma zorunluluğu vardır. İşçinin yapmayı 

üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin 

kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Hafta, ay veya yıl gibi 

bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma 
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süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya 

çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına 

sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce 

yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst 

üste çalıştırmak zorundadır (İK.m.14). İş Kanunu’nun gerekçesine göre çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş 

sözleşmeleri kısmi süreli iş sözleşmelerinin özel bir türü olduğundan, kısmi süreli iş sözleşmelerine 

uygulanacak kurallar çağrı üzerine dayalı iş sözleşmelerinde uygulama alanı bulur. 

 

1.4.5. Deneme süreli iş sözleşmeleri 

 

Taraflar iş sözleşmelerinde bir deneme süresi öngörüp öngörmemekte serbesttirler. Taraflarca iş 

sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Bu süre toplu iş 

sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine 

gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır 

(İK.m.15). Deneme süresi içinde taraflar karşılıklı borçlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu süre içinde 

işçi İş Kanunundan kaynaklanan tüm haklarını talep edebilir. İşçi sigortalı sayılır ve bunun yanındasendikal 

haklardan da istifade edebilir. Deneme süresi işçinin kıdeminden sayılır.  

 

1.4.6. Takım sözleşmesi ile kurulan iş sözleşmeleri  

 

Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle 

yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre 

kararlaştırılmış olursa olsun, yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı 

gösterilir. Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren arasında 

takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır. İşe başlamasıyla iş sözleşmesi 

kurulan işçilere ücretlerini işveren veya işveren vekili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. Ücretlerin takım 

kılavuzuna ödenmiş olması işvereni işçilere karşı sorumluluktan kurtarmaz. Takım kılavuzu için, takıma dahil 

işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz (İK.m.16). Takımdaki işçilerden 

biri, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlamazsa takım kılavuzu işverene karşı, Borçlar Kanununun 3. 

kişinin fiilini taahhüt hükümleri çerçevesinde sorumludur. 

 

1.4.7. Geçici (Ödünç) iş ilişkisi  

 

Aslında bir iş sözleşmesi türü değil bir iş ilişkisi türüdür. İş Kanununda iş ilişkisi, işçi ile işveren arasında 

kurulan ilişki olarak tanımlamıştır (İK.m.2). Geçici iş ilişkisi İş Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenmiş olup 3 

tarafın (işçi-devreden işveren-devralan işveren) iradeleri ile oluşan üçlü bir hukuki ilişkidir. Maddeye göre 

işveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi, yapmakta olduğu işe benzer işlerde 

çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde, 

işçi ile devralan işveren arasında geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde devreden işveren ile işçi arasında 

iş sözleşmesi sona ermez. Devreden işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam etmektedir. Ancak işçi bu 

sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan (devralan) işverene karşı 

yerine getirmekle yükümlü olur (İK.m.7/I). İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan 
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geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur. Sözleşmeden aksi anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve 

yükümlülüklerine ilişkin İş Kanunu hükümleri geçici iş ilişkisinde de uygulanır (İK.m.7/IV). 

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçiyetalimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine 

karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür (İK.m.7/I). Geçici iş ilişkisi 6 ayı geçmemek üzere yazılı olarak 

yapılır, gerektiğinde en fazla 2 defa yenilenebilir (İK.m.7/II). Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin 

kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden 

işveren ile birlikte sorumludur (İK.m.7/III). Ücretin geçici işverence ödeneceğinin kararlaştırılmış olması, 

işverenin müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığının tarafı ise, işçi 

grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamaz. İşveren, işçisini grev ve lokavt süresince kendi işyerinde 

çalıştırmak zorundadır. Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde toplu 

işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez (İK.m.7/V-VI). 

 

İşçi ile devralan işveren arasında iş sözleşmesi olmadığından devralan işverenin iş sözleşmesini fesih hakkı 

bulunmamaktadır. İşçi geçici işverene karşı geçerli veya haklı nedenle feshi gerektirecek bir davranışta 

bulunmuşsa, fesih hakkı devralan işveren tarafından değil devreden işveren tarafından kullanılabilir.  

 

1.5. İş Sözleşmesi Yapma Yasakları 

 

Anayasamıza göre kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Yine Anayasamız 

küçüklerin, kadınların, bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak 

korunmalarını öngörmüştür (Ay.m.50). 

  

1.5.1 Yaş küçüklüğü  

 

Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak olup; 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi 

tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına 

devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ağır ve tehlikeli 

işlerde çalıştırılamaz (İK.m.71). Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer 

altında/su altında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış işçilerin çalıştırılması yasaktır (İK.m.72). 

 

1.5.2. Cinsiyet 

 

Kadın işçiler her türlü ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı ve 

kadın işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde 

belirtilmektedir (İK.m.85). Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında/su 

altında çalışılacak işlerde her yaştaki kadın işçilerin çalıştırılması yasaktır (İK.m.72).  

 

1.5.3. Sağlık durumu  

 

Ondört yaşından 18 yaşına kadar (18 dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce, 6 ayda bir sağlık 

muayenesinden geçirilmesi zorunludur. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler işe girişte veya işin devamı 

süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları yönünde verilmiş muayene raporları 

olmadıkça, bu işlere alınamaz veya daha sonra çalıştırılmazlar (İK.m.86,87). 
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1.5.4. Yabancılık 

 

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok 

taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya 

başlamadan önce izin almaları gerekir. Bu izin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir ve 

uzatılır.  

 

1.6. İş Sözleşmesi Yapma Yükümlülükleri 

 

1.6.1. Özürlüler ve eski hükümlüler 

 

İş Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde 

%3 özürlü; kamu işyerlerinde %4 özürlü ve %2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına 

uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin 

yükümlülüğü toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 50 işçi tespitinde çıraklar, stajyerler, meslek eğitimi gören 

öğrenciler, alt işveren işçileri, geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçiler, özel güvenlik görevlileri ile yer altı ve su altı 

işlerinde çalıştırılanlar dikkate alınmazlar.  

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan tüm 

işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli 

çalışmaya dönüştürülür.  

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlamak zorunda olup; 

çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, çalıştırılabilecekleri işler, bağlı olacakları özel çalışma/mesleğe yöneltilmeleri, 

işverence nasıl işe alınacakları yönetmelikle düzenlenir. 

 

1.6.2. Maluliyeti sona eren işçiler 

 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde 

tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, 

yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aksi halde 

işveren işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 6 aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorunda kalır 

(İK.m.30/V). 

 

1.6.3. Askerlik veya yasal ödevi sona eren işçiler  

 

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 

ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, 

yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar 

bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde 

bulunan eski işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat öder (İK.m.31). 
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1.6.4. Toplu işten çıkarma kapsamında işten çıkarılan işçiler  

 

İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren 6 ay içinde, aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak 

istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır (İK.m.29/6). 

 

1.6.5. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları (İK 81) 

 

İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde İSG önlemlerinin belirlenmesi ve 

uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile 

koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin 

tehlike sınıf ve derecesine göre; bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini 

görevlendirmekle; sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya 

teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler (İK.m.81/I). Ancak işverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını 

veya bir kısmını, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine 

getirebilirler (İK.m.81/II). 

 

1.7. Ücret 

 

Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 3. kişiler tarafından sağlanan ve para ile 

ödenen tutardır (İK.m.32/I). Ücret anayasal düzeyde korunan bir sosyal haktır. Anayasamızın 55. maddesi 

uyarıca ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve 

diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim 

şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur. 

 

1.7.1. Ücretin ödenme şekli 

 

Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 3. kişiler tarafından sağlanan ve para ile 

ödenen tutardır. Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia 

olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Ücret, prim, ikramiye ve bu 

nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile ödenir. Yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme 

günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir (İK.m.32).  

 

1.7.2. Ücretin ödenme yeri  

 

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, işyerinde veya özel olarak açılan bir 

banka hesabına ödenir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel 

olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya 3. kişiler, 

işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan bankahesapları 

dışında ödeyemezler. Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, 

buralarda çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılamaz. İşçi buralarda yapılan ödemeyi kabul etmek zorunda 

değildir (İK.m.32). 
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1.7.3. Ücretin ödenme zamanı  

 

Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile ödeme süresi bir haftaya kadar 

indirilebilir. Ancak iş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile 

ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Yıllık izne çıkan işçilerin bu süreye ilişkin 

ücretleri izne başlamadan peşin ödenir veya avans olarak verilir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 

yıldır (İK.m.32). 5 yıllık zamanaşımı ücret alacağının doğduğu andan itibaren işlemeye başlar. 

 

Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme 

borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine 

getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen 

ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri 

çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz (İK.m.34). 

 

1.7.4. Ücret hesap pusulası  

 

İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel 

işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla 

çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve 

vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu 

işlemler, damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır (İK.m.37). 

 

1.7.5. Ücretin güvencesi 

 

1.7.5.1. Haciz ve devir yasağı 

 

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. 

Ancak,işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil 

değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır (İK.m.35). Haciz ve devir yasağına ilişkin bu kural İş 

Kanunu kapsamı dışında kalan tarım işçileri ile esnaf ve sanatkar işyerinde çalışan işçilere de uygulanır 

(İK.m.113).  

 

1.7.5.2. Hacizde öncelik 

 

Bir işverenin 3. kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, ham, yarı işlenmiş 

ve tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra takibi, bu işyerinde çalışan işçilerin 

icra kararının alındığı tarihten önceki 3 aylık dönem içindeki ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan 

sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder (İK.m.36/IV). 

 

1.7.5.3. Alt işveren işçilerinin ücretlerinin korunması 

 

Genel/katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla kurulan banka ve 

kuruluşlar; müteahhide verdikleri her türlü yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerin ücretlerinin müteahhit 
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veya taşeronlarca ödenmediğini tespit ettikleri takdirde, müteahhitten veya taşeronlardan istenecek 

bordrolara göre bu ücretleri bunların hak edişlerinden öderler (İK.m.36/I).  

 

Anılan müteahhitlerin bu işverenlerdeki her çeşit teminat ve hak edişleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve 

el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi, bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarını karşılayacak kısım 

ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. Bu maddede kamu tüzel kişilerine ve bazı 

teşekküllere verilen yetkileri asıl işveren olarak sorumluluk taşıyan bütün işverenler de kullanmaya yetkilidir 

(İK.m.36/III). 

 

1.7.5.4. Ücret Kesme Cezasının Sınırlandırılması  

 

İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası 

veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi 

gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda 2 gündelikten veya parça başına yahut 

yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin 2 günlük kazancından fazla olamaz. Bu paralar işçilerin 

eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına 

Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haizbankalardan birine, 

kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya 

mecburdur (İK.m.38).  

 

1.7.5.5. Ücrette İndirim Yapılamaması  

 

İşveren işçi ücretlerinde tek taraflı olarak indirim yapamaz. İşverenin tek taraflı olarak işçinin ücretinde 

indirim yapma yoluna gitmesi halinde değişiklik feshi(İK m.22) hükümleri uygulanır. 

 

1.8. Çalışma Süreleri 

 

1.8.1. Genel çerçeve 

 

İş Kanunu m.63 vd. maddelerinde çalışma süreleri düzenlenmiş ancak çalışma süresi tanımına yer 

verilmemiştir. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’ne (ÇSY) göre çalışma süresi, işçinin 

çalıştırıldığı işte geçirdiği süre olup İK.m.66/I deki süreler de ÇS’den sayılır. 

 

Normal çalışma süresi haftada en çok 45 saattir (İK.m.63) Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre işyerinde 

haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. İşgünlerinden birinde kısmen çalışılan 

işyerlerinde bu süre, haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına 

bölünmesi suretiyle günlük çalışma süresi belirlenir (ÇSY.m.4/II). Günlük çalışma süresinin başlangıç ve bitiş 

saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur ve işin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı 

şekilde düzenlenebilir (İK.m.67). 

 

Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık çalışma süresinin çalışılan günlere günde 11 saati aşmamak şartı ile 

farklı şekilde dağıtılabilmesi mümkündür (İK.m.63/II; ÇSY.m.5). Bu ihtimalde 2 aylık süre içinde işçinin 

haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık çalışma süresini aşamaz (toplu iş sözleşmesi ile aylık 

denkleştirme süresi 4 aya kadar artırılabilir). Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati 
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aşamaz (ÇSY.m.4/III). Ancak denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık ÇS’ler ile denkleştirme süresi 

uygulamasının başlangıç/bitiş tarihlerini işveren belirler (ÇSY.m.5).  

 

1.8.2. Çalışma süresinden sayılan haller 

 

İş Kanunu 66. maddesinde, fiili çalışma sürelerinin dışındaki bazı sürelerin de (farazi çalışma süreleri) günlük 

çalışma süresinden sayılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre yer altında/su altında çalışılacak işlerde işçilerin 

kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerdençıkmaları için gereken 

süreler; işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde 

yolda geçen süreler; işçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın 

ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler; işçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya 

işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini 

yapmaksızın geçirdiği süreler; işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte 

getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri 

esnasında geçen süreler, günlük çalışma süresinden sayılır. 

 

1.8.3. Gece çalışması 

 

Çalışma hayatında gece, en geç saat 20.00'den - en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her durumda en 

fazla 11 saat süren dönemdir (İK.m.69/I). İşçi kısmen gündüz, kısmen de gece dönemine giren saatlerde 

çalışmakta ise; çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastladığı takdirde bu çalışmalar gece 

çalışması sayılır (Postalar Halinde Çalışma Yönetmeliği, m.7/II). İşçilerin gece çalışmaları en çok 7,5 saat 

olabilir. Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılmaları yasaktır 

(İK.m.73/I). Kadın işçiler hakkında böyle bir yasak söz konusu olmayıp; bunların gece çalıştırılmalarına ilişkin 

usul ve esaslar Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte düzenlenmiştir 

(İK.m.73/II). 

 

İş Kanunu m.69/IV hükmü uyarınca gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun 

olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenmelidir. Aynı şekilde gece çalıştırılan işçiler en 

geç 2 yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin 

masrafları işveren tarafından karşılanır. Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen 

işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir (İK.m.69/V). 

 

1.8.4. Postalar halinde çalışma 

 

İşyerinde gündüz ve gece çalışması işin niteliğiden doğabileceği gibi, işveren de postalar halinde çalışmaya 

karar verebilir. İşçiler kural olarak gece postalarında 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz. İşçilerin sürekli olarak 

gece postalarında çalıştırılmaları İş Kanunu m.69/VII hükmü ile önlenmiştir. Hükme göre gece ve gündüz 

işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra 

gelen 2. çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında 2 

haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden 

diğer postada çalıştırılamaz (İK.m.69/son). Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere 

haftanın bir gününde 24 saaten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur (PHÇY.m.11). 
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1.8.5. Normalden az çalışma süreleri 

 

İş Kanunu m.63/son hükmü uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması 

gereken işleri düzenlemek üzere yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelikte uzun süre çalışılması iş sağlığı ve 

güvenliği bakımından tehlikeli işler, günde ancak 7,5 saat ve 7,5 saatten az çalışılabilecek işler olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu yönetmelik kapsamına giren işlerde, fazla çalışma yapılamaz. Bu işlerde çalıştırılan 

işçiler, günlük en çok iş sürelerinde çalıştırıldıktan sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamaz. 

 

1.8.6. Haftalık işgünlerine bölünemeyen çalışma süreleri 

 

Kara ve demiryolları ile deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve Deniz İş Kanununa 

tabi olmayan taşıma işlerinde çalışma süresinin haftanın işgünlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesinde, 

nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve 

esaslar, İş Kanunu m.76/I hükmü uyarınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu işlerde işverenlere en az 

2, en çok 6 aylık bir çalışma döneminde iş sürelerini denkleştirme olanağı sağlanmaktadır. Yönetmelik 

kapsamına giren işlerde bir çalışma dönemi içindeki haftalık çalışma süresi 45 saatten az veya çok olarak 

belirlenebilir. Ancak bu çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması 45 saati 

geçemez. Yoğunlaştırılmış iş haftalarında günlük çalışma süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7.5 saati, 

profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi ise 9 saati geçemez. 

 

1.8.7. Telafi çalışması 

 

İş Kanunu m.64/I hükmü uyarınca zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce 

veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal ÇS’lerin önemli ölçüde altında 

çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren 2 ay 

içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle 

çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla 

olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. 

 

1.8.8. Fazla çalışma  

 

1.8.8.1.Normal fazla çalışma 

 

Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. 

Fazla çalışma (FÇ), Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 63..madde 

hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal 

haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma 

sayılmaz (İK.m.41/I). 

 

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 

yükseltilmesi suretiyle ödenir (İK.m.41/II). Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında 

belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan 

ve 45saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat 
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fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 yükseltilmesiyle 

ödenir (İK.m.41/III).  

 

FÇ veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her 

saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 15 dakikayı serbest 

zaman olarak kullanabilir (İK.m.41/IV).  

İşçi hak ettiği serbest zamanı 6 ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır 

(İK.m.41/V).  

 

Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. FÇ ihtiyacı olan işverence bu onay her 

yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır (FÇY). Fazla çalışma süresinin toplamı 

bir yılda 270 saatten fazla olamaz (İK.m.41/VIII). Yönetmeliğe göre bu süre sınırı işyerlerine ve yürütülen 

işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. 

 

Günde ancak 7,5 saat veya daha az çalışılması gerekli işlerde, gece çalışmalarında, yer altında veya sualtında 

yapılan işlerde fazla çalışma yaptırılamaz (İK.m.41/VI; FÇY.m.7). 18 yaşını doldurmamış işçilere; sağlıklarının 

elvermediği sağlık raporu ile belgelenen işçilere; gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere de fazla 

çalışma yaptırılamaz (FÇY.m.8). Yönetmelik kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere de fazla çalışma ve 

fazla sürelerle çalışma yaptırılamayacağını düzenlemektedir. Ancak bu hüküm İş Kanunu m.41 hükmüne 

aykırılık teşkil etmektedir.  

 

1.8.8.2. Zorunlu nedenlerle fazla çalışma 

 

Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç 

için hemen yapılması gerekli acele işlerde yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal 

çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. 

Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur (İK.m.42/I). İşçi 

zorunlu fazla çalışma ile o hafta 45 saatin üstünde çalıştırılmışsa %50 zamlı ücrete hak kazanır. Haftalık 

çalışma süresi 45 saatin altında kararlaştırılmışsa, zorunlu fazla çalışma ile bunun üzerine çıkılmışsa %25 

zamlı ücret ödenir (İK.m.42/II). 

 

1.8.8.3. Olağanüstü nedenle fazla çalışma  

 

Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla 

çalışmaya lüzum görülürse, işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma 

süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir (İK.m.43).  

Olağanüstü fazla çalışmalarda da işçinin onayı aranmaz (FÇY.m.9/I). İşçi olağanüstü fazla çalışma ile o hafta 

45 saatin üstünde çalıştırılmışsa %50 zamlı ücrete hak kazanır. Haftalık çalışma süresi 45 saatin altında 

kararlaştırılmışsa, olağanüstü fazla çalışma ile bunun üzerine çıkılmışsa %25 zamlı ücret ödenir (İK.m.43/II). 
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1.9. Dinlenme Süreleri 

 

1.9.1. Günlük dinlenme: ara dinlenmesi  

 

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak 

suretiyle işçilere; 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat 

dahil) süreli işlerde yarım saat, 7.5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi verilir. Bu süreler asgari 

olup, sözleşmelerle daha uzun ara dinlenmeleri kararlaştırılabilir. Günlük çalışma süresinin başlama ve bitiş 

saatleri ile dinlenme saatleri işyerinde işçilere duyurulur. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile 

aralıklı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde 

kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz (İK.m.68). 

 

1.9.2. Hafta tatili  

 

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde işçilere, tatil gününden önce İş Kanunu m.63 hükmüne göre 

belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat 

dinlenme (hafta tatili) verilir (İK 46/1). Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 3. maddesi 

uyarınca hafta tatili Pazar günüdür. Hafta Tatili Hakkında Kanuna göre ise sürekli çalışma zorunluluğu 

bulunan işyerlerinde Pazar günü tatil yapmama olanağı vardır. Hafta Tatili Hakkında Kanuna göre bu 

işyerlerinde pazar günü çalışan işçilere hafta içinde bir tatil günü verilmesi zorunludur. 

 

Çalışma süresinden sayılan zamanlar (İK 66); günlük ücret ödenen veya ödenmeyen, yasal veya sözleşmesel 

tatil günleri; evlenme, doğum ve ölümlerde 3 güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, bir haftalık süre 

içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle, hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme 

izinleri çalışılmış günler gibi dikkate alınır (İK.m.46/III). 

 

Çalışılmayan hafta tatili günü için işverence bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir (İK 

46/II). İşçi hafta tatilinde çalıştırılırsa çalışmadan hak kazandığı ücretine ek olarak 1,5 günlük ücrete daha 

hak kazanır.  

 

1.9.3. Ulusal bayram ve genel tatiller 

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller (UBGT) 2429 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Kanuna göre 29 Ekim Ulusal 

Bayram olup; 28 Ekim saat 13.00’de başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Genel tatil günleri 23 Nisan, 19 

Mayıs, 30 Ağustos, Ramazan (3,5), Kurban (4,5), Yılbaşı ve 1 Mayıstır. UBGT günleri cuma günü akşam sona 

erdiğinde cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. 

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 29 Ekim günü özel işyerlerinin 

de kapanması zorunludur. Niteliği bakımından sürekliliğinde zorunluluk bulunan işlerde 29 Ekim günü de işçi 

çalıştırılması mümkündür.  
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Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş 

sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için 

işçinin onayı gereklidir (İK.m.44/I). İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal 

bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün 

ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir 

(İK.m.47/I).  

 

1.9.4. Yıllık ücretli izin 

 

1.9.4.1. Genel çerçeve 

 

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan 

işçilere yıllık ücretli izin verilir (İK.m.53/I). Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez (İK.m.53/II). Yıllık ücretli 

izin hakkını kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi 

içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir (İK.m.58). Toplu iş sözleşmesi veya iş 

sözleşmelerine ücretli izin haklarına aykırı hükümler konulamaz (İK.m.45/I). Yıllık ücretli izin konusunda 

işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten 

doğan kazanılmış haklar saklıdır (İK.m.45/II). 

 

1.9.4.2. Yıllık ücretli izne hak kazanma koşulları 

 

İşçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için işyerinde fiilen işe başladığı günden itibaren en az bir yıl 

çalışmış olması gerekir. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin 

bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu 

Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına 

girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır (İK.m.54/I). Bir yıllık süre içinde (İK.m.55’de 

sayılan haller dışındaki sebeplerle) işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar 

hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş 

tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır (İK.m.54/II). İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık 

hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve II. fıkra ve 

İK.m.55 hükümleri gereğince hesaplanır. İşçi İK.m.54/I-III ve İK.m.55 hükümlerine göre hesaplanacak her 

hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır (İK.m.54/IV). Aynı bakanlığa bağlı işyerleri 

ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel 

kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı 

işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur 

(İK.m.54/V).  

Yıllık ücretli izne hak kazanmada gerekli olan bir yıllık sürenin hesabında sadece işçinin fiilen çalıştığı süreler 

değil, yasayla çalışılmış gibi sayılan süreler de (İK.m.55) dikkate alınır. İhbar süresi + 6 hafta ile sınırlı olmak 

üzere işçinin kaza veya hastalık sebebiyle işine gidemediği günler; kadın işçilerin İK.m.74 kapsamında doğum 

öncesi ve sonrası izinleri; 90 günle sınırlı olmak üzere işçinin muvazzaf askerlik dışında manevra veya 

yasadan dolayı görevlendirildiği süreler; 15 günle sınırlı olmak üzere çalıştığı işyerinde zorlayıcı nedenlerden 

dolayı işin bir haftadan çok tatil edildiği süreler; İKm.66 uyarınca işçinin günlük çalışma süresinden sayılan 

zamanlar; hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri; röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan 
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başka verilmesi gereken yarım günlük izinler; işçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem 

kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata 

göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların 

konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam 

edemedikleri günler; işçilerin evlenmelerinde 3 güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya 

çocuklarının ölümünde 3 güne kadar verilecek izinler; işveren tarafından verilen diğer izinler; 4447 sayılı 

Kanun Ek.m.2’deki kısa çalışma süreleri; işçiye önceki yıl verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi, yıllık izne 

hak kazanmada çalışılmış gibi sayılır (İK.m.55). 

Yıllık ücretli izne hak kazanma açısından işçinin belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması önem 

taşımaz. İşyerinde bir yıl belirli süreli sözleşmeyle çalışan işçi de yıllık ücretli izne kazanır. Kısmi süreli veya 

çağrı üzerine çalışan işçiler yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi 

tutulamaz. Bunların her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş 

günlerinde çalışmayarak kullanılır (YÜİY.m.13). 

 

1.9.4.3. Yıllık ücretli izin süreleri  

 

Yıllık ücretli izin süresi hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden; 5 yıldan fazla 

15 yıldan az olanlara 20 günden; 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. Ancak 18 ve 

daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az 

olamaz. Yıllık ücretli izin süreleriiş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir (İK.m.53).  

Yıllık ücretli izin süresi kural olarak işveren tarafından bölünemez. Ancak tarafların anlaşmasıyla bir bölümü 

10 günden az olmamak üzere üçe bölünebilir. İşverence yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz 

izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında 

izin süresine rastlayan hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 

Çalışılmayan cumartesi günleri yıllık ücretli izin süresine eklenmez. Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu 

bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu 

ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere toplam dört güne kadar ücretsiz izin 

verilmelidir (İK.m.56).  

 

1.10. İş Sözleşmesinin Feshi 

 

1.10.1. Süreli fesih  

 

1.10.1.1. Genel çerçeve 

 

Sadece süreli belirsiz iş sözleşmelerinde kullanılabilen bir fesih türüdür. İş Kanunu’nun 17. maddesinde 

düzenlenmiştir. Maddeye göre belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa 

bildirilmesi gerekir. Bu bildirim (ihbar) süreleri işçinin kıdemine göre değişir. Kıdemi 6 aydan az olan işçi için 2 

hafta; 6 ay ile 1,5 yıl arası kıdemi olan işçi için 4 hafta; 1,5 yıl-3 yıl arası kıdemi olan işçi için 6 hafta ve 3 

yıldan fazla kıdemi olan işçi için 8 haftalık ihbar süreleri öngörülmüştür. Süreli fesihte iş sözleşmeleri, fesih 

bildiriminden itibaren işleyecek olan bu ihbar süresinin sonunda feshedilmiş sayılır (İK.m.17/I). İhbar süreleri 

asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir (İK.m.17/II).  
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1.10.1.2. İhbar süresine ait ücretin işverence peşin olarak ödenmesi 

 

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir (İK.m.17/IV). Peşin 

ödemede ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme veKanundan 

doğan menfaatler de göz önünde tutulur (İK.m.17/VI).  

 

1.10.1.3. Bildirim sürelerine uyulmaması: Usulsüz fesih ve ihbar tazminatı 

 

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat (ihbar tazminatı) ödemek 

zorundadır (İK.m.17/III).İhbar tazminatının hesabında ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile 

ölçülmesi mümkün sözleşme veKanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur (İK.m.17/VI).  

 

1.10.1.4. İşverenin süreli fesih hakkını kötüye kullanması: Kötü niyet tazminatı 

 

İş güvencesi kapsamında olmayan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği 

durumlarda işçiye bildirim süresinin 3 katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da 

uyulmaması, 4. fıkra uyarınca ayrıca tazminat ödenmesini gerektirir (İK.m.17/V). Kötü niyet tazminatının 

hesabında ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan 

doğan menfaatler de göz önünde tutulur (İK.m.17/VI).  

 

1.10.1.5. İşçiye yeni iş arama izni verilmesi 

 

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve 

ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi 

isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen 

işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş 

arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete 

ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı öder (İK.m.27). 

 

1.10.2. Haklı nedenle derhal fesih 

 

1.10.2.1. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmiştir. Madde uyarınca süresi belirli olsun veya olmasın 

işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin 

feshedebilir:  

 

1.10.2.1.1. Sağlık sebepleri  

 

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı 

için tehlikeli olursa; işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudanbuluşup görüştüğü işveren yahut başka bir 

işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa işçi iş sözleşmesini derhal feshedebilir 

(İK.m.24/I).  
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1.10.2.1.2. İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fiil ve işlemleri 

 

İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya 

şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi 

yanıltırsa; işveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, 

davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa; işveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine 

karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı 

davranışa özendirir, kışkırtır veya sürüklerse; işveren işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren 

bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa; işçinin 

diğer bir işçi veya 3. kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine 

rağmen gerekli önlemler alınmazsa; işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme 

şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse; ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden 

ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, 

aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa; işveren çalışma 

şartlarını uygulamazsa işçi iş sözleşmesini derhal feshedebilir (İK.m.24/II) 

 

1.10.2.1.3. Zorlayıcı sebepler 

 

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya 

çıkarsa işçi iş sözleşmesini derhal feshedebilir (İK.m.24/III). 

 

1.10.2.2. İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmiştir. Madde uyarınca süresi belirli olsun veya olmasın 

işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin 

feshedebilir: 

 

1.10.2.2.1. Sağlık sebepleri 

 

İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir 

hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş günü veya bir 

ayda beş iş gününden fazla sürmesi halinde; işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu 

ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda işveren iş 

sözleşmesini derhal feshedebilir (İK.m.25/I). 

 

Yukarıda sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş 

sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçiye ilişkin ihbar süresinin 6 hafta aşmasından sonra 

doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre (ihbar süresi+6 hafta) doğum izninin bitiminde başlar. 

1.10.2.2.2. İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fiil ve işlemleri 

 

İşçinin iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar 

kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan 

bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması; işçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden 
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birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren 

hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması; işçinin işverenin başka bir işçisine 

cinsel tacizde bulunması; işçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine 

sataşması veya yerinde içki ve uyuşturucu kullanması; işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık 

yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması; 

işçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi; işçinin 

işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü veya 1 ay içinde 2 defa 

herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut 1 ayda 3 işgünü işine devam etmemesi; işçinin yapmakla 

ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi; işçinin kendi isteği veya 

savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında 

bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek 

derecede hasara ve kayba uğratması hallerinde işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilir (İK.m.25/II).  

 

1.10.2.2.3. Zorlayıcı sebepler 

 

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde 

işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilir (İK.m.25/III). 

 

1.10.2.2.4. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması  

 

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde, devamsızlığın işçiye ilişkin ihbar süresini aşması 

durumunda işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilir (İK.m.25/IV). 

 

1.10.2.3. Derhal fesih hakkını kullanma süresi ve tazminat hakkı 

 

24 ve 25. maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren 

için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, 2 taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın 

öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra 

kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz (İK.m.26/I). Bu 

haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin 

diğer taraftan tazminat hakları saklıdır (İK.m.26/II).  

 

1.10.3. İş güvencesi 

 

1.10.3.1. Genel çerçeve 

 

İşçinin iş sözleşmesinin geçerli veya haklı bir neden olmadan feshedilememesidir. Bu nedenle iş güvencesinin 

kapsamında olan işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmeleri, işverence süreli veya haklı nedenle feshedildiği 

takdirde, işçi İş Kanunu’nun iş güvencesine ilişkin hükümlerinden yararlanabilir (İK.m.18/I; 25/V). 

 

Ülkemizde iş güvencesinden sadece 4857 sayılı İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamındaki 

işçiler (belirli şartlarla) yararlanabilmektedir (İK.m.116;BİK.6/son). Bu kanunların kapsamına 

girmeyen,Borçlar Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamındaki iş ilişkilerine, iş güvencesine ilişkin kurallar 

uygulanmaz. 
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1.10.3.2. İş güvencesinin kapsamı 

 

30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olanişçiler iş güvencesi kapsamındadır 

(İK.m.18/I). İşçinin 6 aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek 

hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu 

işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir (İK.m.18/IV). İşletmeninbütününü sevk ve idare eden 

işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma 

yetkisi bulunan işveren vekilleri iş güvencesinin kapsamı dışındadır (İK.m.18/V). 

 

1.10.3.3. Feshin geçerli (veya haklı) bir sebebe dayandırılması 

 

30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin, belirsiz süreli iş sözleşmesini 

fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin 

gereklerinden kaynaklanan, geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır (İK.m.18/I). İş Kanunu’nun 25. maddesi 

anlamında haklı bir neden olmamasına karşın işçinin iş sözleşmesi 25. maddeye göre feshedildiği takdirde de 

işçi, iş güvencesine ilişkin hükümlerden yararlanabilir (İK.m.25/V). 

 

1.10.3.3.1. İşçinin yetersizliğine ilişkin geçerli nedenler 

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin gerekçesine göre işçinin yetersizliğine ilişkin örnek geçerli 

nedenler; ortalama olarak benzer işçilerden daha az verimle çalışma, gösterdiği niteliklerden ve beklenenden 

daha düşük performansa sahip olma, iş yoğunlaşmasının giderek azalması, işe yatkın olmama, öğrenme ve 

kendini yetiştirme yetersizliği, sık sık hastalanma, çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektirdiği 

şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği, emeklilik yaşına gelmiş olmadır. 

 

1.10.3.3.2. İşçinin davranışlarına ilişkin geçerli nedenler 

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin gerekçesine göre işçinin davranışlarına ilişkin örnek geçerli 

nedenler; işverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak, işyerinde rahatsızlık oluşturacak 

şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek, arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak, uyarılara rağmen 

işini eksik kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek, işyerinde iş akışını bozacak şekilde diğer kişilerle 

ilişkilere girmek, işin akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak, sık sık işe geç gelmek, işini 

aksatarak işyerinde dolaşmak, amirleri ve iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek, sıkça ve gereksiz yere 

tartışmalara girmektir.  

 

1.10.3.3.3. İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli nedenler 

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin gerekçesinde işletme içi sebepler, işletme içi ve dışı olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Sürüm ve satış olanaklarının azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, 

piyasadaki genel durgunluk, dış pazar kaybı, hammadde sıkıntısı işletme dışı sebepler olarak gösterilmiştir. 

Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerlerinin 

bazı bölümlerinin iptal edilmesi, bazı iş türlerinin kaldırılması işyeri içi sebeplerdir. 
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1.10.3.3.4. Geçerli fesih sebebi oluşturmayan haller 

 

İş Kanunu’nun 18. maddesinin 3. fıkrasında bazı hususların fesih için geçerli bir sebep oluşturmayacağı 

özellikle belirtilmiştir. Fıkraya göre sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile 

çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak; işyeri sendika temsilciliği yapmak; mevzuattan veya 

sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli 

makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak; ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile 

yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler; 74. maddede öngörülen ve kadın 

işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek; hastalık veya kaza nedeniyle 25. maddenin (I) 

numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık, fesih için geçerli bir 

sebep olamaz.  

 

1.10.3.4. Geçerli nedenle fesihte usul 

 

Geçerli nedenle fesih, temelde süreli fesih niteliğindedir. Bu nedenle işçiye ihbar süresi ve iş arama izni 

verilmesi ve ihbar süresine ilişkin ücretin peşin ödenmesine ilişkin kurallar geçerli nedenle fesihte de 

uygulanır. Aynı şekilde işveren geçerli neden olmasına karşın işçiye ihbar süresi tanımadığı takdirde, yapılan 

fesih işlemi geçerli ve fakat usulsüz olduğundan, işçi ihbar tazminatı talep edebilir. 

 

Geçerli nedenle feshe başvuran işveren İş Kanunun 17. maddesindeki usule ek olarak, geçerli nedenle feshe 

özgü 19. maddedeki prosedürü de yerine getirmek zorundadır. Buna göre işveren fesih bildirimini yazılı 

olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı 

savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle 

feshedilemez. Ancak, işverenin 25. maddenin (II) numaralı bendişartlarına uygun fesih hakkı saklıdır 

(İK.m.19).  

 

1.10.3.5. Fesihte son çare (ultima ratio) ilkesi 

 

İş Kanununda son çare ilkesi açıkça düzenlenmemiş; 4773 ve 4857 sayılı Kanunların gerekçesinde yer 

almıştır. 4773 sayılı Kanunun Grekçesine göre iş sözleşmesini fesheden işverenden beklenen, fazla çalışmaları 

kaldırmak, işçinin rızası ile çalışma sürelerinin kısaltılması ve bunun için mümkün olduğu ölçüde esnek 

çalışma şekillerinin getirilmesi, işi zamana yayarak ve işçileri başka işlerde çalıştırma yollarını arayarak, işçiyi 

yeniden eğiterek sorunu aşaması ve feshe son çare olarak bakmasıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. 

maddesinin gerekçesine göre bu uygulamaya giderken işverenden beklenen feshe en son çare olarak 

bakması olup; geçerli fesih kavramına uygun yorum yaparken sürekli olarak fesihten kaçınma olanağının olup 

olmadığı araştırılmalıdır. Yargıtay fesihte son çare ilkesini benimsemekte ve değişik önlemlerle iş 

sözleşmesinin feshinden kaçınılıp kaçınılamayacağını denetlemektedir. İşveren fesihte son çare ilkesine 

uymadığı takdirde yapılan fesih işlemleri sadece bu sebepten dahi geçersiz sayılmaktadır. 

 

1.10.3.6. Fesih bildirimine itiraz ve usulü  

 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep 

olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. 
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Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür (İK.m.20/I). Feshin geçerli bir sebebe 

dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, 

bu iddiasını ispatla yükümlüdür (İK.m.20/II). Dava seri muhakeme usulüne göre 2 ay içinde sonuçlandırılır. 

Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay 1 ay içinde kesin olarak karar verir (İK.m.20/III)  

 

1.10.3.7. Geçersiz (ve haksız) sebeple yapılan feshin sonuçları 

 

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem 

tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak 

zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok 

8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur (İK.m.21/I). Mahkeme veya özel hakem feshin 

geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler 

(İK.m.21/II). Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş 

bulunan ücret ve diğer haklarıödenir (İK.m.21/III). İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine 

ait ücret ile kıdem tazminatı,yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe 

başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu 

sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir (İK.m.21/IV).  

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için 

işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış 

olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur (İK.m.21/V).  

 

1.10.4. Toplu işçi çıkarma  

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun m.29/I hükmü uyarınca işveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, 

işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile, işyeri 

sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir. Fesih bildirimleri, işverenin 

toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doğurur. İşyerinde çalışan 

işçi sayısı 20-100 arasında ise en az 10; 101-300 arasında en az yüzde %10, 301 + ise en az 30 işçinin işine 

İK.m.17 uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma 

sayılır.  

 

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine 

bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz (İK.m.29/VII). Toplu işçi 

çıkarmalarda geçerli fesih nedenleri ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme gerekleri olup; bu 

nedenler İş Kanunu’nun m.18/I hükmündeki işletme içi gereklerle aynı sebeplerdir. Toplu işçi çıkarmalarda 

da iş güvencesi kapsamındaki işçilere, İK iş güvencesi hükümleri (İK.m.18-21) aynen uygulanır. 

 

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece 

durumu en az 30 gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan 

etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren 6 ay içinde aynı nitelikteki iş 

için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır. 
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1.10.5. Çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve değişiklik feshi 

 

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya 

da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak 

bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından6 işgünü içinde yazılı 

olarakkabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, 

işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu 

yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda iş 

güvencesi hükümleri kapsamında işe iade davası açabilir (İK.m.22/I). Taraflar aralarında anlaşarak çalışma 

koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz 

(İK.m.22/II).  

 

1.11. Kıdem Tazminatı 

 

1.11.1. Genel çerçeve 

 

Kıdem tazminatı 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun yürürlükte bırakılan tek maddesi olan 14. maddesinde 

düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu geçici 6. maddesinde kıdem tazminatı fonunun kurulmasını ve fonun 

kuruluşuna kadar 1475 sayılı Kanununun 14. maddesi uyarınca işçilerin kıdem haklarının saklı tutulacağını 

öngörmüştür.  

 

1.11.2. Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları 

 

1.11.2.1. En az bir yıllık kıdem süresi 

 

1475 sayılı Kanunun 14. maddesinde açıkça belirtilmemiş olsa da maddenin ilk fıkrasına göre “işçinin işe 

başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük 

ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir… Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır”. 

Kıdemi bir yıldan az olan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz ve bu işçiye çalıştığı süre ile orantılı olarak da 

kıdem tazminatı ödenemez. 

 

1.11.2.2. İş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermesi 

 

İş sözleşmesinin 1475 sayılı İş Kanununu 14. maddesinde sınırlı olarak belirtilen hallerden biri sonucunda 

gerçekleşmiş olması gerekir. Bu haller dışında sona erme hallerinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz.  

 

1.11.2.2.1. İşveren tarafından İK.m.25/II ve TSGLK m. 45/I dışında yapılan fesihler 

 

İş Kanunu m. 25/II (işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı fiil ve işlemleri) Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 

Lokavt Kanunu m. 45/I (yasadışı grev) dışında işverence yapılan tüm fesihlerde işçi kıdem tazminatına hak 

kazanır. İşverence bu maddelere göre yapılan fesih işlemi haksız olduğu takdirde de işçi için kıdem tazminatı 

hakkı doğar. Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin bitimiyle kendiliğinden sona ermesi durumunda kıdem 

tazminatı hakkı doğmaz.  
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1.11.2.2.2. İşçi tarafından İK.m.24 ve TSGLK m.45/III uyarınca yapılan fesihler 

 

İşçi iş sözleşmesini haklı nedenle fesheder de veya TSGLK.m.45/III uyarınca işçi kanun dışı lokavta maruz 

kaldığı için iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak işçi haklı neden olmadan iş 

sözleşmesini süreli fesihle (İK.m.17) sona erdirdiği takdirde (istisnalar haricinde) kıdem tazminatına hak 

kazanamaz. 

 

1.11.2.2.3. İşçinin muvazzaf askerlik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi 

 

İşçi muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatına hak kazanır (İK.m.14/I). 

Muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya başka nedenlerle silahaltına alınmada, iş sözleşmesi 2-3 yıl 

arasında askıya alındığından (İK.m.31) kıdem tazminatı hakkı doğmaz.  

 

1.11.2.2.4. İşçinin yaşlılık aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesini 

feshetmesi 

 

İş sözleşmesinin işçi tarafından bağlı olduğu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı 

yahut toptan ödeme almak amacıyla feshedilmesi kıdem tazminatı hakkının doğumuna yol açar. 

 

1.11.2.2.5. Kadın işçinin evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi 

 

Kadın işçinin iş sözleşmesini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi isteği ile feshetmesi halinde kıdem 

tazminatı hakkı doğar. 

 

1.11.2.2.6. İşçinin ölümü 

 

İşçinin ölümü halinde fesih değil infisah söz konusu olup kıdem tazminatı hakkı doğar ve kıdem tazminatı 

veraset ilamındaki oranlara göre kanuni mirasçılara ödenir. 

 

1.11.3. İşçinin kıdem tazminatının hesaplanması  

 

1.11.3.1. İşçinin kıdeminin belirlenmesi 

 

Kıdem süresinin başlangıcı işçinin işe (fiilen) başladığı tarihtir (1475 s.K.m.14/I). Kıdem süresinin sonu iş 

sözleşmesinin sona erdiği tarihtir. İş sözleşmesinin ihbar sürelerine uyularak feshedilmesi halinde, bildirim 

süresinin sona erdiği tarih kıdem süresinin sonudur. İş sözleşmesi haklı nedene dayanılarak derhal 

feshedilmişse kıdem süresinin sonu fesih bildiriminin yapıldığı tarihtir. TSGLK.m.52/V hükmü, grev ve lokavt 

sürelerinin işçilerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamayacağını açıkça hükme bağlamıştır. 

1475 s.K.m.14/II hükmü uyarınca işçilerin kıdemleri, iş sözleşmesinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden 

akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne 

alınarak hesaplanır. Fasılalı çalışmalarda işçi önceki kıdemine ait kıdem tazminatı almamışsa; kendisine 

birleştirilen tüm kıdem süreleri esas alınarak son ücreti üzerinden kıdem tazminatı ödenir. Ancak kıdem 

tazminatı ödenmiş eski kıdem süreleri, yeni kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz. Zira 1475 

s.K.m.14/VIII hükmü uyarınca aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. 
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İşyerinin devri halinde iş sözleşmeleri yeni işverenle aynen devam ettiğinden kıdem tazminatı hakkı doğmaz. 

Devir veya el değiştirme halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her 2 işveren sorumludur. Ancak işyerini 

devreden işverenlerin sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret 

seviyesiyle sınırlıdır. 

 

1.11.3.2. Tazminatın hesaplanması 

 

Her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir; bir yıldan artan süreler için de aynı 

oran üzerinden ödeme yapılır (1475 s.K.m.14/I). 30 günlük süre iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi ile işçi 

lehine artırılabilir. Kıdem tazminatı son ücret üzerinden hesaplanır (İK.m.14/IX). Kıdem tazminatı hesabında 

esas alınacak ücret geniş anlamda ücrettir. Esas olacak ücretin hesabında temel ücrete ilaveten işçiye 

sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde 

tutulur. 

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emekli ikramiyesini 

geçemez (1475 s.K.m.14/XIII). Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın 

sonunda hakim, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder (1475 

s.K.m.14/XI). Kıdem tazminatı 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 

 

2. Sendikalar Kanunu – 2821 Sayılı 

 

2.1. Tanımlar 

 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun (RG,7.5.1983, 18040) amacı, çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak 

ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işçiler ve işverenler tarafından meydana getirilen sendikalar 

ile konfederasyonların kuruluşu, teşkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını düzenlemektir (SK.m.1). İşçi ve 

işveren sendikaları ve konfederasyonları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun 

ve Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır (SK.m.63/I). Kanun 2. maddesinde 

kendi uygulaması bakımından temel kavramları aşağıdaki şekilde tanımlamıştır. 

 

2.1.1. Sendika  

 

İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve 

geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara denilir. 

 

2.1.2.Konfederasyon 

 

Değişik işkollarında en az 5 sendikanın bir araya gelmesi suretiyle meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip üst 

kuruluşlara denilir.  

 

2.1.3. İşçi  

 

Sendikalar Kanunu işçi tanımını İş Kanunu’na göre daha geniş; işveren vekili tanımını da daha dar olarak 

öngörmüştür. Kanuna göre sadece iş sözleşmesine göre çalışanlar değil; araç sahibi hariç nakliye 

mukavelesine göre esas itibariyle bedeni hizmet arzı suretiyle çalışmayı veya neşir mukavelesine göre eserini 



98 

 

naşire terk etmeyi meslek edinmiş bulunanlar ve adi şirket mukavelesine göre ortaklık payı olarak esas 

itibariyle fiziki veya fikri emek arzı suretiyle - bu mukavelenin aynı durumdaki herkese fiilen açık olması 

kaydıyla bir işyerinde çalışanlar da işçi sayılırlar. Hizmet akdine dayanarak çalışan bir kimsenin T.C. Emekli 

Sandığı Kanununa tabi olması işçi sayılmasına engel teşkil etmez. 

 

2.1.4. İşveren  

 

İşçi sayılan kimseleri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye ve tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarına denilir. Bir 

adi şirkette fiziki veya fikri emek arzı suretiyle ortak olanların dışındaki ortaklar da bu Kanun bakımından 

işveren sayılırlar.  

 

2.1.5. İşveren vekili 

 

İşveren sayılan gerçek ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları adına işletmenin bütününü 

sevk ve idareye yetkili olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma giren işveren vekilleri yine bu Kanun 

uygulamasında işveren sayılırlar.  

 

2.1.6. İşyeri 

 

İşin yapıldığı yere denilir. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, 

çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi 

sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. 

 

2.2. Sendikaların Kurulması 

 

2.2.1. İşkoluna göre sendikalaşma ilkesi 

 

2.2.1.1. Genel çerçeve 

 

İşçi sendikaları, işkolu esasına göre bir işkolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacı ile bu 

işkolundaki işyerlerinde çalışan işçiler tarafından kurulur (SK.m.3/I). İşveren sendikaları da, işkolu esasına 

göre bir işkolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacı ile bu işkolundaki işverenler tarafından 

kurulur. Kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işverenleri tarafından kurulması ve aynı 

işkolunda faaliyette bulunması şartı aranmaz (SK.m.3/II).  

 

Bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir (sendika çokluğu ilkesi). Meslek veya işyeri esasına göre işçi 

sendikası kurulamaz (SK.m.3/III). Sendikalar, tüzüklerinde belirtmek şartıyla ve genel kurul kararıyla şube 

açabilirler (SK.m.3/IV). 

 

2.2.1.2. İşkolları  

 

İşkolları Sendikalar Kanunu’nun 60. maddesinde sayılmıştır:  

1. Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık, 

2. Madencilik, 
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3. Petrol, kimya ve lastik,  

4. Gıda sanayi, 

5. Şeker,  

6. Dokuma, 

7. Deri, 

8. Ağaç, 

9. Kağıt,  

10. Basın ve yayın, 

11. Banka ve sigorta, 

12. Çimento, toprak ve cam, 

13. Metal,  

14. Gemi, 

15. İnşaat, 

16. Enerji, 

17. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar.  

18. Kara taşımacılığı, 

19. Demiryolu taşımacılığı,  

20. Deniz taşımacılığı,  

21. Hava taşımacılığı, 

22. Ardiye ve antrepoculuk,  

23. Haberleşme,  

24. Sağlık,  

25. Konaklama ve eğlence yerleri,  

26. Milli savunma, 

27. Gazetecilik, 

28. Genel işler. 

Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır. Bir işkoluna giren 

işlerin neler olacağı, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü de alınarak ve uluslararası normlar da göz 

önünde bulundurularak bir tüzükle düzenlenir. Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan 

işçilerin sayıları ile bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl Ocak ve 

Temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir.  

 

2.2.1.3. İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi 

 

Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tespit ile ilgili kararını Resmi Gazete'de yayımlar. Kararın yayımını müteakip bu tespite 

karşı ilgililer iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede 15 gün içinde dava açabilirler. Mahkeme 2 ay 

içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay uyuşmazlığı 2 ay içinde kesin olarak karara 

bağlar (SK.m.4). 

 

2.2.2. Sendika kurucusu olabilmek için aranan şartlar  

 

Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı, medeni hakları kullanmaya ehil ve sendikaların kurulacağı 

işkolunda fiilen çalışır olmak; Türkçe okur-yazar olmak ve ayrıca; Türk Ceza Kanununun 53.. maddesinde 



100 

 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyetin 

bulunmaması şarttır (SK.m.5/I). İşveren sendikasının kurucusunun tüzel kişi olması halinde tüzel kişiyi temsil 

eden gerçek kişide de işkolunda fiilen çalışma şartı hariç yukarıdaki bütün şartlar aranır (SK.M.5/II).  

 

2.2.3. Sendikaların kuruluş prosedürü 

 

Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın kurulabilir (SK.m.6/I). Sendika kurucuları, sendika 

merkezinin bulunacağı ilin valiliğine makbuz karşılığında, dilekçelerine ekli olarak sendika tüzüğünü, 

kurucuların nüfus cüzdanlarının suretlerini, ikametgah belgelerini, meslek ve sanat özgeçmişlerini, sendikanın 

kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olduklarını kanıtlayan belgeler ile sabıka kayıtlarını, ilk genel kurula kadar 

kuruluşu sevk ve idare edecekler ile bunların eşleri ve velayetleri altında çocuklarına ait noterden tasdikli mal 

bildirimlerini vermek zorundadırlar (SK.m.6/II). Yukarıdaki fıkralarda belirtilen belgeler ve tüzüklerin ilgili 

valiliğe tevdii ile birlikte sendika veya konfederasyon tüzel kişilik kazanır (SK.m.6/IV). Vali, tüzük ve 

belgelerin birer örneğini derhal Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile ilgili Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne gönderir (SK.m.6/V).  

 

2.3. Sendikaların Organları 

 

2.3.1.Genel çerçeve  

 

Sendikaların, sendikaların şubelerinin ve konfederasyonların zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu, 

denetleme kurulu ve disiplin kuruludur (SK.m.9/I). Sendika ve konfederasyonlar ihtiyaca göre başka organlar 

da kurabilirler. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez 

(SK.m.9/II). Genel kurul dışındaki zorunlu organlara seçilen asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir 

(SK.m.9/III). İşçi sendikası, sendika şubesi ve konfederasyonların genel kurul dışındaki zorunlu organlarına 

seçilebilmek için sendika kurucularında aranan şartları (SK.m.5) haiz olmak gerekir. 

 

Sendikalar Kanunu uygulamasında yönetim ve denetim kurulu üyeleri yönetici sıfatını taşırlar (SK.m.9/IV). 

Ancak yöneticilik güvencesinden sadece başkan ve yönetim kurulu üyeleri yararlanabilir (SK.m.29). 

 

2.3.2. Genel kurul 

 

İşçi sendika şubesi genel kurulu, üyelerden oluşur. İşçi Sendikası şubesinin faaliyet sahasındaki işyerlerinde 

çalışan sendikalı işçi sayısı, 500’ü aştığı takdirde şube genel kurulu delege esasına göre yapılır. Şube genel 

kuruluna katılacak delege sayısı 100’den az 250’den çok olmamak üzere sendika tüzüğünde belirlenir. İşçi 

sendikası genel kurulu, üyelerden, üye sayısı 1000’i aştığı takdirde delegelerden oluşur. Sendika genel 

kurulunun delege sayısı 200’den az 500’den çok olmamak üzere tüzüğünde belirlenir. İşveren sendikası genel 

kurulu üyelerden, üyenin tüzel kişi olması halinde temsilcisinden, üye ve temsilci sayısı 1000’i aştığı takdirde 

delegelerden oluşur. Sendika genel kurulunun delege sayısı 500’den çok olmamak üzere tüzüğünde belirlenir. 

İşçi ve işveren konfederasyonu genel kurulu, üye sendikalarca seçilen en çok beş yüz delegeden oluşur. Üye 
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sendikaların genel kurulda kaç delegeyle temsil edileceği konfederasyon tüzüğünde belirlenir. Konfederasyon, 

sendika ve sendika şubesi yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bu sıfatla kendi genel kurullarına delege 

olarak katılırlar. Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam 

eder. Sendika tüzüklerine delege seçilebilmeyi engelleyici hükümler konamaz (SK.m.10). 16 yaşını 

doldurmamış olan üyeler genel kurullarda oy kullanamazlar ve delege olamazlar (SK.m.14/son).  

 

Genel Kurul toplantı nisabı üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğudur. Tüzükte daha yüksek bir nisap 

tespit edilebilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa 2. toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır. Bu 

toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tamsayısının üçte birinden az olamaz. Genel kurul karar nisabı 

toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege tamsayısının 

dörtte birinden az olamaz (SK.m.13). 

 

2.3.3. Yönetim kurulu 

 

Sendika ve sendika şubeleri yönetim kurulları en az 3 en çok 9 üyeden, konfederasyonların yönetim kurulları 

ise en az 5 en çok 29 üyeden oluşur (SK.m.15). Yönetim Kurulu toplantı zamanı ve nisabı sendika veya 

konfederasyonun tüzüğünde belirtilir. Ancak toplantı nisabı üye tamsayısının salt çoğunluğunun altında tespit 

edilemez. Yönetim kurulu karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın 

katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış sayılır (SK.m.17). 

  

2.3.4. Disiplin kurulu 

 

Disiplin kurulu en az 3 en çok 5 üyeden oluşur. Disiplin kurulu, sendika veya konfederasyonun tüzüğüne, 

amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeleri hakkında soruşturma yapar, üyelikten çıkarma 

dışındaki tüzüğünde gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu genel kurula ve diğer ilgililere bildirir. 

Disiplin kurulu toplantılarında, yönetim kurulu toplantılarındaki kurallar uygulanır(SK.m.18). 

 

2.3.5. Denetleme kurulu ve denetçiler 

 

Denetleme kurulu genel kurulca seçilecek 3 denetçiden oluşur. Ancak şubelerde denetleme kurulu yerine bir 

denetçi ile yetinilebilir. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri, yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul 

kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi; sendika veya konfederasyonun tüzüğüne 

uygun olarak idari ve mali denetlemede bulunulması; yönetim kurulundan genel kurulun olağanüstü 

toplantıya çağrılmasının istenmesi; sendika veya konfederasyonun tüzüğünde gösterilen diğer denetleme 

görevlerinin yapılması; denetleme raporunun hazırlanarak genel kurula sunulması şeklinde özetlenebilir 

(SK.m.19). 

 

2.3.6. İşyeri sendika temsilcileri 

 

Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika, işyerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise 1, 51 ile 100 

arasında ise en çok 2, 101 ile 500 arasında ise en çok 3, 501 ile 1000 arasında ise en çok 4, 1001 ile 2000 

arasında ise en çok 6, 2000den fazla ise en çok 8 olmak üzere işyerinde çalışan üyeleri arasından işyeri 

sendika temsilcisi tayin ederek 15 gün içinde kimliklerini işverene bildirir. Bunlardan biri baş temsilci olarak 
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görevlendirilebilir. İşyeri sendika temsilcisi olabilmek için kurucu olabilmek hususunda 5. maddede belirtilen 

şartları haiz olmak gerekir (SK.m.34).  

İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcisi, işyerine münhasır kalmak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve 

şikayetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışını devam 

ettirmek, işçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, iş kanunları ve toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma 

şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir. Temsilcilerin görevi, sendikanın yetkisi süresince 

devam eder. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini, işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı 

olmamak şartı ile yerine getirirler (SK.m.35). 

 

2.4. Sendika Üyeliği 

 

2.4.1. Üyelik koşulları 

 

16 yaşını doldurmuş olup da bu Kanuna göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilirler. 16 yaşını 

doldurmamış olanların üyeliği kanuni temsilcilerinin yazılı iznine bağlıdır. Bu Kanun anlamında işveren 

sayılanlar işveren sendikalarına üye olabilirler. İşçi veya işveren sendikalarına askeri şahıslar (Milli Savunma 

Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı işyerlerinde bu Kanun 

anlamında işçi olarak çalışanlar hariç) üye olamaz ve sendika kuramazlar (SK.m.20-21). 

  

2.4.2. Bireysel sendika özgürlüğü 

 

Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. Bir işyerindeki 

işçiler yardımcı işte çalışsalar bile ancak işyerinin bağlı olduğu işkolunda kurulu sendikaya üye olabilirler. Haklı 

bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, 30 gün içinde mahalli iş mahkemesinde dava açmak 

hakkı vardır. Mahkemenin kararı kesindir (SK.m.22). Aynı zamanda birden çok sendikaya üye olma yasağı 

Anayasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır.  

 

2.4.3. Üyelik aidatı 

 

Faaliyeti durdurulmayan sendika ve konfederasyonlara üyelerince ödenecek aidatın miktarı tüzüklerinde 

belirtilir. İşçi sendikasına işçinin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, bir günlük çıplak ücretini geçemez. 

İşveren sendikasına işverenin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, işyerinde işçilere ödediği bir günlük çıplak 

ücretleri toplamını geçemez. Sendika tüzüklerine, üyelik aidatı dışında, üyelerden başka bir aidat alınacağına 

ilişkin hükümler konamaz (SK.m.23). 

 

İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının, toplu iş sözleşmesi yapılmamışsa 

veya sona ermişse yetki belgesi alan işçi sendikasının yazılı talebi ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin 

listesini vermesi üzerine, işveren sendika tüzüğü uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri üyelik 

aidatını ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince sendikaya ödenmesi gerekli dayanışma 

aidatını, işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatın nevini belirterek tutarını ilgili 

sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya göndermeye mecburdur. Bu aidat dışında sendikaya 

ödenmek üzere bir kesintinin yapılması toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılamaz. Yukarıdaki fıkra gereğince 

sendika tüzüğüne uygun olarak kesilmesi istenilen aidatı kesmeyen işveren, ilgili sendikaya karşı kesmediği 

veya kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili kuruluşa göndermediği miktar tutarınca genel hükümlere göre 
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sorumlu olmasından başka aidatı sendikaya verinceye kadar bankalarca işletme kredilerine uygulanan en 

yüksek faizi ödemek zorundadır (SK.m.61). 

 

2.4.4. Üyeliğin devamı ve askıya alınması halleri 

 

İşçi sendika veya konfederasyonlarının yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almalarından dolayı 

işyerinden ayrılan işçilerin bu göreve getirildikleri anda üyesi bulundukları sendikalardaki üyelik sıfatları 

devam eder. Sendikalara üye olmak hakkına sahip olanlardan mevzuat gereğince bir işletme veya kurumun 

yönetim kurullarında veya benzeri kurullarında işveren, işveren vekili ve işçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların 

da sendika üyeliği devam eder. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahısların bu Kanuna göre sahip 

bulundukları hak ve yükümlülükler silahaltında bulundukları süre için askıda kalır. İşçi sendikası üyesi işçinin, 

geçici olarak işsiz kalması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartı ile başka bir işe geçmesi sendika 

üyeliğini etkilemez (SK.m.24). 

  

2.4.5. Üyeliğin sona ermesi 

 

2.4.5.1. İstifa 

 

İşçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Her üye önceden bildirimde 

bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa 

edecek kişinin imzasının tasdiki ile olur. Çekilme notere başvurma tarihinden itibaren biray sonra geçerlidir 

(SK.m.25/I-II). 

 

2.4.5.2. Üyelikten çıkarılma 

 

Üyenin sendika veya konfederasyondan çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Çıkarma kararı çıkarılanlara ve 

2. fıkrada gösterilen yerlere yazı ile tebliğ edilir. Çıkarma kararına karşı üye veya işyerinin bağlı bulunduğu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde iş 

davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme 2 ay içinde kesin olarak karar verir. 

Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder (SK.m.25/III).  

 

2.4.5.3. Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi 

 

İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin, işveren sendika veya konfederasyonlarındaki üyelikleri ve 

görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer. Ancak, tüzel kişiliği temsilen işveren vekili 

sıfatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı kaybetmeleri halinde, tüzel kişiliğin üyeliği düşmez, 

işveren vekilinin sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer (SK.m.25/IV). 

 

Bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı veya toptan 

ödeme alarak, işten ayrılan işçilerle, işkolunu değiştiren işçilerin sendika üyeliği sona erer. Çalışmaya devam 

edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Ancak, sendika şubesi, sendika veya konfederasyonların yönetim 

ve denetim kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alan 

yöneticilerin sendika üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder (SK.m.25/VI).  
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2.5. Konfederasyon Üyeliği 

 

Bir konfederasyona üye olmak ve üyelikten çekilmek sendikanın genel kurulu kararına bağlıdır. Bu karar, 

sendikanın genel kurul üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Sendika tüzüğünde daha 

yüksek bir nisap tespit edilebilir. Sendikalar aynı zamanda birden fazla konfederasyona üye olamazlar. Birden 

fazla konfederasyona üye olunması halinde tüm üyelikler geçersizdir (SK.m.26).  

 

2.6. Sendika Özgürlüğünün Korunması 

 

2.6.1. İşçi sendikası ve konfederasyonu yöneticiliğinin teminatı 

 

Sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarında veya başkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile 

çalıştığı işyerlerinden ayrılan işçiler, bu görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi 

istekleriyle çekilmek suretiyle son bulması halinde, ayrıldıkları işyerinde işe yeniden alınmalarını istedikleri 

takdirde, işveren, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu işçileri o andaki şartlarla eski işlerine veya 

eski işlerine uygun bir diğer işe, diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almak zorundadır. Bu takdirde, 

işçinin eski kıdem hakları ve ücreti saklıdır. Bu hak, sendika veya konfederasyonlardaki yöneticilik görevinin 

sona ermesinden başlayarak 3 ay içinde kullanılabilir. Yönetim kurulundaki ve başkanlıktaki görevleri ile ilgili 

fiillerinden dolayı hüküm giymiş olanlar bu haktan yararlanamazlar. Bu haklardan sendika şube yönetim 

kurulu üyeleri ile başkanları da yararlanırlar (SK.m.29). 

 

 

2.6.2. İşyeri sendika temsilcilerinin teminatı 

 

İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından feshinde İş Kanunu’nun iş 

güvencesine ilişkin hükümleri (İK.m.17-21) uygulanır. Temsilcinin hizmet akdinin sadece temsilcilik 

faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde, İş Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrası uyarınca en az bir yıllık 

ücreti tutarında tazminata hükmedilir. İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı işyerini 

değiştiremez veya işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır (SK.m.30). 

2.6.3. Sendikaya üye olup olmama özgürlüğünün teminatı 

 

2.6.3.1. Genel ilkeler  

 

İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği 

muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya sendikaya girmeleri veya girmemeleri şartına bağlı tutulamaz 

(SK.m.31/I). Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine bu hükme aykırı kayıtlar konulamaz (SK.m.31/II). 

İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler 

arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal 

yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya çalıştırmaya son 

verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz (SK.m.31/III). Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin 

sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır (SK.m.31/IV). İşçiler, sendikaya üye olmaları 

veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendika veya 

konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı 

muameleye tabi tutulamazlar (SK:m.31/V).  
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2.6.3.2. Özgürlüğün güvencesi: Sendikal tazminat ve işe iade davası 

 

İşverenin, hizmet akdinin feshi dışında, 3.3. ve 5.5. fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, işçinin 

bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata (sendikal tazminat) hükmedilir. Sendika üyeliği veya 

sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde ise, İş Kanunu’nun iş güvencesine ilişkin (İK.m.18-

21) hükümleri uygulanır. İşçi işe iade davası açabilir. Ancak, İş Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 

ödenecek tazminat (işe başlatmama tazminatı)işçinin bir yıllık ücret tutarından az olamaz (SK.m.31/VI). 

 

İş güvencesi kapsamı dışındaki işçiler, sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi 

iddiası ile doğrudan sendikal tazminat davası açabilirler. Bu davada, ispat yükümlülüğü işverendedir. Sendikal 

tazminatın miktarı işçinin bir yıllık ücretinden az olamaz (SK.m.31/VII).  

  

2.7. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetleri 

  

2.7.1. Sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri: 

 

Toplu iş sözleşmesi akdetmek; toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş 

mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak; çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş 

sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda işçileri ve işverenleri temsilen veya yazılı başvuruları 

üzerine, nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında 

üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil olmak; grev 

veya lokavta karar vermek ve idare etmek sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleridir (SK.m.32). 

 

2.7.2. Sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetleri 

 

Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili 

olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak; kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre 

toplanan kurullara temsilci göndermek; işçilerin veya işverenlerin mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve 

yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık ve 

spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih 

şekilde geçirmeleri için imkanlar sağlamak; herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile evlenme, doğum, 

hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak 

ve nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek; herhangi bir bağışta 

bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun %10’undan 

fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek; üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini 

yükseltmek için çalışmak; teknik ve mesleki eğitim tesisleri kurmak; nakit mevcudunun % 40’ından fazla 

olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak; üyelik şartı aranmaksızın, nakit 

mevcutlarının %25’ini aşmamak kaydıyla ve yönetim kurulu kararıyla, ilgili bakanlıklara devretmek üzere 

eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve 

nakdi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin 

vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya 

rehabilitasyon tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda 

bulunmak sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetleridir (SK.m.35). 
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2.7.3. Sendika ve konfederasyonlara yasaklanmış olan faaliyetler 

 

2.7.3.1.Temel yasak faaliyetler  

 

Sendika ve konfederasyonlar T.C. Anayasasının 14. maddesindeki yasaklara aykırı hareket edemeyecekleri 

gibi yönetim ve işleyişleri Anayasada belirlenen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı 

olamaz (SK.m.37/I). 

 

2.7.3.2. Siyasi alana ilişkin yasaklar 

 

Sendika ve konfederasyonlar, amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Siyasi partilerin ad, amblem, rumuz 

veya işaretlerini kullanamazlar (SK.m.37/II).  

 

2.7.3.3. Ticari faaliyet yasağı  

 

Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar. Sendika ve konfederasyonlar elde ettikleri gelirleri 

üyeleri ve mensupları arasında dağıtamazlar. Ancak grev ve lokavt süresince tüzüklerine göre üyelerine 

yapacakları yardımlar bu hükmün dışındadır (SK.m.39). 

  

2.7.3.4. Yardım ve bağış alma yasağı  

 

Genel ve katma bütçeli idarelerle mahalli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kurumlar, 

sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kuruluş ve kurumlarla 

sermayelerinde devletin iştiraki bulunan bankalar, sigorta şirketleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları dahil olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar ve kuruluşlar bu fıkrada sözü geçen idare, 

kuruluş ve bankalar tarafından ödenmiş sermayesinin en az yarısına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla 

bunların aynı oranda katılması ile kurulan kurumlar ve siyasi partiler sendika ve konfederasyonlara mali 

yardım ve bağışta bulunamazlar. Sendika ve konfederasyonlar da bu gibi yardım ve bağışları kabul edemezler 

(SK.m.40/II). 

 

Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi bulunduğu uluslararası 

kuruluşlardan başka dış kaynaklardan, Bakanlar Kurulundan izin almadıkça yardım ve bağış kabul edemezler 

(SK.m.40/III).  

 

İşçi sendika ve konfederasyonları, işverenlerden, bu Kanun ve diğer kanunlara göre kurulu işveren 

kuruluşlarından, ,esnaf ve küçük sanatkarlar kuruluşlarından, derneklerden, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarından ve vakıflardan yardım ve bağış alamazlar (SK.m.40/IV). 

 

İşveren sendika veya konfederasyonları da işçi sendika veya konfederasyonlarından, işçilerden, esnaf ve 

küçük sanatkarlar kuruluşlarından, derneklerden kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve 

vakıflardan yardım ve bağış alamazlar (SK.m.40/V). 
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2.7.3.5. İşçi - İşveren kuruluşlarının karşılıklı ilişkilerine ilişkin yasaklar 

 

İşçiler ve işçi sendika ve konfederasyonları, bu Kanun veya diğer kanunlara göre kurulu işveren 

kuruluşlarına; işverenler ve işveren kuruluşları da, işçi sendika ve konfederasyonlarına üye olamazlar; gerek 

doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya mensupları veya araya koyacakları diğer kimseler vasıtasıyla bir 

diğerinin kurulmasına, idare ve faaliyetine müdahalede bulunamazlar (SK.m.38/I). 

Bir işçi sendika veya konfederasyonunu, bir işverenin veya bu Kanun veya diğer kanunlar gereğince kurulu 

bir işveren kuruluşunun kontrolüne tabi tutmak veya bunların nüfuzu altında işçi sendika veya 

konfederasyonu kurulmasını teşvik ve tahrik etmek yasaktır (SK.m.38/II). 

 

2.8. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması ve Kapatılması 

 

2.8.1. Tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık 

 

Kuruluş sırasında kanuna aykırılık veya eksiklik sebebiyle SK.m.6/VII uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı veya ilgili valilikçe başvurulması halinde, görevli mahalli mahkeme gerekli gördüğü 

takdirde kurucuları da dinleyerek 3 işgünü içinde sendika veya konfederasyonun faaliyetlerinin 

durdurulmasına karar verebilir. Mahkeme kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için 6060 günü 

aşmayan bir mehil verir (SK.m.54/I). Tüzük ve belgelerin kanuna uygun hale getirilmesi üzerine mahkeme 

durdurma kararını kaldırır (SK.m.54/II). Verilen mehil sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun hale 

getirilmemişse, mahkeme sendika veya konfederasyonun kapatılmasına karar verir. Bu karar kesindir 

(8SK.m.54/III). 

 

2.8.2. Kanuna aykırı yardım ve bağış alma 

 

SK.m.40/III hükmüne aykırı olarak kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi bulunduğu uluslararası 

kuruluşlardan veya başka dış kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin almadan yardım veya bağış kabul 

ettikleri takdirde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme, üyelerden birinin veya valinin veya 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başvurması üzerine, sendika veya konfederasyonun faaliyetini 3 aydan 

6 aya kadar durdurur ve alınan yardım Hazineye intikal ettirilir (SK.m.56/I).  

 

2.8.3. Organlara üye seçiminde kanuna aykırılık  

 

SK.m.5 hükmünde sayılan suçlardan biriyle mahkum olanlardan birine, sendika, sendika şubesi veya 

konfederasyon organlarında görev verildiğinin valilik veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca tespiti 

halinde, bu makamlarca görevlendirilen kişinin görevine son verilmesi ilgili sendika veya konfederasyona 

bildirilir. Bildirimi takip eden 5 işgünü içinde sendika veya konfederasyonca ilgilinin görevine son verilmediği 

takdirde, 1.1. fıkradaki usule uygun olarak sendika veya konfederasyonun faaliyeti 6 aydan 1 yıla kadar 

durdurulur ve yöneticilerin görevlerine son verilir. Tekrar faaliyete geçebilme, kanun hükümlerine uygun 

olarak görev verilmesi veya seçim yapılmasına bağlıdır (SK.m.56/II). 
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2.8.4. Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı amaç ve faaliyetler 

 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti’nin ve Cumhuriyetin varlığını 

tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından 

yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve 

mezhep ayrımı yaratmak amaçları güden veya bu yolda faaliyette bulunan sendika ve konfederasyonlar 

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme kararı ile kapatılır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca açılan davalar sebebiyle görevli mahkemeler yargılamanın her safhasında talep 

üzerine veya re'sen sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına ve yöneticilerinin 

görevlerine son verilmesine karar verebilir (SK.m.58). 

 

2.8.5. Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini 

 

Faaliyeti durdurulan sendika veya konfederasyonun mallarının idaresi ve menfaatlerinin korunması ve 

durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi için genel kurul yapılması Medeni Kanun hükümleri 

gereğince tayin olunacak 1 veya 3 kayyım tarafından sağlanır (SK.m.57). 

 

3. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu - 2822 Sayılı 

 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun (TSGLK) (RG, 7.5.1983, 18040) amacı, işçilerin 

ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek üzere, toplu 

iş sözleşmesi yapmalarının, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerinin ve grev ve lokavtın esaslarını ve 

usullerini tespit etmektir (TSGLK.m.1). 

 

3.1. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı ve İçeriği 

 

3.1.1. Normatif kısım 

 

Toplu iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere 

işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yazılı olarak yapılan 

sözleşmedir (TSGLK.m.2/I,m.4). Normatif kısım olmadan toplu iş sözleşmesinin varlığından söz edilemez. 

 

3.1.2. Borç doğurucu kısım 

 

Toplu iş sözleşmeleri, tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimini, 

uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de ihtiva edebilir (TSGLK.m.2/II). 

 

3.2. Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı ve Düzeyi 

 

3.2.1. İşyeri ve işyerleri (grup) toplu iş sözleşmesi 

 

Bir toplu iş sözleşmesi, aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir (TSGLK.m.3/I). 
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3.2.2. İşletme toplu iş sözleşmesi  

 

Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine sahip bir 

işletmede, ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Bu Kanun anlamında bu sözleşmeye işletme toplu iş 

sözleşmesi denir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait müessese ve işyerleri ayrı tüzel kişi tüzel kişiliğe 

sahip olsalar dahi, bu kurum ve kuruluşlar için tek bir işletme toplu iş sözleşmesi yapılır (TSGLK.m.3/II). 

İşletme toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin aranılan niteliğe sahip olup olmadıkları hakkında çıkan 

uyuşmazlıklar, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahkemede 15 gün 

içinde karara bağlanır. Kararın temyizi halinde Yargıtay’ca 15 gün içinde kesin karar verilir. 

 

3.3. Toplu İş Sözleşmesi - İş Sözleşmesi İlişkisi: Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Etkisi 

 

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe hizmet akitleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. Hizmet 

akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Hizmet 

akdinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır (TSGLK.m.6/I). Toplu iş 

sözleşmesinde hizmet akitlerine aykırı hükümlerin bulunması halinde hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri 

geçerlidir(TSGLK.m.6/II). Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin 

hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devam eder (TSGLK.m.6/III). 

 

3.4. Toplu İş Sözleşmelerinin Süresi ve Bitimi 

 

Toplu iş sözleşmeleri, 1 yıldan az ve 3 yıldan uzun süreli olamaz. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin 

imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez 

(TSGLK.m.7/I). Faaliyetleri 1 yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere, toplu iş sözleşmelerinin süresi 1 

yıldan az olabilir. Şu kadarki, işin bitmemesi halinde bu sözleşmeler bir yılın sonuna kadar 

uygulanır(TSGLK.m.7/II). Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki 120 gün içinde, yeni sözleşme 

için yetki işlemlerine başlanabilir. Ancak, yapılacak toplu iş sözleşmesi, önceki sözleşme sona ermedikçe 

yürürlüğe giremez (TSGLK.m.7/III). 

 

Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın feshi veya infisahı yahut faaliyetten menedilmiş olması veyahut 

yetkiyi kaybetmiş olması veya toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin değişmesi, toplu iş 

sözleşmesini sona erdirmez (TSGLK.m.8). 

 

3.5. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma 

 

3.5.1. Taraf sendikaya üyelik 

 

Toplu iş sözleşmesinden, taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar (TSGLK.m.9/I). Toplu iş sözleşmesinin 

imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise 

üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar (TSGLK.m.9/II). 

 

3.5.2. Dayanışma aidatı ödeyerek yararlanma 
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Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de 

üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu 

iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına dayanışma aidatı 

ödemelerine bağlıdır. Bu hususta işçi sendikasının muvafakatı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle 

toplu iş sözleşmesinden yararlanma talep tarihinden geçerlidir (TSGLK.m.9/III). Dayanışma aidatı miktarı, 

üyelik aidatının üçte ikisidir (TSGLK.m.9/IV). 

 

3.5.3. Teşmil yolu ile yararlanma 

 

Üyelerinin sayısı bağlı olduğu işkolunda çalışan işçilerin en az %10’unu temsil eden işçi sendikalarından en 

çok üyeye sahip olan sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesini Bakanlar Kurulu, o işkolunda işçi 

veya işveren sendikaları veya ilgili işverenlerden birinin veya Çalışma Bakanı’nın talebi üzerine, Yüksek 

Hakem Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra tamamen veya kısmen veya zorunlu değişiklikleri yaparak o 

işkolunun toplu iş sözleşmesi bulunmayan diğer işyerlerine veya bir kısmına teşmil edebilir (yayabilir). Teşmil 

edilen toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ile teşmil kararı da ortadan kalkmış olur. Toplu iş sözleşmesinin 

borç doğurucu kısmı ile özel hakeme başvurma hakkındaki hükümleri teşmil edilemez.Yetki için 

başvurulduktan sonra yetki sorunu çözülünceye kadar veya bu belgeyi aldıktan sonra yetki devam ettiği 

sürece, yetki kapsamına giren işyerleri için teşmil kararı alınamaz. Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesini 

gerekli gördüğü zaman gerekçesini de açıklayarak yürürlükten kaldırabilir (TSGLK.m.11). 

 

3.6. Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması 

 

3.6.1. Toplu iş sözleşmesi yetkisinin tespiti 

 

Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az %10’unun (tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık işkolu 

hariç) üyesi bulunduğu işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinin her 

birinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması halinde, bu işyeri veya işyerleri için toplu iş 

sözleşmesi yapmaya yetkilidir. Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunun tespitinde Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’nca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanacak istatistikler esas alınır. İşletme 

sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak nazara alınır ve yarıdan fazla çoğunluk buna göre hesaplanır 

(TSGLK.m.12). 

Bir toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazıyla 

başvurarak yukarıdaki şartları sağladığının belirlenmesini ve sözleşmenin kapsamına girecek işyeri veya 

işyerlerinde başvuru tarihinde çalışan işçiler ile üyelerinin sayısının tespitini ister. Bakanlık olumlu veya 

olumsuz tespit kararını bildirir (TSGLK.m.13).  

Tespit yazısını alan işçi veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraflardan birinin 

veya her ikisinin gerekli yetkiyi haiz olmadıkları veya kendisinin çoğunluğu bulunduğu yolundaki itirazını 6 iş 

günü içinde işyerinin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş mahkemesine yapabilir. 

Mahkemeye itirazın yapılması, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur (TSGLK.m.15). 

Tespit yazısına bu Kanunda öngörülen süre içinde itiraz edilmemişse, sürenin bitişini takip eden 6 işgünü 

içinde veya yapılan itiraz reddedilmişse, mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde 

ilgili sendikaya Çalışma Bakanlığınca bir yetki belgesi verilir (TSGLK.m.16). 
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3.6.2. Toplu görüşme süreci 

 

Tespit yazısını alan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren veya yetki belgesini alan işçi 

sendikası, tespit yazısını veya yetki belgesini aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde karşı tarafı toplu 

görüşmeye çağırır. Çağrı tarihi derhal görevli makama (Bölge Müdürlüğü veya Bakanlık) bildirilir. Bu süre 

içinde çağrı yapılmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz (TSGLK.m.17). 

 

Çağrı tarihinden itibaren 30 gün içinde yukarıdaki fıkralar uyarınca toplu görüşmeye çağrıyı yapan taraf 

gelmez ve toplu görüşmeye başlanmazsa çağrıyı yapan tarafın yetkisi düşer (TSGLK.m.19). 

 

3.6.3. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması 

 

Toplu görüşmenin sonunda bir anlaşmaya varılırsa, 5 nüsha olarak düzenlenecek olan toplu iş sözleşmesi 

taraf temsilcilerince imzalanır. Sözleşmenin birer nüshasını taraflar alırlar. 3 nüsha da, toplu görüşme için 

çağrıyı yapmış olan tarafça görevli makama imza gününden başlayarak 6 işgünü içinde tevdi edilir 

(TSGLK.m.20). 

 

3.7. Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları (Arabuluculuk) 

 

3.7.1. Uyuşmazlığın tespiti 

 

Toplu görüşme için tespit edilen yer, gün ve saatte taraflardan biri toplantıya gelmezse veya toplantıya 

geldiği halde görüşmeye başlamazsa ya da toplu görüşmeye başlandıktan sonra taraflardan biri toplantıya 

devam etmezse, toplantıya gelen taraf, durumu görevli makama 6 iş günü içerisinde yazı ile bildirir 

(TSGLK.m.21/I). Toplu görüşmenin başlamasından itibaren60 60 gün içinde taraflar anlaşamadıklarını bir 

tutanak ile tespit ederlerse veya toplu görüşmenin başlamasından itibaren 6060. günün sonunda anlaşmaya 

varamamışlarsa, taraflardan biri durumu görevli makama yazıyla bildirir (TSGLK.m.21/II).  

 

3.7.2. Arabuluculuk  

 

TSGLK.m.21/I hükmüne göre düzenlenen yazıyı alan makam, yazıyı düzenleyen tarafın talebini göz önüne 

alarak 30 veya 6060 günün geçmesini beklemeksizin aşağıdaki hükümler uyarınca arabuluculuk işlemlerini 

başlatır.  

 

3.7.2.1. Gönüllü (ihtiyari) arabuluculuk 

 

Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 30 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamışsa, 

taraflardan her biri görüşmelere resmi listeden bir arabulucunun katılmasını görevli makamdan isteyebilir. 

Arabulucu tayini yoluna gidilmiş ve anlaşma sağlanamamışsa, uyuşmazlığın tespiti bakımından 60 günlük 

sürenin geçmesi beklenilmez ve ayrıca resmi arabulucu tayin edilmez (TSGLK.m.22/II). 

 

 

3.7.2.2. Zorunlu (resmi) arabuluculuk 
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Gönüllü arabulucu tayini yoluna gidilmemiş ve toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 6060 gün 

geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamışsa, görevli makam başvuru üzerine veya re'sen 6 işgünü içinde iş 

mahkemesine başvurmak suretiyle resmi listeden bir arabulucunun tayinini talep eder (TSGLK.m.22/III). 

 

3.8. Grev ve Lokavt 

 

3.8.1. Grevin tanımı 

 

İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde 

aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği 

karara uyarak işi bırakmalarına grev denilir (TSGLK.m.25/I). Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında 

uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek 

amacıyla bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve kanuni grev denilir (TSGLK.m.25/II). Kanuni 

grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan greve kanun dışı grev denilir. Siyasi amaçlı grev, genel grev 

ve dayanışma grevi kanun dışı grevdir. İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler 

hakkında kanun dışı grevin müeyyideleri uygulanır (TSGLK.m.25/III). Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğüne, milli egemenliğe, Cumhuriyete, milli güvenliğe aykırı amaçla grev yapılamaz (TSGLK.m.25/IV). 

 

3.8.2. Lokavtın tanımı 

 

İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi 

teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına 

lokavt denilir (TSGLK.m.26/I). Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası 

tarafından grev kararı alınması halinde bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavta kanuni lokavt 

denilir (TSGLK.m.26/II). Kanuni lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan lokavta kanun dışı lokavt 

denilir. Siyasi amaçlı lokavt, genel lokavt ve dayanışma lokavtı kanun dışı lokavttır (TSGLK.m.26/III). Devletin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, Cumhuriyete, milli güvenliğe aykırı amaçla 

lokavt yapılamaz (TSGLK.m.26/IV). 

 

3.8.3. Grev ve lokavt yasakları  

 

3.8.3.1. Sürekli yasaklar 

 

Can ve mal kurtarma işlerinde; cenaze ve tekfin işlerinde; su, elektrik, havagazı, termik santrallarını besleyen 

linyit üretimi, tabii gaz ve petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi, dağıtımı, üretimi nafta veya tabii gazdan başlayan 

petrokimya işlerinde; banka ve noterlik hizmetlerinde; kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye, sehiriçi deniz, 

kara ve demiryolu ve diğer raylı toplu yolcu ulaştırma hizmetlerinde grev ve lokavt yapılamaz (TSGLK.m.29). 

 

İlaç imal eden işyerleri hariç olmak üzere, aşı ve serum imal eden müesseselerle, hastane, klinik, sanatoryum 

prevantoryum, dispanser ve eczane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde; eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk 

bakım yerlerinde ve huzurevlerinde; mezarlıklarda; Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı 

ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde grev ve lokavt yapılamaz (TSGLK.m.30).  
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3.8.3.2. Geçici yasaklar 

 

Savaş halinde, genel veya kısmi seferberlik süresince grev ve lokavt yapılamaz. Yangın, su baskını, toprak 

veya çığ kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve genel hayatı felce uğratan felaket hallerinde 

Bakanlar Kurulu, bu hallerin vuku bulduğu yerlere inhisar etmek ve bu hallerin devamı süresince yürürlükte 

kalmak üzere, gerekli gördüğü işyerleri veya işkollarında grev ve lokavtın yasak edildiğine dair karar alabilir. 

Yasağın kaldırılması da aynı usule tabidir. Başladığı yolculuğu yurt içindeki varış mahallerinde bitirmemiş 

deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarında grev ve lokavt yapılamaz (TSGLK.m.31).  

 

3.8.3.3. Yasaklarda yüksek hakem kuruluna başvurma 

 

Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ile yerlerdeki uyuşmazlıklarda, taraflardan biri 23. maddede belirtilen 

tutanağın alınmasından veya geçici grev ve lokavt yasağının 6 ayı doldurmasından itibaren 6 işgünü içinde 

Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir (TSGLK.m.32). 

 

3.8.4. Grev ve lokavtın ertelenmesi 

 

Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu 

nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı bir kararname ile 60 gün süre ile erteleyebilir. 

Erteleme süresi, kararnamenin yayımı tarihinde işlemeye başlar. Bakanlar Kurulunun erteleme kararları 

aleyhine Danıştay’da iptal davası açılabilir ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenebilir. 

Olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavt ertelenmesi kararlarına ilişkin davalarda yürütmenin 

durdurulmasına karar verilemez (TSGLK.m.33). 

Erteleme kararnamesinin yürürlüğe girmesi üzerine, Çalışma Bakanı bizzat ve resmi arabulucu listesinden 

seçeceği bir arabulucu yardımı ile uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü gayreti gösterir. 

Erteleme süresi içinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de intikal ettirebilirler. Erteleme 

süresinin sona erdiği tarihte taraflar anlaşamamış veya uyuşmazlığı özel hakeme de intikal ettirmemişlerse, 

Çalışma Bakanı uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kuruluna başvurur (TSGLK.m.34). 

 

3.8.5. Grev oylaması 

  

Kanuni bir grevin bir işyerinde uygulanabilmesi için oylama yapılmasını, grev kararının ilan edildiği tarihte o 

işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte biri, grev kararının işyerinde ilan edilmesinden başlayarak 6 işgünü 

içinde yazılı olarak isterse, o işyerinde (mülki amir gözetiminde) grev oylaması yapılır. Grev oylamasında, 

grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğu grevin uygulanmamasına karar verirse 

o işyerinde grev uygulanamaz (TSGLK.m.35). 

 

Grev oylaması sonucunda işçiler grevin uygulanmamasına karar verirlerse ve uyuşmazlıkta taraf olan işçi 

sendikası, oylama sonucunun kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde karşı tarafla anlaşmaya varamazsa 

veya Yüksek Hakem Kuruluna başvurmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz (TSGLK.m.36). 
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3.8.6. Grev ve lokavtın uygulanması 

 

3.8.6.1. Kararın tebliği ve uygulamaya konulması 

 

Grev ve lokavt kararı, karşı tarafa tebliğinden itibaren 60 gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile 6 işgünü 

önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir. Karşı tarafa tebliğ edilmek üzere süresi içinde notere ve görevli 

makama tevdi edilmeyen grev ve lokavt kararları uygulanamaz. Bildirilen günde başlamayan grev hakkı veya 

lokavt düşer. Süresi içinde grev kararı uygulamaya konulmamışsa ve alınmış bir lokavt kararı da yoksa veya 

lokavt da süresi içinde uygulanmaya konulmamışsa yetki belgesinin hükmü kalmaz (TSGLK.m.37). 

 

3.8.6.2. İşyerinden ayrılma zorunluluğu 

 

Bir işyerinde grev veya lokavtın uygulanmaya başlaması ile birlikte işçiler işyerinden ayrılmak zorundadırlar. 

Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin işyerinde çalışmaları, hiç bir şekilde engellenemez. Greve 

katılan veya lokavta maruz kalan işçilerin, işyerine giriş çıkışı engellemeleri veya işyeri önünde topluluk teşkil 

etmeleri yasaktır. Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta işveren 

serbesttir. Grev sonunda yapılan toplu iş sözleşmesinden, 39. maddeye göre zorunlu olarak çalışanlar dışında 

işyerinde çalışmış olanlar aksine bir hüküm bulunmadıkça yararlanamazlar. Çalışan işçilerin ürettiği ürünlerin 

satılmasına ve işyeri için lüzumlu maddelerin, araç ve gereçlerin işyerine sokulmasına engel olunamaz 

(TSGLK.m.38).  

 

3.8.6.3. Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işçi kadrosu 

 

Hiçbir surette üretim veya satışa yönelik olmamak kaydı ile niteliği bakımından sürekli olmasında teknik 

zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını; işyeri güvenliğinin, makine ve demirbaş eşyasının, 

gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin bozulmamasını; hayvan ve bitkilerin korunmasını 

sağlayacak sayıda işçi kanuni grev ve lokavt sırasında çalışmaya, işveren de bunları çalıştırmaya mecburdur 

(TSGLK.m.39). 

 

3.8.7. Kanuni grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi 

 

Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, böyle bir kararın alınmasını teşvik etme, böyle bir greve katılma 

veya böyle bir greve katılmaya teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet akdi feshedilemez. Kanuni bir greve 

katılanlar ile işyerinde çalışmayı arzu edip işveren tarafından çalıştırılmayan işçilerin hizmet akitlerinden 

doğan hak ve borçları, grevin sona ermesine kadar askıda kalır. Kanuni lokavta uğramış olan işçilerin hizmet 

akitlerinden doğan hak ve borçları, lokavtın sona ermesine kadar askıda kalır. Grev ve lokavt süresince 

hizmet akitleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, bu süre 

kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamaz. Toplu iş sözleşmelerine veya hizmet akitlerine bunların aksine 

hüküm konulamaz (TSGLK.m.42).  

 

3.8.8. Grev ve lokavtta işçi alma ve başka işe girme yasağı 

 

İşveren, kanuni bir grevin veya lokavtın süresi içinde hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları askıda kalmış 

olan işçilerin yerine, hiçbir surette daimi veya geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. 
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Ancak grev ve lokavta katılamayacak işçilerden, haklı sebeple hizmet akdi feshedilenlerin yerine yeni işçi 

alınması imkanı saklıdır. Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştıran işveren, bu işçileri 

ancak kendi işlerinde çalıştırabilir, bunlara, greve katılan işçilerin işlerini yaptıramaz. Kanuni bir grev ve lokavt 

dolayısıyla hizmet akdinden doğan hak ve borçları askıda kalan işçiler, başka bir iş tutamazlar. Aksi halde, 

işçinin hizmet akdi, işverence feshin ihbarına lüzum olmaksızın ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin 

feshedilebilir (TSGLK.m.43).  

 

3.8.9. Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları 

 

Kanun dışı grev yapılması halinde, işveren, böyle bir grevin yapılması kararına katılan, böyle bir grevin 

yapılmasını teşvik eden, böyle bir greve katılan veya böyle bir greve katılmaya veyahut devama teşvik eden 

işçilerin hizmet akitlerini, feshin ihbarına lüzum olmadan ve herhangi bir tazminat ödemeye mecbur 

bulunmaksızın feshedebilir (TSGLK.m.45/I). 

 

Kanun dışı bir grev yapılması halinde, bu grev veya bu grevin yönetimi ve yürütümü yüzünden işverenin 

uğradığı zararlar, greve karar veren işçi sendikası veya kanun dışı grev herhangi bir işçi kuruluşunca 

kararlaştırılmaksızın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından karşılanır (TSGLK.m.45/II). 

 

Kanun dışı lokavt yapılması halinde işçiler, böyle bir lokavtı yapan işverenle olan hizmet akitlerini, feshin 

ihbarına lüzum olmaksızın haklı sebeple feshedebilirler ve her türlü haklarını talep edebilirler. İşveren bu 

işçilerin lokavt süresine ait hizmet akdinden doğan bütün haklarını bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye ve 

uğradıkları zararları tazmine mecburdur (TSGLK.m.45/III). 

 

3.9. Yüksek Hakem Kurulu 

 

Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ve yerlerdeki uyuşmazlıklarda taraflardan her biri 32. madde uyarınca 

Yüksek Hakem Kuruluna başvurabileceği gibi, grev ve lokavtın ertelendiği hallerde erteleme süresinin 

sonunda Çalışma Bakanı da Yüksek Hakem Kurulu’na başvurur. Yüksek Hakem Kurulu toplantıya katılanların 

çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşit ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Yüksek 

Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir (TSGLK.m.52,54,55). 

 

3.10. Özel Hakem 

 

Taraflar anlaşarak toplu hak veya menfaat uyuşmazlıklarının her safhasında özel hakeme başvurabilirler. 

Toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin başvurması üzerine özel hakeme gidileceğine dair hükümler 

geçerlidir. Bu takdirde bir tarafın müracaatı üzerine uyuşmazlık hakem tarafından çözülür. Menfaat 

uyuşmazlıklarında taraflar özel hakeme başvurma hususunda yazılı olarak anlaşma yaparlarsa, bundan sonra 

arabuluculuk, grev ve lokavt, kanuni hakemlik hükümleri uygulanmaz. Menfaat uyuşmazlıklarında özel 

hakeme başvurulduğu hallerde hakem kararları toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Hak uyuşmazlıklarında özel 

hakem kararları genel hükümlere tabidir. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar aralarında anlaşarak özel 

hakem olarak Yüksek Hakem Kurulu’nu da seçebilirler (TSGLK.m.58). 
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3.11. Toplu Hak Uyuşmazlıklarının Çözümü 

 

3.11.1. Yorum davası 

 

Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıkta, sözleşmenin taraflarından 

her biri yetkili iş mahkemesinde yoruma ilişkin bir tespit davası açabilir. Mahkeme en geç 2 ay içinde kararını 

verir. Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay’ın ilgili dairesi, bozma söz konusu olan hallerde işin esasına 

ilişkin kesin kararını 2 ay içinde verir (TSGLK.m.60). 

 

3.11.2. Eda davası 

 

Toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında ifaya mahkum edilen taraf, temerrüt tarihinden itibaren, 

bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizi ödemeye de mahkum edilir. 

Ayni taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren taraf derhal ifaya mahkum edilir. Tarafların 

tazminat hakları saklıdır (TSGLK.m.61). 

 

4. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu – 5510 Sayılı 

 

4.1. Genel Çerçeve 

 

4.1.1. Kapsam 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (RG, 16.6.2006, 26200), sosyal sigortalar ile genel sağlık 

sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması 

bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer 

kurum ve kuruluşları kapsar(SSGSK.m.2). 

 

4.1.2. Zorunluluk ilkesi 

 

Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık 

sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak 

ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere 

konulan hükümler geçersizdir (SSGSK.m.92). 

 

4.2.Tanımlar (SSGSK.m.3) 

 

Sosyal sigortalar: Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını, 

Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını, 

Uzun vadeli sigorta kolları: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarını, 

Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi 

adına prim ödemesi gereken kişiyi,  
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Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı 

almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan 

eş, çocuk, ana ve babasını, 

Genel sağlık sigortası: Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde 

ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, 

Genel sağlık sigortalısı: Bu Kanunun 60. maddesinde sayılan kişileri, 

Bakmakla yükümlü olduğu kişi: Bu Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı 

alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı 

olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; 

- Eşini, 

- 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî 

eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli 

olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli 

olmayan çocuklarını,  

- Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve 

babasını, 

Hizmet akdi: Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet akdini ve iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesini 

veya hizmet akdini, 

ifade eder. 

 

4.3. Sigortalı Sayılanlar (SSGSK.m.4) 

 

4.3.1. (4/I-a) Sigortalıları (Bağımlı çalışanlar)  

-Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, 

- İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına 

seçilenler, 

- Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz 

sanatçıları ile bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar, 

- Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke 

uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, 

- Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçileri, 

- Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar, 

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu 

idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile DMK 4/C kapsamında çalıştırılanlar,  

 

4.3.2. (4/I-b) Sigortalıları (Bağımsız çalışanlar) 

- Köy ve mahalle muhtarları,  

İş sözleşmesine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 

- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi 

mükellefi olanlar; gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar; 

- Anonim şirketleri (AŞ) yönetim kurulu üyesi olan ortakları; 

- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları; 

- Diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, 

- Tarımsal faaliyette bulunanlar,  
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- At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler. 

 

4.3.3. (4/I-c) Sigortalıları (Kamu görevlileri) 

- Kamu idarelerinde (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp 

ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,  

- Kamu idarelerinde (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili 

kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile DMK 86 

uyarınca açıktan vekil atananlar,  

- Seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle 

kendilerine ilgili kanunlarında devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet 

akdi ile çalışmayanlar, 

- Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin 

seçimle gelen üyeleri,  

- (c) bendi kapsamında iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile 

sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, 

- Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi 

hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay 

naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar;  

- Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya 

kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden 

öğrenciler 

 

(Bu okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine 

başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz). 

 

4.4. Kısa Vadeli Sigorta Kollarının Kapsamı (SSGSK.m.4) 

 

Bu Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümleri 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara bu 

kapsamda oldukları sürece uygulanmaz.  

 

4.5. Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar: Kısmi Sigortalılar(SSGSK.m.5) 

 

4.5.1. Tutuklu ve hükümlüler 

 

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri tesis, atölye ve benzeri ünitelerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular 

hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar, 4/a kapsamında sigortalı 

sayılırlar. 

 

4.5.2. Çıraklar ve mesleki eğitim gören öğrenciler 

 

Mesleki Eğitim Kanununda (MEK) belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler 

hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası uygulanır ve 4/1-(a) kapsamında sigortalı 

sayılırlar. 
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4.5.3. Stajyerler 

 

MEK de belirtilen meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi 

tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4/a 

bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. 

 

4.5.4. Kısmi zamanlı çalışan üniversite öğrencileri 

 

Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas 

kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve 

meslek hastalığı sigortası uygulanır ve 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılırlar. 

 

4.5.5. Harp malulleri ve vazife malullüğü aylığı alan çalışanlar  

 

Harp malûlleri ile vazife malullüğü aylığı bağlanmış malûllerden, 4/1 (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı 

olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. Türk Medeni Kanunu’na göre aylık bağlanmış malûller ile 

aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaşların, 4/1-c kapsamında 

sigortalı olmaları halinde de aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4/1-c kapsamında çalışanlar hakkında 

uzun vadeli sigorta kolları, 4/1 (a) ve (b) kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli 

sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından 

itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel 

sağlık sigortası primi alınmaz. 

 

4.5.6. İŞKUR kursiyerleri 

 

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan 

kursiyerler, 4/1-a kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 

hükümleri uygulanır. 

 

4.5.7. Türk işverenlerce çalıştırılmak üzere yurtdışına götürülen Türk işçileri 

 

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde 

çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4/1-a kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli 

sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi 

olmak istemeleri halinde, m.50/2 deki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde 

belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı 

sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. 

 

4.6. Sigortalı Sayılmayanlar (SSGSK.m.6) 

 

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında aşağıda sayılan kişiler 4 ve 5. 

maddelere göre sigortalı sayılmaz. 
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- İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, 

- Aynı konutta birlikte yaşayan ve 3. derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve 

aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, 

- Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç), 

- Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, 

- Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına 

Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen 

kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden 

ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar, 

- Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat 

okullarında ve yüksekokullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki 

yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,  

- Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya 

malûller, 

- 4/1 (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar 

(Medeni Kanun hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili 

görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz). 

- Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz 

işlerde çalışanlar 

- Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık 

tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık 

ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az 

olduğunu belgeleyenler, 

- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr 

siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten 

sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu belgeleyenler, 

- Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli 

ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli 

personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler  

- Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal 

güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu 

kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı 

yapılanlar. 

 

 

4.7. Sigortalılığın Başlangıcı (SSGSK.m.7) 

 

4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime veya zorunlu staja başladıkları 

tarihten itibaren başlar. 

 

4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan,  
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- Gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite 

ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin başladıkları 

tarihten, 

- Sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten,  

- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri tarihten, 

- Gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı oldukları tarihten, 

- Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için tarımsal faaliyetlerinin kanunla kurulu 

ilgili meslek kuruluşlarınca veya kendilerince, bir yıl içinde bildirilmesi halinde kaydedildiği 

tarihten (bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten), 

 

- Köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten, 

 

- Jokey ve antrenörler için ise lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten 

itibaren başlar. 

 

4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, göreve başladıkları veya 4/4- (d) ve (e) bentleri 

kapsamındaki okullarda öğrenime başladıkları tarihten itibaren başlar. 

4.8. Sigortalı Bildirimi ve Tescili (SSGSK.m.8) 

 

4.8.1. (4/I-a) Kapsamında sigortalılığının başlangıcı  

 

İşverenler, 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan kişileri, sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş 

bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.  

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün 

Kuruma verilmesi halinde sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır. 

Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa 

işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde 

çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık 

sürenin dolduğu tarihe kadar Kuruma verilmesi halinde sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır. 

Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi 

olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya 

başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma verilmesi halinde sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş 

sayılır. 

Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya 

başladıklarını Kuruma bildirirler (ancak sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez). 

  

 

4.8.2. (4/I-b) Kapsamında sigortalılığın başlangıcı 

 

Kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil 

memurlukları 4/1-b kapsamında sigortalı sayılan kişiler için yukarıda (7/1-b) belirtilen sigortalılık 

başlangıcından itibaren (tarımsal faaliyette bulunanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt 
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tarihinden itibaren) sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlüdürler. Bildirimlerin 

süresi; 

 

- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi 

mükellefi olanlar için en geç 15 gün 

- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar için en geç 15 gün  

- AŞ yönetim kurulu üyesi olan ortakları için en geç 15 gün  

- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları için en geç 15 gün  

- Diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları için en geç 15 gün 

- Tarımsal faaliyette bulunanlar için ise en geç 1 ay 

- Jokey ve antrenörlerin ise çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay  

içinde tescil eden kuruluş tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren 1 ay 

içinde, tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını bildirir. 

 

4.8.3. (4/I-c) Kapsamında sigortalılığın başlangıcı 

 

4/1-c kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıracak işverenler, bu kapsamda ilk defa veya tekrar 

çalıştırmaya başlattıkları kişileri, sigortalılık başlangıcından itibaren, 15 gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi 

ile Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve 

görevlendirmelerde bildirim yapılmaz. 

 

4.9. Sigortalılığın Sona Ermesi (SSGSK.m.9) 

 

4.9.1. (4/I-a) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi 

 

Hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer. 

 

4.9.2. (4/I-b) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi 

 

- Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri 

tarihten, 

- Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili kaydının silindiği veya gelirin alt 

sınırın altına düştüğü tarihten 

- Kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki 

ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten,  

- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil 

memurluğundan kaydının silindiği tarihten,  

- Limited şirket ortaklarından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin 

yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten,  

- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği 

tarihten,  

- İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, 

mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına 

veya şirketin münfesih duruma düşmesine karar verildiği, ortakların talepte bulunmaması 
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halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği, tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin 

ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten, 

 

- Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği 

veya gelirin alt sınırın altına düştüğü tarihten, 

- Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten, 

- Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak 

çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil 

olduğu tarihten, 

- İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarından 4/1-(a) bendi 

kapsamında çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları tarihten, 

- Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir 

vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya 

başladığı tarihten, 

- Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili kaydına istinaden 4/1-(b) bendi 

kapsamında sigortalı sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile 

çalışanların çalışmaya başladığı tarihten itibaren sona erer. 

 

4.9.3. (4/1- c) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi 

 

Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, ESK 40’da belirtilen yaş 

hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden 

aybaşından; diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona erer. 

 

4.9.4. Diğer sona erme halleri 

 

5. madde gereği bazı sigorta kollarına tâbi tutulanların, sigortalı sayılmalarını gerektiren halin sona erdiği 

tarihten;6/1-(l) bendi kapsamında olanlardan, çalışmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile 

irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar 

için sigortalandıkları tarihten itibaren sona erer.  

Hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında ilgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve 

iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini; diğer hallerde ise 1. 

fıkrada belirtilen tarihleri takip eden 10. günden başlanarak yitirilmiş sayılır.  

 

4.9.5. Sona ermenin bildirimi 

 

4/1-a ve 4/1-c ve 5 (bazı sigorta kolları açısından sigortalı olanlar) kapsamındaki sigortalılığı sona erenlerin 

durumları işverenleri tarafından en geç 10 gün içinde Kuruma bildirilir. 

 

4/1-(b) kapsamındaki sigortalılar kendileri tarafından ve faaliyetin sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar 

veya vergi daireleri tarafından, en geç 10 gün içinde Kuruma bildirilir  

 

4.10. Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları(SSGSK.m.10) 
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4/1-(a) bendinde sayılan sigortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, (c) 

bendinde sayılan sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak yurt dışına gönderilmeleri veya 

(b) bendinde sayılanların sigortalılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halinde, bu görevleri 

yaptıkları sürece, sigortalıların ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri devam eder. 

 

4.11. İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli (SSGSK.m.11) 

 

İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde 

üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen 

işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya 

meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılır. 

İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma 

vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama 

tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili 

memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç 10 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.  

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete 

katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni 

ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün içinde, işyeri bildirgesi ile 

Kuruma bildirilmek zorundadır. 

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya 

işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi 

veya işyerini devraldığı tarihi takip eden 10 gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, 

ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür.  

İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi 

halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve 

yükümlülükleri devam eder.  

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer 

tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas 

olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.  

Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı 

kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.  

 

4.12. İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren 

(SSGSK.m.12) 

 

4.12.1. İşveren  

 

4/1-(a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği 

olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir.  

 

 

4.12.2. İşveren vekili  
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İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, işveren 

vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili ve İş Kanunu’nda 

tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan işveren, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile 

birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.  

 

4.12.3. Alt işveren  

 

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya 

eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran 3. kişiye alt işveren denir. Sigortalılar, 

3. bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun 

işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.  

 

4.12.4. İşveren yükümlülüklerini yerine getirecek kişi ve kurumlar 

 

İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler 

hakkında, işverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıştıran işçi sendikaları ve 

konfederasyonları veya işveren tarafından yerine getirilir.  

Seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenler, başbakan, bakanlar, milletvekilleri, belediye 

başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri, memur sendika ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin 

başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, harp okulları vb askeri okullarda 

askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar; polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrenciler 

hakkında, işverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıştıran kamu idareleri veya eğitim 

gördükleri okullar tarafından yerine getirilir. 

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar hakkında, işverenlerin bu Kanunda belirtilen 

yükümlülükleri, bunları çalıştırmaya yetkili makam tarafından yerine getirilir.  

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan 

hükümlü ve tutukluların işvereni, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, işveren vekilleri ise 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun sorumlu müdür ve amirleridir. 

 

4.13. İş Kazası (SSGSK.m.13) 

 

4.13.1. İş kazasının tanımı 

 

İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen 

ya da ruhen özre uğratan olaydır: 

- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  

- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 

- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 

gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

- 4/1-(a) kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek 

için ayrılan zamanlarda, 

- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında. 
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4.13.2. İş kazasının bildirimi 

 

- 4/1-(a) bendi ile 5. madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren 

tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki 3 

işgünü içinde doğrudan veya taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmelidir. 

- 4/1-(b)kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla 

rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra 3 işgünü içinde doğrudan veya 

taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmelidir. 

 

Bildirimler iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile yapılır. 3 işgünlük süre, iş kazasının işverenin kontrolü 

dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. 

 

4.13.3. İş kazasının soruşturulması 

 

Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, 

Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla 

soruşturma yapılabilir.  

Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı 

anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten 

itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96. madde hükmüne göre tahsil edilir.  

 

4.14. Meslek Hastalığı (SSGSK.m.14) 

 

4.14.1. Meslek tanımı  

 

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin 

yürütülme şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. 

 

4.14.2. Meslek hastalığının tespiti 

 

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet 

sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin 

incelenmesi; Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını 

ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu 

tarafından tespit edilmesi zorunludur. 

 

4.14.3. Meslek hastalığının işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkması 

 

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, 

sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın 

meydana çıkması arasında, bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha 

uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat 

edebilirler.  
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Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan 

etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük 

süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek 

Sağlık Kurulu’nun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir. 

 

4.14.4. Meslek hastalığının bildirilmesi 

 

4/1-(a) bendi ile 5. madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına 

tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından 3 işgünü içinde iş kazası ve 

meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. 

 

4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, bu durumun öğrenildiği günden 

başlayarak 3 işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. 

 

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren 

işverene veya 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile 

ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir. 

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile 

yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir. 

Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması 

hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nca karara bağlanır. 

 

4.15. Hastalık ve Analık (SSGSK.m.15) 

 

4.15.1. Hastalık  

 

4/1-(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş 

göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir. 

 

4.15.2. Analık  

 

4/1-(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi 

çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin 

gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on 

haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilir. 

 

4.16. İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar 

(SSGSK.m.16) 

 

4.16.1. İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar 

- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. 

- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. 

- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması. 

- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. 
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- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi. 

 

4.16.2. Hastalık ve analık sigortasından sağlanan yardımlar 

 

Sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş 

göremezlik ödeneği verilir. 

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı 

erkeğe, 4/1-(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan 

kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum 

tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden 

emzirme ödeneği verilir. 

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği 

verilebilmesi için, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 

gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması şarttır.  

4/1-(b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları 

primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması 

şarttır. 

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 

gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, 

doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden 

yararlandırılır. 

 

4.16.3. Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç (SSGSK.m.17) 

 

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin 

hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya 

hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde (80. maddeye göre 

hesaplanacak) prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi 

suretiyle hesaplanır. 

12 aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya 

meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa, verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına 

esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği 

prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş 

kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas 

tutulur. 

İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, yukarıdaki 

hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın 30 katıdır. 

 

 

 

4.16.4. Geçici iş göremezlik ödeneği (SSGSK.m.18) 

 

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla iş kazası veya 

meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 
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4/1-(a) ve 5. madde kapsamındaki (hastalık sigortasına tabi olan) sigortalıların hastalık sebebiyle iş 

göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli 

sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, geçici iş göremezliğin 3. gününden başlamak üzere her gün için geçici 

iş göremezlik ödeneği verilir. 

4/1-(a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtar, gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan, gelir 

vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette bulunan sigortalı kadının 

analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, 

doğumdan önceki ve sonraki 8 er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık 

süreye 2 haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Muhtar olan, gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve 

sanatkâr siciline kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette bulunan sigortalı kadının analığı halinde sigortalı kadının 

isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat 

süresine eklenen süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

AŞ yönetim kurulu üyesi ve ortağı olan, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortağı 

olan ve diğer şirket ve donatma iştiraklerinin (her türlü) ortağı durumunda olan 4/1-(b) kapsamındaki kadın 

sigortalılara geçici işgöremezlik ödeneği verilmez. 

4/1-(b) bendine göre sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş 

göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması 

şartıyla, yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu 

aldıkları sürede ödenir.  

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, 

yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir. 

 

4.16.5. Sürekli iş göremezlik geliri (SSGSK.m.19) 

 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık 

hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulu’nca meslekte 

kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine 

hak kazanır. 

Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının %70'i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî iş 

göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik 

derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama 

oranı %100 olarak uygulanır. 

 

 

 

4.16.6. Sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri 

(SSGSK.m.20) 

 

İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, aylık kazancının 

%70'i, 55. maddenin 2. fıkrasına göre güncellenerek 34. madde hükümlerine göre gelir olarak bağlanır. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 veya daha fazla oranda kaybetmesi 

nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı 
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olup olmadığına bakılmaksızın 1. fıkraya göre belirlenen tutar, 34. madde hükümlerine göre hak sahiplerine 

gelir olarak bağlanır. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi 

nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı 

olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri, 34. madde hükümlerine göre hak 

sahiplerine gelir olarak bağlanır. 

Hak sahiplerine ayrıca 37. madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği verilir. 

 

4.17. İş Kazası ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin 

Sorumluluğu (SSGSK.m.21) 

 

İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına 

aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince 

yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 

değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, 

Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. 

İş kazasının, süresi içinde işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen 

süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. 

Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya 

eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var 

olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı 

nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilir. 

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, 3. bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak 

sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin 

sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan 3. kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir.  

 

4.18. Malullük Sigortası 

 

4.18.1. Malul sayılma (SSGSK.m.25) 

 

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık 

kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu,  

- 4/1 (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek 

hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını,  

- 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini 

yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen 

sigortalı, malûl sayılır.  

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün %60'ını veya 

vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit 

edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz. 

 

4.18.2. Malullük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları (SSGSK.m.26)  

 

Malullük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malullük aylığı bağlanmasıdır. 
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Sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; 

- .25. maddeye göre malûl sayılması, 

- En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli 

bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 

gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiş olması, 

- Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya 

devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, 

halinde malullük aylığı bağlanır.  

 

Ancak, 4/1-(b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi 

dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. 

 

4.18.3. Malullük aylığı (SSGSK.m.27) 

 

Malullük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha 

fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29. madde hükümlerine göre hesaplanır. 

Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak, 

4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır. 

 

Malullük aylığı, 4/1 (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile (c) bendi kapsamında sigortalı iken 

görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların; 

- Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini, 

- Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,  

- 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların ise, malûliyetleri sebebiyle 

görevlerinden ayrıldıkları tarihi,  

takip eden ay başından itibaren başlar. 

Malullük aylığı almakta iken (bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında) çalışmaya 

başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir.  

 

4.19. Yaşlılık Sigortası 

 

4.19.1. Yaşlılık aylığı (SSGSK.m.28) 

  

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) 

sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı 

sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.  

 

Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan 

beri çalışan sigortalılar için yukarıdaki yaş şartı 55 olarak uygulanır. 

 

1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61; 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri 

arasında kadın için 60, erkek için 62;1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63; 

1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64; 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri 
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arasında kadın için 63, erkek için 65; 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65; 

1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65 olarak uygulanır. 

Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte 

geçerli olan yaş hadleri esas alınır. 

 

Sigortalılar, yukarıdaki yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere 3 yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün 

MYÖ sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler. 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25/2 ye göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede 

hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az 15 yıldan 

beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı 

bağlanır. 

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar 

ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının 

%50 ilâ %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün; %40 

ilâ %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün MYÖ 

sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94. 

madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler. 

55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları 

halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar.  

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına 

muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme 

gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş 

hadlerinden de indirilir. 

4/1-(a) bendinde belirtilen sigortalının yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için sigortalının çalıştığı işten 

ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları gerekir. 

4/1-(b) bendinde belirtilen sigortalının yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için sigortalılığa esas faaliyete son 

verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunmaları gerekir. Bu kapsamdaki kişilere yaşlılık 

aylığı bağlanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil 

kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur. 

4/1-(c) bendinde belirtilen sigortalıların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için, istekleri üzerine yetkili 

makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır. 

 

4.19.2. Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya (SSGSK.m.31) 

 

4.19.2.1. Toptan ödeme 

 

4/1 (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı 

olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için 

gerekli yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, 

4/1 (a) ve (c) bentleri kapsamında ise kendi adına bildirilen, 4/1-(b) kapsamında ise ödediği MYÖ sigortaları 

primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her 

yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir. 
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4.19.2.2. İhya 

 

Bu Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi 

olarak MYÖ sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan 

ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme 

katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri 

halinde, bu hizmetler ihya edilerek bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınır. 

 

4.20. Ölüm Sigortası (SSGSK.m.32) 

  

4.20.1. Sağlanan haklar 

 

Ölüm aylığı bağlanması, ölüm toptan ödemesi yapılması, aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği 

verilmesi ve cenaze ödeneği verilmesidir. 

 

4.20.2. Ölüm aylığından yararlanma şartları 

 

- En az 1800 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlar için, 

her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün MYÖ 

sigortaları primi bildirilmiş,  

- Madde 47 (vazife malullüğü) kapsamında vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında 

idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken, bu işlerden 

veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan 

bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde kazaya uğramış; malullük, vazife 

malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı 

bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,  

- Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya 

başlamaları sebebiyle kesilmiş 

 

durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır.  

 

Ancak, 4/1-(b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının 

genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun 

olmaması veya ödenmesi şarttır. 

 

4.20.3. Ölüm aylığının hesaplanması (SSGSK.m.33)  

 

Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında; 

 

- Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malûllük, vazife malûllüğü veya 

yaşlılık aylığı, 

- Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle 

aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak 27 veya 30. maddelere göre tespit edilecek 

aylığı,  
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- En az 1800 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlar için, 

her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün MYÖ 

sigortaları primi bildirilmiş, MYÖ sigortaları primi ödemiş olan sigortalının prim ödeme gün sayısı, 

9000 günden az ise 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla ise toplam prim ödeme gün 

sayısı üzerinden, 29. madde hükümlerine göre hesaplanan aylığı, 

esas alınır.  

 

Ancak, 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün 

olarak uygulanır. 

 

4/1-(a), (b) ve (c) bentleri ile 5. madde kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere; sigortalıların 

ölümleri halinde ölüm sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait 

olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık 

sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen en düşük yaşlılık 

aylığından az olamaz.  

 

4.20.4. Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması (SSGSK.m.34) 

 

Dul eşine %50'si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise (hükümlü ve tutuklu olarak çalışan, aday 

çırak/çırak/meslek eğitimi gören/zorunlu stajyer olarak çalışan ve TİK kurslarına katılanlar hariç) Kanun 

kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir 

veya aylık bağlanmamış olması halinde %75'i oranında aylık bağlanır. 

Hükümlü ve tutuklu olarak çalışan, aday çırak/çırak/meslek eğitimi gören /zorunlu stajyer olarak çalışan ve 

TİK kurslarına katılanlar hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan 

veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 

 

- 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 

yaşını doldurmayanların veya Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 

oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli 

olmakla beraber sonra boşanan veya dul kalan kızlarının her birine %25'i, 

- Bu çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma 

düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde 

evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka 

aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine %50'si, 

- Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde, her türlü kazanç ve irattan elde 

etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak 

kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla, ana 

ve babaya toplam %25'i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise, artan 

hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam %25'i, 

oranında aylık bağlanır. 

 

Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış 

çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara 

göre yararlanır. 
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Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması 

için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır. 

 

4.20.5. Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 

(SSGSK.m.35)  

 

Sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşından başlatılır. Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra 

kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılır.  

Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 34. maddede belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme 

dönemi başından itibaren kesilir. Ancak bu Kanunun 4. maddesinin 3. fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde 

belirtilenlerden öğrenci olanların sigortalı sayılmaları, bağlanan aylıkların kesilmesini gerektirmez. 

Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde, 34. maddede belirtilen şartlar saklı kalmak 

kaydıyla, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden aylık bağlanır. 

Bu madde gereğince aylığı kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en 

az %60 oranında kaybederek malûl olduğu anlaşılanlara, 34. maddede belirtilen şartları taşımaları halinde, 

malullük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren, 94. madde 

hükmü saklı kalmak kaydıyla aylık bağlanır.  

 

4.20.6. Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya (SSGSK.m.36) 

 

4/1 (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre ilk defa aynı maddenin 1. fıkrasının (c) 

bendi kapsamında sigortalı olanlardan, ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması 

durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla 31/1’e göre hesaplanan tutar, 34. madde hükümleri dikkate 

alınarak (paylar) hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde verilir. 

Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak toptan ödeme tutarını geçemez. Bu 

sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak indirim yapılır. Toptan ödeme 

yapıldıktan sonra artan tutar olursa sigortalının ölümünden sonra doğan veya soy bağı düzeltilen veya 

babalığı hükme bağlanan çocuklarına da bu madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılır. 

Bu Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri 

birleştirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm 

sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde, hak sahiplerinin 

yazılı isteği üzerine 31/2’ye göre ihya edilir.  

Yukarıdaki süreler, ihya edilen süreye ilişkin tutar dahil her türlü borçların ödendiği tarihi takip eden ay başı 

itibarıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasında dikkate alınır. 

 

 

 

 

4.20.7. Evlenme ve cenaze ödeneği (SSGSK.m.37)  

 

Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte 

bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin 2 yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere 

evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.  
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Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde yeniden hak sahibi 

olması halinde, 2 yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda olanlar 60/1-f 

kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin 

bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34. maddeye göre yeniden belirlenir. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya 

yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün MYÖ sigortası primi bildirilmiş olup da ölen 

sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulu’nca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife 

üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa 

ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. 

Cenaze ödeneğinin 3. fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından kaldırılması durumunda, 3. fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, 

masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 

4/1 (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili 

mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir 

ödemenin yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez. 

  

4.21. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu (SSGSK.m.39) 

 

Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak 

sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için 

Kurumca zarara sebep olan 3. kişilere rücu edilir. 

Malullük, vazife malullüğü veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaşlar ile kamu idareleri 

tarafından görevlendirilen diğer kişilerin, vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş 

ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya 

hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için Kurumca, kurumuna veya ilgililere rücu edilmez. 

 

4.22. Hizmet Borçlanması (SSGSK.m.41) 

 

4.22.1. Borçlanılabilecek süreler 

 

- Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/1-(a) bendi kapsamındaki 

sigortalı kadının, 2 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi 

geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması 

şartıyla talepte bulunulan süreleri, 

- Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, 

- 4/1-(c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,  

- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında 

geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, 

- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, 

- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, bu suçtan dolayı 

beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, 

- Grev ve lokavtta geçen süreleri,  

- Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, 
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- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı 

tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,  

borçlanılabilir. 

 

4.22.2. Borçlanma usulü  

 

Yukarıda belirtilen kapsamda bulunan kişiler kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve 

talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırlar, arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek 

günlük kazancın %32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde 

ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.  

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri 

hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir. Bu 

Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, 

sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık 

bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 

aylık bağlanır.  

Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından 4/1 hükmünün ilgili bendine göre 

(Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenler ve 4/1-c bendi kapsamında olanların aylıksız izin 

süreleri sadece ve sadece 4/1-c’ye göre) sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.  

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı 

borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî 

kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın 

prime esas kazancı kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azamî 

kazancını geçemez.  

 

4.23. İsteğe Bağlı Sigorta 

 

4.23.1. Tanımı ve şartları (SSGSK.m.50) 

 

İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel 

sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. 

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal 

güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; 

 

- Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak 

çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,  

- Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, 

- 18 yaşını doldurmuş bulunmak, 

- İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak şartları aranır. 

 

4.23.2. Başlangıcı ve sigortalılık süresi (SSGSK.m.51) 

 

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar. 
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İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, MYÖ sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin 

uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler 4/1-(b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4. maddeye göre sigortalı olmayı gerektirecek çalışması 

bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu 

süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir. 

 

4.23.3. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların isteğe bağlı sigortalılıkları 

(SSGSK.m.51) 

 

Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80. madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam 

çalışma saatinin İş Kanunu’na göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan 

sigortalıların, aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu 

sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına 30 günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4/1-(b) 

bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 

 

4.23.4. Sona ermesi (SSGSK.m.51) 

 

İsteğe bağlı sigorta, 

 

- İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip 

eden günden,  

- Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, 

- Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.  

 

4.23.5. İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi (SSGSK.m.52)  

 

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen 

prime esas aylık kazancın %32'sidir.  

Bunun %20'si MYÖ sigortaları primi, %12'si genel sağlık sigortası primidir.  

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar için prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla 

belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden MYÖ sigortaları ile genel sağlık sigortası primi alınır. 

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 60/1-(b) bendi kapsamında genel 

sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlüdürler.  

Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi 

alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz. 

 

Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde 89/2’ye göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme 

zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra 

ödenen primler 89. maddenin 3. fıkrası hükümlerine göre iade edilir. 

İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, isteğe bağlı 

sigortaya tâbi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup edilir. 

  

4.24. Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi(SSGSK.m.53) 
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Sigortalının, 4/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi 

olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında, 

(c) bendi kapsamında çalışması yoksa, ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır.  

4/1-(b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4/1-(a) bendi 

kapsamında sigortalı bildirilemezler.  

İsteğe bağlı sigortalı olanların 4/1 (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları 

halinde (kısmi süreli iş sözleşmeleri ile çalışanlar hariç) isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer. 

Sigortalının, 4/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 (a) ve (e) bentlerine tâbi 

sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4. madde kapsamında sigortalı sayılır ve 1. fıkra hükmü uygulanır. 

Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali 

için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler 1. fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş 

ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4/1 (a), (b) ve (c) bentlerinden 

birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın 

geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malullük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen 

emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin 

kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır. 

 

4.25. Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi(SSGSK.m.54) 

 

4.25.1. Uzun vadeli sigorta kollarından  

 

- Hem malûllük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, 

aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı, 

- Malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak 

kazanan sigortalıya her 2 aylığı, 

- Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan 

aylığın yarısı, 

- Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk 2 

dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı,  

- Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre 

eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı, 

- Bu Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife 

malûllüğüne hem de malûllük aylığına hak kazananlara, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları 

eşitse yalnızca vazife malûllüğü aylığı, bunlardan hem vazife malûllüğü hem de yaşlılık aylığına 

hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi, 

- Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara 

tercih ettiği aylık bağlanır. 

 

4.25.2. Kısa vadeli sigorta kollarından  

 

- Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her 2 geliri, 

- Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı, 
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- Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk 2 

dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı, 

- Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre 

eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri, 

- Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara 

tercih ettiği gelir bağlanır.  

 

4.25.3. Diğer hususlar 

 

MYÖ sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve 

gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın 

yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malullük, vazife malullüğü 

veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır. 

 

Bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleştiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkân veren 

2 dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanır; diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum 

değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşer. 

 

4.26. Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller(SSGSK.m.56) 

 

Ölen sigortalının hak sahiplerinden kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış 

olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez 

hale veya malûl duruma getirdiği, hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık 

ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır. 

 

Ölen sigortalının hak sahiplerinden kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık 

bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan 

doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle, ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan 

çıkarıldıkları hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere, gelir veya aylık ödenmez. Ödenmiş bulunan 

gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır. 

 

Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan 

gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır.  

  

4.27. Genel Sağlık Sigortası 

 

4.27.1. Genel sağlık sigortalısı sayılan kişiler (SSGSK.m.60)  

 

İkametgahı Türkiye'de olan kişilerden, 

- 4/1 (a), (b) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler,  

- İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, 

- Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca 

belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri, kişi başına 

düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 
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- Vatansızlar ve sığınmacılar, 

- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

- İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 

Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 

- Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan 

kişiler, 

- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan 

kişiler, 

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve 

rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, 

- Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,  

- Köy Kanununun 74. maddesinin 2. fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16. 

maddesine göre aylık alan kişiler, 

- Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,  

- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından 

yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,  

- 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma 

ödeneğinden yararlandırılan kişiler, 

- Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir 

veya aylık alan kişiler,  

- Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı 

bulunmayan vatandaşlar genel sağlık sigortalısı sayılır. 

 

5510 sayılı Kanunun kapsamı kışında bırakılanlardan aşağıda belirtilen kişilerin, bir genel sağlık sigortalısının 

bakmakla yükümlü olduğu kişi olup olmadığına bakılır. Bu kişiler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü 

olduğu kişi ise tescili yapılmaz. Aksi takdirde 1. fıkra hükümlerinden durumuna uyan bende göre genel sağlık 

sigortalısı sayılır.  

 

- İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,  

- Aynı konutta birlikte yaşayan ve 3. derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve 

aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,  

- Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç),  

- Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat 

okullarında ve yüksekokullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki 

yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,  

- Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya 

malûller, 4/1 (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış 

olanlar, 

- Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz 

işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette 

bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra 
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kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 

30 katından az olduğunu belgeleyenler, 

- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr 

siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten 

sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu belgeleyenler. 

 

5510 veya önceki sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık almalarından dolayı genel sağlık sigortalısı 

sayılanlar, aynı zamanda diğer bentler gereği de genel sağlık sigortalısı sayılıyorlarsa; gelir ve aylık almaları 

bağlamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar. 

 

4.27.2. Genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu 

kişi sayılmayanlar (SSGSK.m.60) 

 

- Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, 

- Yabancı kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı sigortalıolduğunu 

belgeleyen kişiler, 

- Yurtdışındaki ikamet edip de Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan yabancı 

sigortalılar, 

- Dış temsilciliklerde çalışan ve sürekli ikamet izni veya bu devletin haiz bulunan Türk uyruklu 

sözleşmeli personelden yabancı sigortalılığını belgeleyenler, 

- Dış temsilciliklerde çalışan sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri 

çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatı gereği zorunlu olarak yabancı 

sigortalı olanlar, 

- Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular; 

- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış, yabancı bir ülke mevzuatı 

kapsamında sigortalı olmayan yabancılardanTürkiye'de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar,  

- 5510 veya önceki sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık almakta olup; mülga 2147 ve 

3210 sayılı Kanunlara göre borçlanarak aylık bağlanan kişilerden Türkiye’de ikamet etmeyenler  

 

Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış ve yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 

sigortalı olmayan yabancılar ile genel sağlık sigortası kapsamı dışında olup da başka bir ülkede sağlık 

sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlardan, evli olanlar için eşlerden hangisinin bu maddeye 

göre genel sağlık sigortalısı, hangisinin bakmakla yükümlü olunan kişi olacağının tespiti kendi tercihlerine 

bırakılır. Diğer bentler gereği eşlerin her ikisinin de genel sağlık sigortalılık şartlarının oluşması halinde her 

ikisi de ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayılır. 

4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kanunları gereğince bir yıldan fazla aylıksız izin 

kullanan eşler, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır. 

 

Bu maddenin 1. fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 80. maddede belirtilen aile; aynı hane 

içerisinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşur. 

 

4.28. Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili (SSGSK.m.61) 
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4.28.1. Başlangıcı 

 

- 4/1 (a), (b), (c) ve isteğe bağlı sigortalı olanlar; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil 

edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın 

tescil edilmiş sayılır. 

- Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 

Kurumca tescil edildiği tarihte genel sağlık sigortalısı sayılır.  

- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren 

genel sağlık sigortalısı sayılır.  

- İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 

Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler aylığa hak kazandıkları tarihten 

itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. 

- Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler 

aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. 

- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan 

kişiler aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. 

- Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar aylığa hak 

kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır.  

- Köy Kanununun 74. maddesinin 2. fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16. 

maddesine göre aylık alan kişiler aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı 

sayılır. 

- Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, aylığa hak kazandıkları tarihten 

itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. 

- Yukarıdaki alt bentler kapsamı dışında kalanlar ise vatansız ve sığınmacı sayıldıkları, korunma, 

bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel 

sağlık sigortalısı sayılır ve ilgili kurumlarca kapsama alındığı tarihten itibaren bir ay içinde 

Kuruma bildirilir.  

- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından 

yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, Türkiye'dekiyerleşim süresinin 

bir yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde 

verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler. 

- 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma 

ödeneğinden yararlandırılan kişiler, işsizlik veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya 

başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve Türkiye İş Kurumu tarafından 

işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir. 

- Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir 

veya aylık alan kişiler, gelir veya aylıktan yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık 

sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş sayılır. 

- Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı 

bulunmayan vatandaşlar, diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları tarihten itibaren 

genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel sağlık 

sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler.  
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- 4/1 (a), (b), (c) kapsamında olan ve genel sağlık sigortalısı kapsamında olan kişiler, zorunlu 

sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren, 10 gün sonra bu bent kapsamında genel sağlık 

sigortalısı sayılır. 

- Genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil edilmiş olmasına 

bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel sağlık 

sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık 

hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. 18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası da 

yok ise 18 yaşını dolduruncaya kadar 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanunu kapsamında primi Devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortalısı sayılır. 

- Genel sağlık sigortalısı iken durumunda değişiklik olan kişilerden, aile içindeki geliri kişi başına 

düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlarla, genel sağlık sigortasının 

kapsamı dışında olan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan 

vatandaşlar, durumlarında değişiklik olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kuruma 

başvurmak zorundadır.  

 

4.28.2. Sona Ermesi 

 

Yerleşim yerinin Türkiye olmadığı veya genel sağlık sigortası kapsamı dışına çıkılan tarihten itibaren sona 

erer.  

 

4.29. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi (SSGSK.m.63) 

 

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde 

sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen 

sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin 

etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri şunlardır: 

 

- Koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik 

koruyucu sağlık hizmetleri 

- Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, 

hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve 

tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve 

tedaviler, hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre 

tedavilerine yönelik sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık 

meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler 

- Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği 

lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile 

diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta 

takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık 

meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler 

- Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; ağız ve diş muayenesi, diş hekiminin 

göreceği lüzum üzerine ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gereken klinik muayeneler, 

laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak 

tıbbî müdahale ve tedaviler, diş çekimi, konservatif diş tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, 
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diş protez uygulamaları, ağız ve diş hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri, 18 yaşını 

doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerinin 72. maddeye göre belirlenen tutarı 

- Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise 

karısının; en fazla 2 deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir 

hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen 

sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde yardımcı 

üreme yöntemi tedavileri (Bunun için yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle 

çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin 

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün 

görülmesi; 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması; son 3 yıl içinde diğer tedavi 

yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet 

sunucularının sağlık kurulları tarafından belgelenmesi; uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin 

Kurum ile sözleşme yapmış olması; en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü 

olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması şartlarının birlikte 

gerçekleşmesi gerekmektedir)  

- Yukarıdaki bentler gereğince sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli 

olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi 

kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin 

sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri 

 

60. maddede sayılan genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının yitirilmesi halinde, devam etmekte olan tedavi 

nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kişinin iyileşmesine kadar sürer. 

 

4.30. Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri(SSGSK.m.64) 

 

- Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, 

hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık 

hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş 

tedavileri.  

- Sağlık Bakanlığı’nca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığı’nca tıbben 

sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri.  

- Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla 

yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları. 

 

4.31. Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri (SSGSK.m.65) 

 

Hekimin veya diş hekiminin muayene veya tedavi sonrası tıbben göreceği lüzum üzerine genel sağlık 

sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi 

edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevkinde, ayakta tedavilerde kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere 

refakatçisinin gidiş ve dönüş yol gideri ve gündelikleri; yatarak tedavilerde ise gidiş ve dönüş tarihleri için 

gündelikleri ile yol gideri Kurumca karşılanır.  

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavileri sırasında, hekimin veya diş 

hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine yanında kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kişi ile sınırlı 

olmak üzere Kurumca karşılanır.  
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Yurt içinde veya yurt dışına yapılan sevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin 

tutarı 72. maddede belirtilen Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenir.  

Sürekli iş göremezlik veya malûllük durumlarının tespiti, kontrolü veya periyodik sağlık muayenesi amacıyla 

yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri de bu madde hükümlerine göre ödenir. 

 

4.32. Yurt Dışında Tedavi (SSGSK.m.66) 

 

63. maddede sayılan sağlık hizmetlerinin yurt içindeki sağlık hizmet sunucularından sağlanması esastır. Ancak 

aşağıdaki hallerde sağlık hizmetleri yurtdışında sağlanır. 

 

- 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamındaki genel sağlık sigortalılarından; işverenleri tarafından Kurumca 

belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun 

olarak geçici görevle yurt dışına gönderilenlere, acil hallerde sağlık hizmetleri yurtdışında 

sağlanır. Yurt dışında sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca karşılanacak bedelleri, yurt içinde 

sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ödenen tutarı geçemez. Bu tutarı aşan kısım işverenler 

tarafından ödenir. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır. Kurum bu kişilerin 

geçici veya sürekli görev süresince sağlık hizmetlerini, genel sağlık sigortası için Kuruma ödenen 

prim tutarını geçmemek kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle de sağlayabilir. 

- 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamındaki genel sağlık sigortalılarından; işverenleri tarafından Kurumca 

belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun 

olarak sürekli görevle yurt dışına gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları 

bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmetleri yurtdışında sağlanır. Yurt dışında sağlanan 

sağlık hizmetlerinin Kurumca karşılanacak bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmet 

sunucularına ödenen tutarı geçemez. Bu tutarı aşan kısım işverenler tarafından ödenir. 

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır. Kurum bu kişilerin geçici veya 

sürekli görev süresince genel sağlık sigortası için Kuruma ödenen prim tutarını geçmemek 

kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle de sağlayabilir. 

- Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisinin yapılamadığı tespit edilen 

kişilerin sağlık hizmetleri de yurtdışında yapılır. Bu ihtimalde yurt dışına sevk edilen kişilerin 

sağlık hizmeti bedelinin tümü ödenir. Ancak bu tutar varsa Kurumun yurt dışında sevke konu 

tedaviye ilişkin sözleşmeli olduğu sağlık hizmet sunucularına ödenen tutarı geçemez. Bu kişilerin 

65. madde hükümlerine göre yapılacak giderleri ayrıca karşılanır. 

- Bakanlar Kurulu kararı ile birlik halinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarınca yurt dışına 

askerî veya güvenlik amaçlı görevlendirilenlerin, bu Kanun kapsamına giren sağlık hizmetlerinin 

sağlanması ile bu hizmetlere ilişkin giderlerin yurt içindeki sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına 

ödenen tutarı aşan kısmı, kurumlarınca karşılanır. 

 

Yukarıdaki haller dışında, yurt dışında sağlık hizmetlerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Bu maddenin 

uygulanmasında 4/1-(c) kapsamında sigortalı olması nedeniyle, genel sağlık sigortalısı sayılanların daimi 

olarak 6 aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilmeleri durumu, sürekli görevle yurt dışına gönderilme 

sayılır. 

  

4.33. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları (SSGSK.m.67) 
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4.33.1. Herhangi bir şart aranmadan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek kişiler 

 

- 18 yaşını doldurmamış olan kişiler  

- Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler 

- Acil sağlık hali olan kişiler 

- İş kazası ile meslek hastalığına uğramış kişiler  

- Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan 

sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri alacak kişiler 

- Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği 

lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile 

diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta 

takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık 

meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedavi alacak 

kişiler 

- Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklara muhatap olmuş kişiler 

- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 

Dair Kanun kapsamındaki afetler ile 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereğince ilan 

edilen savaş halinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler 

 

4.33.2. En az 30 gün prim ödeme şartı ile sağlık hizmeti alacak kişiler 

 

Aşağıdaki kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten 

önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme sayısının olması gerekmektedir. 

 

- 4/1 (a), (b) ve (c) kapsamındaki kişiler  

- İsteğe bağlı sigortalılar 

- Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca 

belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri, kişi başına 

düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişiler 

 

4.33.3. 30 günlük primden başka, ayrıca 60 günden fazla borcu olmaması gereken kişiler 

 

Aşağıdaki kişilerin 30 günlük prim ödeme süresinden başka ayrıca sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu 

tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması gerekir. 

 

- 4/1-(c) kapsamındaki kişiler 

- Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca 

belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri, kişi başına 

düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişiler 

 

4.33.4. 30 günlük primden başka, borcu olmaması gereken diğer kişiler 

 

- İsteğe bağlı sigortalılar 
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- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından 

yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler 

- 60. maddenin 1. fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve 

bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son 

bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması 

- 60. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel 

sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, 

sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü 

borcunun bulunmaması  

- 60. maddenin 1. fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 

yükümlü olduğu kişilerin, yukarıdaki bentlerde sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna 

başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması 

 

4.34. Katılım Payı Alınması (SSGSK.m.68) 

 

63. maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak olanlar;  

- Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi  

- Vücut dışı protez ve ortezler, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar 

- Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar 

- Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık 

hizmetleri  

 

Katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 Türk Lirası olarak uygulanır.  

 

Katılım payı vücut dışı protez ve ortezler ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlarda (gereksiz kullanımı azaltma, 

sağlık hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kişilerin prime esas kazançlarının, 

gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak) %10 ilâ %20 oranları arasında olmak üzere 

Kurumca belirlenir.  

 

Kurum, 1. fıkranın ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 Türk Lirası olarak belirlediği katılım 

payını, 1. basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük 

tutarlarda belirlemeye veya tekrar 2 Türk Lirasına getirmeye; (2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında 

yapılan muayenelerde ise müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunun yer aldığı basamak, sağlık hizmeti 

sunucusunun resmi ve özel sağlık hizmeti sunucusu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli 

olarak başvurulup başvurulmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak) on katına kadar artırmaya ve 

sağlık hizmeti sunucuları için belirlemeye yetkilidir.  

 

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesiiçin belirlenen katılım payı tutarı, Vergi Usul Kanunu uyarınca 

belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılır.  

 

Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre, yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri 

bedelinin %1’ine kadar katılım payı alınabilir. %1'ine kadar tespit edilen katılım payını almamaya, yarısına 

kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya, gerektiğinde bu tutarları kanuni tutarlarına getirmeye veya 

indirmeye Kurum yetkilidir. 
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Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin vücut dışı protez ve ortezler için ödeyecekleri 

katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgarî ücretin %75’ini, Kurumca belirlenecek hastalık 

gruplarına göre yatarak tedavide, finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için ödeyecekleri katılım payının 

tutarı ise bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla, her bir yatarak tedavi için asgari ücretin 

dörtte birini geçemez. 

 

Yardımcı üreme yöntemleri için sağlanan ve bir hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün 

olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi 

tedavisinde katılım payı ilk denemede %30, 2. denemede %25 oranında uygulanır. Ancak katılım payında 4. 

fıkra gereği uygulanan üst limit dikkate alınmaz. 

 

Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek 

test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri, kişi başına düşen aylık tutarı asgari 

ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar; vatansızlar ve sığınmacılar ve 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 

ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile 

bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, 3294 sayılı 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir. 

  

Katılım paylarını, gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından, çalışanların ücret veya maaşlarından 

mahsup edilmek suretiyle veya eczaneler ile diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile tahsile ve katılım paylarının 

ödenme usulünü belirlemeye Kurum yetkilidir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, tahsil ettikleri katılım 

payı düşüldükten sonra kalan tutar ödenir. 

 

Katılım paylarının hesaplanmasında 72. maddeye göre tespit edilen sağlık hizmeti tutarları esas alınır. 

 

4.35. Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler (SSGSK.m.69) 

 

4.35.1. Katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri 

 

- İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri  

- 75. maddede yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri  

- Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri 

- Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve hayati önemi 

haiz vücut dışı protez ve ortezler ile sağlık hizmetleri ile organ, doku ve kök hücre nakli  

- 94. maddede tanımlanan kontrol muayeneleri  

 

Bu madde gereğince katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini tek tek veya gruplandırarak tespite Kurum 

yetkilidir. 

 

4.35.2. Katılım payı alınmayacak kişiler 

 

- 60. maddenin 1. fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen kişiler ile bunların 

eşleri, (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentleri kapsamında sayılanlar,  
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- Vazife malûlleri ile 4. maddenin 4. fıkrasının, (d) ve (e) bentlerinde sayılanlar, 

- Ayrıca, 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar 

sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların  

 

sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler herhangi bir 

katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır. 

 

4.36. Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri (SSGSK.m.70) 

 

Bu Kanunun uygulanması bakımından sağlık hizmeti sunucuları 1., 2. ve 3. basamak olarak Sağlık Bakanlığı 

tarafından basamaklandırılır. Bu basamaklar ve sağlık hizmet sunucuları arasında sevk zinciri; tanı, ön tanı, 

hekimlerin ve diş hekimlerinin uzmanlıkları dikkate alınmak suretiyle tüm yurtta veya il ya da ilçe bazında 

Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.  

 

Aile hekimleri 1. basamak hizmet sunucuları içinde yer alır. Kurumca sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için, 

genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sevk zinciri kurallarına uygun hareket etmek 

zorundadır.  
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4.37. Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi (SSGSK.m.72) 

 

65. madde gereği ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin, Kurumca ödenecek bedellerini 

belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkilidir. Komisyon, tıp eğitimini, hizmet basamağını, 

alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak, sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya 

esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilir. Komisyon, 63. madde hükümlerine göre finansmanı sağlanan 

sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, devletin 

doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati 

öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası 

bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye yetkilidir. 

 

Komisyon; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı, Maliye Bakanlığı’nı, Sağlık Bakanlığı’nı, Devlet Planlama 

Teşkilâtı Müsteşarlığı’nı, Hazine Müsteşarlığı’nı temsilen birer üye ve Kurumu temsilen 2 üye olmak üzere 

toplam 7 üyeden oluşur. Komisyon kararlarını salt çoğunluk ile alır, kararlar Resmî Gazetede yayımlanır. 

Komisyonca gerekli görülen hallerde, sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilir. 

Komisyonun sekreterya işlemleri Kurumca yerine getirilir. 

 

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna iştirak edenlere, ayda 2 defadan fazla olmamak üzere 

katıldıkları her toplantı günü için, (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak 

tutarı üzerinden toplantı ücreti ödenir. Komisyon çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir. 

 

Kurum, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, federasyon, konfederasyon ve kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşlerini alabilir. 

  

4.38. Prime Esas Kazançlar (SSGSK.m.80) 

 

4.38.1. 4/1-(a) Kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının belirlenmesi 

 

Prime esas kazançların hesabında; hak edilen ücretlerin; prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan 

o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel 

emeklilik sistemine ödenen tutarların; idare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince, yukarıda 

belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı esas 

alınır.  

 

Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem 

tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa 

tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler 

tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı 

asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime 

esas kazanca tabi tutulmaz. 

 

Yukarıda belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın, tüm ödemeler ile ayni yardım yerine 

geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler, prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi 

tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar, bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz. 
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Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği 

ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime 

tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak 2 ayı geçmemek üzere, üst 

sınırın altında kalan, sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri 

işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret 

dışındaki ödemelerin hizmet  akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, 

82. madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil 

edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen 

ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz ve 102. madde hükümleri 

uygulanmaz. 

 

Saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve kâra 

katılma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas 

tutulacak günlük kazançları, 82. madde hükmüne göre belirlenen alt sınırdır. Bir işverene tabi olarak çalışan 

sigortalının belirli ücretinin dışında ayrıca belirtilen şekilde ücret alması halinde, prime esas günlük kazancı 

bunların toplamından oluşur. 

 

Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının 

otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve 

çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının 

ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme 

gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmî süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış 

olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan 

sigortalının, ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş 

Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi 

suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada, gün kesirleri bir gün kabul edilir. 

 

İşveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalışmaya dayalı yazılı iş sözleşmesinde taraflar arasında çalışma 

süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise, sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı haftalık 

çalışma süresi en az 20 saat kararlaştırılmış sayılarak (h) bendi hükmüne göre hesaplanır. 

 

Ay içerisinde 30 günden az prim ödeme gün sayılarına ait eksik günlerin genel sağlık sigortası primleri, eksik 

çalışma süreleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, ek ders ücreti 

karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların, prim ödeme gün sayısı 

30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, 

prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam 

sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmaz.  
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4.38.2. 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi 

 

Aylık prime esas kazanç, 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı 

arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın 30 katıdır. Bu sigortalılar 

tarafından, Kurumca belirlenen sürelerde, aylık prime esas kazanç beyan edilir. Beyanda bulunmayan 

sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katı olarak belirlenir.  

Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük 

kazancının en yükseğinin 30 katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının 30 günlük 

prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen 

kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89. madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme 

zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.  

 

4. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında, sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz 

konusu olması halinde, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur.  

 

4.38.3. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar bakımından prime esas aylık 

kazancın tespiti 

 

Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan 

kişiler ile genel sağlık sigortasının kapsamı dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma 

hakkı bulunmayan vatandaşlar için, 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 2 

katının 30 günlük tutarı esas alınır.  

Aile içindeki geliri, kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, vatansızlar 

ve sığınmacılar, 65 Yaş aylığı alan kişiler, şeref aylığı alan kişiler, Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının 

Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, harp 

malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, 442 sayılı Köy Kanununun 74. 

maddesinin 2. fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16. maddesine göre aylık alan kişiler, 

2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler için asgari ücret esas alınır. 

İşsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince, kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler için ise prime 

esas asgari kazanç tutarı esas alınır.  

Ancak aile içindeki geliri, kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların 

genel sağlık sigortalısı sayılmak için müracaat etmekle birlikte, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve 

veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı; asgari ücretin üçte birinden 

asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt 

sınırının 30 günlük tutarının üçte biri, asgari ücretten asgari ücretin 2 katına kadar olduğu tespit edilen kişiler 

için 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı, asgari ücretin 2 

katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt 

sınırının 30 günlük tutarının 2 katı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır. 

 

4.39. Prim Oranları ve Devlet Katkısı (SSGSK.m.81) 
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4.39.1. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 

 

MYÖ sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %20'sidir. Bunun %9'u sigortalı hissesi, %11'i 

işveren hissesidir.  

 

Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet süresi zammı uygulanan işlerde 4/1-(a) bendi kapsamında çalışan 

sigortalılar için uygulanacak MYÖ sigortaları prim oranı, bu maddenin belirtilen %20 oranına; 60 fiilî hizmet 

gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1.5 puan, 180 fiilî hizmet gün 

sayısı eklenecek işlerde 3 puan, eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu şekilde bulunan oran ile bu maddede 

belirtilen %20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı, işveren tarafından ödenir. 

 

Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet süresi zammı uygulanan işlerde 4/1(c) bendi kapsamında çalışan sigortalılar 

için ise uygulanacak MYÖ sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen %20 oranına; 60 fiilî 

hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3.33 puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan, 180 fiilî 

hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu şekilde bulunan oran ile bu 

maddede belirtilen %20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı, işveren tarafından ödenir. 

 

4.39.2. Kısa dönemli sigorta kolları primi  

 

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği 

tehlikenin ağırlığına göre %1 ilâ %6,5 oranları arasında olmak üzere, 83. maddeye göre Kurumca belirlenir. 

Bu primin tamamını işveren öder. 

 

4.39.3. Genel sağlık sigortası primi 

 

Genel sağlık sigortası (GSS) primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82. maddenin 1. 

fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın %12,5'idir. Bu primin %5'i sigortalı, %7,5'i ise işveren 

hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar ile 60. maddenin 1. fıkrasının (e) bendi ve bu 

Kanunun geçici 13. maddesinde belirtilenlerin genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %12'sidir. 

 

4.39.4. Sosyal güvenlik destek primi oranları 

 

SSGSK’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) 

ödeyerek 4/1-(a) sigortalısı olarak çalışamazlar. Ancak SSGSK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi 

veya sigortalın olanlar; vazife malullüğü, malullük, yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlananlar ve bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte SGDP ödeyerek çalışmaya devam edenler, SGDP ödeyerek çalışabilirler. 

 

4/1-a kapsamında çalışanlar için, kısa vadeli sigorta kolları prim oranına (yüzde 1 ila 6,5 oranları arasında) 

%30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan orandır. %30 oranının dörtte biri sigortalı; dörtte üçü işveren 

hissesidir. Bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalıları sigortası hükümleri uygulanır. 

 

Tarımsal faaliyette bulunanlar hariç, SSGSK veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya 

başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilecektir. 
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4.39.5. Mesleki eğitim kanununa tabi çıraklar ve öğrencilerin prim oranları 

 

Mesleki Eğitim Kanunu (MEK) kapsamındaki aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler 

hakkında iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası uygulanacak olup, MEK uyarınca prim oranları %4 

tür. Bunların primleri, MEB veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar tarafından ödenecektir. 

 

4.39.6. İşsizlik sigortası primi 

4447 sayılı Kanununda işsizlik sigorta primi, prime esas aylık brüt kazançlardan %1 sigortalı, %2 işveren ve 

%1 devlet payı olarak ödenir. 

 

4.39.7. Zorunlu staja tabi tutulan meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin ve TİK 

kursiyerlerinin prim oranları 

 

Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ile 

TİK’nın meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için prim oranı, prime esas 

kazançlarının %1'idir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında, prime esas günlük 

kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı, ilgili 

kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır. 

  

4.39.8. İsteğe bağlı sigorta prim oranları 

 

Prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim 

ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın %32 sidir. Bunun %20 si MYÖ, %12 si ise GSS primidir.  

 

4.39.9. 4/1-(b) Kapsamında olanlarla ilgili düzenleme 

 

Bu sigortalılar MYÖ (%20);kısa vadeli sigorta primi (%1 – %6.5) ve GSS primi (%12.5) oranlarının toplamı 

üzerinden primlerini öderler. 

 

4.39.10. Devlet katkısı 

 

Devlet, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği MYÖ sigortaları ile GSS priminin dörtte biri oranında Kuruma katkı 

yapar. Devlet katkısı olarak hesaplanacak tutar, talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma 

ödenir. 

 

4.40. Günlük Kazanç Sınırları (SSGSK.m.82) 

 

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 

asgarî ücretin otuzda biri; üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6.5 katıdır.  

Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan 

sigortalıların günlük kazançları, alt sınır üzerinden; günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların 

günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise; bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ve ücretsiz 

çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.  
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Sigortalıların bu Kanunun 53. maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden 

fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas 

kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en 

geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için 

ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez. 

 

4.41. Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları (SSGSK.m.86) 

 

4.41.1. Aylık prim ve hizmet belgesi 

 

İşveren bir ay içinde 4. ve 5. maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve SGDP’ye tâbi sigortalılar için asıl veya 

ek aylık prim ve hizmet belgesini;4/1-(c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün 

sonuna kadar, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna 

kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği 

tarihten itibaren, 15 gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak 

üzere 10 yıl süreyle, kamu idareleri 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince 

saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde, 15 gün içinde 

ibraz etmek zorundadır. 

İşverenin, sigortalıyı, başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi 

halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin, aynı süre içinde 

işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden, işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur. 

Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, 30 günden az 

çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. 

Kamu idareleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde bu şart aranmaz.  

Sigortalıların 30 günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi 

gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması 

halinde, 30 günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re'sen düzenlenir ve 

muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren ve iş görme edimini yerini getirmek üzere sigortalıyı geçici olarak 

devralan işveren; aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı 

işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, 

Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi 

gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorundadır.  

 

4.42.2. Belgelerin re’sen düzenlenmesi ve itiraz 

 

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya 

işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı 

gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile 

bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu 

Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya 

noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca 

tespit edilerek işverene tebliğ edilir. 



157 

 

İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde, ilgili Kurum 

ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren 

1 ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve 

tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88. ve 89. maddelerin prim borcuna 

ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işyerinde fiilen yapılan tespitlerden ve kamu idarelerinin 

denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden kayıt 

ve belgelere dayanmaksızın çalıştığı belirlendiği halde, hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Kuruma 

bildirilmediği anlaşılan veya eksik bildirildiği tespit edilen sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime 

esas kazançlarının, en fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınır. 

 

4.42.3. Hizmet tespit davası  

 

Aylık prim ve hizmet belgesi, işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen 

sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine 

başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç 

toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır. 

 

4.42.4. Hastalık ve analık sigortasına ilişkin özel hüküm 

 

Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, bu Kanunda yazılı şartları yerine getirmiş olmasına rağmen, 

kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin işveren tarafından verilmediği veya verilen aylık 

prim ve hizmet belgesinde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit 

edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli ödemeler yapılır.  

 

4.43. Prim Ödeme Yükümlüsü (SSGSK.m.87) 

 

Bu Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı 

sigorta bakımından; 

 

- 4/1 (a) ve (c) bentlerine ve 5-(a) bendine tabi olanlar için bunların işverenleri, 

- 4/1 (b) bendine tâbi olanlar ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine 

tâbi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanların kendileri, 

- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından, 

yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler ile genel sağlık sigortasının 

dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan 

vatandaşların kendileri, 

- Aile içindeki geliri, kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 

vatansızlar ve sığınmacılar, 65 Yaş aylığı alan kişiler, şeref aylığı alan kişiler, Vatani Hizmet 

Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 2330 sayılı 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve 

rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle 

Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesinin 2. 
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fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16. maddesine göre aylık alan kişiler, 

2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine 

Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler için primi yılı merkezî 

yönetim bütçesinden karşılanmak üzere ilgili kamu idareleri,  

- İşsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler ile 

Türkiye İş Kurumu kursiyerleri için Türkiye İş Kurumu, 

- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tâbi 

tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, 

yükseköğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri 

yükseköğretim kurumu, 

- Harp malûlü ve vazife malullüğü aylığı alıp da çalışmaya başlayanlar ile yurtdışına çalışmak üzere 

gönderilen Türk işçileri için işverenleri veya kendileri, 

 

 prim ödeme yükümlüsüdür. 

 

5. İşsizlik Sigortası Kanunu - 4447 Sayılı (RG, 8.9.1999, 23810) 

 

5.1. Tanımlar 

 

5.1.1. İşsizlik sigortası 

 

Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve 

kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalıların, işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve 

ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortadır (4447 s.K.m.47/c). 

 

5.1.2. Sigortalı 

 

Bu Kanun kapsamına giren bir işyerinde, bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan ve çalıştığı süre içerisinde 

işsizlik sigortası primi ödeyen kimsedir (4447 s.K.m.47/d). 

 

5.1.3. Sigortalı işsiz 

 

Bu Kanun kapsamına giren bir işyerinde, bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu Kanunun 

ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve Kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu 

bildiren kimsedir (4447 s.K.m.47/e). 

 

5.2. İşsizlik Sigortasının Kapsamına Girenler 

 

İşsizlik Sigortası Kanunu, 5510 sayılı SSGSK.m.4/I-a bendi ile m.4/II fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet 

akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar; 4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile 

çalışanlardan 5510 m.52/I kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar; 5510 sayılı 

Kanunun ek 6. maddesi kapsamındaki sigortalılar ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. 

maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar hakkında uygulanır (4447 s.K.m.46). 
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5.3. İşsizlik Sigortasının Kapsamı Dışında Kalanlar 

 

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 46. maddesinde kapsam dışında kalanlar da sayılmıştır. Buna göre;  

- 5510 sayılı Kanunun; 4/I (b) ve (c) bentleri kapsamında olanlar, 

- 5510 sayılı Kanunun 4/II kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmayanlar,  

- 5510 sayılı Kanunun 4/III fıkrası kapsamında olanlar,  

- 5510 sayılı Kanunun 5., 6. ve geçici 13. maddeleri kapsamında olanlar,  

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi kapsamında olmakla birlikte, memur 

veya 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde bulunanlar,  

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  

- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,  

- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,  

- 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,  

- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,  

- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu,  

- 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu,  

- 233 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

tabi kamu kurum ve kuruluşlarının, teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel 

statüsünde çalışanlar,  

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar,  

 

işsizlik sigortasının kapsamı dışındadır. 

 

5.4. İşsizlik Sigortasının Yönetimi 

 

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin 

yapılmasından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur. Bu amaçla Türkiye İş 

Kurumu bünyesinde İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı kurulmuştur. 

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan 

primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin 

prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu 

görevli, yetkili ve sorumludur. 

Sosyal Güvenlik Kurumu bir ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme cezası, gecikme zammı ayrı ayrı 

göstermek suretiyle, tahsil edildiği ayı izleyen ayın 15’ine kadar Fona aktarır. Uygulamaya ilişkin hususlar 

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurum arasında düzenlenen bir protokol ile belirlenir. 

Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ay itibarıyla Fona intikal ettirdiği işçi ve işveren paylarını dikkate alarak 

devlet payını Hazine Müsteşarlığı’ndan talep eder. Hazine Müsteşarlığı talep edilen miktarı, talep tarihini 

izleyen 15 gün içinde Fona aktarır. İşsizlik sigortası gelirleri vergiye tabi değildir. Bu gelirlerden hiçbir vergi, 

resim ve harç kesintisi yapılamaz. 

 

5.5. Zorunluluk İlkesi ve Bildirimler 
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İşsizlik sigortası zorunludur. Bu Kanun kapsamına giren ve halen çalışmakta olanlar, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte, yeni girenler ise işe başladıkları tarihten itibaren sigortalı olurlar. Sosyal Güvenlik Kurumu’na 

bildirilen işyeri ve sigortalılar, Kuruma da bildirilmiş sayılır. 

 

İşveren, hizmet akdi, 51. maddede belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan sigortalılar 

hakkında; örneğin Kurumca hazırlanacak 3 nüsha işten ayrılma bildirgesi düzenleyip, 15 gün içinde bir 

nüshasını Kuruma göndermek, bir nüshasını sigortalı işsize vermek ve bir nüshasını da işyerinde saklamakla 

yükümlüdür. Sigortalı işsizin, bu maddede belirtilen ödeme ve hizmetlerden yararlanabilmesi için işten 

ayrılma bildirgesi ile birlikte, hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde Kuruma 

doğrudan veya elektronik ortamda başvurması gerekir.  

  

5.6. İşsizlik Sigortasından Sağlanan Yardımlar 

 

İşsizlik sigortasından sağlanan yardımlar; 

- İşsizlik ödeneği, 

- 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri, 

- Yeni bir iş bulma,  

- Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimidir. 

 

5.7. İşsizlik Sigortası Primleri (4447 s.K.m.49) 

 

İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80. ve 82. maddelerinde belirtilen prime esas aylık 

brüt kazançlarından %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 devlet payı olarak alınır. İsteğe bağlı sigortalılardan 

işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise %1 sigortalı ve %2 işveren payı alınır. İşsizlik sigortasına 

işverenlerce ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir, sigortalılarca ödenen primler de 

gerçek ücretin hesaplanmasında gelir vergisi matrahından indirilir. 

 

5.8. İşsizlik Ödeneği (4447 s.K.m.50) 

 

5.8.1. Miktarı  

 

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük 

ortalama brüt kazancının %40’ıdır.  

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin 

brüt tutarının %80’ini geçemez. 

 

5.8.2. Ödenek alma süreleri 

 

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son 3 yıl 

içinde;  

- 600 gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 

- 900 gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 

- 1080 gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün, 

süre ile işsizlik ödeneği verilir. 
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5.8.3. Ödeneğin verilmesi  

 

İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi ise 

ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi 

bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve 

temlik edilemez. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri 

alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez. 

Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası 

ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha 

önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu 

Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak 

sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir. 

İşsizlik sigortasının ödenme süresi içinde ödenmesi gereken geçici işgöremezlik ödeneğinin miktarı, işsizlik 

ödeneği miktarından fazla olamaz. 

 

5.9. İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın şartları (4447 s.K.m.51)  

 

Yukarıda belirtilen prim ödeme şartlarını yerine getiren sigortalılardan iş sözleşmeleri aşağıda belirtilen 

hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır 

olduklarını kaydettirmeleri ve bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik 

ödeneği almaya hak kazanırlar. 

 

5.9.1. İşverence yapılan süreli fesih 

 

İş sözleşmesi işverence; 4857 İş Kanunu’nun 17. (ve 18.) maddesi, Deniz İş Kanunu’nun 16. maddesi veya 

Basın İş Kanunu’nun 6. maddesinin 4. fıkrasına göre süreli olarak feshedilmişse, sigortalı işsizlik ödeneğine 

hak kazanır.  

 

5.9.2. İşçi tarafından yapılan haklı (derhal) fesih 

 

İş sözleşmesi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 16. maddesine; Deniz İş Kanunu’nun 14. maddesinin (II) ve (III) numaralı 

bentlerine veya Basın İş Kanunu’nun 7. maddesi ile 11. maddesinin 1. fıkrasına göre feshedilirse sigortalı 

işsizlik ödeneğine hak kazanır. 

 

5.9.3. İşveren tarafından yapılan haklı fesih 

 

İş sözleşmesi, süresi belli olsun veya olmasın süresinin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin İş 

Kanunu’nun 25. maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya Deniz İş Kanunu’nun 14. maddesinin (III) 

numaralı bendine veya Basın İş Kanunu’nun 12. maddesinin 1. fıkrasına göre işveren tarafından feshedilirse, 

sigortalı işsizlik ödeneğine hak kazanır.  
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5.9.4. Diğer haller 

 

İş sözleşmesinin aşağıdaki özel hallerde sona ermesinde de sigortalı işsizlik ödeneğine hak kazanır: 

- Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak,  

- Deniz İş Kanununa göre hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer 

sonunda işsiz kalmak,  

- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya 

işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak,  

- Deniz İş Kanunu’nun m.14/IV hükmündeki nedenlerle işsiz kalmak,  

- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21. maddesi kapsamında işsiz kalmak, 

- Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri, 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 

kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde 

Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda bu başlık altında sayılan hallere paralel olarak sona 

ermiş olmak (Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında 

grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir). 
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5.10. İşsizlik Ödeneğinin Kesilmesi (4447 s.K.m.52) 

 

İşsizlik ödeneği almakta iken; 

- Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına 

yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene 

dayanmaksızın reddeden,  

- İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen, 

- Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden 

göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen, 

- Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, 

istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen, 

sigortalı işsizlerin, işsizlik ödenekleri kesilir.  

Ancak (c) ve (d) bentlerinde öngörülen ödeneklerin kesilme gerekçesinin ortadan kalkması halinde, işsizlik 

ödeneği ödenmesine yeniden başlanır. Şu kadarki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta 

belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sonunu geçemez.  

Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silahaltına alınanlarla, hastalık ve analık nedeniyle geçici 

işgöremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin, işsizlik ödeneklerinin ödenmesi bu durumların 

devamı süresince durdurulur.  

Kurumun müfettişleri ile sigorta müfettişleri, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak kurumlarının görev 

alanlarına giren hususlarda teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine haizdirler. Ancak, işsizlik sigortası 

ödeneğinden faydalanırken aynı zamanda gelir getirici bir işte çalışan sigortalıların tespitinin yapılmasında, 

sosyal güvenlik denetmenleri ve sosyal güvenlik kontrol memurları da görevlendirilebilir. 

 

 

  



164 

 

 

 

B. TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ 

 

 

 

Doç Dr. Fuat Bayram 

Marmara Üniversitesi  
  



165 

 

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

 

1. Genel Çerçeve 

 

20.yüzyılın sonu ve 21.yüzyılın başlarında çalışma ilişkileri, üretim süreç ve modellerindeki teknoloji odaklı 

hızlı değişim ve çeşitlilik, işçiyi koruma ilkesini ve bu ilkenin içerini düzenleyen hukuk kurallarını da 

etkilemiştir. İşçiyi koruma ilkesinin parametreleri değişmekte ve ilerlemektedir. Bu değişim sürecinde işçinin 

korunmasına ilişkin kurallar gittikçe daha sofistike olmakta, çeşitlenmekte ve daha ayrıntılı bir yapıya 

dönüşmektedir. Türk iş hukukunun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin normları da bu değişim sürecini 

yaşamaktadır. Türk iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının değişim sürecinde belirtilen etmenlerin yanında 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum süreci de belirleyici bir rol oynamıştır.  

AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nın içinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

uyum sağlanacak AB mevzuatı da belirlenmiş ve AB’nin konuyla ilgili yönergelerinin iç hukuka aktarılması 

karara bağlanmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, Kanun’un iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

hükümlerinin uygulama esaslarını gösteren yönetmelikler çıkarılırken AB’nin iş sağlığı ve güvenliği yönergeleri 

esas alınmıştır 

Uyum süreci çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Avrupa Birliği yönergeleri esas alınarak hazırlanan iş 

sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri, Türk iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ana gövdesini oluşturmaktadır.  

Modern bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına sahip olan Türkiye’de, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 

izlediği olumsuz seyir,iş sağlığı ve güvenli açısından mevzuattaki modernleşme ve ilerlemenin uygulamaya 

yansımadığını göstermektedir. Türkiye'nin sanayileşmesi sürecinde tarım kesiminden sanayi kesimine işgücü 

kaydırılması sonucu çok sayıda niteliksiz işçinin üretim sürecine katılması; küçük ve orta boyutlu işletmelerin, 

iş güvenliği, işçi eğitimi ve denetimi konularına yeterli önemi vermemesi; bu işlere yönelik finansman 

kaynaklarının sınırlı olması; iş güvenliği kültürünün eksikliği; üretimde yeni teknolojiye geçişte işçilerin 

yeterince eğitilmemesi, yeterli bir işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin oluşturulamaması, iş sağlığı ve iş 

güvenliği önlemlerinin maliyeti bu olguya gerekçe olarak gösterilebilir.  

İş sağlığı ve güvenliği alanında başlayan yeni mevzuat çalışmalarında, öncelikle ikincil mevzuat 

(yönetmelikler) çıkarılmış, daha sonra bu mevzuatın yasal dayanağını oluşturan temel kanunun çıkarılması 

gündeme gelmiştir. Bu amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmış ancak henüz 

yasalaşmamıştır.  

 

2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanakları 

 

Devletin temel amaç ve görevlerinden birisi, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal hukuk devleti ve 

adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın 

maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaktır (Ay.m.2,5). Yaşama, maddi ve manevi 

varlıklarını koruma ve geliştirme hakkına sahip olan kişilerin, yaşam düzeylerinin insan onuruna yaraşır bir 

düzeyde ve sağlıklı olmasını sağlamak sosyal devletin temel amacıdır.Devlet bu amacını kişiye sadece yaşam 

hakkı tanıyarak değil, onu sosyal haklarla donatmak suretiyle sağlar. Ancak sosyal haklarla donanımlı bir kişi, 

onurlu ve sağlıklı yaşamın önündeki sosyal ve ekonomik engelleri aşabilir.  

Yaşam ve sağlık hakkının iş ilişkisinde ve işyerlerinde hayata geçirilmesinin gereği olarak sosyal devlet, 

kişilere sağlıklı ve güvenlikli bir işyerinde çalışma imkanı sağlamalıdır. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak 

herkesin hakkıdır (Ay.m.56/I). İş güvenliği önlemlerinden yoksun olarak ve mesleki risklerle iç içe yaşayan bir 

kişinin, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının varlığından söz edilemez. Dolayısıyla iş 
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sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamak sosyal devletin görevleri arasındadır. İş sağlığı ve 

güvenliği hakkı sosyal devlet niteliğinden kaynaklanan bir hak olup; bu hak kapsamında işçiler işyerlerinin 

sağlık ve güvenlik koşullarına uygun hale getirilmesini işverenden talep edebilmektedirler. Bu anlamda iş 

sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri, yaşam ve sağlık hakkının hayata geçirilmesinde önemli bir adım teşkil 

eder.  

Herkesin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun işlerde çalıştırılabilmesi; küçüklerin, kadınların ve özürlülerin 

çalışma yaşamında özel olarak korunması; herkesin dinlenme ve sosyal güvenlik hakkına sahip olması 

ilkelerini düzenleyen anayasa hükümleri (Ay.m.50, 60), yukarıda bahsi geçen hükümlerle birlikte iş güvenliği 

hakkının anayasal temel hak olma niteliğini ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile sağlıklı ve güvenli bir 

çalışma ortamının sağlanması, işçinin sahip olduğu temel sosyal haktır.  

 

3. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Kanuni Düzenlemeler 

 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının kanunlar basamağını 4857 sayılı İş Kanununun beşinci bölümünde yer 

alan hükümler oluşturmaktadır. Belirttiğimiz gibi bu konudaki temel kanun çalışmaları taslak aşamasındadır. 

Kanunun beşinci bölümündeki bu hükümler ve bu hükümlere dayanılarak çıkarılan yönetmelikler sadece 

işçilere değil, çırak ve stajyerlere de uygulanmaktadır (İK.m.77/IV).  

 

3.1. İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri 

 

İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve 

gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme 

uymakla yükümlüdürler (İK.m.77/I). 

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı 

karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve 

esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir (İK.m.77/II). 

İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü 

içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar (İK.m.77/III).  

 

3.2.İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması 

 

Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için 

tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği 

bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş 

kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri 

kapatılır. Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder. Komisyonun çalışmaları ile ilgili sekretarya işleri 

bölge müdürlüğü tarafından yürütülür (İK.m.79/I). 

 

Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde 6 iş 

günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır (İK.m.79/III). İş mahkemesine itiraz, işin durdurulması veya işyerinin 

kapatılması kararının uygulanmasını durdurmaz (İK.m.79/IV). Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve 6 iş günü 

içinde karara bağlar. Kararlar kesindir (İK.m.79/V). Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık 

durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa, bunlar da çalışmaktan alıkonulur (İK.m.VI). 
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İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren ücretlerini ödemeye veya 

ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zorunludur 

(İK.m.79/IX). 

 

3.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 

 

Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve 6 aydan fazla sürekli işlerin 

yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İşverenler iş sağlığı 

ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla 

yükümlüdürler (İK.m.80).  

 

3.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

 

İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği 

önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin 

ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi 

sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; 

- İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,  

- Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, 

- Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik 

elemanı görevlendirmekle 

yükümlüdürler (İK.m.81/I).  

 

İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye 

dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme 

dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu şekilde hizmet 

alınması işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmaz (İK:m.81/II). Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye 

dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere, 

üçüncü fıkrada öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamında, çalışmakta oldukları 

kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin işyeri hekimliği hizmetleri gördürülür. Bu 

kurum ve kuruluşların diğer personel için oluşturulmuş olan sağlık birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimi 

olarak da kullanılabilir (İK.m.81/IV). 

 

3.5. İşçilerin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 

 

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak 

yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak 

durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün 

acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir (İK.m.83/I). 

 

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi 

tesbitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı 

cevap vermek zorundadır (İK.m.83/II). 
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Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya 

kadar çalışmaktan kaçınabilir (İK.m.83/III). İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları 

saklıdır (İK.m.83/IV). İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin 

alınmadığı işyerlerinde işçiler 6 iş günü içinde, bu Kanunun 24. maddesinin (I) numaralı bendine uygun 

olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir (İK.m.83/V).  

 

3.6. Ağır ve Tehlikeli İşler 

 

Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve 

tehlikeli işlerde çalıştırılamaz (İK.m.85/I). Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla on altı 

yaşını doldurmuş fakat on sekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde 

çalıştırılabilecekleri Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde gösterilmiştir (İK.m.85/II) 

 

3.7. Sağlık Raporları 

 

3.7.1. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler için rapor 

 

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu 

işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde 

sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından 

verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal 

Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz (İK.m.86/I). İşyeri hekimi tarafından 

verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye 

tabi tutulur, verilen rapor kesindir (İK.m.86/II).  

 

3.7.2. On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 

 

On dört yaşından 18 yaşına kadar (18 dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi 

sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, 

hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının 

dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar 6 ayda bir defa aynı şekilde 

doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol 

ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine 

gösterilmesi zorunludur. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz 

(İK.m.87/I). 

 

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri 

 

İş Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmelikler; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, 

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği, Ekranlı Araçlarda Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik, Gürültü Yönetmeliği, Titreşim Yönetmeliği, Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 

Yönetmeliği, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Kişisel 

Koruyucu Donanım Yönetmeliği, Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
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Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında 

Yönetmelik, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Yer6 ve Yerüstü 

Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık 

ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Güvenliği ile Görevli 

Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik, İşyerinde İşin Durdurulmasına veya 

İşyerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 saat veya Daha Az 

Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik, Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hakkında Yönetmelik, Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik, İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik, Elle Taşıma İşleri 

Yönetmeliği, Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik, Gebe veya Emziren 

Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliktir. 
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C. EĞİTİM/SINAV SİSTEMİ 

 

 

 

Türkiye İş Kurumu* 

 

 

 

 
 

 

* Bu bölüm Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.  
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EĞİTİM/SINAV SİSTEMİ 

 

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitim Sistemi 

I.Örgün Eğitim 

 II. Yaygın Eğitim 

olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Örgün ve yaygın eğitime ilişkin detaylar aşağıda açıklanacaktır.  

 

1. Örgün Eğitim 

 

Örgün eğitim okul sistemini ifade etmektedir. Türk Millî Eğitiminde okul sistemi: 

 Okul Öncesi Eğitim 

 İlköğretim 

 Orta Öğretim 

 Yüksek Öğretim 

olmak üzere dört kademeden oluşmaktadır.  

 

1.1. Okul Öncesi Eğitim 

 

Okul öncesi eğitim; isteğe bağlıdır ve 36-72 ay arasındaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitimin 

temel amaçları, çocukları ilköğretime hazırlamanın yanı sıra sağlıklı beden, zihin ve duygu gelişiminin 

sağlanması ve iyi alışkanlıklar kazandırılmasıdır.  

 

1.2. İlköğretim 

 

İlköğretim, 6–14 yaş grubundaki çocukların eğitim-öğretimini kapsar. Kız ve erkek bütün vatandaşlar için 

zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okulları 

bitirenlere ilköğretim diploması verilir.  

 

1.3. Ortaöğretim 

 

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık öğrenim veren 14-17 yaş grubu çocukların eğitimini 

kapsayan genel liseler ile meslekî ve teknik liselerden oluşur. İlköğretimi tamamlayan her öğrenci, 

ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim imkanlarından başarı, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma 

hakkına sahiptir. Ortaöğretimin görevi, öğrencilere, önce kişisel ve toplumsal hayatın gerektirdiği nitelikte, 

ortak bir genel kültür ve yurttaşlık bilgisi kazandırmak, sonra da onları ilgi, eğilim ve yeteneklerine göre iş 

alanlarına, mesleklere veya yükseköğrenime hazırlamaktır. 

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulamaya 

konulmuştur (MEB).Bu sistem, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) olarak adlandırılan ve ilköğretimin 6, 7 ve 8. 

sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüldüğü, 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl haziran ayında ders kesiminden sonra düzenlenen merkezi sistem 

sınavlarıdır. 

SBS zorunlu bir sınav değildir. Ancak; merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede 

kullanılacak puana etkisi bakımından öğrencilerin bu sınavlara girmesi tavsiye edilmektedir. 

Seviye Belirleme Sınavı sonucunda ortaöğretime yerleştirme puanına (OYP) göre (MEB; 2011); 
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 Fen Liselerine, 

 Sosyal Bilimler Liselerine, 

 Anadolu Liselerine, 

 Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine (Anadolu Teknik 

Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi programları), 

 Tapu ve Kadastro Anadolu Meslek Lisesine, 

 Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesine, 

 Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Teknik Lisesine, 

 Kız Teknik ve Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (Anadolu Kız Teknik Lisesi, 

Anadolu Kız Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi Programları) 

 Ticaret Meslek Liselerine (Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu İletişim Meslek Lisesi 

Programı) 

 Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine (Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi programı) 

 Anadolu Öğretmen Liselerine, 

 Anadolu İmam-Hatip Liselerine, 

 Anadolu Sağlık Meslek Liselerine, 

 Adalet Meslek Liseleri, 

 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, 

 Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, 

 Askeri Liselere, 

 Polis Kolejine, 

 Spor Liselerine yerleştirme yapılmaktadır. 

 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim  

 

Yukarıda belirtilen programlardan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri genel ortaöğretimin amaçları ile 

birlikte onları iş ve meslek alanlarına insan gücü olarak yetiştiren ve yükseköğretime hazırlayan öğretim 

kurumlarıdır. 4702 sayılı kanun doğrultusunda ortaöğretim sistemi, mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı olarak 

yeniden yapılandırılmaktadır. 

Eğitim sistemimizde, özellikle ve teknik eğitim sistemine reform niteliğinde düzenlemeler sağlayan bu kanun 

ile getirilen yenilikler şunlardır: 

 

I. Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması 

 

 Ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

 Bu yeni yapılanmada, ortaöğretimde öğrencileri hayata ve yüksek öğretime hazırlayan 

programlar uygulanacaktır. 

 Bu programlar arasında yatay-dikey geçişlere imkan veren esnek bir yapı oluşturulacaktır. 

 Örgün ve yaygın meslekî teknik eğitim programlarının bir arada uygulanacağı, sertifika, belge ve 

diploma veren meslekî ve teknik eğitim merkezleri kurulacaktır. 

 Örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi arasında yatay-dikey geçişler ve denklik sağlanacaktır. 

 Bakanlıkça hazırlanacak telafi eğitim programlarına katılan ve başarılı olan kalfa, usta ve genel 

lise mezunlarına meslek lisesi diploması verilecektir. 
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II. Yükseköğretime Sınavsız Geçiş   

  

 Mevcut kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılarak, iş hayatının çeşitli kademelerinde ihtiyaç 

duyulan yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları 

ile meslek yüksekokullarının yer aldığı Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri oluşturulmuştur. 

 Mesleki ve teknik ortaöğretim ve yükseköğretim programlarının bütünlüğü ve devamlılığı esasına 

dayalı olmak üzere, mesleki ve teknik ortaöğretimi bitiren öğrenciler istedikleri takdirde 

bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksek 

okullarına sınavsız olarak devam edebileceklerdir. 

 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de mesleki ve teknik eğitim 

bölgeleri kapsamı dışındaki bir yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, isterlerse 

üniversite giriş sınavlarına başvurabileceklerdir. 

 Sınavsız olarak meslek yüksek okuluna devam ederek mezun olan öğrencilerin %10’undan az 

olmamak üzere, ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş 

yapmaları sağlanacaktır. 

 

II.a. Genel Lise Mezunlarına Meslekî Eğitim Yoluyla Sınavsız Yüksek Öğrenim İmkânı 

 

Genel lise mezunu olup meslek lisesi telafi eğitimi görerek meslek lisesi diploması alanlar, 

meslek lisesi mezunları gibi alanlarındaki yükseköğretim programlarına sınavsız geçiş 

yapabileceklerdir. Böylece, genel liseyi bitirip de yükseköğretime gidemeyenlere ikinci bir şans 

verilmiş olacaktır. 

 

II.b. Ustalık Belgesi ve İşyeri Açma 

 

 Meslek lisesi mezunları, bir yıl çalışma zorunluluğu olmadan ustalık sınavlarına girebilecektir. 

 Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumu veya meslekî ve teknik eğitim merkezinden diploma 

alarak mezun olanlar, alanlarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim kurumunu bitirmeleri 

ve durumlarını belgelendirmeleri halinde, doğrudan ustalık belgesi alabilecek ve iş yeri 

açabileceklerdir. 

 Teknik lise mezunları veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının 4 yıllık programlarından 

mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde “İşyeri Açma 

Belgesi” verilecektir. 

 Kanunun yayımı tarihinden önce ustalık belgesi sahibi olmadığı halde iş yeri açmış olanlara 5 yıl 

içinde verilecek telâfi eğitimi sonunda başarılı olmaları halinde, ustalık belgesi verilecektir. 

Sonuç olarak 4702 sayılı kanunun uygulanması ile; 

 Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını bitirenlerin alanlarında sınavsız olarak meslek yüksek 

okullarına devam etmeleri, 

 Program denkliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, 

 Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını bitirenlerin kendi işyerlerini açmaları, 

 Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, 

 Uluslararası rekabet gücünün artırılması, 

 Meslek eğitimi almamış olanlar, bir işte çalıştırılamayacağı için mal ve hizmet üretiminde 

kalitenin yükselmesi, 
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 Beceri eğitiminin yaygınlaştırılması, 

 200’den fazla personel çalıştıran işyerlerinin eğitim birimi kurmaları hususlarında yeni imkanlar 

sağlanmıştır. 

 

1.4. Yükseköğretim 

 

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

yapılan Merkezi Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme 

olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır (OSYM). 

 

1.1.4.1. Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi (YGS – LYS) 

 

1- Üniversite Giriş Sınavı, YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) 

olmak üzere iki aşamalıdır. 

2- Meslek lisesi mezunları diğer adaylarda olduğu gibi alan dışı tercih yaptıklarında Ortaöğretim 

Başarı Puanı (OBP) kaybına uğramazlar. Ancak kendi alanlarında bir Yükseköğretim Programını 

tercih ettiklerinde AOBP’leri eski sistemde (ÖSS) 0,24 ile çarpılırken artık 0,06 katsayısı ile 

çarpılacağından ek puan alma hakkı, belli bir oranda düşürülmüştür. 

3- Meslek liseleri ve öğretmen liseleri mezunları kendi alanlarından tercih yaptıklarında maksimum 

30 puan daha alırlar. 

4- Sınavdaki testlerin ağırlıklarına göre YGS ve LYS’de 17 değişik puan türü oluşturulmuştur. Bunlar 

YGS’de 6; LYS-MF’de 4, LYS-TM’de 3, LYS-TS’de 2 ve DİL’de 2 puan türü vardır. 

 

1.Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 

 

1- YGS eski sistemdeki (ÖSS) birinci bölüme karşılık gelen ve ortak alan derslerini kapsayan bir 

sınavdır. 

2- Yükseköğretim programına kaydolmak isteyen her öğrenci bu sınava girmek zorundadır. LYS 

puanlarında YGS’nin etki oranı %40 düzeyindedir. DİL-1 puanında YGS %35 etkili olurken DİL-2 

puanında bu oran %50’dir. 

3- YGS, 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 40 Sosyal Bilimler, 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 

160 sorudan oluşmaktadır. 

4- 6 değişik puan hesaplanmaktadır. Bunlar; 

YGS-1 ve YGS-2, 

YGS-3 ve YGS-4, 

YGS-5 ve YGS-6 şeklindedir. 

5- Açık öğretim ve ön lisans programları ile bazı lisans programlarına yerleştirme işlemi YGS ile 

yapılmaktadır. 

 YGS-1 ve YGS-2 puanları sayısal ağırlıklı (Matematik-Fen) puanlarıdır. YGS-1 Matematik 

ağırlıklı iken, YGS-2 Fen ağırlıklıdır. 

 YGS-3 ve YGS-4 puanları sözel ağırlıklı puan türüdür. YGS-3 Türkçe ağırlıklı iken, YGS-4 

Sosyal Bilimler ağırlıklıdır. 

 YGS-5 ve YGS-6 puanları eşit ağırlıklı puan türüdür. YGS-5 Türkçe ağırlıklı iken, YGS-6 

Matematik ağırlıklıdır. 
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2. Aşama: Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 

 

1- LYS alan derslerini kapsayan bir sınavdır. 

2- 5 farklı sınavdan oluşur ve 5 farklı oturumda yapılır. Adaylar yabancı dil programları hariç en az 

iki oturuma katılmak zorundadır. 

LYS-1 : Matematik – Geometri 

LYS-2 : Fizik – Kimya – Biyoloji 

LYS-3 : Türk Dili ve Edebiyatı – Coğrafya 1 

LYS-4 : Tarih – Coğrafya 2 – Felsefe Grubu 

LYS-5 : Almanca, Fransızca, İngilizce yabancı dil sınavlarıdır. 

3- Bu sınava girebilmek için YGS’nin baraj puanını aşmak yeterli olmaktadır. 

4- 4 yıl ve daha uzun süreli örgün eğitim yapan yükseköğretim programı tercih edecekler, bu 

sınava girmek zorundadır. 

5- Bu sınavlarda 10, 11 ve 12. sınıfların ortak dersleri ile alan derslerin konularından sorulmaktadır. 

6- Mesleki Eğitim Programı dışında kalan lisans programlarına girmek isteyen adaylar YGS’den 

sonra bu sınava girmek zorundadır. 

7- Adaylar kendi alanlarının dışındaki alanlarda da sınavlara girebilirler. 

8- LYS sınavları haziranın ikinci yarısında bir ya da iki hafta sonunda yapılır. 

9- Bu sistemin en büyük özelliği; adayların istediği alana kaynaklık eden dersin diğer derslere göre 

daha fazla ağırlıkta olmasıdır. 

 

1.1.4.2. Sınavın değerlendirmesi 

 

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS’lere girme hakkı kazanırlar. YGS’de 180 ve 

üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını, hem de 

YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilirler. 

 

1.1.4.3. Özel yetenek sınavı ile seçme  

 

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca 

yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu 

yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 

yürütülür. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için YGS 

puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekir. Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri, güzel 

sanatlar liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin Müzik, Resim, Uygulamalı Resim, Sanat, Sanat (Müzik), 

Sanat (Resim) ve Spor alanlarından mezun olan adaylardan ve millî sporculardan, mezun oldukları alanlardaki 

eğitim programlarına başvuracakların YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan almaları gerekir. 

Bu alanların dışındaki alanlardan mezun olan adayların eğitim programlarına başvurabilmeleri için ise YGS 

puan türlerinin en az birinden 180 ve üzeri puan almaları gerekir. 

 

1.1.4.4. Yükseköğretimde yatay ve dikey geçiş 

 

Yükseköğretimde dikey ve yatay geçiş sistemleri, aşağıda açıklanacaktır. 
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Dikey Geçiş Sistemi 

 

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrencilerin, örgün 

öğretim ve açık öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlamak için uygulanan bir sınavdır. 

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim 

ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet 

şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. 

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı 

niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. Bu 

kontenjanlar, sınavsız olarak meslek yüksekokulları programlarına devam ederek mezun olan öğrencilerin 

%10’undan az olmaz. Meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans mezunlarından, örgün öğretim lisans 

programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için, hangi lisans programlarının 

açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokulları ve açık öğretimin hangi programını bitirenlerin 

başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan 

türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nca 

belirlenir ve ilan edilir. 

ÖSYM her yıl, meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans mezunlarının hangi lisans programlarına dikey 

geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını 

gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl 

yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açık öğretim 

ön lisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır. 

 

Yatay Geçiş Sistemi 

 

Yatay Geçiş Sistemi, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, 

yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya 

diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına geçiş yapmalarını ifade eder. 

Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma 

programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir. Birinci 

veya ikinci öğretim diploma programlarından, açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay 

geçiş yapılabilir. 

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari 

koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir. 

 

2. Yaygın Eğitim 

 

Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan ya da bu 

kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim, öğretim, rehberlik 

ve uygulama faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. 

Yaygın eğitim; genel ve meslekî teknik yaygın eğitim olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

Yaygın eğitim, yetişkinlere okuma-yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en son devam ettikleri öğrenim 

kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek ve hayatını kazanmasını sağlayacak yeni imkânlar 
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kazandırmak amacıyla verilen okul dışı eğitimdir. Yaygın eğitim; halk eğitimi, çıraklık eğitimi ve uzaktan 

eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir. 

 

2.1. Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri 

 

Meslekî Eğitim Merkezleri, çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan iş ve meslek dallarında aday çırak, çırak, 

kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara 

insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.  

Zorunlu temel eğitimini tamamladıktan sonra, gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek 

isteyen 15 yaş ve üzerindeki vatandaşların, teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını 

sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirmek, çıraklık eğitiminin temel amacıdır.  

 

Mesleki Eğitim Merkezlerinde çıraklık eğitimine başlayabilmek için; 

 En az ilköğretim okulu mezunu olmak,  

 Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, 

 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan 

daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak 

düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. 

 Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak 

gerekmektedir. 

3308 sayılı Kanun gereğince işyerlerinde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işveren tarafından yaşlarına 

uygun olan asgari ücretin en az %30’u oranında ücret verilmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığı’nca da sigortaları 

ödenmektedir. 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, en az ortaöğretim kurumu mezunları için 1 yıl ve ustalık 

eğitim süresi için ise 2 yıldır. 

Çıraklık eğitimine devam ederek meslek öğrenmek isteyen kişi hem teorik hem de pratik olarak yetiştirilir. 

Haftanın bir günü teorik ders görerek, diğer günler işyerinde usta öğreticilerin gözetiminde pratik çalışma 

yaparak meslek öğrenilmektedir. 

 

2.2. Halk Eğitim Merkezleri 

 

Halk Eğitim Merkezlerinde her yaş ve eğitim düzeyindeki vatandaşlara; onların ilgi istek ve yetenekleri 

doğrultusunda mesleki ve sosyal-kültürel nitelikli kurslar düzenlenmektedir. Kişileri bir meslek dalında beceri 

sahibi yapmanın yanı sıra, onların örgün eğitim yoluyla edinemedikleri eğitimlerini tamamlamak ve bir üst 

sınavlara hazırlamak amacına yönelik faaliyetlere de ağırlık verilmektedir. 

Halk Eğitim Merkezleri, bulundukları ilçe merkezleri ile birlikte ilçenin bucak ve köylerine de yaygın eğitim 

hizmetleri götürmek üzere kurulurlar. Okuma yazma kursları, meslek kursları, sosyal-kültürel kurslar ve 

sosyal kültürel uygulamalar ile vatandaşlara yaygın eğitim hizmeti veren Halk Eğitim Merkezleri, kurs 

faaliyetlerinin büyük bir bölümünü, merkez binasının dışında özellikle gecekondu bölgeleri ile köylerde 

yürütmektedir. 

Halk eğitim hizmetleri, herkesin faydalanabileceği biçimde toplumun ihtiyacına uygun olarak ve kişilerin hayat 

boyu faydalanabilecekleri bir şekilde düzenlenmektedir. Halk Eğitim Merkezlerine başvurabilmek için okur-

yazar olma şartı dışında başka bir şart aranmamaktadır. En az 10-15 kişinin bir araya gelmesi ile istenilen her 

alanda kurs düzenlenmektedir. 
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Halk eğitimi hizmetleri, öncelikle okula gidememiş veya okulun herhangi bir kademesinden ayrılmış mesleği 

olmayanlara, mesleği olup mesleğinde ilerlemek isteyenlere, hobilerini geliştirmek ihtiyacını duyanlara; evde, 

işyerinde, okulda, her yerde, her zaman ve her yaşta, bütün vatandaşlara götürülmektedir. 

 

2.3. Diğer Yaygın Eğitim Kurumları 

 

Diğer yaygın eğitim kurumları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 Pratik kız sanat okulları,  

 Olgunlaşma enstitüleri,  

 Endüstri pratik sanat okulları,  

 Mesleki eğitim merkezi,  

 Yetişkinler teknik eğitim merkezleri,  

 Özel kurslar ve dershaneler,  

 Eğitim ve uygulama okulları (özel eğitim),  

 Meslek okulları (özel eğitim),  

 Meslekî eğitim merkezleri (özel eğitim),  

 Bilim ve sanat merkezleri (özel eğitim),  

 Açık ilköğretim okulu,  

 Açık öğretim lisesi. 
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D. TEMEL ÇEVRE MEVZUATI 

 

 

 

Türkiye İş Kurumu* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bu bölüm Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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TEMEL ÇEVRE MEVZUATI 

 

Gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmekte olan ekonomik ve sosyal etkinliklerin tümü, toplumun ve toplumu 

oluşturan bireylerin refah düzeylerinin artırılması amacını taşımaktadır. Bireylerin ve toplumların refahlarını 

artırmak üzere gerçekleştirilen tüm bu etkinlikler, doğrudan ya da dolaylı olarak doğal çevrenin değişmesine 

neden olmaktadır.  

İktisadi anlamda değerlendirildiğinde, gereksinimler sınırsız ancak kaynaklar kısıtlıdır. Gereksinimlerin 

karşılanması amacıyla gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin unsurlarını emek, sermaye ve doğal kaynaklar 

oluşturmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz bilişim çağı ve yoğun teknoloji kullanımına bağlı olarak, 

doğal çevre hızla değişime uğramaktadır. Bu değişim kaçınılmaz olmakla birlikte değişimin yönetimi önemli 

bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Üretim faktörleri arasında yer alan doğal kaynaklar, gereksinimleri karşılamak üzere ya doğrudan 

tüketilmekte ya da üretimin herhangi bir aşamasında ara mal olarak kullanılmaktadır. Üretimin 

gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan doğal kaynaklar, doğal çevre sistemlerinden temin edilmektedir 

(Ertürk, 1994, s. 26). 

Doğal çevrenin taşıma kapasitesinin üzerinde müdahalelerde bulunulması halinde refah artırıcı etkinliklerin 

doğal ortamın taşıma kapasitesini aşması, bireylerin ve toplumların yaşam kalitesinin ve refah düzeylerinin 

azalmasına neden olabilmektedir. Bireylerin ve toplumların refahının artırılması, ekolojik sistemin 

devamlılığını sağlayan sürdürülebilir bir çevre ile mümkündür.  

İnsan unsurunun hem çevreden etkilenmesi, hem de içinde bulunduğu çevreyi etkilemesi, çevrenin 

toplumsal refahın asli unsurlardan biri olması nedeniyle, iş ve meslek danışmanı temel çevre kavramlarını, 

çevresel sorunları, ilgili mevzuatı ve çevre ile ilgili standartları genel olarak bilmelidir. Ayrıca çevre 

konusunda sahip olduğu bilgileri, bireysel ve toplumsal refahı artıracak şekilde iş ve meslek danışmanlığı 

faaliyetlerinde kullanır.  

 

1. Kavramsal Olarak Çevre 

 

Çevre, canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları 

biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı; ekosistem ise canlıların belirli bir alanda kendi 

aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemi 

ifade etmektedir.  

Çevre ve ekosistem açısından insan hem içinde bulunduğu ortamı etkileyen hem de bu ortamdan etkilenen 

konumundadır. İnsanı, çevreyi oluşturan diğer unsurlardan ayıran en temel özellik çeşitli araç ve yöntemler 

kullanarak belirli ölçüde çevreyi kontrolüne alabilmesidir (Ertürk, 1994, s. 33). 

Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini, doğal yapılarına uygun bir şekilde 

sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütünüdür.  

Sürdürülebilir Çevre: Doğal kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Yenilenebilir nitelikteki doğal kaynaklar, sağlıklı çevre koşullarında ve ekolojik dengeye uygun olarak 

kullanılmaları durumunda kendi kendini yenileyerek mevcut durumlarını koruyabilen kaynakları ifade 

etmektedir. Akarsular, toprak, orman gibi insanlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden etkilenen 

kaynakların aşırı ya da düzensiz kullanımı, bu kaynakların tükenmesine veya kullanılamaz hale gelmesine 

neden olmaktadır (Ertürk, 1994, s. 37). 

Ekonomik ve sosyal etkinlikler gerçekleştirirken gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve 

kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel 
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değerlerin, her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

Çevrenin taşıma kapasitesini, içinde bulunulan durumu ve gelecek kuşakları gözeten bu çevre anlayışı, 

sürdürülebilir çevre olarak tanımlanmaktadır.  

 

2. Çevre Hakkı 

 

Sağlıklı ve nezih bir çevre olmaksızın, herhangi bir insanın hakkından gereği gibi faydalanması mümkün 

değildir. Çevre hakkı; genel olarak insan hakları, sağlıklı ve temiz bir çevreye sahip olma hakkı ve nihayet 

müstakil olarak çevre hakkı şeklindeki gelişme seyrinin 3. basamağı olarak günümüzde ortaya çıkmıştır. En 

temel hak olan yaşama hakkı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Beyannamesinin 3. maddesinin 

konusunu teşkil eder. Yaşama hakkının sağlanması ise çevrenin korunmasına bağlıdır. Çünkü çevreyi 

etkileyen şeyler, insan hayatını da yakından ilgilendirmektedir. Üstelik yaşama hakkı diğer insan haklarının 

kendisine bağlı olduğu bir haktır. Diğer bir ifade ile yaşama hakkı temiz bir çevreye bağlı olduktan sonra, 

diğer insan hakları da öncelikle ona bağlıdır demektir (Bilgiç, 1993, s. 48). 

Bugünün ve gelecek kuşakların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen çevre 1982 Anayasasında, pozitif haklar 

ya da isteme hakları olarak da ifade edilen ve devletten talep edilebilecek aynı zamanda da vatandaşlara 

ödevler yükleyen Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünde güvence altına alınmıştır. Bu anlamda, 

Anayasanın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünde, “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” 

başlıklı 56. maddede “ Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, 

çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmü yer 

almaktadır.  

Anayasada yer alan hükümden de anlaşılacağı üzere 56. madde bir taraftan devlete, diğer taraftan 

vatandaşlara çevreyi koruma konusunda yükümlülük getirmektedir. Çevresel sorunlar içinde bulunulan 

zamanın yanı sıra geleceği de ilgilendirmektedir. Dolayısıyla anayasada yer alan hüküm doğrultusunda 

devlet kadar toplumu oluşturan bireylere de, çevrenin korunması, gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi ve 

bu konuda yükümlülük getirilmesi son derece önemlidir.  

Ayrıca anayasanın çeşitli maddelerinde çevre hakkıyla ilgili maddeler bulunmaktadır (Gürseler, 2008, s. 202-

204). Anayasanın; 

- Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığının korunmasını amaçlayan 17. maddesinde yer 

alan “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” 

hükmü, 

- Yerleşme ve seyahat hürriyetini güvence altına alan 23. maddesinde yer alan “Herkes, 

yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve 

ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu 

mallarını korumak; …amacıyla sınırlanabilir” hükmü, 

- Mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesinde yer alan “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına 

sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.” hükmü, 

- 43. maddesinde kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceğinin belirtilmesi, 

- 44. maddesinde devleti, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla 

kaybedilmesini önlemekle görevlendirmesi,  

- 45’. maddesinde tarım arazileri ile çayır ve mera’ların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini 

önleme görevinin de devlete verilmesi, 

- 46. maddesinde kamulaştırılan taşınmazın bedelinin peşin ödenmesinin istisnai durumları 

olarak; tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin 
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gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm gibi hususların 

gösterilmesi, 

- 57. maddesinde devletin, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama 

çerçevesinde konut ihtiyacının karşılamasının düzenlenmesi, 

- 63. maddesinde devletin tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasında 

görevlendirilmesi, 

- 169. maddesinde ormanları korumak ve geliştirmek üzere devlete yükümlülükler getiren özel 

düzenlemeler yapılması, çevrenin anayasal güvence altına alınması açısından önemlidir. 

 

3. Çevre Sorunları 

 

Ülkelerin sahip oldukları zenginliğin, ekonomik ve sosyal refahın kaynağını sermaye, teknoloji ve ekonomik 

gelişmişlik düzeyi yanında iklimsel ve meteorolojik koşullar, su potansiyeli ve diğer rezerv potansiyeller, 

ormanları ve flora-faunası ile bütünleşen biyolojik ve ekolojik kaynakları, sulak arazileri, çayır mera, tarım 

alanları ve tarımsal üretim potansiyeli ile diğer toprak kaynakları oluşturmaktadır(Çiçek, 2006, s. 11).  

Dış etkilerin olmadığı çevre kendi devamlılığını sağlayabilme becerisine sahiptir. Çevrenin etken ve edilgen 

unsurunu oluşturan insanın, çeşitli nedenlerle ve çeşitli araçlarla doğal çevre ilişkilerini bozacak şekilde 

etkinliklerde bulunması, parçası olduğumuz ekolojik sistemin ve çevrenin bozulmasına, yaşam kalitesinin 

düşmesine neden olabilmektedir.  

İnsanlık başlangıcından bu yana çevreyi değiştirerek yaşamını idame ettirmektedir. Bir diğer anlatımla 

insanlığın varoluşu ve ilerlemesi doğal zenginliklerin kullanılmasıyla mümkün olabilmiştir. İnsanoğlu doğal 

zenginliklerin kullanımı sonucu, var olan doğal çevrenin yanında yapay bir çevre oluşturmuştur(Ertürk, 1994, 

s. 34). Bu yapay çevrenin oluşturulması sırasında, doğal kaynaklara yapılan müdahaleler sonucu 

yenilenemez kaynakların tüketilmesi, yenilenebilir kaynakların tahribi ve fiziksel çevrenin kirlenmesi gibi 

insan sağlığını ve geleceğini tehdit eden sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda çevre sorunları yapay 

çevresini oluşturmaya çalışan insanın, doğal çevre üzerinde yarattığı tüm olumsuz etkiler ile doğal 

kaynakların aşırı ve yanlış kullanımı, doğal çevrenin tahribi ve yapay çevrenin sağlık koşullarına uygun 

olmayışı nedeniyle ortaya çıkan sorunlar olarak tanımlanabilmektedir(Ertürk, 1994, s. 33-35) 

19. yüzyılda başlayan ve hızla gelişen sanayileşme, insan ve doğa arasında var olan dengenin bozulmasına 

neden olmuştur. Sanayileşme ile birlikte kitle üretim teknikleri ile ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, 

ekonomik ve sosyal hayatta önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu ekonomik ve sosyal dönüşüm 

aynı zamanda çevre kirliliğinin nedenlerinden biri olmuştur. Söz konusu dönüşüm sırasında çevresel faktörler 

göz ardı edilmiş ve yaşanan dönüşüm çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri haline gelmiştir (İsbir ve 

Açma, 2005, s. 174). 

 

4. Çevre Kirliliğinin Nedenleri 

 

Hızlı nüfus artışı ve daha iyi yaşam koşulları sağlamak üzere üretimin artırılması çevre kirliliğini de 

beraberinde getirmektedir (Çiçek, 2006, s. 92). Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre 

sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar, faaliyete geçtikleri 

günde bile yetersiz kalmaktadır. Bu plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, 

bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte, 

gerekli çevresel önlemler alınmadan ve arıtma tesisleri kurulmadan, geri dönüşüm alanları hazırlanmadan 

http://www.cevreonline.com/tech.htm
http://www.cevreonline.com/atik2/geri_donusum.htm
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yoğun üretime geçen sanayi tesisleri veya sanayi bölgeleri; çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarmıştır 

(www.cevreonline.com). 

Çevre sorunlarının temel kaynaklarını madenler, su, hava, gıda maddeleri, oturulabilir alanlar, tarım alanları 

ile diğer sınırlı kaynaklar üzerinde talep baskısı yaratan nüfus artışı ve kentleşme oluşturmaktadır. Gıda 

gereksinimini karşılamak amacıyla çevrenin yenilenme kapasitesini aşacak şekilde; toprak üzerinde aşırı 

kimyasal madde kullanımı ya da doğal ortama bırakılan atıkların artması gibi nedenler çevre kirliliğine neden 

olmaktadır (İsbir ve Açma, 2005, s. 188).  

Çevre sorunları insanlar tarafından gerçekleştirilen birçok aktiviteden kaynaklanabilmektedir. Ekolojik 

sistemin bozulmasına neden olan kaynaklar arasında (www.cevreonline.com):  

- Göçler ve düzensiz şehirleşme,  

- Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artışı,  

- Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,  

- Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,  

- Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı)hava 

kirliliği,  

- Motorlu araçlar ve deniz araçları,  

- Maden, kireç, taş ve kum ocakları,  

- Gübre ve zirai mücadele ilaçları,  

- Atmosferik olaylar ve doğal afetler,  

- Kanalizasyon sularının arıtılmaksızın alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,  

- Katı atıklar ve çöp,  

- Sulak alanların ve göllerin kurutulması,  

- Arazilerin yanlış kullanımı,  

- Kaçak avlanma,  

- Televizyon, bilgisayar ile röntgen, tomografi vb. tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen 

radyasyon, 

- Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü gösterilebilmektedir.  

 

5. Çevre Kirliliğinin Türleri 

 

Çevre kirliliği çeşitleri genel olarak; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği 

olarak sınıflandırılır. Çevre kirlilikleri doğaya zarar vererek doğrudan veya dolaylı olarak, doğada yaşamını 

sürdüren tüm canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Günümüzde görüntü kirliliği ve ışık kirliliği de 

çevre kirlilikleri olarak karşımıza çıkmakta, bu çevresel kirlilikler yine insanlar tarafından oluşturularak, 

insanların ve diğer canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Çevrenin kirlenmesi, ekosistemin 

dengelerini bozarak iklimsel değişikliklere sebep olmaktadır (www.cevreonline.com). 

Ekolojik sistem içerisinde ortaya çıkan herhangi bir bozulmanın, ekolojik sistemi oluşturan diğer unsurları 

etkilemesi bakımından çevre kirlenmesi bir bütünlük oluşturmaktadır ve her kirlenme bir diğeriyle ilişkilidir. 

Bu anlamda ortaya çıkan kirlenmeler oluşum biçimlerine göre aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir (Ertürk, 

1994, s. 48): 

- Hava kirlenmesi 

- Su kirlenmesi 

- Deniz kirlenmesi 

- Toprak kirlenmesi 

http://www.cevreonline.com/CevreKR/cevre.htm
http://www.cevreonline.com/
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- Bitki kirlenmesi 

- Katı atık kirlenmesi 

- Nükleer kirlenme 

- Gürültü kirlenmesi  

 

Hava Kirliliği: Modern yaşantımızın bir sonucu olan hava kirlenmesi, atmosferde toz, gaz, is, duman, koku 

ve buhar şeklinde olan kirleticilerin insana, diğer canlılara ve eşyaya zarar verecek şekilde yükselmesi ile 

havanın doğal bileşimindeki gaz konsantrasyonundaki değişmeden meydana gelir (MEB, 2006, s. 24). 

Su Kirliliği: En genel anlamıyla su kirlenmesi, su ortamının doğal dengesinin mineral oranı, tat, berraklık, 

asılı partikülleri açısından bozulması şeklinde tanımlanabilir. Kısaca, suya karışan maddeler suların fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek su kirliliği diye adlandırılan olayı ortaya çıkarır (MEB, 2006, s. 

39). 

Toprak Kirliliği: Toprak kirliliği üretim, sanayileşme, kentleşme, madencilik, kentleşme gibi nedenlerle 

toprağa yapılan müdahaleler sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının 

bozulmasıdır (Ertürk, 1994, s. 55). 

Gürültü Kirliliği: İnsanlarda sağlık ve huzur bakımından geçici bir zaman için veya sürekli olarak zarar 

meydana getiren seslerdir. “Hoşa gitmeyen, rahatsız edici duygular uyandıran bir akustik olgu veya arzu 

edilmeyen sesler topluluğu” şeklinde de tanımlanmaktadır (Çepel, 2011, s. 2). 

Görüntü Kirliliği: Fizik, çevre ve insanla ilgili eşyanın, insan eliyle doğal çevre ve insan tabiatıyla uyumsuz 

ve sağlıklı insanları rahatsız edici hale getirilmesine denilmektedir (Bodur ve Küçük, 1994, s. 50). 

Deniz ve Kıyı Kirlenmesi: Çevreye bırakılan kirletici atıkların, denizlere ulaşmasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Genel olarak çevreye bırakılan atıkların nehirler yoluyla denizlere ulaşması, deniz kirliliğinin en temel 

nedenlerindendir (Ertürk, 1994, s. 54). 

 

6. Çevre Sorunlarının Etkileri 

 

Çevre sorunları sadece bu soruna yol açanları değil, aynı zamanda toplumu oluşturan diğer bireyleri hatta 

tüm ulusları etkileyebilmektedir. Dünyanın herhangi bir bölgesinde çevre sorunları nedeniyle ortaya çıkan 

kirlilik, türüne göre hava, su vb. yollarla ulusal sınırları aşmakta, hatta krizlere neden olabilmektedir. 

Çernobil ve Japonya’da yaşanan nükleer santral kazaları nedeniyle ortaya çıkan krizler, kirliliklerin 

ulaşabilecekleri boyutlar konusunda önemli ipuçları niteliğindedir.  

Çevre sorunlarının varlığı ve etkileri, artık tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmektedir. Çevre sorunları 

globalleşme ve doğal sürecin işlemesiyle bölgesel olmaktan çıkarak global bir sorun haline dönüşmüştür. 

 

7. Çevreyi Koruma Çabaları 

 

Sanayi devrimi sonrasında çevre duyarlılığı olmayan kitle üretim tekniklerinin ve yoğun teknolojinin 

kullanımıyla ortaya çıkan çevre kirliliği, son 50 yılda ve özellikle 1960’lı yıllardan sonra başta ABD ve Japonya 

olmak üzere gelişmiş birçok ülkede önemli boyutlara ulaşmıştır. Ulaşılan teknolojik gelişmişlik sonucunda 

petrol, metal gibi hammaddelerin kullanıldığı ürünlerin üretimi ve tüketimi, önemli oranda çevre kirliliğine 

neden olmuştur. Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı kirlenmenin insanlığın varoluşunu ve gelecek 

nesilleri tehdit eder hale gelmesi, çevreye karşı duyarlılığın artmasını sağlamıştır (İsbir ve Açma, 2005, s. 

175). 
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1960’lı yıllarda sanayileşme hızlanmış ve bu dönemde “çevre” kavramı ortaya çıkmıştır. 1970’li yıllarda 

kirletici limitlerini belirleyen mevzuat oluşturulmuş ve 90’lı yılların başında atıkların azaltılması ile ilgili 

girişimler, çevre yönetiminin önemli unsurları haline gelmiştir (Cantürk, 2001, s. 36). 

 

8. Çevre Yönetim Sistemi 

 

Çevre yönetiminin ortaya çıkış kaynağını ekolojik dengeyi bozan ve çevre sorunlarına neden olan gelişmeler 

oluşturmaktadır. Çevre yönetimi yaklaşımı, tüm canlıların sağlıklı ve dengeli bir çevrede, mevcut doğal 

kaynaklarla yaşamlarını sürdürebilmelerini hedeflemektedir. Çevre yönetim sisteminde yeryüzünde bulunan 

kaynakların sınırlılığına ve bu kaynakların geri dönüşümü olmayacak şekilde tahrip edildiğine dikkat 

çekilmektedir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın birlikte ele alındığı çevre yönetim sistemi, ekolojik dengeyi 

bozmadan ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesini amaçlamaktadır (Yılmaz vd., 2005). 

Çevre yönetiminin amacı; hava, su, toprak gibi doğal kaynakların ve ekolojik dengenin korunması ile 

korumanın yöntem ve etkinliğini belirlemektir. Çevre yönetimi ekonomik ve sosyal etkinlikler 

gerçekleştirilirken çevrenin ve doğal kaynakların kullanımında denge kurulması gerekliliğini öngörmektedir. 

Bu durum bir taraftan mevcut ihtiyaçlar karşılanırken, diğer taraftan gelecek nesillere ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri bir çevre bırakılmasını sağlayacak sürdürülebilir bir kalkınmayı içermektedir (Yılmaz vd., 

2005). 

Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte, dünyanın her yerinde ortaya çıkan çevre korumacı uygulamalar ve 

kirlilik kaygıları nedeniyle organizasyonlar, yaşamlarını ve gelişmelerini sürdürebilmek için, ister kamu 

kuruluşu ister özel sektörde faaliyet göstersin, her geçen gün toplum tarafından artan bir çevre baskısı ile 

karşı karşıya kalmaktadırlar. Organizasyonların yönetim anlayışlarına ve uygulama alanlarına çevre olgusunu 

eklemeleri yeni bir durumdur. Değişen koşullar ve gelişen çevre bilinci bütün organizasyonları, çevre 

sorunları ve doğal kaynakların rasyonel kullanımı gibi konulara duyarlı olmaya zorlamaktadır (Yılmaz vd., 

2005).  

Temel çalışma mekanizması, çatı işlevi olan bir çevre politikasının oluşturularak planlamanın yapılması ve bu 

plana göre gerçekleştirilen faaliyetlerin kontrol edilerek gerek duyulduğunda düzeltilmesidir. Son aşamada 

üst yönetimin gözden geçirmesi söz konusudur. Sürekli iyileşme temel hedeftir. Çevre yönetim sistemi ile, 

örgütün üst yönetiminden en alttaki çalışanına kadar örgütün faaliyetlerinin çevreyle uyumu ve çevre 

koruma ve kullanma dengesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışan eğitimleri, risk analizleri 

ve kirlilik önleme ve azaltma çalışmaları sistemin içinde yer almaktadır. Bütünleşik olarak örgütün tüm 

fonksiyonlarında doğal çevrenin korunması faktörünü göz önünde tutan bir sistemdir (Yontar, 2007; 2008, s. 

483). 

Belirtilen çevre yönetim sistemlerinin varlığı, çevre maliyetlerinin de işletme maliyetleri arasına girmesini 

sağlayarak işletmelerin salt kâr elde etme yönündeki hedeflerine atıkların azaltılması gibi yeni hedefler 

eklemiş ve işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda gerçekleşmesine önemli bir katkı 

sağlamıştır (Yontar, 2007; 2008, s. 481). 

 

9. Çevre Standartları 

 

Yontar (2008), “çevre sorunlarının, insanlığın bugünkü ve gelecekteki yaşam temellerini tehdit ettiği sürece, 

küresel olma özelliğini koruyacağını” belirtmiştir. Çevre sorunlarının küresel olma özelliği nedeniyle ortaya 

konulacak çözümlerin de uluslararası olması gerekliliği, uluslararası kabul gören çevre yönetim sistemlerinin 

ve buna ilişkin standardın değerini daha da artırmıştır ve artırmaya devam etmektedir. İster yerel düzeyde 
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isterse küresel düzeyde etkisi hissedilsin, doğal çevrenin kirlenmesi kuruluşların faaliyetlerinde dikkate 

alınmalıdır(Yontar, 2007;2008, s. 480). 

Amacı mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde atıkların azaltılmasını, çevrenin korunmasını ve kaynakların 

verimli kullanılmasını sağlamak olan çevre yönetim sistemleri önem kazanmıştır. Bu nedenle Uluslararası 

Standardizasyon Organizasyonu tarafından ISO 14000 Standartlar Serisi geliştirilmiş ve ISO 14001 Çevre 

Yönetim Sistemi Standardı 1996 yılında ilan edilmiştir. Sertifikaya verilen önem, sürdürülebilir kalkınma ve 

sürdürülebilir ticaret bakımından gittikçe artmaktadır(Yontar, 2007; 2008, s. 477). 

ISO 14001 standardı, gönüllü uygulanacak bir standarttır. Ancak gerek işletmelerin sosyal sorumluluk 

boyutuyla çalışanlarına, müşterilerine ve topluma karşı olan sorumluluğu, gerekse de doğal çevrenin 

korunması yoluyla, temiz ve çevreyi koruyarak üretimin yarattığı yeni pazar paylaşımları ve rekabet, bu 

standardın uygulanmasını fiilen bir zorunluluğa dönüştürmektedir. Türkiye’de Çevre Yönetim Sistemi 

Standardı sertifikasını almış kuruluşlar üzerinde yapılan araştırmada elde edilen bulgulara göre ISO 14001 

çevre yönetim sistemi uygulaması ile üretim sırasında ortaya çıkan atık miktarlarının azaldığı, bu anlamda 

gelecek kuşaklar için sürdürülebilir bir çevre açısından olumlu bir uygulama olduğu görülmüştür. Ayrıca 

sistemin çevre duyarlılığının arttığı küresel ekonomik ortamda, önemli rekabet avantajı sağladığı ya da 

sağlayabileceği de ifade edilmektedir (Yontar, 2007; 2008, s. 484-495).  

 

10. Geri Dönüşüm 

 

Ekonomik, sosyal, teknolojik vb. alanlardaki kalkınma çabalarının tahrip ettiği çevrenin zararlarını telafi 

etmede, geri dönüşüm işletmeleri önemli roller üstlenmişlerdir. İşletmeler tarafından üretilen ürünler 

tüketildikten sonra çevreye “atık” ya da “çöp” olarak bırakılmalarıyla, değersiz hale gelirken, günümüzde, 

yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılabilecek varlıklara dönüştürülebileceğinin farkına varılmıştır 

(Akyüz, Akcanlı ve Karakoç, 2009, s. 4). 

Atık türlerinin geri dönüşüm, geri kazanım ve tekrar kullanım ile üretimde tekrar kullanıma yönlendirilebilmesi 

mümkündür. Metal, cam, kağıt ve karton, meşrubat ve içecek kartonları, plastik gibi maddelerin bir üretim 

süreci içinde çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanıma hazır hale getirilip (organik geri dönüşüm dahil 

ancak enerji geri kazanımı hariç olmak üzere) ikinci kez kullanılması işlemine “geri dönüşüm” denir. Geri 

dönüştürülebilen veya tekrar kullanılabilen atıkların kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve 

kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi işlemlerinin bütününe de “geri kazanım” 

denir. Tekrar kullanım ise; ambalajın tekrar kullanımının imkânsız olacağı zamana kadar, toplama ve 

temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan yeniden doldurulması veya aynı şekli ile aynı amaç için 

kullanım ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılmasına denir(Akyüz, Akcanlı ve Karakoç, 2009, s. 5) 

Geri dönüşümde amaç; kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile 

birlikte, atık çöp miktarının azaltılması olarak düşünülmelidir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, 

kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşümü ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların 

tükenmesini önleyecektir. Bu durum; ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye 

ödenen döviz miktarını da azaltacak, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Örneğin 

kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılmasının hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su 

kullanımını %45 azalttığı ve bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesinin 

önlenebildiği bilinmektedir. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu atıklar, normal çöple karıştığında bu 

malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük nitelikte olmakta ve temizlik işlemlerinde sorunlar 

olabilmektedir. Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en önemli basamağını, kaynakta ayırma ve ayrı toplama 

oluşturmaktadır (http://www.cevreonline.com/atik2/geri_donusum.htm) 
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Demir, çelik, bakır, alüminyum, kurşun, piller, kağıt, plastik, kauçuk, cam, motor yağları, atık yağlar, 

akümülatörler, araç lastikleri, beton, röntgen filmleri, elektronik atıklar, organik atıklar geri dönüştürülebilen 

maddelerdir. Bu maddelerin geri dönüştürülmesi önemli faydalar sağlamaktadır. Geri dönüşümün sağladığı 

faydalar (http://www.cevreonline.com/atik2/geri_donusum.htm): 

- Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.  

- Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder.  

- Atık miktarını azaltarak, çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.  

- Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapılmasına yardımcı olur. 

 şeklinde sıralanabilir.  

 

11. Çevre Kanunu - 2872 Sayılı 

 

2872 sayılı Çevre Kanunu, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir 

kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak üzere 1983 yılında Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Söz konusu Kanun ile çevrenin korunmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. Çevre ile ilgili temel 

yasal düzenleme niteliği taşıyan kanun, aynı zamanda bu alanda yararlanılması gereken temel belge niteliği 

taşımaktadır.  

Çevre Kanunu ile çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi konusunda kamu kurum/kuruluşları ile toplumun 

diğer kesimlerinin görevli olması ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde tüm kesimlerin işbirliği 

içerisinde çalışması, temel ilkeler arasında yer almıştır. Ayrıca Kanun; kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, 

sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların, kirleten veya bozulmaya 

neden olan tarafından karşılanması temel ilkeler arasında sayılmıştır. 

Çevrenin korunmasında önemli yükümlülükler getiren Kanun ile her türlü atık ve artığı, çevreye zarar 

verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve 

dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak 

yasaklanmış; kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin 

meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için 

gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. 

İlgili mevzuat çerçevesinde çevreye verilen zararların önlenmesi amacıyla, aykırı fiiller bir dizi yaptırıma 

bağlanmıştır. Bu kapsamda idari para cezası, bina yıkımı, hapis cezası gibi yaptırımlar öngörülmüştür. Ayrıca 

Kanun ile sürdürülebilir bir çevre, kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin faaliyetler için teşvik 

uygulamaları da öngörülmüştür.  
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* Bu bölüm Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. 
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KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

 

Kalite Yönetimi yaklaşımını anlayabilmek için felsefenin çıkışını ve gelişimini incelemek gerekir. 20. yüzyılın 

ortalarından itibaren şirketler, küresel pazarların sert rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için geleneksel 

yönetim anlayışında radikal değişim yapma ihtiyacı duymaya başladılar. Bu ortamda Toplam Kalite Yönetimi 

(TKY), şirketlere artan rekabet koşullarına uyabilmelerini sağlayan güçlü bir yönetim anlayışı olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu arada artan müşteri talepleri ve buna bağlı olarak kalite kavramının, müşteri beklentilerini 

karşılama yönündeki evrimi, şirketlerde uygulanan kalite fonksiyonunun değişmesine ve kalitenin sistemli bir 

şekilde yönetilmesine yol açmıştır. 

Tarihsel gelişimine baktığımızda, üretimin sistematik olarak yönetilmesinin, 20. yüzyılın başlarında Frederick 

Taylor’un “Klasik Yönetim” felsefesi ile başladığını görmekteyiz. Bu sistemde her süreç uzmanlar tarafından 

küçük parçalara ayrılarak tanımlanmıştır. Burada çalışanın yapması gereken tek şey, iş tanımlarında yazılı 

olan adımları takip etmekti. Çalışanların karar almada ya da problem çözümünde herhangi bir işlevi yoktu. Bu 

konular yönetici ve uzmanların göreviydi. Temel hedef, hızlı ve daha çok üretmekti. Sistem bu hedefi 

karşıladı ve yetmişli yıllara kadar birçok batılı şirket dünya liderliğine oturdu. Bu dönemde, iki Amerikalı, 

Derming ve Juran’ın yardımlarıyla 1950’li yıllarda Japonya’da başlatılan değişimin etkileri, dünyada belirgin 

hale geldi. 1970’li yıllardan itibaren batılı şirketler, dünya liderliğindeki yerlerini Japon şirketlerine kaptırmaya 

başladılar. Batılı şirketler ancak yetmişli yılların sonunda bir değişim ihtiyacı olduğunun farkına vardılar. 

Rekabet edebilmek için yeni bir yönetim yaklaşımını uygulamak zorunda olduklarını anladılar (KalDer-1, 2000, 

s. 2) 

 

1. Kalite Yönetim Sistemi Temel Kavramları 

 

Kalite yönetim sistemi kapsamında değerlendirilebilecek temel kavramlar aşağıda kısaca açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

 

Kalite 

 

Literatürdeki kalite tanımlarına bakıldığında, kesin ve açık bir kalite tanımına rastlamak mümkün değildir. 

Kalite kişiye ve ihtiyaca göre değişir. Kaliteyi; “Müşteriyi memnun eden, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan 

her ürün/hizmet kalitelidir.” diye tanımlayabiliriz. 

ISO 8402:1994 kalite sözlüğünde ise, “Bir ürünün belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine 

dayanan özelliklerinin toplamı” şeklinde tanımlanmıştır.  

 

Toplam Kalite Yönetimi 

 

TKY’nin tanımı konusunda birçok tanımlama bulunmakla birlikte; TKY işletme tarafından ürün kalitesini 

herhangi bir şekilde etkileyen bütün faaliyetlerin yönetilmesi olarak tanımlanabilir. 

Toplam; tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, tüm müşterileri, üretilen ürün ile hizmetin 

tümünü kapsamaktadır. 

Kalite; müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki 

beklentilerini aşan ürün/hizmet sunmayı ifade etmektedir. 

Yönetim; yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, örnek model oluşturması ve kurum çapında 

katılımcı yönetimin sağlanması anlamına gelmektedir.  
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Kalite El Kitabı 

 

Kalite yönetim sisteminin kapsamı ve varsa tüm hariç tutmaların, kalite yönetim sistemi için oluşturulan 

dokümante edilmiş prosedürler veya bunlara atıfların, kalite yönetim sistemi süreçleri arasındaki 

etkileşimlerin açıklandığı dokümante edilmiş kitaptır. 

 

Prosedür 

 

Bir faaliyeti veya bir süreci icra etmek için belirlenen yoldur. Dokümante edildiğinde; NE, NE ZAMAN, NASIL, 

NEREYE ve KİM sorularına cevap vermelidir. 

 

Süreç (Proses) 

 

Girdileri çıktılara dönüştüren, birbiriyle etkileşimli faaliyetler bütünüdür. 

 

Kalite politikası 

 

Kuruluşun amacına ulaşmak için faaliyetlerini yürütürken izlediği temel yol ve yöntemlerdir.  

 

Hedef 

 

Misyon ve vizyona uygun olarak kurumun kısa, orta ve uzun vadede ulaşmak istediği yerdir. Süreli, ölçülebilir 

ve gerçekçi olmalıdır. 

 

Misyon 

 

Kuruluşun amacını ya da varoluş nedenini açıklayan ifadedir.  

 

Vizyon 

 

Kuruluşun gelecekte nasıl olmak istediğini tanımlayan ifadedir. 

 

Ürün/Hizmet 

 

Bir sürecin sonucudur. 

 

Müşteri 

 

Bir kuruluşta hizmet sunan veya hizmet alan kişi veya kuruluşlardır. 

 

İç Müşteri 

Prosesin (süreç) içerisinde yer alan ve süreçteki faaliyetlerin çıktılarını kullanan kişilerdir. 

 

Dış Müşteri 



193 

 

 

Sürecin nihai çıktısını alan kişi, kuruluşlar, gruplar ve benzeridir. 

 

Müşteri Memnuniyeti 

 

Müşteri şartlarının yerine getirildiğinin, müşteri tarafından algılanma derecesidir. 

 

Müşteri Malı (Mülkiyeti) 

 

Hizmetin başlangıcından bitimine kadar olan süre içerisinde kontrol altında tutulan, müşteriye ait her türlü 

belge ve bilgilerdir. 

 

Tedarikçi 

 

Bir ürünü/hizmeti sağlayan kişi ya da kuruluşlardır. 

 

Düzeltici Faaliyet 

 

Oluşmuş bir hatanın tekrarını önlemek için yapılan faaliyettir. 

 

Önleyici Faaliyet 

 

Potansiyel uygunsuzlukları önlemek için yapılan faaliyettir. 

 

Uygunsuzluk 

 

Şartların yerine getirilmemiş olmasıdır. 

 

Uygunluk 

 

Şartların yerine getirilmiş olmasıdır.  

 

2. Kalite Sistem Standartlarının Ortaya Çıkması 

 

Kalite fonksiyonunun kalite güvence aşamasında, tespit edilen hataların oluşumunu önlemeye, diğer bir 

deyişle kaliteyi güvence altına almaya yönelik bir sistem standardı ortaya çıkmıştır. İlk olarak askeri alanda 

kullanılamaya başlanan bu standart, 1979 yılında İngiltere’de BS 5750 Kalite Güvence Sistemi olarak 

yayınlanmış ve sivil sektörde de kullanılmaya başlanmıştır. 1987 yılında Uluslararası Standartlar 

Organizasyonu (ISO) tarafından ISO 9000 adıyla uluslararası bir standart haline getirilmiştir. Temelde 

“yaptığını yaz, yazdığını yap” anlayışı çerçevesinde uygulanan ISO 9000 standardının 2000 yılında 2. 

revizyonu gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında da 3. revizyonu gerçekleştirilerek TS EN ISO 9001: 2008 olarak 

günümüzde kullanılmakta olan halini almıştır. Revizyon ihtiyacı bir öncekinin bazı konularda yetersiz olması, 

anlaşılamaması, diğer standartlarla uyuşmaması gibi nedenlerden doğmuştur. ISO, her 5 yılda bir standardın 

revizyon ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmektedir (Odak, 2009, s. 19) 
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Yeni revizyonda sürekli iyileştirme, müşteri odaklılık gibi TKY’nin temel kavramları esas alınmış, standart 

süreç yapısı altında oluşturulmuştur. Standart, müşteri gerekliliklerinin girdiyi oluşturduğu, bu girdinin sürekli 

iyileştirme döngüsü içinde ürün ve hizmetlere dönüştüğü bir süreç yapısını temel almaktadır. Çıktılar yani 

ürün ve hizmetler ile ilgili algılamalar, müşteri memnuniyeti ölçütü olarak sisteme geri dönmekte ve döngü 

içerisinde sürekli iyileştirilmektedir. 

TKY bir felsefe, bir yönetim anlayışıdır. ISO 9000 ise etkin bir kalite yönetim sistemi kurmak için 

gerekliliklerin tanımlandığı bir standarttır. 

Ülkemizde TSE EN ISO 9000 adıyla yaygın olarak kullanılan standart, kurum ve kuruluşlara kalite yönetim 

sistemlerini kurmak ve işletmek amacıyla bir örnek model gösterir. Standardın şartlarının yerine getirildiği bir 

kalite yönetim sisteminde, üretilen ürün ya da hizmetin arzu edilen kalitede olmasını güvence altına alacak 

şekilde tüm faaliyetler planlı ve sistematik olarak yürütülür. Böylelikle hem müşteriler, hem de çalışanlar 

açısından ürün ve hizmetlere güven sağlanmış olur. 

 

3. Toplam Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması 

 

TKY, adından çokça bahsedilmesine rağmen uygulamaya geçirilmesi oldukça zahmetli, bununla birlikte 

faydaları zaman içerisinde görülebilen bir yönetim yaklaşımıdır. Kuruluşların TKY sistemini kurmaları için; 

 

 Kalite El Kitabı oluşturulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. 

 Aşağıda belirtilen zorunlu prosedürler oluşturulmalıdır. 

- Dokümanların Kontrolü Prosedürü 

- Kayıtların Kontrolü Prosedürü 

- İç Tetkik Prosedürü 

- Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü 

- Düzeltici Faaliyet Prosedürü 

- Önleyici Faaliyet Prosedürü 

 

Kuruluşlar zorunlu prosedürler dışında ihtiyaç duymaları halinde süreçleriyle ilgili prosedür, talimat, iş akış 

şeması vb. hazırlayabilirler. 

 Kalite politikası 

 Kalite hedefleri oluşturmalıdırlar (TSE, 2009). 

 

3.1. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin Kuruluşlara Sağlayacağı Faydalar 

 

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin kuruluşlara sağlayacağı faydalar aşağıda sıralanmıştır.  

 

- Etkin bir kalite yönetim sistemi sağlar. 

- Faaliyetlerin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi sonucu verimlilik artar. 

- Karlılık artar. 

- Pazar payı artar. 

- Ürün/hizmetlerin kalitesi güvence altına alınır. 

- Daha etkin planlama süreci sağlar. 

- Maliyet azalır 

- İletişim artar 
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- Müşteri memnuniyeti artar 

- Çalışanların memnuniyeti artar  

 

3.2. Kalitesizliğin Getirileri 

 

Kalitesizliğin getireceği ve dolayısıyla kuruluşların kaçınılmaz olarak katlanması gereken muhtemel sonuçlar 

aşağıda sıralanmıştır: 

 

- Müşteri tatminsizliği 

- Pazar payında azalma 

- Kaynak israfı ve verimliliğin azalması 

- Maliyetin artması 

- Motivasyon kaybı 

 

4. Toplam Kalite Yönetiminde Temel Yaklaşımlar (Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri) 

 

4.1. Müşteri Odaklılık 

 

Günümüzün rekabet koşullarında şirketlerin temel hedefi ayakta kalmaktır. Bunu başarmanın yolu ise kar 

etmek ve bu karlılığı artırarak sürdürmektir. Bu da ancak üretilen ürün ya da hizmetlerin müşteriler 

tarafından satın alınması ile mümkündür. TKY’nin esaslarından biri müşteri memnuniyetinin ve beklentilerinin 

karşılanmasıdır. Bu yüzden mükemmelliği arayan kuruluşların mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına 

odaklanması gerekmektedir. Bunun için önce müşterilerin bugün ve gelecekteki talep ve beklentileri tespit 

edilerek, bu doğrultuda hizmet verilmesi gerekmektedir. Müşteri araştırmaları, müşteri görüşlerini ve 

tepkilerini anlamaya yönelik faaliyetleri belirleme, müşteri ziyaretleri, başvuru masaları, anketler vs. bütün 

bunlar bir kuruluşun müşteri beklentilerini anlamada kullanacağı ve sürekli geliştirilmesi gereken araçlardır. 

 

4.2. Liderlik 

 

Başarılı bir toplam kalite uygulaması üst yönetimin bu konuda kararlı ve ciddi olduklarını göstermeleriyle 

başlar. Kalite geliştirme konusundaki başarıda yönetimin büyük sorumluluğu vardır. Üst yönetici TKY’nin her 

aşamasında faaliyetlere bizzat katılmalıdır. 

Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlamalı, kuruluşun hedeflerinin başarılması için çalışanların tam 

olarak katılım sağlayacağı iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bunun için lider; gelişme/iyileşmeye dönük 

hedefleri belirlemeli, çalışanları bu hedeflere ulaşmak için yönlendirmeli, kaynakları bulmalı ve uygun biçimde 

kullanmalıdır. TKY’de lider yöneticinin görevi birlikte çalıştığı insanları yargılamak değil, onlara yol göstermek, 

önderlik yapmak ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 

 

4.3. Süreçlerle ve Verilerle Yönetim 

 

Faaliyet ve ilgili kaynaklar süreç olarak yönetildiği zaman daha verimli bir hal almaktadır. Bu nedenle sonuca 

ulaşmak için süreç tarif edilmeli, süreci başlatan, çıktı, ekipman, insan, girdi, çevre, yöntem, sınırlar 

belirlenmeli, iç ve dış müşteriler, tedarikçiler ve diğer fayda sağlayanlar tanımlanmalıdır. 
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Ölçme başarının bir kanıtıdır. Gelişmenin belirgin kanıtlarını görebilmek için TKY sürecinin etkin bir şekilde 

verilerle izlenmesi ve somut göstergelerle ölçülmesi gerekmektedir. TKY’de etkin bir ölçme için, öncelikle 

mevcut durumun saptanması yani başlangıç noktasının belirlenmesi ardından da ilerlemenin uygun 

göstergelerle izlenmesi gerekmektedir. Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayandırılmalıdır. Veri ve 

bilgiler incelenerek alınan bu kararlar, verimliliği arttırmak ve sistemi iyileştirmek içindir. Karar almada uygun 

yönetim teknikleri kullanılmalıdır. 

 

4.4. Çalışanların Gelişimi ve Katılımı 

 

TKY uygulamasında temel gereklerden biri tüm çalışanların bu sürece katılımının sağlanmasıdır. TKY sürecine 

katılım demek, çalışanlara yaptıkları işle ilgili gerekli yetki ve sorumluluğun verilmesi, çalışanların iş 

kararlarının verilmesinde ve kalite geliştirme sürecinde yer almasıdır. Her mevkideki çalışan, bir kuruluşun 

özüdür ve tam katılımın kuruluş yararına kullanılmasını sağlar. Çalışanların katılımıyla hedeflere ulaşmak için 

kişisel sorumluluklar belirlenecek, kuruluş hedefleri çalışanlar tarafından sahiplenilecektir.  

Çalışanların kalite iyileştirme faaliyetlerine katılımı konusunda en etkin araçlardan biri “Kalite Çemberleri”dir. 

Bir takım çalışması olan kalite çemberleri ilk olarak Japonya’da uygulamaya başlanmış, 70’li yıllarda Amerika 

ve Avrupa’ya yayılarak günümüzde yaygın bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Genellikle aynı çalışma 

ortamında bulunanlardan oluşan kalite çemberleri kendi çalışma alanlarında kalite, verimlilik gibi konulardaki 

sorunları problem çözme tekniklerini kullanarak çözmekte ve sürekli iyileştirme sağlanmaktadır. 

TKY’de müşteri memnuniyeti kadar çalışanların memnuniyeti de büyük önem taşımaktadır. 

 

4.5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı 

 

Birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönlendirilmesi, hedeflerin 

başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar. Bunun için; hedefi etkileyen süreçlerin 

tanımlanması, aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi, süreçlerin hedeflere ulaşacak şekilde yönlendirilmesi ve 

performansın takip edilmesi gerekmektedir. 

 

4.6. Sürekli İyileştirme 

 

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. Ürün, süreç ve 

sistemlerin sürekli iyileştirilmesi kuruluştaki her bireyin hedefidir. Kalite politikası, kalite hedefleri, kuruluş 

tetkik sonuçları, müşteri memnuniyeti, süreç ve hizmet izleme sonuçları, düzeltici-önleyici faaliyetlere ilişkin 

veriler kullanılarak sürekli iyileştirme sağlanmalıdır. 

 

4.7. Sürekli Öğrenme ve Yenilikçilik 

 

Çalışanlara kalite bilincinin aşılanması ve başarılı bir TKY uygulaması için gerekli olan kültür değişiminin 

sağlanması ancak etkin ve sürekli bir eğitim uygulaması ile gerçekleşebilir. TKY’de eğitimin ilk aşamasında 

kalite geliştirme ihtiyacının ve kalite konusunda temel kavramların anlaşılması amaçlanır. Böylelikle çalışanlar 

TKY anlayışını daha kolay benimserler ve eğilimlerini sürekli iyileştirme yönünde değiştirirler. 

 

4.8. Tedarikçilerle Karşılıklı Faydaya Dayanan İlişkiler 
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Müşteri beklentilerini karşılayacak ürün veya hizmet sunmak için sadece kuruluş içinde mükemmel bir kalite 

sistemi kurmak yeterli değildir. Kuruluşlar dışarıdan temin ettikleri ara ürün ve hizmetlerin de kendi 

beklentileri doğrultusunda olmasını sağlamalıdırlar. Bu da ancak tedarikçi ilişkilerinin iyi yönetilmesiyle 

gerçekleşir. Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine karşılıklı bağlıdır ve karşılıklı fayda esaslı bir ilişki, her 

ikisinin de değer yaratma kabiliyetini artıracaktır. 

  

4.9. Toplumsal Sorumluluk 

 

İnsan odaklı bir yönetim anlayışı olan TKY’de, müşteri ve çalışanın yanı sıra toplumda yaşayan diğer 

insanlarında memnuniyeti göz önünde bulundurulmaktadır. Şirketlerin diğer insanlar üzerindeki etkisi 

öncelikle çevresel faaliyetleri ile ilgilidir. Mükemmeli arayan kuruluşlar, toplumun beklentilerini ve yasal 

zorunlulukları aşan bir hizmet anlayışı içerisinde bulunmalıdır.  

 

5. Süreç Yönetimi 

 

Kuruluş içinde süreçler sisteminin uygulanması, bu süreçlerin belirlenmesi ve etkileşimleri ile birlikte, süreç 

yaklaşımı olarak adlandırılabilirler. Kalite yönetim sisteminin etkili uygulanabilmesi için kuruluş, süreçlerini, 

süreçlerin birbirleri ile olan etkileşimini tanımlanmalı ve süreçlerini yönetmelidir (Odak, 2009, s. 27) 

Bu sistem yalnızca ana süreci değil aynı zamanda destek süreçleri de kapsar. Süreçler iyi yönetilir ve kontrol 

edilirse belirlenen hedeflere daha kolay ulaşılır.  Süreçler prosedürlere ve yasal mevzuata uygun olmalıdır. 

Kuruluşlar, üretmiş oldukları ürün ya da hizmetlerden yararlanan müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini 

karşılamak için, süreçlere gereksinim duyar. Süreç yönetimi son yıllarda özellikle performanslarını arttırmak 

isteyen kuruluşların ilgilenmeye başladığı güncel konulardan birisidir. Süreç yönetimi, Avrupa Kalite Yönetim 

Vakfı'nın İş Mükemmelliği Modeli'nde yer alan dokuz kriterden birisidir. Ayrıca Türk Standartlar Enstitüsü 

tarafından yayınlanan standardın 2. revizyonu olan ISO 9000/2000 Revizyonu ve 2008 yılında yapılan 

3.revizyonda da önemli ölçüde süreç modeline dayandırılarak hazırlanmıştır.  

Bu nedenler, organizasyonların ister istemez süreç yönetimi konusuna eğilmelerine yol açmıştır. 

Süreç yönetimi yaklaşımını uygulamak isteyen bir kuruluşta: 

- Hedeflere ulaşmak için süreçler belirlenmeli ve tanımlanmalı, 

- Süreçlerin girdi, çıktı, kontrol kriterleri belirlenmeli, 

- Süreçler arası ilişkiler belirlenmeli, 

- Süreçlerin yönetimi için yetki ve sorumluluklar belirlenmeli, 

- Süreçlere yönelik kritik noktalar, süreçlerin akışı; sürecin müşterisi, tedarikçisi ve süreci etkileyen 

diğer kişilerin sürece olan etkileri değerlendirilmeli ve 

- Faaliyetlerin istenen sonuçları vermesi için prosesin adımları, faaliyetlerin akışı, kontrol kriterleri, 

kaynak gereksinimleri (eğitim, malzeme, ekipman vb.) bilgi ve yöntem ihtiyaçları saptanmalıdır. 

Tanımlanmış bir sürecin kontrol altında olması, performans göstergelerinin belli bir kontrol limit aralığında 

değer almasını gerektirir. Süreçlerin kontrol altında ve rekabet edebilir olmasını sağlamak için sürekli 

iyileştirme döngüsünün (PUKO-W.Edwards Deming) kullanılması gerekmektedir. 

 

5.1. PUKO Döngüsü 

 

W.Edwards Deming İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya’nın yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmak 

amacıyla, 1950 yılında Japonya’ya gönderilen uzmanlardan biriydi. Japon sanayisinin kalite devrimini 
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başlatılmasına oldukça büyük katkıda bulunmuştur. Deming problem çözümünde PUKO döngüsü adı verilen 

sistematik bir yaklaşım tanımlamıştır. PUKO’da 4 temel aşama vardır (TSE, 2009). Bunlar;  

-Planla: Müşteri şartlarına ve kuruluşun politikasına uygun sonuçların ortaya çıkması için gerekli 

hedefleri ve süreçleri oluştur. 

-Uygula: Süreçleri uygula. 

-Kontrol et: Süreçleri ve ürünü; politikalara, hedeflere ve ürün şartlarına göre izle, ölç ve sonuçları 

rapor et. 

- Önlem al: Süreç performansını sürekli iyileştirmek için tedbir al.  

Şekil 1’de görüldüğü üzere kapalı bir döngü olan PUKO’da, 4. aşamadan sonra tekrar ilk aşamaya dönülerek, 

çevrim sürekli gelişmeyi sağlayacak şekilde devam ettirilir.  

 

Şekil 1: PUKO Döngüsü 

 

5.2. Süreç Tanımı 

 

Birçok farklı biçimde tanımlanabilmekle beraber süreci en basit şekilde; amaçlanan bir çıktıyı elde edebilmek 

için, kullanılan çeşitli girdiler üzerinde katma değer yaratan faaliyetler süreç olarak tanımlanabilir. 

Bir süreç; 

- Müşteri odaklıdır. 

- Girdiye değer katmalıdır. 

- Sorumluları belli olmalıdır. 

- Süreçte yer alan kişilerce açıklıkla anlaşılmış olmalıdır. 

- Performansı düzenli ölçülür ve izlenir olmalıdır. 

- Sürekli iyileştirilmelidir. 

- Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar 

elde etmeyi amaçlamalıdır. 

- Tekrarlanabilmelidir. 
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5.3. Süreç Çeşitleri 

 

Kuruluşlarda süreç çeşitleri, operasyonel (ana) süreçler, destek (yardımcı) süreçler ve alt süreçler olmak 

üzere üç grup altında sınıflandırılabilir.  

 

5.3.1. Operasyonel (ana) süreçler 

 

Kuruluşun var olma nedenini oluşturan en üst düzeydeki süreçlerdir. Politika strateji oluşturma, araştırma-

geliştirme, pazarlama-satış faaliyetleri operasyonel süreçlerdir. 

 

5.3.2. Destek (yardımcı) süreçler 

 

Operasyonel süreçlere ait faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan hizmetlere ait hazırlanmış 

olan süreçlerdir. İnsan kaynakları yönetimi, finansal kaynakların yönetimi destek süreçlere örnek verilebilir. 

 

5.3.3. Alt süreçler 

 

Süreçleri oluşturan ve daha alt düzeyde işleyişi olan süreçlerdir. 

 

5.4. Süreçlerle Yönetimin Avantajları 

 

- Kuruluş önceliklerine sistematik bir yaklaşım getirmek, 

- Fonksiyonlar arası ilişkileri geliştirmek, 

- Müşteri odaklı yönetimi teşvik etmek, 

- Kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak, 

- Hızlı karar alma avantajı sağlamak ve 

- Sorumlulukları net olarak tanımlamak olarak sıralanabilir.  

 

5.5. Süreçlerin Tanımlanması 

 

Süreçler; 

- Tedarikçileri 

- Girdileri 

- Çıktıları 

- Müşterileri 

- Hangi Aktiviteyle başlayıp, hangi aktiviteyle bittiği, 

- Alt süreçleri 

- Sorumlusu 

- Uygulayıcıları 

- Performans göstergeleri ve hedefleri 

- Müşteri memnuniyeti ölçme metodu 

- Kayıtları 

- Diğer süreçlerle etkileşimleri 

- Kontrol kriterleri ve kontrol metotları 
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İlgili herkes tarafından açıkça anlaşılacak, tutarlı ve sürekli olarak yinelenebilecek şekilde tanımlanmalıdır. 

Süreçler tanımlanırken sürecin hangi süreçlerle etkileşimde olacağı ve kimlerin faydalanacağı konularına 

açıklık getirilmelidir. 

Süreç girdileri; kaynakları, kontrolleri (kontrol kriteri ile kontrol) ve çıktıları ile birlikte tanımlanır. Bir 

kuruluştaki hemen hemen tüm faaliyetler ya da işlemler süreç olarak adlandırılabilir. Genellikle de faaliyetleri 

yerine getirebilmek için çok sayıda süreç tanımlanır ve birbiri ile ilişkilendirilir. Bir sürecin çıktısı, başka bir 

sürecin girdisi olabilir. 

 

İş ve Meslek Danışmanlığı sürecinde; 

Girdileri; yasal mevzuat, yasal müşteri şartları, meslek seçme aşamasında olanlar, meslek edinme veya iş 

seçmede güçlükleri bulunan, mesleki uyumsuzluk sorunu bulunan, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen, iş 

bulmada güçlükleri olan bireylerin bilgilendirme ve danışmanlık talepleri, 

Çıktıları; danışanın bilgilerini içeren doldurulmuş danışma kartları, ölçme araçları sonuçları, iş ve meslek 

danışmanlığı hizmetinde yararlanarak bilgilendirilmiş genç ve yetişkinler, meslekleri ile ilgili uygun işe 

yerleştirme planı geliştirilebilecek bilgilerle donatılmış danışanlar, uygun bir meslek seçmede, istihdam ve 

eğitim planı oluşturmak için etkin ve doyurucu kararlar almada yardımcı olunan danışanlar,  

Kaynakları; İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetini sunabilecek yeterlilikte eğitim almış personel, ölçme araçları, 

donanım, meslek bilgi dosyaları, açık iş ilanları,  

Kontrolü; mevzuatta tanımlanmış sürelerde hizmetin verilip verilemediğinin belli aralıklarla takip edilmesi 

olarak tanımlanabilir (İŞKUR, 2010). 

 

5.6 Süreç Sahiplerinin Sorumlulukları 

 

Süreç sahiplerince; süreç ve alt süreçleri hızlandırmak, çıktıları iyileştirmek, maliyeti düşürmek ve katma 

değer sağlamak için süreç kontrol kriterleri belirlenir ve süreçlerin planlandığı şekilde yürütüldüğünün tespiti 

ve iyileştirilmesi gereken noktaları belirlemek amacıyla izlenir. İzleme sonuçlarına göre gerekli iyileştirmelere 

gidilir. 

Süreç sahipleri, düzeltici-önleyici faaliyet önerisinde bulunabilir. Tespit edilen uygunsuzluklar olması halinde, 

uygunsuzlukların nedenleri belirlenir ve yeniden oluşmamasını güvence altına almak için ilgili prosedür 

doğrultusunda düzeltici önleyici faaliyet ihtiyacı değerlendirilerek, düzeltici-önleyici faaliyetler uygulanır. 

Prosedürde ortaya çıkan uygunsuzlukların, kimler tarafından giderileceği açıkça belirtilmelidir. 

Sunulan hizmetlere ilişkin olarak müşterilerden gelen uygunsuzluk bildirimleri veya bir işin gerçekleştirilmesi 

sırasında tekrarlanan sorunlar, kendi yetki ve sorumluluklarında ise süreç sahiplerince nedenleri araştırılarak 

giderilir. Süreç sahibinin yetkisini aşan durumlarda konu birim amirine iletilerek uygunsuzluk giderilir. 

Süreç sahipleri sorumlu oldukları süreçleri tanımlayabilmeli ve diğer süreçlerle etkileşimlerini 

açıklayabilmelidir. Tanımlamış oldukları süreçler yasa ve mevzuatlara uygun olmalıdır. Sorumluluğundaki 

süreçle ilgili yasaları bilmeli ve açıklayabilmelidir. Mevzuat ve yasalarda süreciyle ilgili değişiklikleri takip 

etmelidir. 

 

5.7. Süreç Sahipleri 

 

Süreç sahipleri, süreç standartlarının oluşturulması, sürecin etkinliğinin gözden geçirilmesi, iyileştirme 

fırsatlarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla süreci tanıyan, iyileştirme çalışmalarına yatkın, 
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iyileştirmeye açık konuları tespit edebilen, iyileştirme ekiplerini yönlendirebilen ve fonksiyonel önyargılara 

sahip olmayan kişiler arasından belirlenmelidir (KalDer-2, 2000, s. 7 ). 
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ 
 

Sanayi devrimi sonucunda, büyük üretim işletmeleri kurulmuş ve kol gücüne dayalı üretim anlayışının yerini 

makine gücü almıştır. Makineleşme ile ortaya çıkan hızlı büyüme, işletme verimliliğini ve etkinliğini arttırmak 

için çeşitli düşüncelerin doğmasını tetiklemiştir. Üretim tekniklerinin bilimsel olmaması Taylor’u bu konuda 

araştırma yapmaya yöneltmiştir (Genç, 2005, s. 50). 1900’lerde Taylor öncülüğünde ortaya çıkan Bilimsel 

Yönetim Yaklaşımı çalışma hayatına bilimsel metotları, ahenk ve koordinasyonu, çalışanların en yüksek 

verimlilikte çalışmaları için eğitilmelerini vurgulamaktadır. Taylor hareket ve zaman etütlerini geliştirmiş, 

işlerin daha kısa sürede yapılmasını sağlamıştır. Bu teknikler üretimin artmasını ön plana çıkarırken iş 

tatminini göz ardı etmiştir. İnsanı bir makine olarak gören bu yaklaşım motive edici olarak ücreti kabul 

etmektedir. 1930’lu yıllarda verimliliğin düşmesi, motivasyonun azalması ve insanların itirazlarının artması 

yönetim bilimcileri yeni çalışmalara yöneltmiştir. Hawthorne çalışmaları, davranışsal araştırmaların temelini 

oluşturmuş, iş hayatında insanın ön plana çıkmasını sağlamıştır (Bayraktaroğlu, 2008). 1920’li yıllarda ABD’de 

ortaya çıkan ve buradan çevre ülkeler ve Avrupa olmak üzere diğer ülkelere yayılan insan kaynakları yönetimi 

(İKY), günümüze gelinceye kadar çeşitli evrelerden geçen bir gelişim süreci izlemiştir. Bu gelişim süreci 

izlendiğinde; öncelikle 1930’li yılların başlarında işletmelerde operasyonel bir rol üstlenen ve bu doğrultuda 

dosyalama, veri saklama, bordrolama gibi rutin faaliyetleri yerine getiren İKY departmanlarının, 1960’lı 

yıllardan itibaren yönetsel bir rol üstlenmeye başladığı görülmektedir. 1980’li yıllarda ise personel yönetiminin 

yerini daha çağdaş bir İKY anlayışına bırakmasının ardından, insan kaynakları departmanlarının stratejik rolü 

ön plana çıkmıştır (Yıldız ve diğerleri, 2008, s. 546-547). İlk dönemlerden günümüze gelinceye kadar 

örgütlerin “insana” yükledikleri anlam birçok faktör neticesinde dönüşüme uğramıştır. Özlük işlerinin kayıt 

altına alınması ile başlayan örgüt içindeki insanın yönetimi olgusu günümüz modern örgütlerinde yönetim 

konusunun temel taşlarından biri haline gelmiştir. 

İKY’nin ortaya çıkmasında birçok etken yer almıştır. Bunlar arasında, artan rekabet şartları, işletmenin toplum 

içindeki niteliğinin değişmesi, teknolojinin neden olduğu değişimler, küreselleşme, ekonomik yapılardaki 

dönüşümler, işgörenlerin beklentilerindeki değişimler sayılabilir. Bu etkenler sonucu işletmeler, kaynaklarını 

değişime uydurmak zorunda kalmışlardır. İnsan kaynağının geliştirilebilir ve kapasitesinin artırılabilir olması 

da onun, diğer işletme kaynaklarının aksine, bir maliyet unsuru olmaktan çok bir yatırım unsuru olarak ele 

alınmasını sağlamıştır. Bu durum İKY’nin işletme kaynakları arasındaki önemini açıklamaktadır 

(Bayraktaroğlu, 2006, s. 6). Girişimi gerçekleştiren, üretim faktörlerini bir araya getiren, çıktıya dönüşmesini 

sağlayan, üretimi bizzat yerine getiren ve örgütlerin çıktıları tarafından etkilenen ve aynı şekilde üretim 

çıktılarını etkileyen en önemli faktör “insan”dır. Dolayısı ile insan en değerli varlık olarak yönetimde de odak 

konumdadır. 

Doğru insanları, doğru zamanda, doğru işlere yerleştiren örgütlerin avantajlı duruma geçeceği açıktır. Bu 

nedenle örgütler açısından en önemli nokta, sahip olunan insan kaynaklarının değerinin bilinmesi ve bu 

kaynaktan en iyi şekilde yararlanılabilmesi için örgütte gerekli koşulların sağlanmasıdır (Görmüş, 2009, s. 67). 

İşgücünden en üst düzeyde faydalanmak için örgütler çalışanlarına yatırımı bir maliyet olarak değil geliştirici 

bir faaliyet olarak görmelidir. Değişen çevre koşullarında işgücünün bilgi ve yeteneklerinin güncellenmesi bir 

zorunluluktur. Dolayısı ile örgütler İKY anlayışlarında, çalışanlarını geliştirici uygulamaları benimsemelidir. 

Küresel rekabetin tehditleriyle başa çıkabilmek, rekabette üstünlüğü elde edebilmek, rakiplerin yaptıkları 

atağa karşı hızlı bir şekilde cevap vermek, esnek ve küresel koşullara uyabilen örgütleri oluşturmak 

konusunda insan kaynaklarının yönetimi kritik öneme sahiptir (Bayraç, 2008, s. 43). İKY’nin örgüt başarısını 

etkileme gücü gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü yeni iş dünyası koşullarında “insan” rekabetin temel taşını 

oluşturmaktadır. 
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1. İnsan Kaynakları Kavramı 

 

İnsan kaynağı kavramı, örgütlerin rekabet ortamında başarı elde edebilmek ve bunu süreklileştirebilmek için 

kullanabilecekleri potansiyel bir kaynak olarak tanımlanabilir (Karakütük, 2009). İnsan kaynağını diğer üretim 

kaynaklarından farklılaştıran en belirgin özellik, insanın geliştirilebilir bir varlık olmasıdır. İşgücünün sahip 

olduğu bu potansiyel, örgütlere önemli bir kaynak sunmaktadır. Günümüzde başarılı örgütlerin bu kaynaktan 

en üst düzeyde faydalanan örgütler olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. 

İnsan kaynakları bir örgütün tüm çalışanlarını kapsamaktadır. İKY ise bir örgütte yer alan tüm çalışanların, 

örgütü amaçlarına ulaştıracak şekilde, etkili ve verimli bir şekilde güdülenmesi ve faaliyete geçirilmesi 

süreciyle ilgilenmektedir (Bayraktaroğlu, 2006, s.6). 

Herhangi bir örgütte insan kaynakları denildiğinde; 

 Yöneticiler (üst, orta, alt basamak yöneticileri), 

 Yönetilenler (işçiler, memurlar, vb.), 

 Yardımcı işgücü (işletmenin amaçlarının yerine getirilmesine dolaylı katkı veren insan kaynakları),  

 Teknik işgücü (doktor, mühendis, vb.), 

 Danışmanlar anlaşılabilir.  

Bu 5’li insan kaynağı ayrımı, değişik kriterler dikkate alınarak artırılıp azaltılabilir (Aldemir vd., 2001, s.20). 

İKY’nin üstlendiği stratejik rol gereği departmanın kapsayıcılığı ve etkinliğinin daha geniş bir bakış açısıyla ele 

alınması gerektiği ortadadır. Diğer bir ifadeyle İKY uygulamalarının mevcut işgücünün yanında potansiyel 

işgücünü de dikkate alacak biçimde oluşturulması bir zorunluluktur. Potansiyel işgücü küresel düzeyde 

oluşturulacak politikalar ışığında sürekli olarak gözden geçirilmeli ve örgüt başarısını ileriye taşıyacak işgücü 

örgüte çekilmelidir. 

İşletmelerde insanların yönetimi konusuyla uzun süredir ilgilenilmektedir. Ancak, bu konuyla ilgilenen işletme 

fonksiyonunun adı zaman içerisinde ‘insan ilişkileri”, “personel yönetimi”, “insan kaynakları yönetimi” gibi 

değişikliklere uğramıştır. Aynı olguyla ilgilenmeleri nedeniyle, personel yönetimi ile İKY’nin konusu büyük 

ölçüde aynıdır, ancak insanları yönetmedeki bakış açıları farklıdır. Bu farklılığın en belirgin özelliği, İKY’nin 

insanları bir “kaynak” olarak görmesi dolayısıyla insanlara yapılan harcamaların bir gider değil, bir yatırım 

olarak görülmesidir. Bunun sonucu, insan kaynaklarının kullanımıyla ilgili kararların işletme öncelikleri 

kapsamında stratejik öneme sahip olmasıdır (Seviçin, 2006, s.186). 

İKY, örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, süreç-sistem 

yaklaşımında işletmenin bütün çalışanlarını etkileyen ve kapsayan süreçlerin sistematik olarak planlanması, 

geliştirilmesi ve kontrolü, en etkin ve ekonomik şekilde işletmelerin belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda 

işgücünü geliştirmesidir (Özdevecioğlu vd., 2009, s.600). İKY ile ilgili olarak birçok tanımlama yapılabilir. 

Ancak yapılan bu tanımlamaların hepsi, İKY’nin mevcut işgücünden en üst düzeyde faydalanmayı sağlayacak 

ve onların verimliliğini en üst düzeye taşıyacak şekilde oluşturulması gerekliliğine işaret eder. 

İKY’ye farklı bakış açıları mevcuttur. Ancak bu bakış açılarının buluştuğu ortak noktada İKY’nin genel olarak 

amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Bayraktaroğlu, 2002): 

 Mevcut işgörenlerin kapasitelerinden en üst düzeyde faydalanmak, insan gücüne akılcı bir biçimde yatırım 
yapmak ve yapılan yatırımların örgüt başarısına katkı olarak geri dönüşünü sağlamak,  

 İnsan kaynağı politikalarının bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve bu doğrultuda paylaşılan örgüt 
kültürünün oluşturulması, 

 Çalışanların örgüt başarısını doğrudan etkileyecek yenilik yapma, yaratıcılık özelliklerinden faydalanılabilecek 
bir ortamın oluşturulması, takım çalışmalarını ve yapılan işlerde kalitenin artırılmasını sağlayacak uygun 
şartların bir araya getirilmesi İKY’nin en temel amaçları arasında sayılabilir.  
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Günümüze kadar yaşanan değişim; personel yönetiminin insan kaynakları yönetimine, insan kaynakları 

yönetiminin de stratejik insan kaynakları yönetimine dönüşmesine neden olmuştur. İKY’ye stratejik bir 

anlamın yüklenmesi, departmanın günümüz örgütlerindeki konumunu odağa yerleştirmiştir. İKY’ye stratejik 

yaklaşım, uzun vadeli bir bakış açısını gerektirir ve bu uzun vadeli yaklaşım İKY’nin her fonksiyonunun yerine 

getirilmesinde benimsenmektedir. 

İKY’ye stratejik bir anlam yüklenmesi gerekliliğini ortaya koyan pek çok faktör sayılabilir. İKY’nin strateji 

yönelimli olması gerekliliğini ortaya koyan faktörler özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir (Barutçugil, 2004, s. 66): 

 Rekabetin yoğunlaşması, 

 Teknolojik değişim hızının artması, 

 Demografik yapının değişmesi, 

 Ekonomik dalgalanmaların sıklaşması, 

 Yeniden yapılanmaların yoğunlaşması. 

 

2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları 

 

Bir elemanın işletmeye dâhil olmasından işten ayrılmasına kadar geçirdiği süreç içerisinde karşı karşıya kaldığı 

insan kaynakları uygulamaları, insan kaynakları fonksiyonları olarak ifade edilmektedir. Farklı araştırmacılar 

İKY fonksiyonlarıyla ilgili olarak farklı sınıflandırmalar yapabilmektedirler. Genel olarak İKY’nin ana 

fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir (Bayraktaroğlu, 2006, s. 10; Bayındır, 2007): 

 İnsan kaynakları planlaması, 

 İşe alma ve yerleştirme fonksiyonu, 

 Eğitim ve geliştirme fonksiyonu, 

 Motivasyon yönetimi, 

 İş ve işgören değerleme fonksiyonu, 

 Ücret yönetimi, 

 Kariyer yönetimi ve geliştirme, 

 Özlük işleri, 

 Çalışma ilişkileri ve güvenlik fonksiyonu. 

Aşağıda bu fonksiyonlar ayrı ayrı başlıklar altında olmak üzere kısaca açıklanacaktır. 

 

2.1. İnsan Kaynakları Planlaması Fonksiyonu 

İnsan kaynakları planlaması en basit olarak bir işletmede geleceğe yönelik işgücü arz ve talebinin sistematik 

bir şekilde tahmin edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu işlev yardımıyla gelecekte ihtiyaç duyulacak işgücünün 

nicel ve nitel açıdan belirlenmesi mümkün olabilir ve tüm İKY fonksiyonları daha sağlıklı biçimde planlanıp 

yürütülebilir (Erdem, 2009, s. 42). 

İnsan kaynakları planlaması fonksiyonu doğru sayıda işgücünün doğru yerde ve doğru zamanda bulunması 

görevini üstlenir. İnsan kaynakları planlaması özü itibariyle dinamik bir süreçtir ve örgüt içindeki işgücü 

akışının etkin bir şekilde yönetilmesini gerektirir. İnsan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler ikiye 

ayrılabilir. Bunlar içsel ve dışsal parametrelerdir. Dışsal parametreler pazar yapısı, teknolojide yaşanan 

değişim, işgücünün değişen doğası gibi faktörlerdir. İçsel parametreler ise, işgücünün yaşı, verimliliği, 

işgören devir hızı, devamsızlık oranları gibi faktörlerden oluşur (Zeffane ve Mayo, 1994). İKY süreci sistem 

mantığı içinde yerine getirilmektedir. Bu nedenle bir fonksiyonun etkinliği diğer fonksiyonların etkin bir 

biçimde işleyişini doğrudan etkilemektedir. Örgütlerin mevcut durumda ve gelecek dönemlerde ihtiyaç 

duyacağı işgücü sayı ve niteliğinin doğru bir biçimde belirlenmesi hem planlama fonksiyonunun etkin bir 

biçimde yerine getirilmesini sağlayacak hem de diğer fonksiyonlar için alınacak kararlarda temel olacaktır. 
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İşgücünün planlanması doğrultusunda işe alma, terfi ettirme, eğitim verme, işten çıkarma gibi önemli 

kararlar alınacaktır. Dolayısı ile etkin bir işgücü planlaması İKY açısından temel bir başarı kaynağı 

olabilecektir. 

İnsan kaynakları planlaması bazı analizler kullanılarak yapılmaktadır. Bu analizler ışığında planlama yapılması 

daha doğru olmaktadır. İşin başında veriler toplanır ve analiz edilir. Geçmiş durum verilerine bakılır, mevcut 

durum analizi yapılır ve gelecek durum için tahminler gerçekleştirilir. Analiz aşamasında kullanılan yöntemler 

ise, organizasyon şemaları ve iş tanımları, işgücü genel envanteri, işgücü beceri envanteri, personel devir 

oranı, devamsızlık oranı, yeniden yerleştirme şemaları olarak sıralanabilir (Ertürk, 2011). 

 

2.2. İşe Alma ve Yerleştirme Fonksiyonu 

İnsan kaynaklarının önemli bir çalışma konusunu oluşturan seçme ve yerleştirme süreci, mevcut eleman 

ihtiyacının tespiti, bu ihtiyacın uygun yollar ve araçlarla duyurulması, başvuruların alınması, görüşmelerin 

yapılması ve uygun adayların işe yerleştirilmesini içerir (Gürel, 2006, s. 46). 

İşe alma ve yerleştirme süreci işgücü eksikliğinin belirlenmesi ile başlar. İşe alınacak kişilerde bulunması 

gereken yetkinlik, eğitim, deneyim gibi unsurlar belirlendikten sonra örgüt, çeşitli kaynakları kullanarak 

işgücü alımı yapacağını ilan eder. İşgücü ihtiyacının karşılanması iki kaynaktan sağlanabilir. Bunlar örgüt 

içinden ve örgüt dışından kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılabilir. İç kaynaklardan işgücü ihtiyacı terfi ve nakil 

yöntemleri ile karşılanır. Terfi (promotion), bir iş görenin statü, ücret, yetki ve sorumluluklarının artması ve 

daha üst bir pozisyona yükseltilmesidir. Nakil (transfer, kaydırma) ise iş görenlerin ücret, yetki ve sorumluluk 

bakımından benzer düzeydeki işler arasında yatay hareketliliğidir (Acar, 2008). Dış iş gören kaynakları ise şu 

şekilde sıralanabilir: Her düzey ve alanda okullar, rakipler ve diğer firmalar, işsizler, kendi hesabına çalışanlar, 

emekliler, ev kadınları, öğrenciler ve diğer kaynaklar. Aday sağlama yolları firmanın büyüklüğüne, 

doldurulacak pozisyonun niteliğine göre değişir(Bayraktaroğlu, 2008; Acar, 2008; Ertürk, 2011).  

Örgütün benimsediği İKY politikaları işe alımda hangi kaynağın öncelikli olarak kullanılacağını tayin eder. Boş 

pozisyonun gereklerine uygun kişilerin seçiminde örgütten örgüte değişebilecek mülakat, kişilik ve beceri 

testleri, örgüt kültürüne uyum derecesini belirlemeye çalışma gibi uygulamalar yerine getirilebilir. İşe alma ve 

yerleştirme fonksiyonunun etkinliği boş pozisyona doğru kişilerin seçilmesi ile doğru orantılı olacaktır. Doğru 

kişilerin işe alınması ise yetkinlikler ile pozisyon gereklerinin denk olduğu durumlarda belirlenebilecektir.  

 

2.3. Eğitim ve Geliştirme Fonksiyonu 

Küreselleşen iş dünyasında yaşanan değişimin hızı dikkate alındığında, örgütlerin sahip olduğu mevcut 

işgücünün beceri, deneyim ve bilgilerini güncel tutma yönünde destek olmaları gerektiği söylenebilir. İKY’de 

doğru kişilerin işe alınması kadar pozisyonları dolduran çalışanların değişimin yönü ve hızına göre 

geliştirilmeleri de önemlidir. Eğitim ve geliştirme fonksiyonun etkinlikle yerine getirilmesi işgücünün beceri, 

deneyim, bilgi ve ilgi alanlarının sistematik bir biçimde gözden geçirilmesine bağlı olacaktır. 

Eğitim ihtiyacı belirlendikten sonra bu ihtiyacı gidermek için eğitim programları hazırlanması ve bu 

programların uygulanması gerekmektedir. İK Eğitim programı hazırlama aşamaları şu şekilde özetlenebilir:  

 Eğitim hedeflerinin belirlenmesi,  

 Eğitim programının kapsamının belirlenmesi,  

 Eğitim verecek kişi /organların seçimi,  

 Eğitim görecek iş gören seçimi, 

 Eğitim sürecinin saptanması,  

 Eğitim yerinin belirlenmesi, 

 Eğitimde uygulanacak yöntemin belirlenmesi.  



209 

 

Örgütlerin eğitim ve geliştirme programlarını uygulama amaçları, eğitilen bireylerin önceden saptanmış 

hedeflere eğitim etkinlikleriyle ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Eğitim programları yapılış türlerine göre;  

 Örgüt içi (iş başı) 

 Örgüt dışı (iş dışı) olmak üzere ikiye ayrılırlar (Yıldız, 2000).  

İş başı eğitim yöntemleri; yönetici gözetiminde eğitim, koçluk yöntemi, formen aracılığı ile eğitim, staj yolu ile 

eğitim, rotasyon, oryantasyon (işe alıştırma) eğitimi olarak sıralanabilir. İş dışı eğitim yöntemleri ise işletme 

oyunları yöntemi, rol oynama yöntemi, anlatım yöntemi, duyarlılık eğitimi, simülasyon, grup tartışması, grup 

kurna metotları ve teknoloji destekli İK eğitimi şeklinde sıralayabiliriz (Bayraktaroğlu, 2008; Acar, 2008; 

Ertürk, 2011). Her iki durumda da farklı avantaj ve dezavantajlar mevcuttur. Örgüt içinde verilen eğitimler 

pratik yapma konusunda avantaj sağlarken, örgüt dışındaki eğitimler ise teorik bilgilerin daha iyi 

öğrenilmesini sağlayacaktır.  

Eğitim ve geliştirme programları çeşitli konularda düzenlenebilir. Bunlar; oryantasyon eğitimi, teknik beceriler 

eğitimi ve yönetimsel beceriler eğitimi olarak sınıflandırılabilir (Aytaç, 2005). Çalışanların hangi programlara 

dâhil edilecekleri eğitim ihtiyacının belirlenmesine bağlı olarak değişebilecektir. 

 

2.4. Motivasyon Yönetimi 

Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları ve çaba 

göstermeleri şeklinde tanımlanabilir (Koçel, 2007, s. 483). Örgüt türü ve faaliyet alanı ne olursa olsun 

yöneticiler motivasyon konusuyla ilgilenmek zorundadır. Motivasyon ve performans yakından ilişkilidir. Motive 

olmayan personelden yüksek performans beklenemez. Örgüt yöneticisi örgüt içi ve dışı fizyolojik, psikolojik 

ve sosyal çevreyi ve gereksinimleri anlayıp yorumlayabiliyorsa, performansı maksimize etmek için 

işgörenlerden gerektiği gibi yararlanma yollarını belirleyecektir. Böylece hem işgörenlerin gereksinimleri 

karşılanacak hem de işletmenin amaçlarına ulaşması sağlanmış olacaktır (Öğüt ve diğerleri, 2009, s. 286). 

İKY’nin en temel amaçlarından biri, mevcut işgücünden en üst düzeyde faydalanılabilecek uygun ortamın 

hazırlanması ve çalışanların bu yönde motive edilmesidir. Çalışanların motivasyonu kompleks bir konudur ve 

üzerinde önemle durulmasını gerektirir. Yapılan birçok araştırma göstermektedir ki çalışma koşulları, yönetim 

biçimi, çalışanların İKY uygulamaları yönündeki adalet algıları gibi faktörler onların motivasyonlarını, iş 

tatminlerini, örgütsel bağlılık düzeylerini doğrudan etkilemektedir. Örgüt amaçlarını içselleştirmiş, tatmin 

olmuş, örgüt vatandaşı gibi hareket eden bağlı, motive olmuş verimli çalışanların varlığı örgüt başarısı için 

önemi göz ardı edilemez unsurlardır. Bu yüzden İKY uygulamalarının çalışanları motive edici biçimde 

yürütülüyor olması bir gerekliliktir.  

 

2.5. İş ve İşgören Değerleme Fonksiyonu 

İş değerleme, iş tanımlarının ve iş özelliklerinin kaydedilmesi, iş özelliklerinin belirlenmesi, iş değerleme planı 

aracılığı ile işlerin derecelendirilmesi ve iş değerlerinin kesin ücret oranlarına dönüştürülmesi öğelerinden 

meydana gelir. En basit şekliyle iş değerleme, bir iş yerinde mevcut işler arasındaki değer farklılıklarını ortaya 

çıkaran bir karşılaştırma yöntemidir şeklinde tanımlanabilir (Bayraktaroğlu, 2006, s.170). İşlerin birbirlerine 

oranla benzerlik ve farklılıklarının tespiti, işlerin birbirleri ile kıyaslanarak ücret için temel bir girdi elde 

edilmesini sağlar. İş değerlemede çok farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemleri uygulamadaki temel amaç, 

işlerin objektif bir biçimde değerlerinin ortaya konmaya çalışılmasıdır. 

Performans değerlendirme bir yöneticinin, önceden belirlenmiş standartlarla karşılaştırma ve ölçme yoluyla, 

işgörenin işteki performansını değerlendirmesidir (Bayram, 2006, s. 63). Performans değerleme sürecinin ana 

fonksiyonu, çalışanların performanslarıyla ilgili geri bildirim vererek, gelişme gerektiren performans 

ihtiyaçlarını ortaya koymak, promosyon ve ödüllendirme ilişkisini belirlemek, sonuçlara ilişkin kararları vermek 
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ve nihayet işletmenin insan kaynakları seçim ve yerleştirme kararlarına ilişkin bilgi üretmektir. Performans 

değerleme süreci öncelikli olarak çalışanların iş davranışları ve tutumlarını gözleme-izleme ve bu davranışları 

sorgulamayı kapsamaktadır (Akın, 2002, s. 99). Performans değerlendirme sürecinde benimsenecek 

yaklaşım, çalışanların performanslarının hangi kriterlere göre değerlendirileceği, değerlendirmeye kimlerin 

katılacağı, performans değerlendirme sonuçları ile hangi kararların alınacağı, performansı değerlenen kişilere 

geri bildirimin nasıl yapılacağı gibi sorulara verilecek yanıtları farklılaştıracaktır. Performans değerlendirmede 

ideal durum seçilen yöntemin objektif bir biçimde performans düzeyini ortaya koymasıdır. Performans 

değerlendirmede objektif olma önemlidir çünkü çalışma sonucunda elde edilen veriler ücret, kariyer yönetimi, 

terfi ettirme, işten çıkarma gibi kararlara temel teşkil edecektir. Dolayısı ile çalışanların bu süreçte adaletsizlik 

algıları onların gelecek dönemdeki performanslarını önemli ölçüde etkileyecektir. 

2.6. Ücret Yönetimi Fonksiyonu 

Ücret çok kapsamlı bir olgudur ve ücretle ilgili farklı açılardan tanımlamalar yapılabilir. Buna göre ekonomik 

açıdan ücret, bedensel veya zihinsel emeğe üretim faaliyetleri karşılığı ödenen bedel, psikolojik açıdan ücret 

başarı elde etme duygusunun sembolik aracı, işverenler açısından bir maliyet unsuru, hukuk açısından ise 

işgörenin düşünsel ve bedensel çalışmaları karşılığı elde ettikleri toplamdır (Bayraktaroğlu, 2006, s.201-203). 

Yapılan bu tanımlamalar göstermektedir ki İKY’nin ücretlendirme fonksiyonu sadece işgörenleri ya da 

işletmeyi ilgilendiren bir fonksiyon değildir. Bu ücret yönetiminin geniş bir bakış açısıyla yerine getirilmesini 

zorunlu kılar. 

Ücretlendirmenin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Göksü ve Öz, 2009, s.422): 

 İşletmeye nitelikli insan gücü çekmek,  

 İşgörenin işletmede devamlılığını sağlamak,  

 İşgöreni görevinde motive etmek,  

 İşgöreni yükseltmeye özendirmek ve işgöreni kendini gerçekleştirmesi için cesaretlendirmek (Ergül, 2006, 
s.95),  

 İşletme içinde ve dışında tutarlı, adil bir ücret sistemini oluşturmak ve emeğin karşılığını tam olarak vermek. 

İşletmeler sahip oldukları yapısal özellik ve uyguladıkları insan kaynakları politika ve süreçlere göre farklı 

ücret sistemlerini uygular. Bilinen ücret sistemleri aşağıdaki gibidir (Ergül, 2006; www.ikademi.com): 

 Kıdeme Dayalı Ücret: Yapılan işin miktarı, kalitesi ve işin zorluğu dikkate alınmadan, işgörenin işletmede 
geçirdiği zaman dikkate alınarak kök ücretin saptanması şeklindedir. Motive edici etkisi olmadığı 
söylenmektedir. Günümüzde Japonya’da uygulanan bir sistemdir. 

 Performansa Dayalı Ücret: Günümüz iş dünyasında en çok kullanılan ücret sistemidir. Ücret belirlenirken 
kişinin işte gösterdiği performans baz alınır. Ücret ile performans arasında pozitif bir ilişki vardır. 

 Bireysel Performansa Dayalı Ücret: Kişinin gösterdiği performansa göre ücretinin belirlenmesidir. Bu 
sistemde kişinin önceki yıllarda gösterdiği performansa göre ücret artışı yapılır. Bununla kişinin gelecekteki 
performansının arttırılması amaçlanmaktadır. 

 Takım Performansına Dayalı Ücret: Takım çalışmaları işletmelerde gittikçe daha önem kazanmakta, daha 
uygulanır olmaktadır. İşgörenler birlikte çalışmakta, sorunlar birlikte çözülmektedir. Takımda yer alan üyelere 
ayrı ayrı ödüllendirme yerine takıma dayalı performans sistemi önem kazanmıştır. 

 Organizasyon Performansına Dayalı Ücret: Bu tür ücret sisteminde şirketin performansı ön plandadır. İşletme 
ne kadar kar elde eder ne kadar rekabet gücü artarsa bu durum ücrete yansır. Kazanç paylaşımı ve kara 
katılım veya kar paylaşımı olmak üzere 2 türü vardır. 

Ücret, çalışanların motive edilmesinde, örgüt amaçlarını içselleştirmelerinde, iş tatminlerinin artırılmasında ve 

örgüte olan bağlılıklarının güçlendirilmesinde İKY yöneticileri için önemli bir unsurdur. Nitekim örgütsel 

bağlılık ve ücret düzeyi arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak yapılan araştırmalarda elde edilen 

bulgulara göre, örgütsel bağlılık ve ücret düzeyi arasında pozitif yönde bir ilişki (Güçlü, 2006; Maxwell ve 

Steel, 2003) olduğu tespit edilmiştir. Çalışanlar sürekli olarak kendi sarf ettikleri çaba ve elde ettikleri ödülleri 

diğer çalışanlar ile kıyaslarlar. Bu kıyaslamada algılanacak adaletsizlik çalışanların performanslarını olumsuz 

yönde etkileyecektir. Dolayısı ile örgüt içinde uygulanan ücretlendirme politikası objektif bir sisteme 

dayandırmalı diğer bir ifadeyle eşit işe eşit ücret ödeme politikası benimsenmelidir. 
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2.7. Kariyer Geliştirme Fonksiyonu 

Kariyer; bir kişinin hayatı boyunca işle ilgili edindiği tecrübelerin basamakları (Cenzo ve Robbins, 1996, 

s.266), sahip olduğu işlerin tümü (Werther ve Davis, 1994, s.376) veya işgal edilen pozisyonlar sırasıdır 

(Cascio, 1995, s.309). Tanımlarda da görüldüğü gibi kariyer kavramı farklı şekillerde ifade edilebilir. Ancak bu 

ifadelerin ortak noktası, kariyerin sürekli gelişmeyi ve bu gelişme sonucunda kat edilen mesafeyi vurguluyor 

olmasıdır. 

Kariyer yönetimi genel olarak, bireylerin kariyer planları ve örgüt ihtiyaçları arasında uyumun sağlanması ve 

bireylerin kariyer hedeflerine ulaşabilmesi için örgüt tarafından desteklenmesi süreci (Uğur, 2003; Yalçın, 

1988) olarak tanımlanır. Kariyer geliştirme ise, çalışanlara ileride ihtiyaç duyacakları nitelik ve deneyimlerin 

örgüt tarafından sağlandığı biçimsel bir yaklaşım (Mondy ve Noe, 1996) ve onların kariyerlerini yönetmelerine 

yardımcı olmak amacıyla uygulanan süreçten meydana gelmektedir (Cenzo ve Robbins, 1996, s.267). Kariyer 

geliştirme fonksiyonu diğer insan kaynakları uygulamalarıyla birlikte düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.  

Sınırsız kariyer, iki basamaklı kariyer yolu, esnek kariyer ve portföy kariyer, yeni kariyer yaklaşımları olarak 

sıralanabilir. Yeni kariyer anlayışının en önemli özelliği, kariyer geliştirmede örgüt ve çalışanların ortak 

olmalarıdır. Kariyerini geliştirmede asıl sorumluluk bireyin olsa da örgütte bireyleri destekleme sorumluluğuna 

sahiptir. Çalışanlar, yetenek ve deneyimlerinin ne olduğunu bilme, kendilerini yeni görevlere hazırlama, 

örgütlerden bu konuda yardım isteme, örgütler de bu yardımı sağlama yükümlülüğüne sahiptirler (Cascio, 

1995). Kariyer geliştirme fonksiyonu çalışanların motivasyon ve tatminlerinin sağlanmasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Örgütün kariyer yollarını açık tutması ve bu yönde çalışanlarının üst pozisyonlara doğru 

hareketliliğini desteklemesi çalışanların kariyer hedeflerini örgüt içinde gerçekleştirmelerini sağlayacaktır. 

 

2.8. Çalışma İlişkileri ve Güvenlik Fonksiyonu 

Bu fonksiyonda iş yeri şartlarının güvenlik açısından en üst düzeye taşınması ve çalışanların yönetime 

katılmaları, düşüncelerinin, önerilerinin, eleştirilerinin dikkate alınması yönünde uygulamaların yürütülmesi 

kastedilmektedir. Aynı zamanda sendikal faaliyetlerin düzenlenmesi ve sınırlarının çizilmesi de bu fonksiyon 

kapsamında değerlendirilmektedir. 

İKY’nin kritik sorumluluklarından biri iş güvenliği ve sağlığıdır. Genellikle fabrikalar ve "manüel" iş yapan 

işletmeler için önemli olduğu varsayılan iş güvenliği ve sağlığı, büro işleri için de çok büyük öneme sahiptir. 

Bugün ofis çalışanlarının çoğu stresle ilgili rahatsızlıklarla baş etmeye çalışmaktadır. İKY bu gibi sorunların 

üstesinden iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarıyla gelir. Stresle nasıl baş edilebileceği ve iş ortamını nasıl 

daha sıcak hale getirilebileceği ile ilgili bilgilerin verildiği oturumlar düzenlemek yoluyla İKY çalışanların 

sorunlarını çözmeye çalışır (Taştan, 2009). Çalışma ortamının iş güvenliği ilkeleri doğrultusunda 

düzenlenmesi hem hukuksal bir zorunluluk hem de iş etiği açısından yerine getirilmesi gerekli uygulamalardır. 

Örgütler İKY’ye verdikleri önem ölçüsünde bu fonksiyonları uygulamaya çalışacaklardır. Ancak her örgütün bu 

fonksiyonların hepsini aynı önem derecesi düzeyinde uygulayabileceklerini söylemek gerçeği 

yansıtmayacaktır. Örgütlerin tüm İKY fonksiyonlarını etkinlikle yerine getirmeleri ideal bir durum iken, mevcut 

durumda yaşanan çoğunlukla ideal durumla örtüşmeyebilmektedir. 

 

3. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS) 

Günümüz bilgisayar çağında şirketler insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları planlamasını bilgisayar ve 

paket programlar kullanarak daha hızlı ve kolay yapmaktadır. Rekabetin gitgide acımasızlaştığı pazar 

şartlarında ayakta kalmak için ister büyük ister küçük olsun tüm işletmelerin insan kaynakları bilgi sistemlerini 
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kullanmaları bir gereklilik haline gelmektedir (Bayraktaroğlu ve Özdemir, 2007). İnsan Kaynakları Bilgi 

Sistemlerinin (İKBS) başarılı olması için planlama, tasarlama ve uygulama aşamalarının iyi bir şekilde 

yapılması gerekmektedir. İKBS’nin temel faydaları; doğru bilgiye ulaşım, kısa zamanda bilgiye hızlı ulaşım ve 

maliyet tasarrufu sağlaması olarak sıralanabilir. 

Bilgi toplumu anlayışının ve bilginin stratejik öneminin (Öğüt, 2001) vurgulandığı son zamanlarda insan 

kaynakları yönetiminde görülen en önemli gelişmelerden bir tanesi de insan kaynakları bilgi sistemlerinin 

kullanımının artmasıdır (Sayın ve Şen, 2000). Bilgi çağında, bilgi üretici ve uygulayıcı olarak insan 

kaynaklarının yönetim sürecinde etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan bu sistemler, organizasyonlarda insan 

kaynaklarına yönelik bilgileri sağlamak, depolamak, kullanmak, irdelemek ve dağıtmak amacıyla kullanılan 

sistemlerdir. 

İKBS’nin temel amacı, sistemin kullanıcılarına ya da müşterilerine “bilgi” formunda hizmet sunarak verilere 

daha hızlı ulaşılmasında destek olarak rekabet avantajı sağlamasıdır. İKBS çalışanların, 

 Seçilmesi ve istihdam edilmeleri 

 Görevlerinin belirlenmesi 

 Performanslarının değerlendirilmesi 

 Ücret ve diğer ödemelerinin analizi 

 Yetiştirme ve geliştirme 

 Sağlık ve sosyal güvenlik sorunlarının çözümü gibi konularda organizasyona destek sağlayan araçlardır 
(Bayraktaroğlu ve Tunçbilek, 2002). 

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin verimliliği artırmak, zaman tasarrufu sağlamak, maliyetleri azaltmak, hızlı 

ve kolayca bilgiye erişim gibi avantajları olmasına rağmen İKBS’nin uygulanmasında karşılaşılan sorunda yok 

değildir. Bilinen en temel kısıtlar; sistemin kurulmasının ve sürdürülmesinin yüksek maliyetli olması, finansal 

yetersizlerin yanında üst düzey yönetimin desteğinin olmaması, sistem tasarımcılarının İK bilgisinin olmaması 

ve İK kullanıcılarına tam çözüm üretememesidir (Beckers ve Bsat, 2002;Ngai ve Wat, 2006).  

 

Üçüncü bölümde kitabın içeriği gereği, İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının ilgili 

başlıklarına yer verilmiştir. 
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PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ 

 

Personel ihtiyacı ve bu ihtiyacın analiz edilmesi, insan kaynakları (İK) planlamasının özünü ve temel 

aşamalarından birinin oluşturmaktadır. İK planlaması daha geniş kapsamlı bir anlama sahip olduğundan 

(Acar, 2008) ve İK yönetiminin mantığını daha etkin bir şekilde yansıttığı düşünüldüğünden, bu bölümde 

“personel/İnsan kaynakları ihtiyaç analizi” ifadesi yerine “İK planlaması” kavramına yer verilecektir. 

Bu bölümde planlama ve İK planlamasının kavramsal çerçevesine kısa bir şekilde değinilerek İK planlamasının 

yapılmasının nedenleri ve önemi, İK planlama süreci, personel gereksinmesi türleri, İK planlamasında 

kullanılan yöntemler ve İK planlamasının ülkemizdeki durumu başlıklarına yer verilmiştir.  

 

1. İnsan Kaynakları Planlamasının Kavramsal Çerçevesi 

 

İK planlamasını açıklamadan önce planlamaya değinmek yararlı olacaktır. Bir yönetim fonksiyonu olarak 

planlama geleceğe yönelik karar verme, işletmenin geleceği ile ilgili sağlıklı ve gerçekçi tahminlerde bulunma 

amacına yönelik çalışmaları kapsamaktadır (Aykaç, 1999, s. 59). Bir başka tanıma göre ise planlama, 

amaçların ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi sürecidir (Can, 1992; 

akt.  Aykaç, 1999). Bu süreç sonucunda oluşturulan planlar kısa, orta ve uzun vadeli olmaktadır. İşletmeler 

tüm birimleri için birer plan oluşturmaktadır ve İK planlaması da bu kapsamda yer almaktadır. 

İK planlamasını çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Bu tanımlardan bazıları şunlardır: 

 İşgücü planlama, işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı çalışan sayısının ve bu çalışanların özelliklerinin ve bu 
talebin ne ölçüde karşılanacağının belirlenmesi çabası olarak tanımlanabilir (Graham ve Bennett, 1991, s. 
149). 

 Kuramsal olarak gelecekteki bir zaman sürecinde yapılması gereken işi nitelik ve nicelik olarak önceden 
belirlemek ve sonra bu belirlenen değerlerden giderek, söz konusu işi yapacak belirli özellikteki işgücünü 
sayısal olarak saptamaktır. Diğer bir ifade nicel, nitel, zamansal ve yerel boyutları olan bir süreçtir (Kaynak, 
1998, s. 62). 

 İK planlaması, İK’nın işletmelerin en önemli stratejik kaynağı olduğu düşüncesinden hareketle işletmelerin 
stratejik amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla ihtiyaç duyacağı İK’nın belirlenmesidir (Armstrong, 2006, s. 
120). 

 İK planlaması, işletmelerin gelecekteki İK ihtiyacını belirlemek ve bunun hangi kaynaklardan sağlanacağını 
belirlemek amacıyla yapılan, kısa ve uzun vadeli olarak işgücü arz ve talebinin sistematik bir şekilde tahmin 
edilmesidir (Özgen, 2010, s. 77). 

Kısacası; İK planlaması esas itibari ile işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyacağı çalışan 

sayısını tahmin ettiği ve bu çalışanlarda olması gereken özellikleri ortaya koyduğu bir fonksiyondur. İK 

planlaması ile gelecek odaklı olarak işletmenin İK talepleri ile işgücü arzı arasında bir denge kurulması 

amaçlanmaktadır. Bu dengenin ne şekilde sağlanabileceğini aşağıdaki Şekil 1’de görmek mümkündür 

(Dessler vd., 2002; akt. Özgen, 2010, s. 91). 
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Şekil 1: İK Arz ve Talebinin Karşılaştırılması 

 

2. İnsan Kaynakları Planlamasının Nedenleri ve Önemi 

 

İK planlaması önemi giderek artan bir İKY fonksiyonudur. Bunun nedenlerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Özgen, 2010, s. 78): 

 İşgücü maliyetinin artması, 

 Teknolojideki sürekli ve hızlı değişim, 

 Nitelikli işgücü kıtlığı, 

 Hızlı toplumsal ve kültürel gelişmeler, 

 Yasal ve politik gelişmeler, 

 Küreselleşme sonucunda ortaya çıkan yeni dünya düzeni. 

İK planlaması, işletmeler açısından verimliliği ve etkinliği dolayısı ile karlılığı belirleyen temel unsurlardan 

biridir (Kaynak, 1999, s. 61). Bunun nedeni İK planlamasının, işletmenin stratejik planlamasının bir parçası 

olduğundan stratejik nitelikteki bir işletme unsuru olarak insan kaynaklarının etkin ve verimli olması için 

oldukça önemli bir role sahip olmasıdır (Ivancevich, 1998; akt. Özgen, 2010). 

İK planlaması örgütsel değişimin yönlendirilmesi, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip çalışanlarının temini 

ve işletmede tutulmasına katkı sağlayarak işletme amaçlarının gerçekleştirilmesine (Schuler, 1981; akt. 

Aykaç, 1999, s. 103) yardımcı olmaktadır. Ayrıca üst yönetimin işletme stratejilerini belirlemesini 

gerektirdiğinden işletmenin mevcut durumunu saptaması ve geleceğe yönelik düşüncelerinin neler olduğunun 

ortaya konması açısından da oldukça önemlidir (Walker, 1985; akt. Aykaç, 1999).  

İK planlaması işletme açısından ifade ettiği bu genel öneminin yanı sıra bir işletme birimi olan İKY’nin işleyişi 

açısından da oldukça önemlidir. Bu önemi şu şekilde açıklamak mümkündür; İKY birçok fonksiyondan oluşan 

bir süreçtir ve her bir fonksiyon birbirleri ile tutarlı ve ilişkili olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle bir İKY 

fonksiyonu olarak İK planlaması da diğer İK fonksiyonları ile ilişkili ve geniş kapsamlı bir niteliğe sahiptir. İK 

planlamasının bu özelliği İKY’nin etkinliği açısından da oldukça önemlidir. 

Talep arzdan fazla Arz talepten fazla Arz ve talep eşit 

Büyüme için plan 

yapılmalı 

İşten çıkarmalar 

için plan yapılmalı 

Denge için plan 

yapılmalı 
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İK planlama süreci ile İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerleme, ödüllendirme, kariyer 

geliştirme (terfi, transfer, yedekleme, vb.), çalışma ilişkileri (Özgen, 2010), İK bilgi sistemleri (Bayraktaroğlu, 

2008), yönetim geliştirme, işgücü maliyetlerinin tahmini ve verimlilik (Grahem ve Bennett, 1991) arasında 

veri alışverişi söz konusudur. Burada özellikle işgücü talebinin belirlenmesinde kullanılan araçlardan biri olan 

İK fonksiyonlarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan veriyi sağlayan iş analizi ile İK 

planlama arasındaki ilişkiyi açıklamak yararlı olacaktır.  

İş analizi, işlerle ilgili olarak sistematik bir şekilde ve farklı yöntemlerle bilgi toplanması, bu bilgilerin 

değerlendirilmesi ve organize edilmesidir. İş analizi sonucunda iş tanımı ve iş gerekleri olmak üzere iki temel 

çıktıya ulaşılmaktadır.İş tanımı ile işin kapsamı, özeti, özellikleri, görev ve sorumlulukları, çalışma koşulları, 

performans standartları belirlenirken iş gerekleri ile bu işi yerine getirecek kişilerde aranan özellikler 

belirlenmiş olmaktadır (Werther ve Davis, 1993). İş gerekleri ile de nitelik yönünden personel ihtiyacı 

belirlenir (Flippo, 1980). Ayrıca genel yapısı itibari ile iş analizi kapsamında yapılan iş-zaman etütleri ile 

standart zaman belirlenerek toplam iş yükü belirlenmektedir. Böylece planlanan dönemdeki toplam iş 

yükünün bireysel iş zamanına bölünmesiyle sayı olarak personel ihtiyacı belirlenir. İş analizi sadece işletmenin 

personel ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan bir araç olarak kalmamakta ve işgücü arzının analizinde de 

yararlanılan bir yöntemdir (Acar, 2008, s. 111). Böylece iş analizi ile İK planlamasında personel talebinin nicel 

ve nitel olarak saptanması ve işgücü arzının değerlendirilmesi için veri elde edilmektedir. Bu veriler 

kullanılarak daha etkin bir İK planlaması yapılması ve İK temin-seçim sürecinin sonucunda iş-kişi uyumu 

yüksek olan adayların seçilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca çalışan perspektifinden bakıldığında ise çalışan işi 

ile ilgili kendisinden nelerin beklendiğini ve performans ile ilgili kriterlerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi 

olacaktır. Böylece iş analizi, işletme ve çalışan açısından önemli veriler ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade 

İKY’nin ve makro açıdan işletme amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Yukarıda ifade edilen makro nedenler ile işletme ve İKY açısından sağladığı katkılar nedeni ile İK 

planlamasının yapılması bir zorunluluk haline gelmektedir. 

Ancak İK planlamasının başarılı olması için özellikle karmaşık bir yapıya sahip olan büyük işletmelerde 

dikkatli, sürekli ve sistemli bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Aksi takdirde planlamanın özünden 

kaynaklanan sıkıntılar İK planlamasının sorunları olarak ortaya çıkacaktır (Bingöl, 2003).  

 

3. İnsan Kaynakları Planlaması Süreci 

 

İK planlaması ekonomik koşullar, yasalar, demografik faktörler, teknoloji ve işletme stratejisi, coğrafi 

koşullar, mevcut işgücünün özellikleri, bilgi sisteminin kalitesi gibi iç ve dış çevre faktörlerinden etkilenen 

(Bayraktaroğlu, 2008) bir süreçtir. Bu etkileşim nedeni ile İK planlaması sürekli ve dinamik bir süreçtir 

(Sabuncuoğlu, 2009). Diğer bir ifade ile çevresel faktörlerin kısa, orta ve uzun vadedeki değişimi İK 

planlamasını etkilediğinden sürecin etkinliği tahmin etme başarısına ve güncellemelere bağlıdır. 

İK planlaması da diğer İKY fonksiyonları gibi bir süreç niteliği taşımaktadır. Bu sürecin hangi aşamalardan 

oluştuğunu farklı şekillerde açıklamak mümkündür.  

İşletmelerin İK planlaması sürecini genel itibari ile 4 aşamalı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söylemek 

mümkündür (Rue ve Byars, 1991, s. 115; akt. Argon ve Eren, 2004): 

 Belirli örgütsel birimlerin örgütsel hedeflere etkilerini belirleme, 

 Karşılanacak hedeflere yönelik uzmanlık gerekleri ve becerileri tanımlamak (İK talebi) 

 İK akımı ışığında eklenecek İK gereklerini belirlemek (İK gerekleri) 

 Karşılaşılacak İK ihtiyaçlarını belirleyerek eylem planları gerçekleştirmek. 
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Diğer bir bakış açısına göre ise bu süreç, bilgi toplama ve analiz, işgücü arzının ve talebinin tahmini diğer bir 

ifade ile İK ihtiyacının belirlenmesi, İK ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eylem planlarının geliştirilmesi ve 

değerleme-kontrol aşamalarından oluşmaktadır (Acar, 2008). İK planlama sürecini oluşturan bu aşamaları 

daha detaylı bir şekilde tanımlamak da mümkündür. Aşağıdaki Şekil 2, inan kaynakları planlama sürecini 

detaylı bir şekilde resmektedir (Acar, 2008: 105). 

 

Şekil 2: İnsan Kaynakları Planlama Süreci 

 

 

4. Personel Gereksinmesi Türleri 

 

İK planlaması esas itibari ile “olan ve olması gereken personel miktar”ının dengelenmesini amaçlamaktadır. 

Bu noktadan hareketle çeşitli personel gereksinmesi türleri söz konusudur. Personel gereksinmesi türleri 

şunlardır (Kaynak, 1999): 

 Gerçek Personel Gereksinmesi: İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için, çıkarılması için gereken işi 
fiilen gerçekleştiren işgücüne olan gereksinmedir. 

 Yedek Personel Gereksinmesi: Hastalık, kaza, izin ve benzeri kişisel nedenlerle ortaya çıkacak kaçınılmaz 
devamsızlık durumları karşısında işin aksatılmadan yürütülmesi için gereksinilecek personeldir. Gerçek 
personel gereksinmesi ile devamsızlık oranının çarpımı ile hesaplanmaktadır. Devamsızlık oranı, devamsızlık 
sayısının ortalama personel sayısına oranıdır. 

 Ek Personel Gereksinmesi: İşten çıkarmalar nedeni ile ortaya çıkmaktadır ve işgücü dönüşüm oranı (personel 
devir oranı) ile ilişkilidir. Ek personel gereksinmesi ise gerçek personel gereksinmesi ile işgücü dönüşüm 
oranının çarpımı ile hesaplanmaktadır. İşgücü dönüşüm oranı, işten çıkışların ya da işe girişlerin ortalama 
personel sayısına oranıdır. 

 Yeni Personel Gereksinmesi: Yeni yatırımlar yapılması, üretimin artırılması, bilimsel ve teknolojik araştırma 
programlarının geliştirilmesi, örgüt yapısının değiştirilmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan personel 
gereksinmesidir. 

 İşletmede Personel Fazlalığı: İK planlaması sadece gelecekte ihtiyaç duyulacak ve istihdam edilecek İK’nı 
belirlemek için yapılmaz. Personel/İK gereksinmesi belirlendikten sonra mevcut personel envanteri 
incelenerek gerçekleşen ve planlanan durumlar karşılaştırılarak fazla personelin istihdam edildiği de 
saptanabilir (Bayraktaroğlu, 2008). Bu durumda verimlilik ve karlılık ile ilgili sorunların çözümü için işten 
çıkarma yoluna gidilebilir.  

 

5. İK Planlamasında Kullanılan Araçlar 

 

Planlama gelecek odaklı bir faaliyet olmakla birlikte mevcut durum tespiti gelecek yönelik tahminlerin isabet 

oranının yüksek olmasında ve planların gerçekçi olmasında önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla İK planlaması 

yapılırken mevcut durumun tespiti için çeşitli araçlardan yararlanılmaktadır. Bu araçları şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Bayraktaroğlu, 2008): 

 İşgücü genel envanteri: Belirli bir dönemde işletmede çalışanların özelliklerini toplu olarak yansıtan bir 
çalışmadır. Çalışanların yaş, cinsiyet, eğitim, ücret gibi verileri toplanarak mevcut durum ve gelecek açısından 
kişisel ve görev açısından karşılaştırma yapılarak karar alınır. 

 Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli 
bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. 

 Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede belirli bir dönem içinde çalışan personelin, o dönem içinde işten 
ayrılan personele yüzdesidir. Diğer ifade ile 
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 PDO=(İşten çıkarılanlar / Ortalama İşgören Sayısı) X 100.  

 Ortalama işgören sayısı, dönem başındaki ve sonundaki çalışan sayısının toplamının yarısıdır (Sabuncuoğlu, 
2009, s. 45). Bu oran, ek personel gereksinmesinin hesaplanmasında kullanılır. 

 Devamsızlık oranı: Devamsızlık işgörenlerin planlanan zamanda iş başına bulunmamasını ifade etmekte 
işgücü eksikliğine yol açtığında İK ihtiyacının belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Devamsızlık oranı, birey, 
birim veya işletme düzeyinde devam edilmeyen sürenin, devam edilmesi planlanan toplam süreye (birim 
saattir) oranıdır ve yedek personel gereksinmesinin hesaplanmasında kullanılır (Acar, 2008). 

 Yeniden yerleştirme şemaları: İşletmede mevcut pozisyonlarda hâlihazırda çalışan ve gelecekte bu 
pozisyonlarda çalışmaya aday çalışanların bir listesinin ya da şemasının çıkartılmasıdır (Schuler, 1995; 
Sabuncuoğlu, 2009, s. 50). Yeniden yerleştirme şemaları kariyer planlama kapsamında da kullanılmaktadır. 

İş yükü analizi, devamsızlık ve işgücü devir oranı gibi araçları İK planlamasında kullanılan ayrıntılı tahmin 

yöntemleri kapsamında değerlendiren görüşe de rastlamak mümkündür (Acar, 2008, s. 117; Kaynak, 1996).  

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iş analizleri de İKP için önemli bir veri kaynağını oluşturmaktadır. 

 

6. İK Planlamasında Kullanılan Yöntemler 

 

İK planlaması yapılırken kullanılan yöntemleri farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bu 

sınıflandırmalarda işgücü talebinin belirlenmesine yönelik talep tahmin yöntemleri (yargısal, sayısal ve 

ayrıntılı) ve işgücü arzının belirlemesine yönelik yöntemler (Acar, 2008), araçlar ve talep tahmin yöntemleri 

(Bayraktaroğlu, 2008), kavramsal, global ve ayrıntılı modeller gibi ayrımlara (Kaynak, 1996) yer 

verilmektedir. İK planlamasında kullanılan yöntemleri ayrıca işgücü talebinin ve işgücü arzının belirlenmesine 

yönelik yöntemler şeklinde sınıflandırmak da mümkündür. Aşağıda bu sınıflandırmayı kapsayan yöntemlerden 

söz edilmiştir.  

 

6.1. İK Planlamasında Kullanılan İşgücü Talebinin Belirlenmesine Yönelik Yöntemler 

 

6.1.1. İş analizi 

İş analizi ile İK planlaması arasındaki ilişkiye daha önce değinildiğinden burada yeniden yer verilmeyecektir. 

 

6.1.2. Talep tahmin yöntemleri 

 

6.1.2.1. Yargısal yöntemler 

İşgücü arzının ve talebinin belirlenmesinde uzmanların nitel ve öznel tahminlerine dayanır (Acar, 2008: 112). 

 Yönetici Tahmini: Yöneticiler geçmiş deneyimlerine dayalı olarak gelecekteki işgücü ihtiyacını tahmin ederler. 
Bu tahminler alt düzey yöneticiler tarafından yukarı doğru iletilebileceği gibi tersi şekilde de 
gerçekleştirilebilir. Bu yöntem, diğer yöntemler kullanılarak yapılan tahminlere ek olarak da kullanılabilir 
(Acar, 2008). 

 Delphi tekniği: Yöneticilerden birimlerin işgücü talebi ile görüşleri toplanıp İK birimi tarafından sistematik hale 
getirildikten sonra, bu veriler tekrar yöneticilere gönderilerek taleplerini yeniden gözden geçirmeleri istenir. 
Bu süreç, yöneticiler ortak bir noktada buluşuncaya kadar sürdürülür. Yöneticilerin ortak bir görüşte 
buluşmalarına dayandığından tahminin isabetli olması ihtimali yüksektir (Yüksel, 2007). 
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 Nominal Grup Tekniği: Uzmanlar işgücü ihtiyacının ne olacağına dair toplu bir şekilde tahminde bulunmaları 
istenir. Daha sonra her uzman bu yanıtlardan üç tanesini tercih eder. Böylece uzmanların yoğunlaştığı talep 
tahmin düzeyi ihtiyaç duyulacak işgücü miktarı olarak kabul edilir (Bayraktaroğlu, 2008).  

 Senaryo Analizleri: Hat yöneticileri ve İK yöneticileri 5 yıl ya da daha uzun bir süre için işgücü ihtiyacının ne 
olacağı ile ilgili görüşlerini ortaya koyarlar ve işgücü ve çevre analizlerine dayalı alternatiflere göre işgücü 
senaryoları oluşturulur. Bunun sonucunda tahminler netleştirilerek geriye doğru değişim noktaları 
belirlenerek daha kısa vadeli ihtiyaç tahmini yapılır (Acar, 2008). 

 Kıyaslama: Başarılı işletmelerin İK planları kıyaslanarak bir tahmin yapılmaya çalışılır.  

 

6.1.2.2. Sayısal yöntemler 

Uzun dönemli işgücü talebinin istihdam düzeyi, üretim miktarı gibi sayısal verilere dayalı olarak tahmin 

edilmesini sağlayan yöntemlerdir. 

 Trend Analizleri (Extrapolasyonu): Grafik yardımı ile doğrusal fonksiyon, ikinci ve üçüncü denklemler 
kullanılarak geleceğe dair işgücü talebi tahmin edilmektedir (Kaynak,1996). Bu kapsamda işletmenin son 
birkaç yıla ait istihdam rakamları incelenerek gelecekte de devam edebilecek bir trend belirlenmeye çalışır. Bu 
yöntemle belirlenen tahminin isabet düzeyini artırmak için istihdam düzeyinin yanı sıra satış hacmi ve 
verimlilik gibi verilerden de yararlanılmalıdır (Dessler, 2003,2005; akt. Acar, 2008). 

 Regresyon-Korelâsyon Analizleri: İK planlamasını etkileyen satış, sermaye, kar, üretim hacmi gibi belirleyici 
faktörlerde oluşabilecek değişimlerin İK ihtiyacını nasıl etkileyeceği belirlenmeye çalışılır. Bu analizler, farklı 
faktörler ve çalışan miktarı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya imkân tanımaktadır. Uzun ve karmaşık 
hesaplamalar gerektiren bu analizler, bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilebilir. Doğrusal, eğrisel, çoklu ve 
kısmi olmak üzere farkı regresyon analizleri kullanılabilir (Kaynak, 1996). 

 Oran Analizleri (Verimlilik Oranları): Satış hacmi gibi bağımsız bir değişken ile bağımlı değişken olarak çalışan 
sayısı oranına dayalı olarak işgücü talebi tahmin edilmektedir (Dessler, 2003; akt. Acar, 2008). 

 

6.1.2.3. Ayrıntılı yöntemler 

İK planlamasında kullanılan araçlar kısmında açıklanan iş yükü analizi, devamsızlık ve personel devir oranı 

gibi işgücü analizi unsurları ayrıntılı yöntemler olarak değerlendirilmektedir. Ancak daha önce bu yöntemler 

değinildiğinden burada yeniden açıklanmayacaklardır.  

Regresyon-korelâsyon analizleri dışındaki işgücü talebinin belirlenmesine yönelik yöntemlerin İK planlamasını 

etkileyen faktörleri durağan olarak kabul ettiğini bu nedenle diğer yöntemlerdeki talep tahminin isabet 

oranının daha düşük olabileceğini söylemek mümkündür. 

 

6.2. İK Planlamasında Kullanılan İşgücü Arzının Belirlenmesine Yönelik Yöntemler 

İşletmenin İK talebi ile işgücü arasında denge kurulması İK planlamasının temel amaçlarından biridir. Bu 

nedenle İK talebinin belirlenmesinin yanı sıra işgücü arzının da belirlenmesi oldukça önemlidir. Ancak İK 

planlaması konusunda genel itibari ile İK talebinin belirlenmesine daha fazla ağırlık verildiğinin söylemek 

mümkündür. 

İşgücü arzı işletme içi ve dışı olmak üzere “mevcut ve beklenen” şeklinde değerlendirilmektedir. İşletme içi iş 

gücü arzının belirlenmesinde işgücü talebinin belirlenmesi kısmındaki İK planlama araçları olarak açıklanan 

işgücü genel envanteri, beceri envanteri ve örgütsel yedekleme ve işletmedeki İK ile ilgili her tür verinin yer 

aldığı İK bilgi sistemlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca işgücü talebinin belirlenmesinde olduğu gibi 

uzmanların ve yöneticilerin görüşlerini esas alan yargısal ve Markov analizi gibi sayısal yöntemlerden 

yararlanmak mümkündür (Acar, 2008). Markov analizi işletmenin personel yükseltme ve kaydırma planları ile 

ilişkili olup kullanılan Markov zincirleri bir sistem ve zaman boyunca oluşacak durumsal değişimleri ve 

olasılıkları dikkate olan stokastik süreçlerin özel bir türüdür. Olasılıkları esas alınarak matrislerden yararlanılır. 
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Ancak başarılı olmasının şartlara bağlı olması ve uygulanmasının kısıtlara dayalı olması, özellikle durağan 

yapısı olan işletmelere uygunluğu, işletme dışı unsurları faktörleri içermemesi nedeni ile eleştirilen bir 

yöntemdir (Kaynak, 1996). Diğer ifade ile işletmelerin kariyer yönetimi uygulamaları ve İK temininde hangi 

kaynaktan (iç/dış) yararlanmayı tercih ettiği işletme içi işgücü arzının belirlenmesi açısından oldukça 

önemlidir. 

Dış iş gücü arzının belirlenmesinde ise işsizlik oranları, ekonomik göstergeler, hükümet politikaları, toplumsal 

gelişmeler, nüfus ve işgücü hareketleri, yasal düzenlemeler gibi makro faktörler izlenerek 

değerlendirilmektedir (Acar, 2008). 

İşgücü arzının belirlenmesinde kullanılan yöntemler, işgücü talebinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ile 

benzer nitelikler taşıdığından bu kısımdan yeniden detaylı bir şekilde ele alınmamıştır. 

 

7. Türkiye’de İK Planlaması ile İlgili Kısa Bir Değerlendirme 

 

Bu kısımda İK planlaması ile ilgili ülkemizde yapılan bazı araştırmaların bulgularına yer verilecektir.  

İK planlamasını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırmada ekonomik faktörler (%79,4) ve 

satış ve üretim tahminleri (%74,6) gibi faktörlerin İK planlamasını en fazla etkileyen faktörler olduğu ortaya 

konmuştur (Uğur, 2003). 

Türkiye’deki İKY anlayışı ile ilgili gerçekleştirilen bir araştırmanın (Özdemir, 2010) İK planlaması ile ilgili genel 

bulguları ise şu şekildedir: 

 Araştırma kapsamında yer alan 119 adet İSO 500 işletmesinin %52,1’i İK planlaması yapmaktadır. 

 İK planlamasının harcanan zaman bakımından öncelikli olduğu işletmelerin oranı %13,4 iken ayrılan bütçe 
bakımından öncelikli olduğu işletmelerin oranı ise sadece %7,6’dır. 

 İşletmelerin %47,9’u İK planlamasını 6 ay-1 yıl gibi kısa bir süre için gerçekleştirmektedir. 

 İK planlamasında öncelikli olarak etkili faktörler işletme stratejisi, sektörün özellikleri ve yasalarken, bir diğer 
değerlendirmeye göre işletme stratejisi, sektörün özellikleri ve çalışanların nitelikleri İK planlamasını en fazla 
etkileyen faktörlerdir. 

Aynı araştırmanın (Özdemir, 2010, s. 213) İK planlaması ile doğrudan ilişkili olduğu İK temin ve seçimi ile 

ilgili bulgularına göre; bu iki fonksiyon arasındaki ilişkinin güçlü bir şekilde vurgulanmadığı görülmektedir. 

Bunun yanı sıra İK temin ve seçiminde işletmenin süreçle ilgili beklenti ve kriterleri, söz konusu pozisyon ve 

başvuranların özellikleri gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. 

Ayrıca söz konusu pozisyonun İK temin ve seçiminde etkili olan faktörlerden biri olarak ifade edilmiş olması, 

İK planlaması ile amaçlanan işletmenin ihtiyaçlarına uygun çalışanların temin edilmesi ve seçilmesi arasındaki 

ilişkiyi dolaylı bir şekilde de olsa ortaya koymaktadır. 

 

Değerlendirme 

Planlama işletmelerin uzun vadeli gelişimi açısından stratejik bir öneme sahiptir. İK planlaması da işletmelerin 

makro planları ile bütünleşik olmalıdır.  

İK planlamasının beklenen katkıları sağlaması ve tahminlerdeki isabet oranını artırmak için planlama 

sürecinde yararlanılan verilerin sağlıklı ve doğru olması başarısızlık riskini azaltmak için oldukça önemlidir. 

Ayrıca İK planlamasının başarılı olması için planlamanın özünden kaynaklanan sorunları mümkün olduğunca 
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giderilmeli ve işgücü talep tahminini etkileyen faktörlerdeki değişimi dikkate alarak optimum zaman dilimi için 

gerçekleştirilmelidir. 
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 İŞE ALIM SÜRECİ 

 

Bir işletmenin insan kaynakları yönetimi (İKY) süreci planlamayla başlar, iş analiz ve tanımlarıyla şekillenir ve 

dinamik bir fonksiyon olarak işgören bulma ve seçmeyle yoluna devam eder. Uzun soluklu bir faaliyet alanını 

kapsayan insan kaynakları yönetiminin en zor fakat en önemli işlevini, insan kaynakları bulma ve seçme 

süreci oluşturur (Sabuncuoğlu, 2000, s. 71). 

Personel bulma ve seçme, firmaya nitelikli işgücü kazandırmak açısından kritik bir öneme sahiptir. Burada ön 

plana çıkan konular; personel bulmak için hangi kaynaklara başvurulduğu, firmaya başvuru yapan kişiler 

arasından seçimin nasıl yapıldığı, işe alım kararında hangi ölçütlerin kullanıldığı ve nihai olarak işe alım 

kararının kim tarafından verildiğidir (Danışman, 2008, s. 88). 

 

1. Personel Temin ve Seçiminin Önemi 

 

İnsan kaynakları yönetiminin en önemli amaçlarından birisi, firmaya en uygun nitelikte kişileri çekebilmek ve 

bunları firmada tutabilmektir. Personel bulma sürecinde önemli olan her adayın başvurusunu almak değildir; 

esas olan uygun nitelikte yeterli sayıda kişinin boş pozisyonlar için doğru zamanda firmaya başvuru 

yapmasını sağlamaktır. Personel bulma süreci, insan kaynakları planlaması ile personel seçim süreci arasında 

bir köprü gibi düşünülebilir. İnsan kaynakları planlama süreci sonucunda belirlenen iş açıkları için doğru 

personelin seçilebilmesi, firmaya uygun adayların başvurmasına bağlıdır. Uygun adayların firmaya ilgi 

göstermesi de etkili bir şekilde yürütülecek personel bulma ve başvuru toplama süreci ile mümkün olur 

(Danışman, 2008, s. 18). Bu bağlamda personel seçme işlevi, hem işletmeler hem de adaylar açısından 

birinci derecede önem taşımaktadır. 

Personel seçiminin işletmeler açısından önemini ortaya çıkaran bir diğer konu, iş-kişi ve kişilerarası uyum 

konusudur. Doğru işe doğru adam alınmadığı takdirde işletme içinde iş-kişi veya kişilerarası uyumsuzluk 

nedeniyle verimlilik düşüşü, çatışma, işgücü kaybı veya iş kazalarında artış ve sonuçta işten çıkma veya 

çıkarılma kaçınılmaz olur. Bahsi geçen bu olumsuzlukların ortaya çıkmaması veya en aza indirilmesi, doğru 

personel seçimi ile mümkün olabilecektir. 

İşgörenler açısından da personel seçimi oldukça önemlidir. İşe alma sırasında verilen yanlış karar iki ilginç 

sonuç doğurabilir. Birincisi, işgören işe alınırken başarılı görülmesine karşın işe girdikten sonra aynı başarıyı 

sürdüremeyebilir. İkinci durumda ise, aday başarılı olabileceği bir işe, seçim sırasında başarısız olması 

nedeniyle alınmamıştır (Sabuncuoğlu, 2000, s. 72-73). Her şeyden önce, yöneticilerin performansı, kısmen 

onlara bağlı çalışanların (astlarının) performansına bağlı olacaktır. Doğru yetkinliklere sahip olmayan 

çalışanlar etkin bir performans göstermeyecektir ve bu nedenle yöneticinin performansı da zarar görecektir. 

Bu nedenle istenmeyen kişilerin uygunluğunu gözlemlemenin zamanı, onlar işe başladıktan sonra değil 

öncedir. İkinci olarak, bir çalışanı işe almanın ve kiralamanın neye mal olduğu düşünüldüğünde etkin 

gözlemleme önemlidir. Üçüncü olarak, zayıf bir çalışan seçimi yapılmasının hukuki çıkarımları nedeniyle iyi 

seçim yapılması önemlidir. Öncelikle, eşit işe alım mevzuatı, ana esaslar ve mahkeme kararları, azınlıklara ya 

da kadınlara karşı haksız bir ayrım yapılmadığını güvence altına almak için seçim prosedürlerinin etkinliğini 

sistematik olarak değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bütün bunlar nedeniyle, etkin seçim yöntemleri 

zorunluluk haline gelmiştir (Dessler, 1991, s. 172). Bir işletmenin personel seçiminde önemli olan bir diğer 

konu da uygulanacak personel seçim tekniğidir. Belirlenen seçim tekniği, işletmenin işgücü ihtiyacını doğru 

belirlemeye ve işe doğru elemanı seçmeye hizmet etmelidir. İşgören seçimine önem vermeyen işletmeler bir 

yandan kendi yıkımlarını hazırlarken, aynı zamanda işe yanlış alınmaları ya da alınmamaları nedeniyle 

işgörenleri ekonomik ve psikolojik yıkıma sürüklerler. Bu nedenle işi başından sıkı tutmak, işletmenin gerçek 

gereksinmelerine uygun ve işgören çıkarlarını da gözetleyen, etkili ve düzenli işleyen bir seçim tekniği 

uygulamak gerekir (Sabuncuoğlu, 2000, s. 73). 
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2. Aday Sağlama Yolları 

 

İşletmelerde aday bulma ve personel seçme sürecinin başlatılma sebebi, her şeyden önce bir eleman 

ihtiyacının doğmuş olmasıdır. İnsan kaynakları yönetiminde iş analizi yapıldıktan ve iş tanımı ve iş 

gereksinimleri hazırlandıktan sonra, başka bir deyişle işler hakkında bilgi sahibi olduktan sonraki aşama, bu 

işleri yapacak nitelikli çalışanları iş yerine kazandırmaktır. Yani yapılacak iş ile bu iş'in yapılması için gerekli 

becerilere sahip olan çalışanları buluşturmaktır. İşletmenin iki önemli çalışan kaynağı vardır:  

 İç kaynaklar: İşletmede çalışan ve atama yapılacak iş'e seçilebilecek potansiyel adaylardan oluşan iç havuz 
şeklinde tanımlanabilir. İKY boş pozisyonlara atanacak kişileri mevcut çalışanları arasından transfer veya terfi 
ettirerek bulur.  

 Dış kaynaklar: İKY'nin boş pozisyonlar için işletme dışındaki adaylardan oluşturduğu aday havuzudur.  

Aday arama ve yönlendirme aşaması, işletme içinden veya dışından gelen bir adayın, açık işler için işletmeye 

başvurmasıyla sona erer. Sonraki adım, başvurulardan oluşan havuzdan, açık iş için gerekli vasıflara sahip 

doğru kişiyi seçmektir. Bu aşamaya, seçim aşaması adı verilir (Mirze, 2010, s. 178-179). 

Bir pozisyonu doldurmaya karar verildiğinde (ve bunu yapmak için izin alındığında), bir sonraki adım bir veya 

daha fazla işe alım kaynağını kullanarak bir başvuru havuzu oluşturmaktır. İşe alım önemli bir faaliyettir, 

çünkü başvuranların sayısı arttıkça işe alımda daha seçici olunabilir. Eğer iki boş pozisyon için sadece iki 

başvuran olursa, onları işe almaktan başka bir seçenek olmaz. Ama 10 ya da 20 başvuran olursa, hepsinin 

içinden en iyisini seçmek için mülakat ve test gibi teknikler uygulanabilir(Dessler, 1991, s. 128-129). 

Seçim aşamasına geçildiğinde; öncelikle boşalacak pozisyonun firma içinden mi yoksa firma dışından mı 

doldurulacağına karar verilir. Özellikle orta ve üst düzey yöneticilik pozisyonları için çoğu zaman firmalar 

içerden terfi ya da transfer yapmayı tercih edebilmektedirler. Böyle bir politika, firma içinde ilerleme olanağı 

olduğunu göstererek, çalışanları kendilerini geliştirmeleri ve yüksek performans sergilemeleri yolunda motive 

eder. Ancak, bütün açık pozisyonlar için her zaman firma içinden terfi ya da transfer olanağı yoktur. Açık 

pozisyonlar için firmalar bir şekilde dış kaynaklara başvurmak zorundadırlar. Bu durumda, firma, personel 

ihtiyacı olduğunu değişik kaynaklar aracılığıyla dışarıdaki potansiyel işgücüne duyurabilecektir (Danışman, 

2008, s. 19). İç ve dış kaynaklardan aday bulma yöntemleri aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

2.1. İç Kaynaklar 

İşletme içinden işgören bulma politikası, örgütte mevcut insan kaynağından faydalanma olarak ifade edilebilir 

(Kücü, 2007, s. 6). 

İç kaynaklardan eleman tedariki temelde iki şekilde olabilir. 

 Yükselme (terfi): Çalışan kıdem durumuna göre ya da performansa göre terfi ettirilebilir. 

 Yatay geçişler (iç transferler): İşletmenin departmanları arasında yatay olarak çalışanların yer değiştirilmesi 
yöntemidir. 

İşletme içinden personel tedarik etmenin pek çok yararı mevcuttur. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki 

sıralanabilir (http://muratkarakurt1.wordpress.com, 2008): 

 Boşalan göreve işletme içinde birinin atanması kişinin yeni işinde ölçümü ve geliştirilmesini kolaylaştırır, 

 Bir dış ödeme yapılmadığı için ucuz bir yöntemdir, 

 Hızlı bir yöntemdir. Gelişme olanağı sağladığı için motivasyon sağlar, 

 Farklı pozisyonlarda çalışma fırsatı verdiği için geleceğin yöneticilerinin hazırlanmasını sağlar. 

İşletmelerin içeriden transfer ya da terfiyle atamanın yukarıda belirtilen söz konusu yararlarını görebilmeleri 

için, personelinin niteliklerini ve sınırlarını kesin olarak bilmeleri gerekir. Bu sayede iş için en uygun kişiyi 

bulmakta zorlanılmayacaklardır. Personel işletmeyi, işini ve politikasını bildiğinden; yeni alınan biriyle işe 

http://muratkarakurt1.wordpress.com/
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yerleşme sorunları yaşanmayacaktır. Üstelik işi de biliyorsa, yeni bir personele oranla daha az eğitim 

gerektirecektir (Maitland, 1996, s. 10-11). 

Mirze'ye göre (2010), iç kaynaklardan aday seçme konusunda yararlanılan en sistematik yol kariyer 

planlamasıdır. Kariyer planlaması, kişinin kariyer hedeflerinin ve bu hedefleri gerçekleştirebilecek yolların 

belirlendiği bir süreç olarak tanımlanabilir (Mirze, 2010, s. 179). Çalışanlar, kariyer planlarında gelecekte 

yapmak istedikleri görev ve pozisyonları belirtirler. Böylece işletme yönetimi de çalışanlarının arzuladıkları, 

gelecekte yapabilecekleri, atanabilecekleri işlerin neler olduğunu öğrenmiş olur. İşletmede hem çalışan, hem 

de yönetim, gelecekteki olası iş ile kariyer hedefleri çakışanlarla iletişim içinde bulunarak, işletme içi aday 

havuzunu geliştirir ve gerektiğinde iç havuzdan atama ve terfilerle seçim yapılabilir (Mirze, 2010, s. 180). 

 

2.2. Dış Kaynaklar 

Pozisyonları doldurmak için yeterli sayıda dâhili aday olmadığı varsayıldığında, muhtemelen dış adaylara -

hâlihazırda şirket tarafından çalıştırılmayan adaylara- odaklanılacaktır. Harici adayların öngörülmesi, genel 

ekonomik durumu, yerel piyasa şartlarını ve iş piyasası şartlarını da kapsar (Dessler, 1991, s. 126).Bir şirketin 

personel seçiminde dış kaynaklara başvurma nedenleri şöyle sıralanabilir (Sabuncuoğlu, 2000, s. 78-79): 

 İşletme yeni kuruluyorsa ya da yapılan yatırımlar nedeniyle büyüme söz konusu ise, 

 Yeni değişme ve gelişmeler sonucu teknik ve uzman elemanlara gereksinme duyuluyorsa, 

 İşletmeye yeni giren işgörenlerin kendilerini kabul ettirmek için olağanüstü çalışma göstererek verimliliği ve 
üretimi kişisel olarak arttırması, 

 İşgücü arzının bol ve ucuz olduğu dönemlerde ekonomik nedenlerle, 

 İç kaynaklardan işgören bulma ve seçme çatışmaya neden olabilir, 

 İşin gereklerine en uygun kişiyi bulmak ve ondan en verimli biçimde yararlanmak ancak çok geniş bir aday 
kitlesi arasından en iyisini seçmekle olasıdır. Dış kaynaklardan aday havuzu oluşturma olanağı çok yüksektir. 

Dış kaynaklardan eleman temin etmek için başvurulabilecek yöntemleri şöyle sıralayabiliriz: 

 Duyurular (ilanlar) : Gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon ilanları, 

 Doğrudan başvuru ya da CV gönderme, 

 Aracılarla başvuru: İşletme içinden ya da dışından bazı kişilerin aracılığı ile işe alma (Sabuncuoğlu, 2000, s. 81), 

 İş ve İşçi Bulma Kurumu, 

 Özel insan kaynakları danışmanlık büroları, 

 Eğitim kuruluşları: Mesleki ve teknik konularda eğitim veren okullar ve yüksek okullar ile üniversitelerin 
zaman zaman düzenlediği kariyer günleri, işletme gezileri (Sabuncuoğlu, 2000, s. 83), 

 Sakat ve eski hükümlüler: İş Kanunu'nun 25.maddesinin A ve B bentlerine göre, 

 İşgören kiralama (leasing) : Belirli süreliğine bir firma tarafından belirli sayıda işgörenin kiralanması esasına 
dayanmaktadır. Burada işe alınan işgörenler, aslında kiraya veren firmanın kadrolu elemanlarıdır (Kücü, 2007, 
s. 11), 

 İnternet, 

 Diğer kaynaklar: Sendikal kuruluşlar, mesleki örgütler (Sabuncuoğlu, 2000, s. 85). 

Ayrıca, firma sahip ve yöneticilerinin yakınları ile mevcut çalışanların tavsiyeleri de personel bulmada ve işe 

alma sürecinde geçerli ve etkili bir yol olabilmektedir (Danışman, 2008, s. 19). Bunların dışında aday 

başvurusu toplamaya (aday temin etmeye) alternatif yollar; 

 Fazla mesai, 

 Çalışanları kiralama, 

 Geçici işçi çalıştırma (Özgen ve Yalçın, 2010, s. 109) olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

Aday seçme sürecini kısaca özetlemek gerekirse: 

 Personel planlarının geliştirilmesi üç öngörüyü kapsar: Birincisi personel ihtiyaçları, ikincisi harici adayların 
tedariki ve üçüncüsü de dâhili adayların tedarikidir. Personel ihtiyacını tahmin etmek için öncelikle ürün veya 
hizmet için talep tahmin edilmelidir. Sonra, bu öngörüyü karşılamak için üretim hacmi öngörülmeli ve son 
olarak bu üretim öngörüsü ile personel ihtiyacı ilişkilendirilmelidir, 
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 Personel ihtiyacı öngörüldüğünde, sonraki adım nitelikli adaylardan bir havuz oluşturmaktır, 

 Pek çok şirkette ilk seçim gözlemi başvuru formu ile başlar. Başvuru formu, başvuranın gelecekteki 
performansı hakkında tahmin yürütmek için kullanılabilir, 

 Başarıyı ölçmek için başvuru formlarının kullanılması (ya da diğer bir kriter) en önemli maddelerin 
ağırlıklandırılabileceğini öngörmektedir. 

Aday başvuruları hangi yolla toplanırsa toplansın, bu adaylardan firma için en uygun olanların nasıl seçildikleri 

de firmaya doğru kişiler kazandırılması açısından son derece önemlidir. Her zaman nitelikli adayların 

başvurusu sağlanabilse bile, etkili bir personel seçim yöntemi uygulanamaz ise, doğru kişilerin istihdam 

edilmesi mümkün olmayabilecektir. Bu yüzden personel seçim sürecinin nasıl uygulandığı da oldukça 

önemlidir (Danışman, 2008, s. 21). 

  

3. Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci 

 

Personel seçimi, iş başvurusu yapan adaylar arasından görevlendirme yapılacak işin gerektirdiği niteliklere en 

uygun adayların belirlendiği bir süreçtir. Çok sayıda aşamalardan oluşan bu süreç, iş başvurularının 

toplanması ile başlamakta ve işe alma kararının verilmesiyle sona ermektedir (Özgen ve Yalçın, 2010, s. 

114). 

Bir diğer tanımlamaya göre personel seçim süreci, belirli bir pozisyon için başvuran adaylar arasından en 

uygun olanın belirlenmesi ve işe yerleştirilmesi için yürütülen çalışmalardır (Danışman, 2008, s. 21). 

Genel görünüşü ile personel seçim süreci, işe eleman daveti ile başlayan ve seçilen iş görenin çalışacağı 

bölüme kabulü ile son bulan bir dizi özel çalışmanın toplamıdır. Bu durumda personel seçim sürecinin eleman 

ihtiyacı ile başlayan ve seçilen kişinin organizasyona kabulü ile son bulan bir dizi özel çalışmayı kapsadığını 

kabul etmek gerekir (Erdoğan, 1991, s. 10). 

Personel seçim sürecinde amaç, firma ve pozisyon için en uygun kişilerin istihdam edilmesini sağlamaktır. 

Bundan dolayı personel seçim süreci, bir açıdan karşılaştırma ve eşleştirme süreci olarak da 

değerlendirilebilir. Personel seçim sürecinde, iş gerekleri ile aday nitelikleri karşılaştırılır ve karşılaştırma 

sonucunda uyumun en iyi olduğu aday tercih edilir. Rasyonel bir personel seçim sürecinde, kullanılan 

ölçütler, daha çok işin gerekleri ve firma-aday arasındaki uyum üzerinde odaklanır. Diğer bir deyişle, burada 

bir taraftan işin gerektirdiği personel niteliklerinin neler olduğu tespit edilerek adaylar bu niteliklere göre 

karşılaştırılır, diğer taraftan, adayın firma kültürüne ne kadar adapte olabileceği değerlendirilir. Adayların iş 

gereklerine uygun olup olmadığını anlamak için kullanılabilecek ölçütler, adayın eğitim durumu, iş yapabilme 

becerisi ve potansiyeli, sorun çözme yeteneği, takım çalışmasına yatkınlığı, iletişim becerisi ve iş tecrübesi 

gibi hususlar olabilecektir. Diğer yandan, adayın firma kültürüne ne kadar adapte olabileceğini 

değerlendirmeyi amaçlayan ölçütler yoluyla, adayın firmayı benimseyip benimsemeyeceği, firmadaki iş yapılış 

tarzına uyum sağlayıp sağlayamayacağı ve mevcut çalışanlar ile uyum içinde çalışıp çalışamayacağı 

anlaşılmaya çalışılır (Danışman, 2008, s. 22). 

Personel seçim çalışması, öncelikle işletmenin bu konudaki politikasının saptandığı, yapılan iş analizine bağlı 

olarak iş gereklerinin tespit edildiği ve işe alınacak elemanda aranacak özelliklerin belirlendiği bir hazırlık 

safhası ile başlamaktadır. Daha sonraki evrede ilan veya benzeri yöntemlerle aday toplama çalışması 

başlayacak ve personel seçim sürecinin ikinci grubunu oluşturan etkinlikler bu safhadan itibaren devreye 

girecektir. Ön eleme çalışmasından itibaren adayların elenmesi başlayacak, bu eleme ilk seçim safhasına 

kadar devam edecektir. İlk seçim gerçekleştirilip kabul edilir adaylar saptandıktan sonra seçilecek işgörenin 

çalışacağı bölümün yöneticileri ikinci bir seçim yapacaklar, bu adaylar arasından kendilerine uygun olanı 

saptayacaklardır. 

Bu safhadan sonra işe alınacak kişinin fiziksel muayenesi yapılarak, gereği halinde aday hakkında son işe 

kabul araştırmaları yapılacak ve işe alınmasına karar verilen adayların kabul-kayıt işlemleri yerine 
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getirilecektir. Böylece personel seçim çalışması da tamamlanmış olunacaktır. Birçok işletmede işe eleman 

daveti ile seçim çalışması birlikte uygulanır. Günümüzün büyük işletmelerinde işe eleman alma ve 

yerleştirmeden sorumlu müdürlükler vardır. Buna karşılık küçük organizasyonlarda personel yöneticisi diğer 

görevlerin yanı sıra işe eleman toplama ve yerleştirme çalışmasını da yapar. Ancak, ideal bir personel seçim 

çalışmasının süreç olarak aday davetinden önce başladığını kabul etmeliyiz. Personel seçiminin bir hazırlık 

çalışması olmalıdır. Öncelikle işletmenin bir personel politikasının olması ve bu politika uyarınca da personel 

planlamasını yapması gerekir. Daha sonra seçilecek elemanın yapacağı işin çok iyi tanımlanması ve bu tanıma 

uygun olarak da işgören özelliklerinin belirlenmesi ve adayların bu özelliklere göre saptanması uygun 

olacaktır. O halde personel seçimi, hazırlık ve uygulama olmak üzere iki ayrı dilim altında toplanacak, her 

dilimin de tamamlayıcı çalışmaları olacaktır. Seçilecek işgörende aranacak özellikler gerçekçi olmalıdır. İşe 

alınacak işgörenin taşıması gereken özellikler çok iyi saptanmazsa, seçim çalışmasının güçlü veya başarılı 

olması mümkün olmayacaktır. İşgörende aranacak özellikler yapılacak işe uygun olmalıdır. Bu özellikler ne 

gereğinden fazla ne de az olmalı, kişi iş uyumu sağlanacak şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. Bu amaçla işin 

tanımının yapılması, iş analizi yapılarak aranacak işgören özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. Personel seçimi 

birçok işletmede aday işgören havuzu oluşturma safhası ile birlikte yürütülür. Personel seçim çalışmasının 

daha etkili olması için aday toplama (aday işgören havuzu oluşturma) çalışmalarından önce aranacak 

işgörenin özelliklerinin işletmenin temel politikasına göre saptanması gerekir. Bu amaçla işletmede iş 

analizleri ve iş tanımlarının yapılması gerekecektir. Personel seçiminin hazırlık safhasını oluşturan bir diğer 

dilim de insan gücü kaynaklarını planlama olacak, bu plan doğrultusunda aday toplama çalışması 

başlayacaktır. Daha sonra seçim gerçekleştirilecek ve işgörenin işe alınması tamamlanacaktır (Erdoğan, 1991, 

s. 10-13). 

Personel seçim çalışmasının aktif dilimi seçim için aday havuzu oluşturma, aday toplama (recruitment) ile 

başlar. Aday havuzu oluşturmak potansiyel işgöreni belirlemektir. İşletmenin yapısına ve bünyesine dâhil 

etmek istediği elemanın özelliklerine göre potansiyel işgörenin içerisinde yer aldığı kaynak gruplar farklı 

olacaktır. Bu kaynakların kullanımı işletmenin personel politikasına; yöneticinin özelliklerine, yönetim tarzına 

ve kurduğu ilişki sistemine göre değişir. Sözü edilen faktörlere bağlı olarak bazı işletmeler dış kaynakları 

tercih ederken, bazıları yakın duyuru veya işletme içi kaynakları esas alacaktır. İşletme içi kaynaklar terfi ve 

transferdir. İdeal yaklaşım budur, işletme alt kademelere eleman almalı, yetiştirme yoluyla organizasyonun 

özellik isteyen bölümlerine eleman sağlamalıdır. Ancak, bu tür bir çalışma her zaman mümkün değildir. 

Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler bünyelerinde yetişmiş eleman bulma açısından yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin seçim havuzunu dış kaynaklardan 

beslemeleri gereklidir. Benzer durum hızlı gelişmelerin olduğu dönemlerde büyük işletmeler için de geçerlidir. 

Büyük işletmelerde dış kaynakların kullanımı genellikle işletmenin yapısal olarak hızlı geliştiği dönemlerde 

veya özel yetenekli elemanlara ihtiyaç olduğu durumlarda söz konusudur. İş hayatında personel seçimi 

dendiği zaman, akla gelenin de işletme dışı kaynaklardan eleman temini olduğu unutulmamalıdır (Erdoğan, 

1991, s. 32-34). 

Tüm işletmeler tarafından kabul görmüş standart bir personel seçim süreci mevcut olmayıp, işletmenin 

büyüklüğü, işlerin karmaşıklığı ve işe alınacak personel sayısı vb. faktörlere göre her işletmede farklılık 

gösterebilmekle birlikte temelde 8 adımdan oluştuğu söylenebilir. Bu adımlar aşağıda açıklanmıştır (Özgen ve 

Yalçın, 2010, s. 116-117). 

 

3.1. İlan ve Aday Kabulü 

Bu adım, işe aday olan kişilerin başvurularının toplandığı ve personel adaylarının bulunmaya çalışıldığı 

adımdır. Başvuruları toplama ya da personel bulma, insan kaynakları planlaması sonucunda ortaya çıkan 

personel açığını karşılamak üzere gerekli bilgi, yetenek, beceri ve motivasyona sahip adayları araştırma ve 

işletmeye çekebilme faaliyetleridir. Başka bir deyişle, başvuruları toplama, işletmenin örgüt yapısında boş 

bulunan pozisyonlarda görevlendirilmek amacıyla, yeterli nicelik ve nitelikte iş arayan kişilerin başvurularının 
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alınması ve temin edilmesi sürecidir. Bu süreç, yeni başvuruların aranmasıyla başlamakta ve iş arayan 

kişilerin başvurularını yapmasıyla sona ermektedir. Bu süreç sonunda, işletmenin ihtiyaç duyduğu yeni 

personelin seçildiği bir başvuru havuzu oluşmaktadır (Özgen ve Yalçın, 2010, s. 99). 

İşin ilan edilmesi ve adayların başvurularının kabulünden önce iş analizi yapılmalı ve işin gerektirdiği nitelikler 

ortaya konmalıdır. Söz konusu iş için ihtiyaç duyulan personelde olması istenen nitelikleri belirlendikten 

sonra, bu gereklilikleri içeren bir ilan hazırlanır. İlan gazete, dergi, internet vb. iletişim araçları ile duyurulur. 

Personel seçiminin işletme bünyesindeki aktif çalışması yeterli bir seçim havuzu oluşturduktan sonra başlar. 

Havuzun oluşumunu da işletmeye bağlı şartların dışında bazı çevresel değişkenlerin yanı sıra, alınacak 

işgörenin yapacağı işin özellikleri de belirler. İş gücü pazarının değişmesi, bölgede veya sektörde işsizlik 

oranının artması, ekonomik barışın durumu, çok özel yetenekli elemanların azalması gibi değişkenler seçim 

havuzunun oluşumunu belirleyen çevresel faktörlerdendir. Ayrıca işletmelerdeki her işin seçim havuzunun 

potansiyeli farklıdır. Çok yetenekli işgörenlerin seçim havuzunu oluşturmak daha az özellik isteyenlere göre 

zordur. Çevresel şartlar ve iş özellikleri ne olursa olsun dışarıdan sağlanacak adayların gazete ilanı veya diğer 

duyuru yolları ile bünyeye çekilmesi gerekir. Aracı kuruluşlar, eğitim kurumları, kişisel yakınlık, gazete ilanı 

veya benzeri yollarla yapılan duyuru sonucu başvuruda bulunanlar gerçek anlamda seçim havuzunu 

oluşturmazlar. Gerçekçi bir seçim havuzunun oluşması, personel seçim çalışmasının adayları değerleme 

safhasının işlemeye başlaması için başvuruların elenmesi ve uygun olanların seçim havuzuna dâhil edilmesi 

gerekir. Kesin seçim havuzuna ulaşmak için tüm başvurular arasından işe ve işletmeye uygun olanların 

bulunması gerekir. Bu amaçla ön eleme çalışması yapılır. Ön eleme yazılı başvurularda adayın bireysel bilgisi, 

iş görgüsü ve aldığı eğitim doğrultusunda hazırladığı, posta ile yolladığı öz geçmişi incelenerek yapılır. 

Bildirdiği kadarıyla adayın özelliklerinin işe uygun görülmesi halinde aday kesin seçim havuzuna dâhil edilir, 

aksi halde aday reddedilir (Erdoğan, 1991, s. 43-46). 

 

3.2. Ön Görüşme ve Başvuru Formu 

İşletmelerin çeşitli kademelerine eleman seçiminde evrensel olarak kullanılan seçim araçlarından birisi 

görüşmedir. Görüşme tipik olarak kişinin yapacağı iş veya yer alacağı bölüme göre yönetim grubu tarafından 

incelenmesidir (Erdoğan, 1991, s. 65). 

Bu aşamadaki görüşme, bir çeşit "ön görüşme" olarak adlandırılabilir. Bu ön görüşme, işletme yetkilisinin işe 

başvuran aday ile yaptığı ve kısa bilgi alış-verişini içeren bir konuşmadır. Burada amaç işe uygun olan kişiyi 

seçmek değil, uygun olmayan adayları elemektir. Ön görüşmede elenmeyen adaylardan iş başvuru formu 

doldurmaları istenir. Bu formu doldurmaları adayların işe kabul edildikleri anlamına gelmez. Form doldurmada 

amaç, işin gerektirdiği nitelikler ile adayın sahip olduğu nitelikleri karşılaştırmak ve adayı tanımaktır. 

 

3.3. Test - Sınav 

Personel seçim sürecinin işletmenin bünyesinde gerçekleşen seçime dönük ikinci safhası, adayların özellik ve 

yeteneklerinin analiz edildiği sınav ve/veya görüşme safhasıdır. Geleneksel personel seçim süreci bir engel 

serisidir. Adayların biyografilerinin veya yazılı başvuruların özetine göre elenmesi, müracaat formlarının analiz 

edilmesi, gerekiyorsa bir ön görüşme yapılarak kesin seçim havuzunun oluşturulması ile ilk engel dizini 

tamamlanmış olunur. Daha sonra bilgi sınavının yapılması veya özellik yetenek analizi için test uygulaması ve 

mülakat aşamasına gelinir (Erdoğan, 1991, s. 49). 

Personel seçiminde uygulanan testlerin amacı adayların bedensel ve düşünsel yeteneklerini, kişilik yapılarını, 

bilgi ve ilgi alanlarını analiz etmek, ölçmek ve işletmede iş-kişi uyumunu kolaylaştırmaktır (Kücü, 2007, s. 

14). Temel amaç doğru işe doğru elemanı seçmek olduğundan, test uygulamasından önce iş analizi yapmak 

ve işin bir profilini çıkarmak gerekir. İşin gerektirdiği nitelikler ile adayın sahip olduğu niteliklerin uyumunu 

kıyaslamak için kullanılan birçok test türü vardır. Bunlar, zekâ testleri, yetenek testleri, bilgi testleri, algı 
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testleri, kişilik testleri, dikkat testleri, yaratıcılık testleri, hafıza testleri ve ilgi testleri olarak sıralanabilir 

(Bayraktaroğlu, 2008, s. 71). Söz konusu bu testler, kitabın “Testler” başlığı altında detaylı olarak 

açıklanmıştır.  

 

3.4. İş Görüşmesi 

İlk görüşmenin kısa, öz ve eleyici niteliğine karşılık, yapılan bu ikinci ya da temel görüşme daha uzun, ayrıntılı 

ve seçime yöneliktir. Bu nedenle bu görüşmeye seçim görüşmesi de denilebilir. İki temel amacı vardır: 

 Adayın niteliklerinin işin gerekliliklerine uygunluğunu araştırmak. 

 Adaya işletme ve iş hakkında bilgi vermek (Sabuncuoğlu, 2000, s. 95). 

İş görüşmesi farklı yöntemlerle yapılabilir. Kısaca değinecek olursak: 

 Standart görüşme: Önceden hazırlanmış sorular vardır ve tüm adaylara aynı sorular sorulur. 

 Serbest görüşme: Önceden hazırlanmış sorular yoktur, adayın görüş ve düşüncelerini özgürce açıklamasına 
dayanır. 

 Baskılı görüşme: Amacı, adayın beklenmeyen bir durumda nasıl davrandığını, dengesini nasıl koruduğunu, 
kendini nasıl kontrol ettiğini ve uyum sağlama yeteneğini ölçmektir. Genellikle yönetici seçmekte kullanılan 
bir görüşme türüdür. 

 Grup görüşmesi: İki şekilde yapılabilir. Birincisi; 10-15 aday birlikte görüşmeye alınır, sınav niteliğindeki 
sorular adaylara yöneltilir ve doğru yanıtlayanlar arasından işe en uygun özelliklere sahip olan aday(lar) seçilir. 
İkincisi; adaylar grup halinde bir araya getirilir, yanlarında bir gözlemci bulunur, adaylara kendi aralarında 
tartışacakları bir konu verilir ve tartışma esnasında gözlemci adayları inceleyerek işe uygun olan(lar)ı tespit 
eder. Bu da yine çoğunlukla yönetici seçiminde kullanılan bir görüşme türüdür. 

 Sorun çözme görüşmesi: Adaya bir örnek vaka verilir ve vakada geçen sorunu çözmesi istenir. 

 Sıralı görüşme: Aday arka arkaya birden fazla görüşmeci ile tek tek görüşür. 

 Komisyon görüşmesi: Adaylar tek tek ortak bir komisyon veya jüri karşısına çıkarılır ve bu jürinin ortak kararı 
ile seçim yapılır. 

Görüşme sonunda veya esnasında değerlendirici tarafından aday ile ilgili bir değerlendirme formu doldurulur. 

Bu formda adaya verilen puanlar, adaylar arasında karşılaştırma yapma ve karar vermede yardımcıdır. 

Personel seçim sürecinde, adayların iş gerekleri ve firma kültürüne uyum açısından doğru bir şekilde 

değerlendirilebilmesi için çoğu zaman iş testlerinden ve mülakatlardan yararlanılır. İş görüşmesi olarak da 

ifade edilen mülakatın nasıl yapıldığı, özellikle, en uygun personelin seçilebilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Çünkü işe alım kararı, genellikle mülakat sonucunda verilmektedir. Bu yüzden çoğu zaman mülakat, personel 

seçim sürecinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır (Danışman, 2008, s. 23). 

 

3.5. Referansların İncelenmesi 

Aktif seçim çalışmasının dördüncü safhası olan adayların mesleki geçmişlerini araştırma safhasında, 

görüşmenin sonucunda yeterli görülen kişinin kendisini tanıyanlara, tercihen eski işyerindeki yöneticisi ve 

arkadaşlarına, eğitim yaşantısında kendisini tanıyan öğretmenlerine göre genel davranış eğiliminin ne olduğu 

araştırılır. Bu kişilere göre aday nasıl değerlenmektedir, işine ve ortamına uyumlu bir işgören midir, araştırılır. 

Bu soruların cevapları özel bilgiler gerektirir (Erdoğan, 1991, s. 83). 

Burada tamamlayıcı ve doğrulayıcı bilgi almak amacıyla önceden çalıştığı yerin yöneticileriyle ya da referans 

olarak gösterilen kişilerle görüşme yapılabilir. Böylelikle daha önce çalıştığı yerden ayrılma nedenleri, başarı 

ya da başarısızlıkları, davranışları ve işbirliği yapma yetenekleri araştırılır (Sabuncuoğlu, 2000, s. 103). 

Her zaman adayın kendisi hakkında bilgi verecek kişi olarak belirttiklerinden alınacak özel bilgilere 

güvenmenin doğru olmadığını da unutmamak gerekir. Bu bilgi kaynaklarını aday kendisi vermekte, çok 

zaman da kendisinin yakını, arkadaşı olan ve doğruluktan ziyade, aday için iyi şeyler söyleyecek kişiler 

olmaktadır. Bu tür referansların objektifliği ve doğruluğu tartışılsa da okulu yeni bitiren adaylar için 
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öğretmenlerinden ve adayların eski yöneticilerinden alınan bilgilerin, arkadaş-dost bilgilerine oranla daha 

yararlı olacağı unutulmamalıdır (Erdoğan, 1991, s. 84). 

 

3.6. Seçim Kararı 

Personel seçim sürecinin ilgili aşamalarını uygulayan bir işletmede adaylar çeşitli aşamalardan geçirildikten 

sonra bir kısmı elenir ve nihai seçim kararının alınması aşamasına gelinir (Kücü, 2007, s. 19). 

Seçim esnasında objektif karar verilebilmesi için bir kurul oluşturulması faydalı olacaktır. Kurulda şirketin 

insan kaynakları yetkilileri ile seçilecek adayın çalışacağı bölüm yöneticileri yer almalıdır. Bu nedenle bölüm 

yöneticileri ile insan kaynakları yetkililerinin uyumlu ve işbirliği ile çalışmaları gerekmektedir. 

Mesleki geçmişi araştırılan, özel yaşantısı hakkında bilgi toplanan ve yeterli görülen adayların tamamı, esas 

itibariyle işe kabul edilecek özelliklerdedirler. Bu adayların listesi çıkarılır ve son bir görüşme gerekiyorsa 

işletmeye yeniden davetleri gerçekleştirilir. Personel seçim işlemi, işletmede uzmanlaşmış bir grup tarafından 

yapılıyorsa, işe alınacak kişi ile son görüşmenin, kendisini çalıştıracak bölümün yöneticileri tarafından 

yapılması yararlı olacaktır (Erdoğan, 1991, s. 84-85). 

Bu son görüşmeden sonra artık nihai karar verilmiş demektir ve duyuru aşamasına geçilebilir. Hangi 

adayların işe alınacağı hakkında, duyuru yapılır, işe alınmayanlara cevap verilir, teşekkür edilir, başvuru 

sırasında verdikleri özel evrakları iade edilir. İşe alınanların duyurusu yapıldıktan sonra bir görevlinin yeni 

işgörenlere işletme ve yapacağı iş hakkında kısa bilgiler vermesi ve işletme içinde yerine getirmek 

durumunda olduğu özel davranışları kişiye anlatması yararlı olacaktır (Erdoğan, 1991, s. 86). 

 

3.7. Sağlık Kontrolü 

Seçilen adayın sağlık yönünden de işe uygunluğunun araştırılması gerekir. Özellikle fiziksel çalışma gerektiren 

işlerde personelin sağlık durumu iş koşullarına uygun olmalıdır. Sağlık kontrolü genel olarak devlet 

hastaneleri ya da özel sağlık kurumlarında yapılmaktadır. Ancak kendi bünyesinde reviri olan işyerleri sağlık 

kontrollerini de kendileri yapabilmektedir. 

Kişi işe alınmadan önce bazı durumlarda sağlık kontrolünden geçirilir ve bu da seçimin bir sürecidir. 

Hazırlanacak bir sağlık ve kaza raporu ile adayın genel sağlık durumu hakkında bilgi elde edilir. Benzer 

şekilde adayın genel hüviyet bilgisinin doğruluğunu belgelemek için bazı resmi evraklar istenilir (Erdoğan, 

1991, s. 85). 

 

3.8. İşe Kabul ve Yerleştirme 

İşe alınma kararı verilen adaya iş teklifi geciktirilmeden iletilmelidir (Sabuncuoğlu, 2000, s. 105). Gecikme 

halinde, aday bu süre içersinde başka bir teklifi değerlendirmiş olabilir. Bu durum işletme açısından, aday 

bulma ve seçme sürecinin yeniden işletilmesi anlamına gelecek ve ek bir yük/maliyet getirecektir. İşe 

başvuran adaylardan elenenlere de birer mektupla olumsuz sonuç bildirilmelidir. Bu ise, hem adaya saygının 

hem de işyerinin prestijinin bir gerekliliğidir. İşe kabul işlemi gerçekleştirildikten sonra, seçilen personel 

çalışacağı bölüme götürülerek birlikte çalışacağı arkadaşları ve yöneticileri ile tanıştırılır. İşletmenin genel 

yapısı, kuralları ve sorumlulukları hakkında kısa bilgilendirme yapılır. İşletmelerin çoğunluğunda yeni işe 

girenler için deneme süresi tanınır. Bu süre işin yapısına göre değişebilir. 

4857 sayılı İş Kanunu'na göre; taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en 

çok 2 ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir 

(http://www.alomaliye.com, 2011). 

http://www.alomaliye.com/
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Personel seçiminin bu klasik sürecini her işletmenin aynen uygulaması söz konusu değildir. Ancak, yeterli 

büyüklüğe ulaşan, personelini tutarlı verilere göre seçmek isteyen işletmelerin, sözü edilen süreci tam olarak 

uygulama eğiliminde oldukları bilinmektedir. Bazı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, sadece görüşme 

yoluyla ya da seçim sınavı ve ardından yapılan görüşme ile elemanlarını seçmektedir. Belirli büyüklüğe ulaşan 

işletmeler ise adayların derinlemesine analiz edildiği seçim sınavı-test uygulamasından sonra görüşme 

yapmakta, bu aşamada yeterli olan adayların mesleki geçmişlerini araştırmakta, yeterli olan adayları 

saptayıp, bölüm yönetiminin son değerlemeyi yapmasına hazırlamaktadır. Ülkemizde bazı büyük sanayi 

kuruluşları ve bankalar ile uluslararası işletmeler son elemeyi yapmadan, seçim sınavı-test uygulaması ve 

görüşmeden sonra adayları bir değerlendirme merkezine almaktadır. Böyle bir yaklaşımla işe yeni alınan 

işgören, çalışacağı bölümün yöneticilerinden önce, değerleme merkezinde değişik yönleriyle daha detaylı 

olarak tanınmakta, gerekiyorsa bu safhada da eleme yoluna gidilmektedir (Erdoğan, 1991, s. 49-81). Küçük 

ölçekli işletmelerde herhangi bir İK departmanı bulunmadığı için, mülakat ya da iş görüşmesi tekniği 

kullanılarak kim ya da kimlerin işe alınacağına birim yöneticileri karar verirler. Orta ve büyük ölçekli 

işletmelerde ise, İK yöneticisi birim yöneticilerine destek hizmeti sağlamakta ve daha sonra işe alma ya da 

almama kararı birim yöneticileri tarafından verilmektedir (Özgen ve Yalçın, 2010, s. 115). Personel seçim 

süreci öncesinde gerçekleştirilen temel İKY faaliyetlerinden iş analizi, insan kaynakları planlaması ve 

başvuruları toplama, personel seçim sürecinin girdilerini oluşturan bilgileri sağlamaktadır. Öte yandan, 

personel seçimi sürecine bağlı temel İKY faaliyetleri ise, eğitim ve geliştirme, kariyer planlaması, performans 

değerleme, ücretlendirme ve daha sonra gelen diğer temel İKY faaliyetleridir. 
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EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ 

 

Bu bölümde genel olarak eğitim ihtiyaç analizi hakkında bilgi vermek üzere; eğitim kavramı ve kapsamı, 

eğitim ihtiyaç analizi kavramı ve gerekliliği, ihtiyaç belirlemede kullanılan yöntemler, eğitim ihtiyaç analiz 

süreci ve eğitim ihtiyaç analizinin düzeyleri üzerinde durulacaktır.  

 

1. Eğitim Kavramı ve Kapsamı 

 

Özellikle teknolojik gelişmenin baş döndürücü bir hızla yaşandığı günümüz koşulları göz önüne alındığında, 

hem örgütlerin hem de bireylerin bilgiye erişiminin, bilgiyi kullanabilmelerinin, sonuçları izleyebilme ve alınan 

geribildirimlere göre önlem alabilmenin çok daha kolay bir hale geldiği söylenebilir. Bir yandan bilgi 

yoğunluğunun hızla artması sonucu, hem örgütsel hem de bireysel düzeyde sürekli değişim ve yenilenme 

gerekliliği artmakta, bir yandan da yaşanan yenilik ve gelişmelerin gerisinde kalmama adına öğrenme ve bilgi 

edinmenin önemi hızla artmaktadır. Örgütlerin ve bireylerin söz konusu bu ihtiyaç ve beklentilerini 

karşılayabilecek temel fonksiyon eğitimdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus “education” kelimesiyle 

kast edilen eğitim ile “training” kelimesiyle ifade edilen eğitim kavramlarının birbiriyle karıştırılmamasıdır. Bu 

çalışmada “training” bağlamında iş başında eğitim faaliyetleri üzerinde durulacak, konu örgütsel eğitim ve 

geliştirme çerçevesinde ele alınacaktır.  

İster büyük ister küçük ölçekli olsun tüm örgütler, eğitimin önemi, anlamı ve performansa katkısını bilmekte 

ve bu doğrultuda çalışanlarının gelişimi için, giderek daha fazla artan düzeyde eğitim faaliyetlerini 

gerçekleştirmek üzere çaba göstermektedir. Eğitime önem verme hedefiyle çalışanlarına yatırım yapan, 

onların eğitim ihtiyaçlarına göre hareket eden örgütlerin, değişime daha kolay ayak uydurabildikleri ve hatta 

değişime öncülük ederek önemli düzeyde rekabetçi üstünlük elde ettikleri görülmektedir. Tersi bir durum göz 

önüne alındığında ise; büyüklükleri veya pazardaki güçlü konumları nedeniyle gurura kapılan, kendisinin her 

zaman lider firma olarak kalabileceğini varsayan ve bu nedenle de insana yatırımı gerek görmeyen örgütlerin 

değişim dalgalarına karşı tutunamadıkları ve zaman içinde pazarlarını, imajlarını, karlarını ve rekabetçi 

üstünlükleri kaybettikleri görülmektedir (Çınar, 2011, s. 1). Bu çerçevede, hem örgütsel hem de çalışan 

olarak bireysel düzeyde başarılı olabilmenin temel anahtarlarından birinin eğitim fonksiyonu olduğunu 

söyleyebilmek mümkündür. Yapılan işlerin niteliği ve karmaşıklığı arttıkça, örgüte has ve teknolojik altyapısı 

güçlü bir iş sistemi oluşmakta ve bu durum işlere göre ortaya çıkan yeni gereksinimlere ve donanımlara sahip 

çalışanların sayısının artmasını gerektirmektedir (McConnell, 2003, s. 1). Bu artışı sağlamak isteyen örgütler 

için ilk ve temel çıkar yol eğitim olarak kabul edilmektedir. Eğitim faaliyetleri bir yandan iş ile çalışanın 

bütünleşmesini ve yönetime karşı sadakatin artmasını sağlarken, bir yandan da eğitimli çalışanların kalifiye 

hale gelmeleri moral ve motivasyonlarını artıracak ve bu bağlamda işlerini daha nitelikli ve hatasız yerine 

getirmelerini sağlayacaktır (Thomaskutty, 2010, s. 32).  

Yoğun rekabet ortamı içerisinde yer alan örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için nitelikli, iyi eğitilmiş, 

örgütü ile bütünleşmiş ve sürekliliği olan insan kaynağını etkin kullanması gerekmektedir. Bu bağlamda 

çalışanın işini etkin bir biçimde yapma yeteneğini arttırarak, şu anki ve gelecekteki performansına iyileştirme 

yönündeki herhangi bir girişim ya da eylem, eğitim ve geliştirmeyi ifade etmektedir (Şimşek ve Öge, 2007, s. 

231). Eğitim ve geliştirme, özellikle maddi olmayan varlıklarına ve insan sermayesine katkı yaparak örgütlerin 

değerlerinin artmasını sağlayabilir ve böylelikle örgütün rakipleri önünde rekabet avantajı elde etmelerine 

yardımcı olabilir (Abdullah, 2009, s. 351). Dolayısıyla eğitim ve geliştirmenin temel olarak odaklandığı nokta, 

her bir bireyin sahip olduğu bilgi ve beceri düzeyi ile görevlerini yerine getirebilmek için gerekli olan bilgi ve 

beceri düzeyleri arasındaki farkı ortadan kaldırmaktır. Bunun sonucunda söz konusu işlerin ve görevlerin 



239 

 

doğru ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan donanım, bilgi ve beceri çalışanlar tarafından 

elde edildikten sonra, tamamıyla amaçlarını gerçekleştirmek üzere kendi gelişimlerine odaklanmalarına imkân 

verecektir (Curtis, Hefley ve Miller, 2010, s. 231). Bu bilgiler çerçevesinde eğitim ve geliştirme kavramlarının 

birlikte ifade edildiği ve birbirlerinin ardılları olduğu gibi bir çıkarım yapılabilir. Buna yönelik hem aralarındaki 

ayırım ve benzerlikleri göstermek, hem de birbirlerinden farklı olan söz konusu bu kavramları netleştirmek 

için daha ayrıntılı açıklamalara gereksinim duyulmaktadır. Aşağıda eğitim ve geliştirme kavramları ele alınarak 

kısaca açıklanacaktır. 

Eğitim, iş ile ilgili yetkinliklerin çalışanlar tarafından öğrenilmesini kolaylaştırmada örgüt tarafından 

planlanmış çabayı ifade etmektedir. Bu yetkinlikler çalışanların yaptıkları işlerde başarılı bir performans 

gösterebilmeleri için faydalı olabilecek bilgi, beceri ve davranışları içermektedir (Noe, 2009, s. 4). Farklı bir 

tanımlamaya göre eğitim, daha çok kısa dönemli bir süreci kapsamak üzere, belirli bir görevi yerine getirmek 

için çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmaya yönelik düzenli bir süreci ifade etmektedir (Rao, 2010, s. 

177). Eğitimin temel amacı; örgütlerin en önemli kaynağı olan çalışanlarının değerlerini artırarak örgütsel 

amaçların gerçekleştirilmesine katkı yapmaktır (Stredwick, 2005, s. 376). Dolayısıyla eğitim, rekabet avantajı 

sağlama yönünde kullanıldığında, entelektüel sermayeye de katkıda bulunmaktadır (Çetin ve Mutlu, 2011; 

Noe, 2009, s. 4).  

Geliştirme ise çalışanların mevcut işlerinde ve örgütlerinde veya gelecekte çalışacakları işlerde ve örgütlerde 

etkin performans göstermelerine yardımcı olacak eğitim, iş tecrübeleri, ilişkiler ile kişilik ve yeteneklerin 

değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Geleceğe ilişkin olduğu için geliştirme, sadece çalışanın şimdiki işi ile 

ilgili öğrenim demek değildir. Geliştirme çalışanı örgütteki diğer konumlara hazırlamaya yardımcı olur ve 

görev değiştirmeleri için gerekli olan ancak henüz bulunmayan becerilerini artırmaktadır (Çetin ve Mutlu, 

2011; Noe, 2009, s. 309). Diğer yandan geliştirme, mesleki alanın dışındaki konuları da kapsar. Dolayısıyla 

bireyler kişisel gelişimleri ve kariyerleri için geliştirme programlarına katılmayı arzu edebilir. Bu durum aynı 

zamanda çalışanı, üst görev, pozisyon ve sorumluluklara hazırlayarak, kişinin geleceğe hazırlanma hedefini 

gerçekleştirmesine de yardımcı olmaktadır (Çınar, 2011, s. 1). Eğitim, herhangi bir işi yerine getirebilmek için 

gerekli olan bilgi ve becerinin elde edilmesini sağlarken, geliştirme ise daha çok bir sosyalleşme sürecini 

kapsamak suretiyle önceden belirlenen rolleri gerçekleştirmek üzere örgütsel norm ve değerlerin 

paylaşılmasını kapsamaktadır (Sarma, 2009, s. 125). Aşağıdaki Tablo 1’de eğitim ile geliştirme arasındaki 

farklar gösterilmektedir (Noe, 2009, s. 309): 

Tablo 1: Eğitim ve Geliştirme Karşılaştırması 

 Eğitim Geliştirme 

Odak Noktası Bugün Gelecek 

İş Tecrübelerinin Kullanımı Düşük Yüksek 

Amaç Şimdiki İş İçin Hazırlanma Değişiklikler İçin Hazırlanma 

Katılım Gerekli Gönüllü 

 

Eğitim ve geliştirme iki yönüyle önem kazanmaktadır. İlk olarak, özellikle teknolojide yaşanan önemli 

gelişmeler bir yandan sürekli olarak yeni iş imkanlarının oluşmasına neden olmakta bir yandan bazı işlerin 

demode hale gelerek geçerliliğini yitirmesini sağlamaktadır. Yeni iş imkanları ise yeni bilgi ve beceri 

gerektirecektir. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri, örgütlerin söz konusu yeni gelişim ve işleyişler ile ilgili 

beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacaktır. İkinci olarak ise, çalışanlar iyi ücret ödenen bir işten 

çok iş güvencesi olan bir işte çalışmayı tercih etme eğilimde olmaktadır. Çalışanlar iş güvencesi olan bir işte 

çalıştığını kabul ettikçe, gelecekte önünde yeni fırsatlar olacağının ve yükselme, terfi ve atama gibi vb. 

durumlar sonucunda kariyer gelişimini gerçekleştirebileceğine inanmaktadır. Dolayısıyla periyodik olarak 
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yürütülecek eğitim ve geliştirme faaliyetleri, çalışanların söz konusu yeni iş fırsatları için gerekli olan 

donanımları elde etmeleri için önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda eğitim ve geliştirme 

programları, çalışanların değişen tutum ve davranışları vasıtasıyla örgütsel gelişimi sağlamada kilit unsur 

olarak görülmelidir (Sarma, 2009, s. 126). 

 

 

2. Eğitim İhtiyaç Analizi Kavramı ve Kapsamı 

 

Bu başlık altında eğitim ihtiyacı ve eğitim ihtiyaç analizi kavramları açıklanarak neden eğitim ihtiyaç analizine 

ihtiyaç duyulduğu üzerinde durulacaktır.  

 

2.1. Eğitim İhtiyacı 

 

Eğitim ihtiyacı, mevcut durum (gerçek performans) ile arzu edilen durum (arzu edilen performans) arasındaki 

uygun eğitim teknikleriyle giderilebilecek eksiklikler veya açıklar olarak görülmektedir (Budak, 2009, s. 67). 

Söz konusu bu farklılık örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi karşısındaki en önemli engeldir. Eğitim 

uygulamaları yardımıyla bu farklılığı, eksikliği veya açıklığı ortadan kaldırmak isteyen örgütler eğitim ihtiyaç 

analizini kullanma yolunu tercih etmektedir (Tobey, 2005, s. 1). Aşağıdaki Şekil 1’de örgütlerde ortaya çıkan 

eğitim ihtiyacı gösterilmektedir (Stredwick, 2005, s. 376.).  

  

Şekil 1: Eğitim İhtiyacının Tespiti 

 

Eğitim ihtiyacının niteliği üç boyutta kendini göstermektedir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir (De Ketele ve 

ark.’dan aktaran Budak, 2009, s. 68-69): 

a. Hissedilen eğitim ihtiyacı: Birey hangi konuda eğitime ihtiyaç duyduğunu bilir ve onu talep 

eder. Bu tür durumlarda, eğitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik bilgi toplama ve analiz 

aşamaları çok fazla çaba gerektirmektedir. 

b. Var olan ancak hissedilmeyen eğitim ihtiyacı: Eğitim ihtiyacından kaynaklanan sorunlar 

vardır, ancak ilgili kişi bunun farkında değildir. Eğitim talebinde bulunmamaktadır. Eğitim ihtiyacı 

olduğunu kabul etmeyebilir ve bu durum bilgi toplama ve analiz aşamalarını, hem çok güç hem 

de çok yönlü bir duruma sürükleyebilir.  

c. Değişim ve gelişiminden kaynaklanan ihtiyaç: Teknoloji, üretim, tüketim, sosyal, ekonomi 

ve bilim vb. birçok alanda gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelerin farkında olmayan bireylerin 

hem eğitim ihtiyacının hem de neye ihtiyaçları bulunduğunu bilmeleri de söz konusu değildir. Bu 

tür durumlarda bireylerin bilinçlendirilmesi öncelik taşımaktadır. Uzun soluklu ve süreklilik 

gerektiren çalışmalar söz konusudur. İş tanımı, iş analizi, eğitim ihtiyacı belirleme ve eğitim 

programı geliştirme işlemleri birçok alanda uzman ve temsilcinin birlikte sürekli çalışmasıyla 

tutarlı bir bütün oluşturabilir.  

İşi yerine getirmek 

için gerekli olan 

bilgi, beceri ve 

tutum 

Çalışanda mevcut 

olan bilgi, beceri 

ve tutum 
Eğitim İhtiyacı 
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Eğitim ihtiyacının farklı düzeylerde oluşabileceği açıklandıktan sonra eğitim ihtiyacını doğuran nedenleri 

ortaya koymak yerinde olacaktır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir (Rao, 2010, s. 180-181): 

 Örgütün ihtiyaçları ve işin gerekleri ile çalışan niteliklerini eşleştirmek: Eğitimin en temel 

gereklerinden biri, çalışan özellikleri ile örgütsel ihtiyaç ve iş gerekleri arasındaki farkı ortadan kaldırmaktır. 

Örgütler eğitimi kullanarak çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını yenileyerek, örgütsel beklenti ve 

ihtiyaçlara uyumunu sağlar. 

 Örgütün sürdürülebilir olmasını sağlamak ve değişime adapte olmak: Örgütler sürekli olarak 

çevresel değişim ve gelişmelerden etkilenmektedir. Bu değişim ve gelişmelere ayak uyduramayan örgütler, 

pazar paylarını kaybetmek durumundadır. Bu nedenle ilk olarak eğitim programları yardımıyla çalışanların 

bilgi ve beceri düzeyi artırılarak, değişen çevre ile mücadele edilebilir, örgütsel etkinliği artırmak adına 

çalışanların katkısı ön plana çıkar.  

 Teknolojik gelişmeler: Günümüzde en önemli gelişmeler teknoloji alanında yaşanmaktadır. Var 

olmak ve sürekliliğini sağlamak isteyen örgütler, otomasyon, mekanik yapılanmalar vb. en son teknolojik 

gelişmelere adapte olmak suretiyle etkin olabilirler. Söz konusu bu gelişmeleri, çalışanlar etkin ve doğru 

olarak kullanmadıkça, herhangi bir adaptasyondan söz etmek pek mümkün değildir. Dolayısıyla örgütler 

kendilerini güçlü kılabilmek ve rekabet edebilmek için öncelikle çalışanlarını teknolojik gelişmeler için 

eğitmelidir.  

 Örgütsel karmaşıklık: Özellikle teknolojik gelişmelere paralel olarak otomasyon ve mekanikleşme 

düzeylerinin artması, bir yandan yeni ürünlerin gelişimi sağlarken bir yandan da müşteri ilişkilerinde 

yenilikler, farklı ülke ve bölgelerdeki farklı müşteri tipleri ile ilgilenme, farklı işleyiş ve faaliyetlerin oluşumu 

vb. durumları ortaya çıkarmaktadır. Karmaşıklık düzeyinin artması özellikle koordinasyon sorunu olmak üzere, 

farklı uygulama ve işleyişlerin bütünleştirilmesi gibi sorunları gündeme getirecektir. Bu durumu gidermenin 

yolu eğitimden geçmektedir. 

 İnsan ilişkileri: Çalışan ihtiyaç ve beklentilerine karşılık gelişen yeni trendler doğrultusunda 

bireysel yaklaşımdan çok katılımcı yaklaşım benimsenmektedir. Bu bağlamda insan ilişkileri daha fazla önem 

kazanmaktadır. Yabancılaşma, bireyler ve gruplar arası anlaşmazlıklar vb. örgütsel olumsuzlukların doğru ve 

etkin bir şekilde yönetilmesi için nitelikli çalışana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereklilik eğitim ihtiyacını ortaya 

koymaktadır. 

 Atama ve terfiler: Eğitimin ihtiyaç duyulacağı diğer bir durum ise, çalışanların yeni göreve ve 

sorumluklara atandığı ya da terfi edildiği zaman söz konusu olmaktadır. Yeni görevin gerektirdiği bilgi, beceri, 

disiplin, teknik ve teknolojik gelişmeler eğitim yardımıyla giderilebilecektir.  

Yukarıda belirtilen nedenler dışında yeni hukuki düzenlemeler sonucunda ortaya çıkan yeni kanunlar, 

istihdam edilen yeni personel, yeni yönetim teknikleri, kalite yönetimi kapsamında verilen kalite mücadelesi 

ve yeni pazarların ortaya çıkması vb. gelişmeler de eğitim ihtiyacını tetikleyen diğer nedenler arasında 

sayılabilir (Goad, 2010, s. 31-33; Combs ve Bettina, 2010, s. 211). 

Eğitim faaliyetlerine yüksek miktarlarda paralar harcandığından, etkin ve verimliliği yüksek bir eğitim 

programının hazırlanması örgüt açısından oldukça önemlidir. Eğitim faaliyetlerine harcanan paralarla, eğitimin 

örgüte kazandırdıkları karşılaştırıldığında, örgütün elde edeceği kazancın yükselmesi, etkinlik ve verimliliğine 

bağlıdır. Bu bağlamda, eğitim faaliyet ve programlarını uzun vadeli yatırımlar olarak görmek ve eğitimden 

elde edilecek kazançların da uzun vadede ortaya çıkacağı dikkate alınmalıdır. Gelecekte nelere ihtiyaç 

duyulacağını belirlemek ve kendilerini geleceğe hazırlamak için eğitim ihtiyacının belirlenmesi hem örgüt hem 

de çalışanlar açısından ele alınabilir. Bu durum Tablo 2’de gösterilmiştir (Şencan ve Erdoğmuş, 2001, s. 18-

21). 
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Tablo 2: Örgüt ve Çalışan Açısından Eğitim İhtiyacı 

Örgüt Açısından  Çalışan Açısından 

İşe yeni başlayan çalışanın işe alıştırılması Çalışanların yetersizliğinin giderilmesi 

Yetersizliklerinden arınarak örgütün faaliyetlerini devam ettirmesi Daha iyi ve cazip bir işin hazırlanması 

Becerikli ve nitelikli bir işgücünün geleceğe hazırlanması Planlı bir kariyer yolunun takip edilmesi 

Ekonomik, sosyal ve hukuki gelişmelere ayak uydurma Çalışanların örgütle bütünleştirilmesi 

Çalışanların potansiyelini kullanmak için motivasyon İlişkileri iyileştirilmesi 

Kamuoyunun saygınlığının ve güveninin kazanılması  

 

2.2. Eğitim İhtiyaç Analizi 

 

Örgütlerde etkili eğitim uygulamaları, bir eğitim tasarımı sürecini gerektirmektedir. Eğitim tasarım süreci, 

eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımı ifade etmektedir (Bkz. Şekil 2 McArdle, 

2010, s. viii).  

 

Şekil 2: Eğitim Tasarım Süreci 

 

Çalışanların öğrenmeye istekli olmalarını ve öğrenmek için gereken temel becerilere sahip olmalarını 

sağlamak, olumlu bir öğrenme ortamı yaratmak, eğitime katılanların öğrendikleri bilgi ve becerileri işlerinde 

kullandıklarından emin olmak ve uygulanan eğitim sonucunda arzu edilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını 

değerlendirmek gibi adımları kapsayan tasarım sürecinin ilk ve en önemli başlangıç noktası ihtiyaç 

ÖRGÜTÜN DURUMU 

1. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi 

2. Eğitim çözümlerinin tanımlanması 

3. Eğitim yatırımı geri dönüşünün 

tahminlenmesi 

ANALİZ 

4. Çalışanların ihtiyaçlarının 

tanımlanması 

5. Görev analizinin yapılması 

GELİŞTİRME 

9. Müfredatın hazırlanması 

10.Ders planlarının yazılması 

11.Eğitim stratejilerin seçilmesi 

12.Eğitim kaynaklarının tedariki 

13.Yasal uygulamaların dikkate alımı 

14. Son bütçenin hazırlanması 

UYGULAMA 

15. Eğitim programının hazırlanması 

16. Sunumların organize edilmesi 

17. İzleyicileri yönetme 

DEĞERLENDİRME 

18. Yatırım geri dönüşünün 

değerlendirilmesi 

19. Programın revize edilmesi 

20. Yönetim ile birlikte son eğitim 

programının gözden geçirilmesi 

TASARIM 

6. Ön bütçenin hazırlanması 

7. Eğitim amaçlarının belirlenmesi 

8. İlgili öğrenme teorilerinin 

incelenmesi 
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belirlemedir. Dolayısıyla bir eğitim yöntemi seçmeden ve eğitim programı yapmadan önce ne çeşit b ir 

eğitimin gerekli olduğunu, örgütün kaynaklarının yeterli ve bu eğitime katılacakların istekli olup olmadıklarını 

belirlemek üzere eğitim ihtiyaç analizi yapmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Noe, 2009, s. 6-8). 

Yukarıdaki Şekil 2’de de görüldüğü üzere örgütlerin eğitim faaliyetlerini planlamak üzere gerçekleştirdikleri 

eğitim tasarım sürecinin ilk adımı eğitim ihtiyaç analizidir. Eğitim ihtiyaç analizi ile örgütlerdeki performans 

düşüklüğünün eğitim ile giderilip giderilemeyeceği belirlenir. Diğer aşamaların başarısı, eğitim ihtiyacının 

doğru tespit edilmesine bağlıdır (Şencan ve Erdoğmuş, 2001, s. 17). Bu bağlamda Reed ve Vakola (2006, s. 

393-394), eğitim ihtiyaç analizini en sade ifadeyle, örgütün ihtiyaç duyacağı eğitimin belirlenebilmesi için veri 

toplama, değerlendirme ve analiz etme süreci olarak tanımlamaktadır.  

Başka bir tanımla eğitim ihtiyaç analizi, örgütlerin herhangi bir konudaki ihtiyacını ya da eksikliğini 

giderebilmek için planlayacağı eğitim faaliyetlerinin belirlenmesi ile ilgili bilgi toplam süreci olarak ifade 

edilebilir (Barbazette, 2006, s. 5).Bu açıdan bakıldığında eğitim ihtiyaç analizi, herhangi bir örgütsel sorun 

için en doğru çözüm yolunun eğitim uygulamalarının olup olmadığını ortaya koymak için kullanılmaktadır 

(Cekada, 2010, s. 28).  

Ayrıca eğitim ihtiyaç analizi, örgüt içindeki sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların ortadan kaldırılması için 

eğitim programlarının en uygun çözüm yolu olup olmadığını belirlemek üzere yapılan faaliyetler bütünü olarak 

ifade edilebilir. Mevcut olan performans ile arzu edilen performans düzeyi arasındaki farklılığı ortaya koymak 

amacıyla yapılan eğitim ihtiyaç analizinde, proaktif ve reaktif olmak üzere iki farklı yaklaşım söz konusudur. 

Proaktif eğitim ihtiyaç analizi gelecekte olması muhtemel performans sorunları üzerine odaklanırken, reaktif 

eğitim analiz yaklaşımında odaklanılan nokta ise şu anda mevcut olan performans sorunlarıdır (Sinha ve 

Sinha, 2009, s. 140; McArdle, 1998, s. 1).  

Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim programlarının oluşturulmasında önemli girdiler sağlayan ve örgütün eğitim 

konusunda durduğu noktayı tespit etmeye yarayan bir araç olarak değerlendirilmelidir (Gürüz ve Yaylacı, 

2004, s. 167).  

 

2.3. Eğitim İhtiyaç Analizinin Gerekliliği 

 

Eğitim ihtiyaç analizi sayesinde örgütler, hem örgüt için grup ve takımlar açısından hem de bireysel düzeyde 

çalışanları kapsamında tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyleri geliştirebilmek için gerekli olan eğitim 

ihtiyacını kapsamlı olarak gözden geçirebilme imkanı kazanmaktadır. Eğitim ihtiyaç analizi planlanmış bir 

süreci kapsadığından örgütler için en önemli yönetsel araçlardan biridir (Drummond, 2008, s. 4-5; 

Barbezetta, 2005, s. 4). 

Eğitim programlarının tasarım ve geliştirilmesinde en temel aşama olan eğitim ihtiyaç analizi sayesinde, 

nerede ve niçin eğitime ihtiyaç olduğunu (örgütsel düzey), kimin eğitime ihtiyaç olduğunu (kişi düzeyi) ve 

program içeriği olarak nelerin dâhil edilmesi gerekli olduğunu (görev düzeyi) sağlayacak bilgiye sahip 

olunabilir. Dolayısıyla sistematik olarak düzenlenmiş ve programlanmış ihtiyaç analizi, eğitim programlarının 

kalitesini ve etkinliğini tüm olarak etkileyen en temel araç olarak görülmelidir (Dierdorff ve Surface, 2008, s. 

28).  

Eğitim ihtiyaç analizi sayesinde örgütler nokta atışı yaparak sadece gerekli olan alanlar ve durumlar için 

eğitim programlarını yaparak bütçelerini en etkin bir şekilde planlayabilme imkanına sahip olabilmektedir. 

Eğitim ihtiyaç analizi yardımıyla örgüt içinde herhangi bir olumsuzluğun eğitim ile birlikte düzeltilebileceği de 

açıkça ortaya konulabilir. Bu kapsamda eğitim ihtiyaç analizi temel olarak gerektiren nedenler aşağıda 

belirtilmiştir (Sinha ve Sinha, 2009, s. 139): 
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 Eğitim programları için harcanacak muhtemel zaman ve maddi kaynakların doğru ve etkin bir 

şekilde kullanımı sağlamak 

 Eğitim değerlendirmelerinin başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamak 

 Eğitime katılacakların motivasyonlarını artırmak 

 Eğitim programları ile stratejik planları uyumlaştırmak 

Eğitim programlarına katılacak çalışanların hangi eğitimleri alacakları, neden bu eğitimlere ihtiyaç duyulduğu 

ve eğitim faaliyetleri sonunda elde edecekleri muhtemel kazanımlarının ne olduklarını bilmeleri, motivasyon 

düzeylerini artıracaktır. Bu bağlamda hem örgüt hem kişi hem de görev açısından ihtiyaç duyulan eğitim 

faaliyetlerinin planlanmasını sağlayan eğitim ihtiyaç analizi sayesinde çalışanlar eğitim programlarına daha 

kolay odaklanabilmekte ve sonuçlarını izleyebilmektedir (Sinha ve Sinha, 2009, 139).  

 

3. Eğitim İhtiyaç Analizi Süreci 

 

Eğitim ihtiyaç analiz süreci, esas itibariyle örgüt içindeki mevcut durumun anlık fotoğrafının çekilmesi ile 

başlamaktadır. Bu süreçte tüm faaliyetler ve bu faaliyetleri yerine getiren ve olası değişikliklerden etkilenecek 

tüm çalışanlar tarafsız ve detaylı bir şekilde derinlemesine incelenmelidir. Bu bağlamda eğitim ihtiyaç analiz 

süreci dört temel aşamadan oluşmaktadır.Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilir (McArdle, 2010, s. 6): 

1. Gözlem Aşaması 

2. Keşif Aşaması 

3. Analiz Aşaması 

4. Raporlama Aşaması 

Aşağıda söz konusu bu aşamalar ve alt adımları açıklanarak eğitim ihtiyaç analiz süreci detaylı olarak 

açıklanacaktır. 

 

 3.1. Gözlem Aşaması 

 

Gözlem aşaması eğitim ihtiyaç analiz sürecinin ilk aşaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda örgüt 

içinde biçimsel bir eğitim ihtiyaç analiz çalışmalarına ilk olarak mevcut durumun gözlemlenmesi ile 

başlanmalıdır. Böylelikle gerçekten bir ihtiyacın söz konusu olup olmadığı tespit edilebilir. Eğer bir ihtiyaç söz 

konusu ise, bu sefer de ihtiyacın türü belirlenmelidir. Bu noktada ihtiyacın mikro mu yoksa makro bir ihtiyaç 

mı olduğu saptanmalıdır. Sadece küçük bir topluluğu, bireyi ya da örgütün sadece belli bir bölümünü 

ilgilendiren bir ihtiyaçtan söz ettiğimizde mikro bir ihtiyaç söz konusu iken, örgüt içindeki tüm çalışanları 

etkileyecek bir ihtiyaç ortaya çıktığında ise makro bir ihtiyaçtan söz etmiş oluruz (McArdle, 2010, s. 8). 

Aşağıdaki Tablo 3’de makro ve mikro düzeyde örnekler gösterilmiştir (McArdle, 2010, s. 8).  

Tablo 3: Mikro ve Makro Düzeyde İhtiyaç Örnekleri 

Mikro İhtiyaçlar Makro İhtiyaçlar 

Yeni işe başlayan bir çalışan için kritik iş 

unsurlarının öğrenilmesi 

Tüm çalışanlara yeni hak ve kazanımları için 

bilgilendirme yapılması 

İki kişiden oluşan bir birime yönelik yeni 

laboratuar ekipmanı tahsisi 

Tüm çalışanların çalışma çizelgelerini online 

teslim etme gerekliliği 

Astlarına geri-bildirim yapma konusunda problem 

yaşayan bir ustabaşı 

Tüm ustabaşlarının astlarına ait performans 

değerlendirme görüşlerini tartışmaları 

 



245 

 

Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim faaliyetleri sonucunda ulaşılmak istenen amacın belirlenmesi, mevcut eğitim 

düzeyinin tespit edilmesi ve bu düzeyin arzu edilen düzeye göre oluşan performans farkının ortaya konulması 

ile başlamaktadır (Bogardus, 2009, s. 264). Bu bağlamda gözlem aşamasına kapsamında aşağıda belirtilen 

adımlar takip edilmelidir.  

 

1.Adım: Farkın Tanımlanması  

 

Daha önceden de belirtildiği üzere eğitim ihtiyaç analizi, mevcut performans düzeyi ile arzu edilen 

performans düzeyi arasındaki farkı ortaya koymak üzere yapılan sistemli bir süreci kapsamaktadır (Tyson, 

2006, s. 217). Burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu bu farkın giderilmesi için en uygun ve 

gerekli yöntemin eğitim olup olmadığının belirlenmesidir.  

Şüphesiz ki, bahsi geçen mevcut performans düzeyi ile arzu edilen performans düzeyi arasındaki farkın tespit 

edilmesi kolay bir süreç değildir. Tüm ihtiyaçları tek başına belirlemek pek olası değildir. Gün içinde tüm 

süreçler izlenmeli ve en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm departmanlardaki çalışanlar ile devamlı 

olarak etkileşim içinde olunması gerekmektedir. Esas itibariyle çoğunlukla üst yönetim ya da departman 

yöneticileri tarafından eğitim ihtiyacı ile ilgili istekler gelecektir. Bu durum eğitim departmanının işini 

kolaylaştırırken, herhangi bir geribildirim olmadığı zamanlarda, eksiklik ve ihtiyaçların izlenmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu adımda çözüm bulmaktan çok, tespit edilecek ihtiyaçlara odaklanmak önemlidir. Sürekli 

olarak örgütün izlenmesi, süreçlerin dikkatlice takip edilmesi, beklenti ve isteklerin gözlemlenmesi, çalışanlar 

ile biçimsel olmayan iletişimin sağlanması oldukça önemlidir. Çalışanlara bireysel ihtiyaçlarının ne olduğunu 

sormak, onların tutum ve davranışlarını değerlendirmek, performans farkını tespit edebilmek için öne çıkan 

yollardır. Bunun yanında doğrudan çalışanlardan bilgi toplanamadığı zaman, anket ve görüşme gibi 

tekniklerden de yararlanılabilir. Örgütün tümünü kapsayan bir resim çekmedikçe, herhangi bir ihtiyaca 

gerektiğinden çok daha fazla önem verilebileceği unutulmamalıdır, böyle bir durum örgüt için ciddi kayıplara 

neden olacaktır (McArdle, 2010, s. 11). 

Eğitim ihtiyaçlarını belirlemenin temel amacı eğitime ihtiyaç olup olmadığının, kim için gerekli olduğunu ve 

hangi görevlerde eğitim alınması gerektiğini belirlemek olduğu için ihtiyaç belirleme sürecinde yöneticilere, 

eğiticilere ve çalışanlara yer vermek önemlidir (Noe, 2009, s. 90).  

 

2.Adım: Verilerin Düzenlenmesi  

 

Gözlem aşamasının ikinci adımı, şu ana kadar elde edilen bilgilerin düzenlenmesidir. Bu adımda, elde edilen 

veriler sınıflandırılır, eğitim gerektiren ihtiyaçlar ile gerektirmeyenler ayrılır. Örneğin, ihtiyaç olarak 

görülebilecek bazı durumlar, örgütsel ücretlendirme politikalarında yapılabilecek bir değişiklik ile giderilebilir. 

Böylesi bir ihtiyaç için eğitim planlamak yersiz olacaktır. Eğitim ihtiyacı gerektiren konular tanımlanır. 

Çoğunlukla eğitim ihtiyacı performansa bağlı olarak gereklilik arz etmektedir. Örneğin, çalışanların işleri daha 

yapabilmelerini sağlamak, yeni işe alınan personelin adaptasyonu, teknik ve prosedürsel değişiklikler 

hakkında çalışanların bilgilendirilmesi vb. konularda eğitimler söz konusu olabilir. Böylelikle ihtiyaçlar 

sınıflandırıldıktan sonra her bir liste önem sırasına koyulmalı ve düzenlenmelidir (McArdle, 2010, s. 12-14). 

 

3.Adım: Eğitim İhtiyaçlarının Önem Sırasının Belirlenmesi  
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Eğitim ihtiyacı gerektiren konular belirlenip sınıflandırıldıktan sonra, fayda-maliyet analizi yapılarak hangi 

eğitim ihtiyacının öncelik kazanması gerektiği tespit edilmelidir. Bu noktada şu soruların cevapları 

aranmalıdır: 

 Soruna getirilen çözümün maliyeti ne kadardır? 

 Ne kadar zamana ihtiyaç duyulmaktadır? 

 Sorunu göz ardı etmenin maliyeti ne kadardır? 

Yukarıdaki soruların cevapları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda öncelikli olarak yapılması gereken 

eğitim ihtiyacı belirlenir. Bu noktada üst yönetimin desteğini kazanmak için onlara bir liste sunmanın önemi 

büyüktür. Önceliklerin belirlenmesinde karar mercii olarak değerlendirilmesi gereken üst yönetimin desteği 

olmadan ulaşılması planlanan hedeflerin gerçekleşmesi pek mümkün değildir. Problem durumu iyi 

tanımlanmalı ve üst yönetime sunulmalıdır. Üst yönetim ile yapılan toplantılarda, görev tanımlanmalı, 

ihtiyaçlar hususunda mutabık olunmalı, ulaşılmak istenen çıktılar belirtilmeli, sorumluluk paylaşılmalı, iletişim 

sağlanması için birinin belirlenmesi gibi koşullar sağlanmalıdır (McArdle, 2010, s. 14-17). 

 

4.Adım: Toplantı Öncesi Özetin Tamamlanması 

 

Toplanan verilerin kaynakları, tüm bireylerin, grupların ya da dokümanların adları ve kaynakların örgüt 

içinden mi yoksa dışından mı karşılaşacağının belirlenmesi gibi unsurlar hazırlanacak özetlerde mutlaka 

bulunmalıdır. Ayrıca, kaynakların dağılımı, ulaşılmak istenen amaçlar, zaman planlaması ve ihtiyaç belirleme 

sürecindeki tüm adımlar belirtilmelidir (McArdle, 2010, s. 17). 

 

5.Adım: Problem Durumunun Taslak Olarak Ortaya Konulması  

 

Gözlem aşamasının son adımı kapsamında, artık eğitim ihtiyacı açıkça tanımlanabilir ve eğitim ihtiyacının 

olduğuna dair varsayımı destekleyen kanıtlar toplamak için hazır duruma gelinmiştir. Bu noktada problem 

durumu açıkça ortaya konulur (McArdle, 2010, s. 17). 

 

3.2. Keşif Aşaması 

 

Eğitim ihtiyaç analizi sürecinin ikinci aşaması olan keşif aşamasında, örgüt içindeki mevcut koşullar 

derinlemesine incelenerek söz konusu ihtiyacı gidermek için eğitim faaliyetlerinin en uygun ve doğru yol olup 

olmadığına karar verilecektir (McArdle, 2010, s. 19). Bu bağlamda keşif aşaması kapsamında aşağıda 

belirtilen adımlar takip edilmelidir. 

 

1.Adım: Keşfe Başlama  

 

Eğitim ihtiyaç analizi sürecinin başarıya ulaşması elde edilen verilerin ne kadar iyi, doğru ve nitelikli olduğu ile 

ilintilidir. Elde edilen veriler eğitim ihtiyacı olup olmadığını ortaya koyacaktır. Bunun yanında ulaşılan verilerin 

doğruluğu ve niteliği gösterilen çaba ve harcanan zamanın korunması bakımından da önemlidir. Keşif 

sürecine etkin bir şekilde başlayabilmek için izlenmesi gereken hususlar şunlardır: 

 Amacın net olarak belirlenmesi 

 İhtiyaçların tanımlanması 

 Eğitim ihtiyaç analizi kapsayan alanların tespit edilmesi 
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Örgütün keşfe başlaması ile birlikte, örgütün ulaşmak istediğinin tespiti, örgütün temel amaçları 

gerçekleştirmesi için eğitim departmanın rolü ve katkı düzeyinin belirlenmesi ve eğitim sonuçlarının nasıl 

ölçümleneceğinin net olarak ortaya konması gerekmektedir (McArdle, 2010, s. 20). 

 

2.Adım: Temel Veri Kaynaklarının Belirlenmesi 

 

Eğitim ihtiyaç analizi yapabilmek için bir çok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında iş yapmakta 

olan personeli gözlemleme, teknik el kitapları, konusunda uzman kişilerden yararlanma, görüşme, anketler, 

üst yönetimin istekleri, mülakatlar, odak grupları, performans değerlendirme sonuçları, testler, iş analizleri 

vb. sıralanabilir (Noe, 2009, s. 92-94; Rao, 2010, s. 183-184; McConnell, 2003, s. 92-123; Mamoria ve 

Gankar, 2009, s. 183-184). Söz konusu bu yöntemler kapsamında keşif aşaması sürdürülürken şu temel 

hususlara odaklanmakta büyük fayda bulunmaktadır (McArdle, 2010, s. 22): 

 Ne, niçin, nasıl, kim ve ne zaman soruları sorulmalı, 

 Problem durumu açık ve net şekilde ortaya konulmalı, 

 Sorunun nedenleri belgelenmeli, 

 Sorunla ilgili düşünce ve duygular öğrenilmeli, 

 Fikirler ile gerçekler birbirinden ayrılmalıdır. 

Diğer taraftan çalışan performansını izlemek için çevrimiçi teknoloji de kullanılabilir. Bu bilgi eğitim ihtiyacını 

belirlemek ve çalışanlara becerilerinin güçlü ve zayıf yanları ile ilgili geri bildirimde bulunma açısından oldukça 

faydalıdır. Çevrimiçi teknolojinin etkili olabilmesi için yöneticilerin bilginin çalışanları cezalandırmak ya da 

eleştirmek için değil, eğitmek için kullanılmasını sağlamaları gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen her bir yöntemin kendine göre avantaj ve dezavantajları söz konusudur. Tablo 4’de bu 

durum özetlenmiştir (Noe, 2009, s. 94). 

 

Tablo 4: İhtiyaç Belirleme Yöntemlerinin Avantaj ve Dezavantajları 

Yöntem Avantajlar Dezavantajlar 

 

Gözlem - İş ortamına ilişkin bilgi sağlar 

- İşin en az düzeyde kesilmesini sağlar 

- Usta gözlemcilere ihtiyaç duyulur 

- Personelin davranışı gözlenirse 

değişebilir 

Anketler - Maliyeti düşüktür 

- Çok sayıda kişiden bilgi toplanabilir 

- Bilgi kolayca raporlanır 

- Zaman alır 

- Düşük geri dönüş oranları ve uygun 

olmayan cevaplar alma söz konusudur. 

- Ayrıntılar eksik kalır 

Mülakatlar - Eğitim ihtiyacı ve problemlerin, neden ve 

çözümlerinin ayrıntılarını belirlemede iyidir 

- Beklenmeyen durumlarla ilgilenebilme 

- Soruları değiştirebilme 

- Zaman alır 

- Analiz edilmesi zordur 

- Mülakat yapanın beceri düzeyi yüksek 

olmalıdır 

- Planlaması zordur 

Odak 

grupları 

- Tek bir kişinin araştıramayacağı veya 

uğraşamayacağı konular için faydalıdır  

- Sorular kestirilemeyen sorunları araştıracak 

şekilde değiştirilebilir 

- Zaman alır 

- Grup üyeleri sadece duymak istediğinizi 

düşündükleri bilgiyi verirler 

- Grup üyeleri arasında statü veya konum 

farkı varsa katılmak istemezler 
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Teknik el 

kitapları ve 

kayıtlar 

- Prosedürler kapsamında iyi bir bilgi 

kaynağıdır 

- Objektiftir 

- Yeni işler için iyi bir görev bilgisi kaynağıdır 

- Teknik dili anlaşılamayabilir 

- Materyaller eski olabilir 

Konularında 

uzman 

kişilerle 

görüşme 

- Eğitim ihtiyaçlarının ayrıntılarını ve sorunların 

neden ve çözümlerini açığa çıkarmak için 

uygundur 

- Zaman alıcıdır 

- Analiz edilmesi zordur 

- Beceri sahibi görüşmeci gerektirir 

Online 

Teknoloji 

(Yazılım) 

- Objektiftir 

- İşin kesintiye uğratılmasını azaltır 

- Sınırlı insan katılımını gerektirir 

- Yönetici bilgiyi eğitmekten çok 

cezalandırma için kullanabilir 

- Müşterilerle bilgisayarla veya telefonla 

etkileşim kurmayı gerektiren işlerle 

sınırlıdır 

 

Yukarıda belirtilen ihtiyaç belirleme yöntemleri bir diğerinden daha iyi olmadığından genellikle çoklu 

yöntemler kullanılmaktadır. Yöntemler bilgi çeşidine göre ve bilginin detay seviyesine göre değişmektedir 

(Noe, 2009, s. 93).  

 

3.Adım: Temel Kaynaklardan Bilgi Toplama 

 

Bu adımda, tanımlanan eğitim ihtiyacı için gerekli olan verilerin toplanması söz konusudur. Keşif süreci 

başladıktan sonra yukarıda belirtilen yöntemler yardımıyla veri toplama süreci başlayacaktır. Bu aşamada 

hem soft hem hard verilerden yararlanılmalıdır. Daha objektif ve somut verileri kapsayan hard veriler 

kapsamında kayıtlı performans değerlendirme sonuçları, istatistikler ve araştırma raporları vb. kullanılır. Soft 

veriler ise daha öznel olup bireysel görüşmelerden, fikirlerden, öngörülerden, grup tartışmalarından ve 

gözlemlerden sağlanabilir (McArdle, 2010, s. 28). 

 

4.Adım: Üst Yönetimin Onayını Alma 

 

Elde edilen veriler sonucunda eğitim ihtiyacının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu ortaya koyan destek elde 

edilmiştir. Artık uygulamaya geçmek üzere üst yönetimin onayı alınmalıdır (McArdle, 2010, s. 31). 

 

5.Adım: Bilgi, Beceri ve Tutum Düzeyinin Belirlenmesi 

 

Keşif aşamasının son adımı bilgi, beceri ve tutum düzeyinin belirlenmesidir. Eğitim ihtiyaç analizi yaparken, 

sahip olunan bilgi, beceri ve tutumların araştırılması oldukça kritik bir önem arz etmektedir. Böylelikle eğitim 

programları ile söz konusu ihtiyaçların giderilebileceği hususunda emin olunabilir. Örgütlerde performans 

düzeyinde ihtiyaçlara neden olan faktörler şunlardır (McArdle, 2010, s. 31-32): 

 İşi yerine getirebilmek için gerekli bilgi ve beceri eksikliği: Çalışanlar performans hedeflerini 

gerçekleştirebilmek için gerekli olan işleri yapabilirler mi? 

 İşe ilişkin özel standartların eksikliği: Çalışanlar kendilerinden beklenen performans hedeflerini 

bilip anlayabilirler mi? 

 Geri bildirim eksikliği: Çalışanlar performansları hakkında sürekli geri bildirim alabilirler mi? 
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 Arzu edilen performansı göstermek için gerekli kaynakların eksikliği: Çalışanlar işleri uygun bir 

şekilde yapabilmek için gerekli her şeye sahip midir? 

Buraya kadar eğitim ihtiyaç analiz süreci kapsamında gözlem ve keşif aşamaları açıklanmıştır. Bundan sonra 

analiz ve raporlama aşamaları hakkında bilgi verilecektir. 

 

3.3. Analiz Aşaması 

 

Bu aşamada eğitim faaliyetlerinin üzerinde durması gereken ihtiyaçlar net olarak ortaya konulur. Analiz 

aşaması yardımıyla incelemeler sonucunda elde edilecek bulguları sunma ve kaydetme imkanı veren araçlara 

sahip olunacaktır. Bu aşama tamamlandığında eğitim ihtiyacının türü ve buna yönelik en uygun çözümü 

belirleme imkanı kazanmak mümkündür. Dolayısıyla analiz aşaması, eğitim ihtiyaç analiz sürecinin en kritik 

aşamasıdır (McArdle, 2010, s. 32).  

 

 

 

Şekil 3: Eğitim İhtiyaç Analiz Düzeyleri 

 

Eğitim ihtiyaç analiz kapsamında örgütsel analiz, kişi analizi ve görev analizi olmak üzere üç düzey söz 

konusudur. Şekil 3’de bu analizler gösterilmiştir (Sinha ve Sinha, 2009, s. 140). Pratikte örgütsel analiz, kişi 

analizi ve görev analizi belli bir sırayla yapılmamakla birlikte örgütsel analiz, eğitim faaliyetlerinin örgütün 

stratejik amaçlarına uygun olup olmadığını belirleme ve örgütün eğitim faaliyetleri için gereken bütçe, zaman 

ve uzmanlığa (eğitim bağlamında) sahip olup olmadığını belirleme ile ilgili olduğu için genellikle önce 

yapılmaktadır. İşleri ve çalışma ortamını anlamadan performans yetersizliklerinin bir eğitim sorunu olup 

olmadığını anlamak kolay olmadığı için kişi analizi ve görev analizi genellikle aynı anda birlikte yapılmaktadır 

(Noe, 2009, s. 95).Aşağıda söz konusu üç analiz ile ilgili bilgiler sunulacaktır.  

 

3.3.1. Örgütsel analiz 

 

Örgütsel ihtiyaç analizi örgüt içinde performansı artırmak için eğitim faaliyetleri planlanması muhtemel 

alanları ortaya koyan sistematik bir yaklaşımı ifade etmektedir (Nemiro vd., 2008, s. 275). Örgütsel düzeyde 

yapılan eğitim ihtiyaç analizleri temel olarak stratejik planlama ile örgütsel ihtiyaç ve hedeflere 

odaklanmaktadır. Bu analizler örgüt içi prosedür, politika, güçlü ve zayıf yönleri kapsayan örgüt içi analiz ve 

bunun yanında fırsat ve tehditleri kapsayan örgüt dışının analiz edilmesi ile başlamaktadır. Başarılı bir örgüt 

analizi yapabilmek için insan kaynakları departmanının stratejik planlama çalışmaları içinde olması oldukça 

önemlidir. Böylelikle insan kaynakları departmanı, çalışanların gelecekte ihtiyaç duyabileceği bilgi, beceri ve 

yetenekleri elde edebileceği stratejiler geliştirmesinde katkıda bulunur (Sinha ve Sinha, 2009, s. 140-141). 

Stratejik plan çerçevesinde geliştirilen hedef ve stratejiler doğrultusunda, çalışanların yeni iş süreçlerine 

uyum sağlayabilmesi için ihtiyaç duyulacak bilgiler tespit edilebilmekte, dolayısıyla örgütler henüz stratejileri 

uygulamadan, çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli önlemleri alabilmektedir. Bu nedenle 

Eğitim İhtiyacı 

Örgütsel Analiz Kişi Analizi Görev Analizi 
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örgütsel analize, örgütün misyonu, amaçları, örgütsel planları ve insan kaynakları planlarının incelenmesiyle 

başlanmalıdır. Örgütsel ihtiyaç analizi, örgütün hedefleri ve kaynakları ve bu kaynakların örgütsel hedeflerle 

nasıl ilişkilendirildiği konularındaki incelemeleri içermektedir (Güzel, 2005, s. 109).  

Örgütsel analiz örgütün ihtiyaç duyduğu eğitim alanlarını ve hangi koşullar altında eğitim faaliyetlerinin 

gerçekleştirileceğini ortaya koymak amacıyla yapılmaktadır. Örgütsel analiz sayesinde, örgüt ve yapılan 

işlerde değişimler yaşanırken, çalışanların gelecekte ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri ve yetenekler tespit 

edilebilir (Cekada, 2010, s. 29). Örgütsel düzeyde ayrıca örgüt iklimini de incelemek gerekmektedir. Örgüt 

iklimi, örgütteki değerler sistemi veya örgüt üyelerinin duygu ve tutumlarıdır. Eğitim ve geliştirme 

programları, örgütte mevcut davranış kalıplarının sürdürülmesi için kullanılabileceği gibi davranışların 

değiştirilmesine yönelik de olabilmektedir (Yüksel, 2000, s. 203). Bu kapsamda etkin bir örgütsel analiz, 

örgütün iş stratejilerine eğitim programlarının uygunluğunu, eğitim için ne kadar kaynak ayrıldığını ve eğitim 

aktiviteleri için üst yönetimin desteğini içermektedir (Noe, 2009, s. 88).  

Örgütsel analiz yapılmasında temel olarak şu soruya cevap aranmalıdır: Eğitim, çalışanların davranışlarında 

örgüt amaçlarına katkıda bulunacak değişimler yaratacak mıdır? Ancak burada önemli olan bir nokta ise, 

örgüt içindeki her bir sorunun eğitim eksikliğinden kaynaklanamayacağı ve her verimli olmayan çalışmanın 

eğitimle ilişkilendirilemeyeceğidir. Yanlış malzeme kullanımı, verimli olmayan çalışma yöntemleri, düşük ücret 

gibi eğitim dışı faktörler de bazı sorunların kaynağında yatan nedenler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda 

spesifik olarak yeni malzeme edinme, doğru yöntemler uygulama veya ücretleri yükseltme yoluyla sorunlar 

giderilmelidir. Dolayısıyla örgüt içi her sorunda eğitim uygulamalarından yararlanma yoluna gitmektense, 

örgüt analizini de kullanarak sorunun temel kaynağını bulmak ve buna yönelik çözüm üretmek 

gerekmektedir. Bunun yanında örgüt analizi yapılmadığı takdirde, yürütülen eğitim programları örgütün 

hedefleri ile birebir örtüşmeyeceğinden örgütün yararına olmayan eğitimler gereksiz zaman ve para israfına 

neden olacaktır. Bu bakımdan örgüt analizi, eğitim ihtiyaç analizi kapsamında oldukça önemli bir analizi 

kapsamaktadır (Çınar, 2011, s. 6). 

 

3.3.2. Görev analizi 

 

Örgütsel düzeyde eğitim ihtiyaç analizi yapılarak örgütteki performans düşüklüğünün nedenleri ve 

performansın düşük olduğu alanlar belirlenmektedir. Örgütsel düzeyde yapılan analizden sonra, eğitim ihtiyaç 

analizinin ikinci aşaması olan görev analizi gelmektedir (Şencan ve Erdoğmuş, 2001, s. 57). Görev analizi her 

bir görevin gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyinin belirlenmesi ve bunların çalışanın gösterdiği mevcut bilgi ve 

beceri düzeyi karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Söz konusu bu iki durum arasındaki fark, eğitim ihtiyacını 

ortaya çıkarmaktadır (Cekada, 2010, s. 30). Eğer görev düzeyinde analiz yapılmadan her bir görevdeki tüm 

çalışanlar eğitim programlarına dâhil edildiğinde, gereksiz zaman, para ve çaba harcanmış olur, gereksiz 

gördükleri eğitim programlarına katılan çalışanların moralleri bozulur ve kendilerine karşı güvenleri azalır. 

Dolayısıyla bu tür olumsuz durumların ortaya çıkmaması için iş analizi ve tanımlarının yapılması ve iş 

özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar sonucunda her bir görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve 

yetenekler ortaya koyulmaktadır (Güzel, 2005, s. 110). İş analizi sonucunda, bir işin nasıl yapılacağını 

gösteren iş tanımı ve o işi yapacak kişide olması gereken özellikleri gösteren iş gerekleri belirlenmektedir. İş 

analizi, işlerin nasıl yapılacağını gösterdiğinden, mevcut performansın olması gereken performanstan ne 

kadar farklı olduğunu ortaya koymaya yardımcı olmaktadır. Böylelikle arzulanan performans düzeyi ve 

çalışanların işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriler hakkında ihtiyaç duyulan enformasyon 

sağlanmış olur (Gürüz ve Yaylacı, 2004, s. 167). Etkin bir görev analizi şu konuları içermelidir (Brown, 

2002’den akt. Cekada, 2010, s. 30):  
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 Yerine getirilmesi gereken görevler 

 Görevler yerine getirilirken içinde bulunulan koşullar 

 Hangi sıklıkta ve zamanlarda görevlerin yapıldığı 

 Niteliksel ve niceliksel bağlamda gerekli performans düzeyi 

 Görevleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi ve beceri 

 Söz konusu bu becerilerin en iyi nerede ve nasıl kullanılacağı olarak sıralanabilir. 

Görev analizi çalışanlar tarafından yerine getirilen görevler ve bu görevleri tamamlamak için gerekli olan bilgi, 

beceri ve yeteneklerin dâhil olduğu görev faaliyetlerinin tanımlanmasıdır (Noe, 2009, s. 112). Özellikle 

görevlerin envanterinin çıkarılması ve kritik olay yöntemlerinin kullanılması görev analizinde oldukça faydalı 

olacaktır. Görev envanterleri ilgili görev kapsamında yapılması gereken küçük detayları belirtirken, kritik olay 

yöntemi yardımıyla doğru ve etkin bir şekilde yerine getirilmeyen görevler tespit edilebilir (Sarma, 2009, s. 

127). Günümüzde işler oldukça dinamik bir kimlik taşımaktadır ve sürekli bir değişim söz konusudur. 

Çalışanların söz konusu bu değişimlere karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda iş analizi yapan 

insan kaynağı uzmanları, iş analizleri, tanımları, performans standartları vb yöntemler ile gelecekte gerekecek 

görevler yanında mevcut durumda yapılması gereken görevler hakkında da bilgi sağlamaktadır. Bu bilgi 

doğrultusunda eğitim ihtiyaç analizi görev düzeyinde yerine getirilmiş olur (Sinha ve Sinha, 2009, s. 142-

143). 

 

3.3.3. Kişi analizi 

 

Bireysel bağlamda kişi düzeyinde yapılan eğitim ihtiyaç analizi örgüt içindeki her bir bireyi kapsamaktadır. Bu 

düzeyde, yapılan analizler sonucunda örgüt herhangi bir çalışanın performansının beklenen düzeyde mi yoksa 

beklentilerin altında mı olduğunu araştırır. Yapılan çalışmalar sonucunda beklenen performans ile gerçekleşen 

performans arasındaki açıklık eğitim ihtiyacını ortaya koymaktadır (Sinha ve Sinha, 2010, s. 143). Dolayısıyla 

çalışanların işlerini nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirdikleri ile ilgilidir. Kişi analizini diğer iki analizden ayıran 

temel nokta, yapılan işten çok bireyi değerlendirmeyi konu almasıdır (Gürüz ve Yaylacı, 2004, s. 167-168). 

Çalışanlardan anket, görüşme, test yapma, gözlem ve performans değerlendirme sonuçları gibi yöntemlerle 

veriler toplanabilir (Cekada, 2010, s. 30). Bu analiz sonucunda çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerinin ne 

düzeyde olduğu ve hangi çalışanların eğitim alması gerektiği belirlenebilir (Sarma, 2009, s. 127).  

Kişi analizi, (a) performans düşüklüğünün bilgi, ustalık, beceri ya da yetenek eksikliğinden mi yoksa 

motivasyon veya iş dizaynı probleminden mi kaynaklandığını, (b) kimin eğitime ihtiyacı olduğunu, (c) 

çalışanların bu görevleri tamamlayabilmeleri için planlanacak eğitimlerde ağrılık verilmesi gereken bilgi, beceri 

ve davranışların belirlenmesini içermektedir (Noe, 2009, s. 89). Özellikle bu analizin amacına tam olarak 

hizmet edebilmesi için çalışanların üstlerine, birim amirlerine, ustabaşlarına, süpervizörlerine ve departman 

yöneticilerine büyük görev düşmektedir. Söz konusu üstler, çalışanların gün içindeki performanslarını net 

olarak gözlemleyebilir ve onlarla iletişime geçerek eğitim ihtiyacının belirlenmesini daha kolay ve doğru bir 

şekilde sağlayabilirler. Bu nedenle özellikle kişi analizinde üstler çok önemli bir pay almaktadır (Mohiadeen, 

2010, s. 207; Padel ve Rana, 2007, s. 91). Ayrıca kişi düzeyinde yapılan analizde, daha çok çalışanın mevcut 

performansı üzerinde durulmaktadır. Bu önemli olmakla birlikte eğitim ihtiyaç analizi yapmadan önce kişilerin 

sahip oldukları değerler ve ihtiyaçlarının da incelenmesi gerekmektedir. Çalışanlar yaptıkları işlerin, sahip 

oldukları değer, hedef ve beklentileri ile uyumlu olmasını beklemektedir. Bunu gerçekleştiren örgütler başarıyı 

daha kolay ve hızlı bir şekilde yakalayacaktır. Farklı değerlere, ihtiyaçlara, beklentilere, kariyer planlarına ve 

gelecek planlarına sahip olan, çok farklı yapıda çalışan bulunmaktadır. Kişinin “ben ne için çalışıyorum”, 

“mesleğimden ve hayattan ne bekliyorum” gibi sorulara verdiği cevaplar o kişinin mesleki değerlerini 
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yansıtmaktadır. Yaratıcı olma, lider olma, rekabetçi olma vb. değerlere sahip olan çalışanlar, bu değerlere 

uygun bir işte çalışmayı ve gelecekte bu değerlerini kapsayan hedeflerini gerçekleştirmek istemektedir. 

Dolayısıyla çalışanlar eğitim programlarına dahil edilmeden önce yaptıkları iş ile değerleri arasında herhangi 

bir uyum problemi olup olmadığına bakılmalıdır (Çınar, 2011, s. 10).  

Görüldüğü üzere eğitim ihtiyaç analizi sürecinin en önemli ve kapsamlı aşaması analiz aşamasıdır. Analiz 

aşaması sonucunda elde edilen veriler ışığında eğitim programları tasarlanmaktadır. 

Analiz aşamasının sonunda elde edilen veri ve bulguların pareto diyagramları, grafikler vb. yöntemlerle uygun 

bir şekilde sunulması da ayrıca önemlidir. Bu bağlamda verilerin doğru bir şekilde tasnif edilip, 

gruplandırılması ve sunulmasına dikkat edilmelidir. En uygun sunum şekline karar verildikten sonra bir diğer 

adımda eğiticilerin seçimi yapılmalıdır. Örgüt eğitim önceliklerini belirledikten sonra bu eğitim ihtiyacını 

karşılayacak en iyi yolun belirlenmesi gerekmektedir. Buna örnek olarak örgüt kendi insan kaynakları 

departmanından yardım almak suretiyle hizmet-içi eğitimler düzenleyebilir, örgüt dışından konusunda uzman 

eğiticiler temin edebilir, örgüt dışındaki eğitim kurumlarının eğitim programlarını kullanabilir, eğitim 

programları satın alarak bu yolla eğitim faaliyetlerini yerine getirebilir. Bu aşamanın son adımında ise tüm 

veriler ışığında uygun olabilecek örnek bir eğitim modülünün tasarlanması söz konusudur (McArdle, 2010, s. 

40-46).  

 

3.4. Raporlama Aşaması 

 

Eğitim ihtiyaç analiz sürecinin son aşamasında tüm süreç içinde uygulanan adımlar sonunda elde edilen 

bulguların bir rapor olarak sunumu yapılmalıdır. Bu sayede sunulan rapor ile neleri araştırdığınızı ve 

incelediğinizi, hangi ihtiyaçların önemli ve öncelikli olduğunu, önerilen çözüm yollarının ne olduğu, değişime 

nasıl uyum sağlanacağı, tüm bunlara yönelik eğitim faaliyetlerinin etkinliği gibi konularda üst yönetime 

detaylı bilgi verme imkanı sağlanacaktır. Bu aşamada hem sözlü hem de yazılı sunumlar yapmak gereklidir. 

Bu sayede üst yönetimin yapılan çalışmalar sonucunda sunulan çözüm önerilerini uygulama ve eğitim 

programlarını kullanma konusunda desteği alınabilir. Eğitim programlarının etkin bir şekilde yürütülmesinde 

en kritik nokta üst yönetimin desteğidir. Bu destek, yönetimin eğitim konusundaki ciddiyetini ve çalışanlarına 

verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır (McArdle, 2010, s. 47-52).  
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KARİYER YÖNETİMİ 

 

1. Kariyer Geliştirme İle İlgili Kavramlar 

 

1.1. Kariyer Kavramı 

Kariyer kavramı günlük yaşamda, ilerlemek, meslek, iş yaşamı, başarı ve tatmin olma gibi anlamlarda 

kullanılmaktadır. Latince “carraria” kelimesinden gelen kariyer, yol ya da araba yolu anlamında 

kullanılmaktadır (Gunz ve Heslin, 2005, s. 105). Genel anlamda kariyer, bireyin çalışma yaşamı boyunca 

herhangi bir iş alanında ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması olarak yaygın biçimde tanımlanmaktadır 

(TÜGİAD, 1995). Daha spesifik bir tanıma göre ise kariyer; bireyin iş yaşamında bulunduğu pozisyonlar, bu 

pozisyonlarla ilgili tutum ve davranışları ile yaptığı işleri içermektedir (Aytaç, 1997).  

Kariyer alanında önemli çalışmaları olan D: T. Hall kariyerin dört farklı anlamı olduğunu belirtilmektedir. 

Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Hall, 2002, s. 9-10): 

 Örgütsel hiyerarşi içerisinde yükselmek,  

 Bir mesleği ifade etmektedir. Bazı meslekler, kariyer meslekleri olarak adlandırılır ve bu mesleklere sahip 
olmak bir saygınlık göstergesidir,  

 İnsan yaşam boyunca yerine getirilen meslek/ meslekler ve her bir mesleği yerine getirirken elde edilen 
deneyimler ile bu mesleklerden duyulan içsel tatmin,  

 Bireyin yaşam boyunca yaptığı rol ve mesleklerin ardışık bir niteliğe sahip olması ve bu rol ve mesleklerin 
bireyin gelişimine ve tatmin olmasına katkı sağlaması. 

Kariyer kavramı, hem bireylerin işe dair eylemlerini, hem de bu eylemlere yönelik tutum ve davranışlarını 

kapsamaktadır.  

Kariyer kavramı yakın zamanlara kadar genellikle ilerleme anlamında kullanılırken günümüzde, işin yeniden 

yapılandırılması yoluyla birey için anlamlı ve psikolojik olarak bireyi tatmin edici bir süreç anlamında 

kullanılmaktadır (Gutteridge ve Hutcheson, 1984, s. 30. 1-22). 

Kariyer kavramıyla yakından ilgili ve birbirinin yerine kullanılan kavramlar, kariyer planlama, kariyer yönetimi 

ve kariyer geliştirme olarak belirtilebilir. Bu çalışmada kariyer geliştirme kavramı, kariyer planlama ve kariyer 

yönetimi kavramlarını kapsayan bir biçimde ele alınmaktadır. 

 

1.2. Kariyer Geliştirme 

Kariyer geliştirme kavramı tanımlanırken işi yapan birey ve işi tanımlayan örgütün her ikisi de beraber ele 

alınmaktadır. Yani kariyer geliştirmeden bahsedebilmek için birey ve örgütün her ikisinin de olması 

gerekmektedir (Arthur, 1992, s. 66). Bu bağlamda kariyer geliştirme, bireysel bir süreç olan kariyer planlama 

ile örgütsel bir süreç olan kariyer yönetiminin bütünleştirilmesi olarak tanımlanabilir (Gutteridge ve 

Hutcheson, 1984, s. 30). Diğer bir ifade ile kariyer geliştirme, bireysel bir olan kariyer planlama ile örgütsel 

bir süreç olan kariyer yönetiminin her ikisini de kapsayan şemsiye bir kavramdır.  

 

1.3. Kariyer Planlama 

Kariyer planlama, “bireylerin, kendi beceri, ilgi ve değerlerini dikkate alarak bunlara uygun amaçlar belirlediği 

ve bu amaçlara ulaşmak için planlama yaptığı bir süreçtir”tir (Leibowitz, Farren ve Kaye, 1986, s. 4). Diğer 

bir tanıma göre kariyer planlama, bireyin, kendisinin sahip olduğu fırsatlar ve sınırlılıklar ile seçimler yapması, 
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bunların sonuçlarının farkında olarak kariyer hedefleri belirlemesi ve bu kariyer hedeflerine ulaştıracak iş, 

eğitim ve ilgili gelişim programlarını planlamasından oluşmaktadır (Gutteridge, 1986, s. 54). 

Kariyer planlama, bireyin, meslek, örgüt, iş atamaları ve kendini değerleme ile ilgili bilinçli olarak yaptığı 

seçimleri kapsar. Bu faaliyetler, kendi kendine ilgi ve kabiliyetlerin değerlendirilmesi, kariyer fırsatlarının 

incelenmesi ve uygulama planı ile birlikte bir strateji oluşturma olarak sıralanabilir (Gutteridge ve Hutcheson, 

1984, s. 30). Kariyer planlama, bireyin çalışmayı düşündüğü görev ve pozisyonlar ile geleceğe yönelik 

hedeflerinin planlanması olarak da ifade edilebilir (Aytaç, 1997, s. 20).  

Kısaca, kariyer planlama, bireyin kendisini ve içinde bulunduğu çevreyi değerlendirerek iş yaşamı ile ilgili 

hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaştıracak faaliyetleri planlamasıdır. 

 

1.4. Kariyer Yönetimi 

Kariyer yönetimi, bir kişiyi işe yerleştirme, performans ve potansiyelini değerleme, danışmanlık etme ve 

eğitim verme gibi insan kaynakları faaliyetlerini içine alan; bu faaliyetler aracılığıyla, bireyin ilgi ve 

kabiliyetlerinin örgütsel fırsatlar ile eşleştirilmesi için tasarlanan bir faaliyetler bütünüdür (Gutteridge ve 

Hutcheson, 1984, 30). Kariyer yönetimi, bireyin kişisel kariyer planlarına ulaşabilmesi için örgüt tarafından 

desteklenmesi olarak da ifade edilebilir. Böylece, bireyler kendi kariyer planlarına ulaşırken, örgüt de insan 

kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere planladığı strateji ve hedeflerine ulaşır (Aytaç, 1997, s. 20). 

Bir diğer tanıma göre kariyer yönetimi, bireylerin, kişisel kariyer planları ile örgütün kariyer sisteminin 

uyumlaştırıldığı; hazırlık, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşan ve süreklilik gösteren bir süreçtir 

(Gutteridge, 1986, s. 54). Kariyer yönetiminin amacı, bireylerin örgüt içinde ilgi, değer ve becerilerine uygun 

işlerde istihdam edilmesine yardımcı olmaktır. Böylece bireysel ihtiyaç ve amaçlar ile örgütsel ihtiyaç ve 

amaçların bütünleştirilmesi yoluyla çalışanlarda iş tatmini, örgütte ise etkinlik ve verimliliğin artması sağlanır. 

Kariyer yönetimi ile yakından ilişkili bir kavram da örgütsel kariyer geliştirme sistemidir. Örgütsel kariyer 

geliştirme sistemi; bir örgütün işgücü ihtiyacı ile bireylerin kariyer ihtiyaçları arasında denge kurma amacıyla 

yürütülen; organize edilmiş, biçimsel ve planlı çabaların tümü olarak adlandırılmaktadır (Leibowitz, Farren ve 

Kaye, 1986, s. 4; Gutteridge, Leibowitz ve Shore, 1993, s. 1). Örgütsel kariyer geliştirme sistemi ile 

yöneticiler ve diğer işgörenlerin faaliyetleri örgütün politika ve prosedürlerine uygun olarak 

bütünleştirilir(Leibowitz, Farren ve Kaye, 1986, s. 4). Örgütsel kariyer geliştirme sistemi, kariyer yönetiminin 

uygulamadaki hali olarak da ifade edilebilir.  

 

2.Kariyer Geliştirme İle Yakından İlgili Kavramlar 

 

2.1. Kariyer Çıpası (Career Anchor) 

 

Çıpa, gemilerin dalgalara ve akıntılara kapılarak yer değiştirmemesi için suya atılan, zincirle gemiye bağlı 

bulunan, ucu çengelli ağır demir anlamına gelmektedir (www.tdk.org.tr). Gemilerin çıpaları gibi kişilerin de iş 

hayatında kariyer çıpaları olduğu ve bu çıpaların kişilerin iş hayatında belli alanlarda sabit kalmalarına neden 

olduğu kabul edilmektedir. Kariyer çıpası kavramı Edgar Schein tarafından geliştirilmiştir. Kariyer çıpası, bir 

bireyin kendisiyle ilgili algıladığı yetenek ve kabiliyetleri, temel değerleri ile güdü ve ihtiyaçlarından oluşan bir 

benlik kavramıdır (Schein, 1978, s. 127). Bu çıpalar bireyin kariyer seçiminde en önemli belirleyicilerden 

birisidir. Schein’e göre, kariyer çıpaları, kişinin iş ve yaşam deneyimlerinin artmasına bağlı olarak 

evrilmektedir. 
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Kariyer çıpaları sekiz başlıkta toplanmaktadır (Schein, 1978, 124-160):  

 Özerklik/Otonomi: Bu çıpanın baskın olduğu kişiler örgütsel sınırlamalar altında çalışmak istemezler. 
Kariyerlerinde temel belirleyici faktör serbest hareket edebilmektir. Başkalarına bağımlı olmak yerine tek 
başına çalışmayı tercih ederler.  

 Güvenlik/İstikrar: Örgütte kalma ve istikrar konularında güven arayışı bu çıpaya sahip kişilerin önemsediği 
konulardır. Bu kişiler için iş ve istihdam güvenliği kariyer seçiminde belirleyici bir etkiye sahiptir.  

 Teknik/Fonksiyonel: Bu kişilerde, işe ve göreve yönelik olmak, teknik becerilerini gösterme isteği baskın 
kariyer çıpasıdır. Bu çıpanın öne çıktığı kişilerde, uzmanlık alanındaki derinleşme ve büyüme, örgütte 
yükselmekten daha önemlidir.  

 Genel yönetsel: Bu çıpanın yüksek olduğu kişilerde,insanları ve fonksiyonları yönetme eğilimi baskındır. 

 Girişimci yaratıcılık: Yeni ürün veya hizmet üretmek, bilgi ve becerilerini bu amaç için kullanmak veya yeni 
işletmeler kurmak bu kariyer çıpasına sahip kişilerin önemli özellikleridir.  

 Hizmet veya bir olaya kendini adamak: Belli bireysel ve sosyal değerlere saygı, başkalarına yardım ve 
başarıya adanmışlık bu çıpayı yansıtan özelliklerdir. 

 Saf meydan okuma: Zor problemlerle uğraşmayı sevmek, rekabetten ve kazanmaktan hoşlanmak bu çıpanın 
varlığını gösterir. 

 Yaşam tarzı: Bu çıpaya sahip kişiler kariyeri, daha geniş olan yaşam sisteminin bir parçası olarak görür. İş, aile 
ve kendi yaşam tarzı arasında denge kurmak çabası, bu çıpanın olduğu kişilerde daha baskındır. 

 

2.2. Kariyer Aşamaları (Evreleri) 

Bireylerin kariyer hayatı bir dizi aşamadan oluşmakta ve her aşamada bireyler berlirli faaliyet ve rolleri 

gerçekleştirmektedir. Özellikle kariyer geliştirmeyi bir gelişim süreci olarak ele alan çalışmalarda kariyer 

aşmaları merkezi bir konuma sahiptir. Kariyer aşamaları geleneksel olarak, keşif, ilerleme, sürdürme ve düşüş 

olmak üzere dört aşama olarak kabul edilmektedir.  

Kariyer aşamaları, her aşamadaki temel faaliyet, ilişkiler ve roller Şekil 1’de görülmektedir (Milkovichve 

Boudreau, 1991, s. 452). 
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Şekil 1: Gelişimsel Model Olarak Kariyer Aşamaları 

Kariyer aşamaları yetişkin gelişimi ile yakından ilişkilidir. Kariyer aşamalarını yetişkin gelişimi ile ilişkilendirmek 

üç açıdan yararlıdır (Baird, 1992, s. 104): 

 Kişi kendi yaşamında meydana gelecek değişiklikleri tahmin ederek bunlara daha iyi hazırlanabilir, 

 Yaşamın farklı aşamalarında karşılaşılacağı problemlerle baş edebilecek değişik becerileri kazanabilir, 

 Bir aşamadan diğer bir aşamaya geçiş zor ve sancılı olduğundan, geçişlerin farkında olmak, süreçteki zorluğu 
azaltabilir. 

 

2.3. Kariyer Modelleri 

 

Kariyer modelleri Michael Driver tarafından geliştirilmiştir. Kariyer modelleri, durgun-durum, doğrusal, spiral 

(sarmal) ve geçici olmak üzere dört kavramdan oluşmaktadır. Driver’ın kariyer modelleri, daha detaylı bir 

şekilde aşağıdaki gibi tanımlanabilir (Driver, 1994, s. 239): 

 Durgun-durum (sabit) kariyer: Kariyer seçimi, yaşam boyu sürecek bir mesleğin bir kere kalıcı olarak 
seçilmesidir. Bireyin kariyerinde çok az değişiklik olur. Bu kariyer yapısında güvenlik ve yeterlilik temel esastır. 
Bu kariyer modeli kararlı kariyer olarak da isimlendirilmektedir.  

 Doğrusal kariyer: Kariyer faaliyeti yaşam boyu sürer. Kariyer bir örgütte hiyerarşik kademelerde yukarıya 
doğru ilerlemedir. Ana güdüler, ilerlemek ve güç elde etmektir.  

 Spiral (sarmal) kariyer: Kariyer seçimi, bir dizi meslek ve o mesleklerde kazanılan deneyim ve beceriler 
yoluyla gelişir. Birey bir alanda kendini geliştirir ve belli bir süre sonra sıkılmaya başlar. Yeni bir alan ve bu 
alanda yeni beceriler kazanma ve tekrar sıkılma şeklinde süreç devam eder. Bu kariyer türünde ana güdü 
büyümektir.  

 Geçici kariyer: Bir kariyer alanında süreklilik yerine, kariyer seçimi sürekli devam eder. Seçim sıklığı, bir ile 
dört yıl arasında bir gerçekleşir. Değişiklikler, yatay hareketlilik şeklinde olur. Dışarıdan bir gözlemciye göre 
istikrarsızlık gibi görünen bu durum, birey için anlamlıdır. Kimlik, meydan okuma ve değişiklik kariyer 
hareketlerinin sebebi olup; alanlar, örgütler, meslekler yıllar içinde değişir.  

Mesleki rehberlik ve özellik kuramı, durgun-durum kariyergörüşü üzerinde odaklanmaktadır. Örgütsel kariyer 

aşamaları görüşü, doğrusal kariyer kavramını yansıtır. Yaşam aşamaları ve insan potansiyeli yaklaşımı, spiral 

kariyeri vurgularken; şans, geçici kariyeri ifade eder (Driver, 1994, s. 239). 

 

2.4. Kariyer Patikası 

Birey açısından kariyer patikası (career path), kişinin gelecekteki çalışma sorumlulukları ve atamalarını 

karşılamak için kişisel eğitim ve gelişim deneyimleri tasarlama sürecidir (Burack ve Mathys, 1998, s. 39). 

Diğer bir ifade ile bireyin kişisel amaçlarına ulaşmak için geçtiği yollardır. Bu yollar bir meslekte ilerleme veya 

bir örgütte ilerlenen merdivenler veya rotalardır (Aytaç, 1997, s. 198). 

Örgüt açısından kariyer patikası, bir kişinin bir örgütte bir pozisyondan diğerlerine gidebileceği iş atamaları 

dizisidir (Hodgetts ve Kroeck, 1992, s. 401). Kariyer patikası, örgütlerde işlerin analiz edilmesi sonucu 

belirlenen ve çalışanların istihdam edilebilecekleri işlerin mantıklı ve uygun bir biçimde sıralanmasıdır. 

Örgütler çalışanların terfileri ve gelişimleri için kariyer patikalarını kullanır. Gerçekçi kariyer patikalarının 

oluşturulmasında dört aşama gereklidir (Aytaç, 1997, s. 199): 

 Örgütte iş analizi yapılarak çeşitli işler için gerekli bilgi, beceri ve diğer nitelikler belirlenir, 

 Bilgi, beceri ve diğer nitelikler arasındaki benzerlikler ortaya çıkarılır, 

 Benzer işler iş ailesi olarak gruplanır, 

 Bu iş aileleri arasında kariyer patikasını temsil eden mantıki ilerleme çizgileri oluşturulur.  
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Kariyer patikasının çizilmesinde, bir pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyimlerin kazanılacağı 

işler/pozisyonlar dizisi belirlenir. Bu süreçte üç nokta önemlidir (Hodgetts ve Kroeck, 1992, s. 401): 

 Kariyer patikasının başlangıç seviyesinde kişilerden beklenen güçlü yönlerin belirlenmesi, 

 Kariyer patikasındaki işlerle ilgili performans ve ödüllerin belirlenmesi,  

 Kariyer patikasındaki işlerin gerektirdiği eğitim ve geliştirme türlerinin belirlenmesi. 

 

2.5. Kariyer Başarısı 

Kariyer başarısı kavramı; “bireyin, iş deneyimlerinin sonucu, psikolojik ve işle ilgili olarak, elde ettiği olumlu 

sonuçlar” şeklinde tanımlanmaktadır (Seibert ve Kraimer, 2001, s. 2). Bir başka tanıma göre kariyer başarısı; 

“kişinin, iş deneyimlerinin sonucu olarak elde ettiği başarılar, pozitif psikolojik sonuçlar ya da işle ilişkili 

sonuçların toplamı”dır (Judge, Cable, Boudreau ve Bretz, 1995, s. 485). Başka bir tanımda ise kariyer 

başarısı; iş ve aile yaşamı dengesi sağlama, ilişkilere sahip olma, başkaları tarafından kabul görme ve maddi 

kazanımlar elde etme şeklinde dört başlık altında toplanmıştır (Dyke ve Murphy, 2006, s. 362) 

Bu konuda yapılan çalışmalarda kariyer başarısı, dışsal kariyer başarı ve içsel kariyer başarı şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır. Dışsal (objektif) kariyer başarısı, herkesçe kabul gören, sosyal bir rolle ve resmi bir pozisyonla 

ilişkilidir. Dışsal kariyer başarısı, bireylere özgü öznel bir bakış açısından çok, herkesçe paylaşılan bir sosyal 

uzlaşmayı yansıtmaktadır (Arthur ve Khapova, 2005, s. 179). Dışsal kariyer başarısı kriterleri, ücret, ücret 

artış oranı, örgütte sahip olunan hiyerarşik seviye, yönetime yakınlık ve alınan terfi sayısı gibi dışsal bir bakış 

ile elde edilebilecek ve üzerinde uzlaşı sağlanmış unsurları içermektedir (Arnold ve Cohen, 2008, s. 17). İçsel 

(sübjektif) kariyer başarısı ise, bireyin kendi kariyerine ilişkin içsel algılama ve değerlendirmeleri şeklinde 

ifade edilebilir. Bireyler, farklı kariyer isteklerine sahip olup, istihdam güvenliği, çalışılan yer, statü, öğrenme 

konusundaki istek, iş ve aile ilgili olarak yapılan çeşitli kıyaslamalar gibi konularda birbirlerinden farklı 

algılamalara sahiptir (Arthur ve Khapova, 2005, p. 179). Sübjektif kariyer başarısı kriterleri ise, kariyer 

doyumu, iş doyumu, yaşam doyumu ve istihdama ilişkin bireyin inanç ve algılamalarını içermektedir (Arnold 

ve Cohen, 2008, s. 17). 

 

3. Kariyer Seçimi Kuramları 

 

Kariyer seçimi genel olarak, bireylerin kendilerine uygun bir mesleği/kariyeri seçmeleri, kariyer kararı verme 

süreci ve kariyer gelişimi gibi konuları kapsamaktadır. Güçlü bir kuramsal alt yapıya sahip olan kariyer seçimi 

alanı, literatürde yaygın olarak kariyer danışmanlığı bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu bakış açısı, kariyer 

seçimi olgusunu bireyi merkeze alarak incelemektedir. Brown ve arkadaşları, kariyer seçimi kuramlarını dört 

ana başlıkta toplamaktadır: Sosyolojik perspektif, gelişimsel ve post-modern kuramlar, öğrenme yönelimli 

kariyer kuramları ve özellik-faktör kuramları (Brown ve Brooks, 1990, s. 1-12). Greenhaus ise bireylerin 

kariyer seçimi sürecindeki önemli noktaları aşağıdaki gibi sıralamaktadır (Green, 1987, s. 94): 

 Bir eşleştirme süreci olarak meslek seçimi, 

 Bir gelişim süreci olarak meslek seçimi, 

 Bir karar verme görevi olarak meslek seçimi, 

 Meslek seçimine sosyal ve kültürel etkiler, 

 Kadınların meslek seçimi. 

Bu çalışmada kariyer seçimi kuramları, eşleştirme süreci olarak kariyer seçimi, kariyer kararı verme, kariyer 

gelişimi ve kariyere sosyolojik yaklaşım biçiminde dört başlıkta gruplanarak ele alınmaktadır.  
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3.1. Eşleştirme Süreci Olarak Kariyer Seçimi  

Kariyer seçimi kuram ve pratiğiyle ilgili çalışmalar Frank Parson’a kadar uzanmaktadır. Parson’un 1900’lü 

yılların başındaki çalışmaları, bugünkü anlamda biçimsel bir kuram olmamasına rağmen, meslek ve kariyer 

seçimiyle ilgili kavramsal bir çerçeve olarak kabul edilebilir. Parson’un, mesleğe yöneltmeyi amaçlayan ve 

mesleklerle bireyleri eşleştirmeye yönelik yaklaşımı, iki aşamadan oluşmaktadır: Bireysel özelliklerin 

tanımlanması ve mesleklerle ilgili bilgi sağlanması. Bireyler ve mesleklerin çalışılmasını vurgulayan bu 

yaklaşım 1940’ların ortasına kadar etkisini sürdürmüştür. Bireylerin ve mesleklerin incelenmesiyle elde edilen 

bilgiler ışığında, birey ile bireye en uygun meslek/ler eşleştirilerek meslek ve kariyer seçiminde bireye yardım 

edilmesi üzerinde durulmuştur (Brown ve Brooks, 1990, s. 1-3). 

 

3.1.1. Özellik-Faktör kuramı 

Özellik-faktör kuramı, meslekler ve bireysel özellikler üzerine yapılan çalışmalarla başlamıştır. Özellik-faktör 

kuramı, insanların kişilik özelliklerine uygun işler aradıklarını iddia etmektedir. Bu kuram, bireylerle 

mesleklerin eşleştirilmesini bilimsel bir şekilde ele alarak, bu alana önemli katkılar sağlamıştır. Parson ile 

başlayan özellik-faktör kuramı Williamson ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir (Brown ve Brooks, 1990, s. 

1-3). 

Özellik-faktör kuramıyla ilgili olarak çalışan araştırmacılar bu kuramın bazı varsayımlarını aşağıdaki gibi 

sıralamaktadırlar (Brown, 1990, s. 17):  

 Her birey, güvenilir ve geçerli bir biçimde ölçülebilen bireye özgü bir özellikler kümesine sahiptir.  

 Meslekler, başarılı olmaları için çalışanların belli (spesifik) özelliklere sahip olmalarını gerektirir.  

 Kariyer seçimi, oldukça basit bir süreçtir ve bu süreçte bireyler ile meslekleri eşleştirmek mümkündür.  

 Bireysel özellikler ve iş gereklerinin eşleştirilmesi birbirine yakınlaştıkça, başarı da artar.  

 

3.1.2. İşe uyum kuramı 

Kuram, kariyer seçimi ile iş çevresine uyum üzerinde durur. Kurama göre, bireyler iş çevresine uyum sağlama 

ve bunu sürdürme çabası içindedirler. Bireyin işle ilgili kabiliyet ve tercihlerinden oluşan iş kimliği, iş 

çevresine uyum sağlamada bireyin en belirgin yönünü oluşturur (Davis, England ve Lofquist, 1964). İşle ilgili 

kişilik oldukça durağan gibi görünse de, becerilerdeki veya iş çevresindeki değişiklik dolayısıyla bu kimlikte de 

değişmeler meydana gelebilir. Bireyin kıdemi, işten ve örgütten tatmin olması bireyin iş çevresine uyumuyla 

yakından ilgilidir. Kıdem, bireyin uyumunu gösteren en önemli ölçütlerden birisi iken; işten tatmin olma, iş 

çevresinin bireyin ihtiyaçlarını karşılama düzeyini yansıtır (Taylor ve Giannantonio, 1990, s. 283). 

 

3.1.3. Holland’ın kariyer kuramı 

Holland’ın kuramı, kariyer seçimiyle ilgili hakkında en çok araştırma yapılan ve tartışılan kuramlardan birisidir. 

Bu kuram, kişilik ile mesleklerin yürütüldüğü çevre veya mesleklerin gerektirdiği faaliyetler arasındaki ilişki 

üzerinde durmaktadır (Kuzgun, 1995, s. 104). Holland’ın kariyer kuramı, mesleki ilginin kişiliğin bir yönü 

olduğu, bu yüzden mesleki ilginin tanımlanmasının aynı zamanda kişiliğin tanımlanması olduğu varsayımına 

dayanmaktadır (Weinrach ve Srebalus, 1990, s. 39). Holland’ın kuramında yer alan dört varsayım aşağıdaki 

gibi sıralanabilir (Weinrach ve Srebalus, 1990, s. 39):  

 Her birey, gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci ve geleneksel olmak üzere altı kişilik tipinden birisine 
dahil olabilir, 

 Kişilik tipleri gibi altı tür iş çevresi tipi de mevcuttur, 

 İnsanlar, bilgi ve yeteneklerini kullanabilecekleri, değer ve tutumlarını ifade edebilecekleri ve üstesinden 
gelebilecekleri problemler ve rolleri içeren iş çevrelerini ararlar, 

 Davranış, kişilik ile çevrenin etkileşimi tarafından belirlenir.  
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Yukarıdaki varsayımlarda da belirtildiği gibi, Holland’a göre, meslekler yürütüldükleri çevre itibariyle altı grup 

olup, bu meslekleri yapacak kişilik tipleri de altı tanedir (Carney ve Wells, 1991). Holland’ın altı kişilik tipi 

aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (Holland, 1959): 

 Gerçekçi tipler (Realistic): Kas faaliyeti ve motor koordinasyonu gerektiren işleri yapan insanlar bu gruptandır. 
Mekanik üzerinde yoğunlaşan bu tipler atak ve saldırgandırlar.  

 Araştırmacı tipler (Investigative): Zihin gücüyle çalışan bu tipler, yapmaktan çok düşünmeyi sever. Bağımsız, 
sabırlı ve ısrarcıdırlar. 

 Sosyal tipler (Social): Başka insanlarla birlikte olmaktan hoşlanan, insanlara yardım etmeyi seven, empati 
gösterebilen insanlar bu gruba girer. 

 Geleneksel tipler (Conventional): Nesneler üzerinde odaklaşma, kurallara bağlılık, tertip ve düzen ile sıkı 
kontrol bu tipi belirleyen temel özelliklerdir. 

 Girişimci tipler (Enterprising): Başkalarını ikna edip yönetmek isteyen bu tipler, dışa dönük insanlardır. 

 Sanatçı tipler (Artistic): Hayal gücü yüksek üretken insanlar bu gruba girer. Estetik faaliyetlere ilgi ve 
bağımsızlık bu tipi yansıtan iki önemli özelliktir.  

Bireylerde, bu altı kişilik tipinden birisi baskın olarak bulunurken, aynı zamanda daha tanımlayıcı olan alt 

tipler veya kişilik örüntüleri (pattern) de mevcuttur. Kişiliğin tam bir profili, altı tipi de kapsamasına rağmen, 

bireyde baskın olan en yaygın üç tipten alt tipler geliştirilir. Örneğin alt tip RAEgerçekçi, sanatçı ve girişimci 

bir kişiliği tanımlamaktadır (Alt tipler altı kişilik tipinin ingilizce baş harflerinden alınmıştır). Bu alt tipe sahip 

kişi oluşturulmuş meslekler listesinden hangi mesleklere daha uygun olduğunu görebilmektedir (Carney ve 

Wells, 1991, s. 231-247). Holland’ın kişilik profilleri üç harfli kodlardan oluşmaktadır. Tipleri ve meslekleri 

karakterize eden bu kodlar, kişilik tipinin sevdiği ve ilgi duyduğu konuları gösterdiği gibi, aynı zamanda kişinin 

sevmediği ve ilgi duymadığı alanları ve bunlara uzaklık veya yakınlığını da göstermektedir. 

 

3.1.4. Roe’nin kişilik gelişimi kuramı 

Roe’nin kariyer seçimi kuramı, çocukluğun geçtiği çevre, ihtiyaçların gelişmesi ve kişilik değişkenleri ile 

kariyer seçimi arasında ilişki olduğunu varsayar (Anne, 1957). Kuram, meslek seçimine götüren süreçler 

üzerinde durmakta ve psikolojik yönü öne çıkan bir kuram olarak nitelendirilmektedir (Brown, s. 350). 

Kişilik temelli bir kuram olan Roe’nin kuramı, kariyer seçiminde çocukluk dönemi deneyimlerine dikkat 

çekmiştir (Peterson, Sampson ve Reardon, 1991, s. 56). Roe, kariyer seçme kararında psikolojik ihtiyaçların 

önemini vurgulamaktadır. Bireylerin çocukluklarındaki deneyimleri ve anne-baba ile ilişkilerindeki doyumu, 

onun gelecekteki davranışlarını belirleyen iç uyarıcıları oluşturur. Bireyin ihtiyaçlarının doyurulması için 

kullanılan yollar, onun, ilgi, tutum ve yeteneklerinden hangilerinin geliştirileceğini belirler. Hiç doyurulmayan, 

ya da az doyurulan ihtiyaçlar zaman içinde birer güdü haline gelir ve bu güdüler bireyin mesleki yönelimini 

etkiler. Örneğin, sevgiden yoksun bir ortamda yetişen bir çocuk, insanlar yerine nesnelerle uğraşmayı tercih 

edecektir.  

 

3.1.5. Bordin’in psikanalitik kariyer seçimi kuramı 

Bordin, biyolojik ihtiyaçlar ve dürtüler ile aile atmosferi arasındaki ilişki ve bu ilişkiden ortaya çıkan kişilik tipi 

üzerinde durur. Bordin’e göre, kişilik dinamik olup değişime açıktır. Kişilik değiştikçe ihtiyaçlar değişecek, 

böylece kariyerde de değişiklik meydana gelecektir. 

Psikanalitik yaklaşımın temsilcilerinden birisi olarak Bordin’e göre, meslek, kişiliğin bir yansımasıdır. Meslek 

seçimi, bireyin çalışma yoluyla bireysel kimlik oluşturma çabasıdır. Hayatın ilk altı yılı, kişiliğin oluştuğu bir 

dönem olup, bu dönemde çevreye uyum mekanizmaları geliştirilir ve bu mekanizmalar daha karmaşık 

davranışların gelişimi için gerekli temeli oluşturur. Bu akımın bazı temsilcilerine göre ise, bilinç dışı dürtüler 

bireyin hangi alanda doyum sağlayacağını söyleyen iyi bir rehber olduğu için, meslek seçme konusunda 

rehberliğe ihtiyaç yoktur (Kuzgun, 1995, s. 95-99). 
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3.2. Kariyer Kararı Verme  

Kariyer seçimi kuramlarından ikincisi, kariyer kararının nasıl verildiğiyle ilgilenen kuramlardır. Alternatif 

meslekler arasından, bireylerin meslek tercihlerini nasıl yaptıkları bu kuramların ana konusu olmuştur 

(Greenhaus, 1987, s. 98). Bu kuramlar, Tiedeman ve O’Hara’nın kimlik kararı kuramı, Krumboltz’un sosyal 

öğrenme kuramı ve beklenti kuramıdır. 

 

3.2.1. Kariyer kararı verme süreci  

Tiedeman ve O’Hara, kariyer geliştirme süreci ve mesleki kararların içeriği üzerinde durmak yerine, karar 

verme sürecine odaklanmıştır (Tiedeman, 1961). Hatta kuramın sadece kariyer kararlarıyla sınırlı kalmayıp, 

hayatla ilgili diğer kararlara da uygulanabileceği vurgulanmıştır.  

Tiedeman mesleki gelişimi incelerken çalışma tarihinin (work history) de bir kriter olarak alınması gerektiğini 

belirtmektedir. Yazara göre çalışma tarihinin üç alt birimi ise a) seçilen pozisyonların türü, b) pozisyonların 

sırası ve c) her bir pozisyonda kalma süresidir (Tiedeman, 1961). 

Diğer gelişim kuramlarında olduğu gibi araştırma dönemi mesleki rehberlik açısından bu kuramda da önem 

taşımaktadır. Tiedeman ve O’Hara, meslek gelişimini bir kimlik gelişimi olarak görmektedir. Yazarlara göre, 

benlik, bireyin kendini algılamasından çok, kendisini değerlemesidir. Bu hayat boyu devam eden bir süreç 

olup, birey çalışma hayatında sorunlarla uğraşırken, benlik ve mesleki kimlik birbirlerini etkiler. Bireyin bir 

pozisyondan bir başka pozisyona geçmesi, yani kariyerindeki değişiklik, benliğine de yansır (Kuzgun, 1995, s. 

102). 

 

3.2.2. Sosyal öğrenme kuramı 

Mitchell ve Krumboltz, sosyal öğrenme kuramının kökünün klasik davranışçılık ve pekiştirme kuramına kadar 

uzandığını ifade etmektedir (Mitchell ve Krumboltz, 1990, s. 145). Sosyal öğrenme kuramına göre, bireylerin 

kişiliği ve davranış repertuarı, önceden var olan gelişimsel ve psişik süreçler yerine, bireyin yaşadığı öğrenme 

deneyimlerinden oluşmaktadır. Sosyal öğrenme yaklaşımı, kişilik ve becerilerin öğrenme deneyimleri sonucu 

oluştuğunu söylerken, insanların çevre tarafından kontrol edilen pasif varlıklar olduklarını kastetmez. Bu 

görüşe göre, insanlar zeki ve problem çözücü bireyler olarak, çevrelerindeki pekiştiricileri anlamak ve kendi 

ihtiyaç ve amaçlarına göre çevreyi kontrol etmek için mücadele ederler. 

Sosyal öğrenme kuramının kariyer kararı vermekle ilgili olarak cevabını aradığı temel sorular şunlardır:  

 Bireyler, neden belli bir mesleğe girerler?  

 Bireyler, hayatlarının belli dönemlerinde neden meslek değiştirirler veya değiştirmek isterler? 

 Bir meslek içinde, bireylerin neden değişik tercihleri vardır? 

Bu sorular çerçevesinde, sosyal öğrenme yaklaşımı, kariyer kararı verme sürecinde etkili olan faktörler 

üzerinde durmaktadır. Kariyer kararı vermeyi belli ölçülerde etkileyen bu faktörlerin başlıcaları, genetik 

yönelim, çevre şartları ve olaylar, öğrenme deneyimleri ile bilişsel, duygusal ve performansla ilgili tepki ve 

becerilerdir. Bu faktörlerin farklı biçim ve derecelerdeki kombinasyonu ve etkileşimi, farklı kariyer kararları 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Mitchell ve Krumboltz, 1990, s. 147-148). 

Sosyal öğrenme kuramına göre, birey-içi psikolojik faktörler ile sosyal ve ekonomik faktörlerin etkileşimi, 

bireyin kariyer seçimini, seçimdeki değişiklikleri ve tercihlerini etkiler. Bununla birlikte, öğrenme deneyimleri, 

görev becerileri, bireyin kendisi ve çevresi hakkındaki genellemeleri de kuramda önemli bir yere sahiptir 

(Peterson, Sampson ve Reardon, 1991, s. 56). Öğrenme deneyimleri, genetik özellikler ve çevrenin etkisi 
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sonucunda, bilişsel, duygusal ve performansla ilgili tepkiler ortaya çıkarır. Daha önce kazanılmış görevle ilgili 

beceriler, yeni işe taşınır ve bu beceriler, bireyin elde ettiği sonuçları etkiler. Öğrenme deneyimleri, 

genellemeler ve görev becerileri, bireyin bir mesleğe veya kariyer yoluna girmesiyle sonuçlanır (Taylor ve 

Giannantonio, 1990, s. 291). 

 

3.2.3. Beklenti kuramı 

Beklenti kuramı, rasyonel, hesaba dayalı ve bir amaca yönelik olarak karar vererek,beklenen sonuçlara 

ulaşabilmek için, belli faaliyetlerin seçilmesi üzerinde durur. Beklenti kuramının varsayımları şöyledir 

(Greenhaus, 1987, s. 99): 

 Birey bir mesleği seçerken, o mesleğin kazandıracağı sonuçlar ve ödülleri dikkate alır. Mesleği yaparken 
ulaşılacak sonuçların değeri, meslek seçimini belirler. 

 Birey, çok sayıda mesleği inceleyerek, mesleklerin muhtemel getirisini belirler. Araçsallık olarak ifade edilen 
bu durum, istenilen sonuçlara ulaşmak için mesleğin bir araç olduğunu vurgular. Sonuçların değerine bağlı 
olarak, mesleklerin sonuçlara ulaştırmadaki değeri zihinde sıralanır.  

Bir mesleği seçerken, mesleğin cazibesi, mesleği tercih için yeterli değildir. Birey, mesleğin gerektirdiği, bilgi 

ve beceriye sahip olup olmaması veya maddi kaynaklarının mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmaya 

yetip yetmemesine bağlı olarak bir mesleği tercih eder (Greenhaus, 1987, s. 101). Yani birey, mesleğin 

cazibesi kadar, mesleğe girebilmek imkanını da değerlendirerek mesleğini seçer. 

 

3.3. Kariyer Gelişim Süreci  

Kariyer geliştirmeye gelişim perspektifinden bakan bu çalışmalardan dikkat çekenler, Super’in benlik kuramı 

ile Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramıdır. 

 

3.3.1. Super’in benlik kuramı 

Super’e göre, kariyer geliştirme bireyin benlik kavramını geliştirmesi ve bunu değişik rollerde uygulaması 

sürecidir. Benlik kavramı, bireyin kabiliyetleri ve fiziksel özelliklerinin bir sentezi olarak tanımlanabilir. Kariyer 

seçimi, benlik kavramı ile dış sosyal ve ekonomik faktörlerin uzlaşması olarak görülebilir. İnsanların 

yaşadıkları ve çalıştıkları şartlar ile benlik kavramları, zaman içinde değişikliğe uğramasına rağmen; benlik 

kavramı olgunluk dönemlerinde durağanlaşmaya başlamaktadır. Bireyin hayat aşamalarında kazandığı 

deneyimler, onun ilgi ve kabiliyetlerini olgunlaştırırken, aynı zamanda benlik kavramını tanımasını da 

kolaylaştırmaktadır (Taylor ve Giannantonio, 1990, s. 289). 

Super’in kuramı “benlik kuramı” veya “rol kuramı” olarak da tanımlanan kavramsal bir modeldir (Yeşilyaprak, 

1995, s. 46). Kariyer seçimine gelişimsel bir yaklaşım olan benlik kuramı, benliğin bireyin meslek seçimini 

etkilediğini vurgular. Meslek, bireyin kendisini görmek ve yansıtmak istediği önemli bir alandır. Birey meslek 

tercihini ifade ederken nasıl bir insan olduğunu da ortaya koymaktadır. 

İnsan, hayatı boyunca çok çeşitli roller oynar. Gerçekleştirdiği başarılarını, başkalarının onu değerlendirmesini 

ve iyi yaptığı şeyleri sürekli değerlendirir. Bu deneyimler biriktikçe, birey kendisinin neleri daha iyi yaptığı ve 

hangi alanlarda başarılı olduğunu görme imkanına kavuşur. Yaşı ilerledikçe, kendisi hakkındaki yargıları 

birleştirerek oldukça tutarlı bir benlik tasarımı oluşturur. Bütün davranışlar bu benlik tasarımına göre 

şekillenir. Mesleki davranışları sırasında da benlik tasarımına uygun ve onunla tutarlı olanları seçer (Kuzgun, 

1995, s. 101). 
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Benlik tasarımının oluşması ve bir mesleki tercihe dönüşmesi, gelişim süreci boyunca bazı dönemlerden 

geçer. Bu dönemlerin her birisi, kendi içinde de alt dönemlere ayrılmaktadır. Ana dönemleri aşağıdaki gibi 

göstermek mümkündür (Peterson, Sampson ve Reardon, 1991, s. 56): 

 Büyüme (14 yaşa kadar) 

 Araştırma (15-24 yaşlar) 

 Yerleşme (25-44 yaşlar) 

 Koruma (45-64 yaşlar) 

 Çöküş (65 ve sonrası)  

 

3.3.2. Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramı 

Bu kurama göre kariyer seçiminde karar verme süreci üç evreye ayrılır: Hayal dönemi, geçici seçimler dönemi 

ve gerçekçi dönem. Hayal dönemi 6-11 yaşları arası olup, çocuk, çevresindeki kimselerle kurduğu özdeşime 

bağlı olarak mesleki tercihlerini yapar. Geçici seçim dönemi, ergenlik dönemine rastlamaktadır. Bu dönem, 

ilgi, yetenek, değer ve geçiş dönemlerinden oluşur. Gerçekçi dönem ise, araştırma, billurlaşma ve belirleme 

alt dönemlerini içerir (Kuzgun, 1995, s. 100). 

Ginzberg’e göre, kariyer seçimi hayat boyu devam eden bir karar verme süreci olup, bireyler, iş dünyasının 

değişen gerçekleriyle kendi kariyer amaçları arasındaki uygunluğu sürekli gözden geçirmekte ve iyileştirmeler 

yapmaktadırlar (Brown ve Brooks, 1990, s. 4). 

 

3.3.3. Gottfredson’un sınırlandırma ve uzlaşma kuramı  

Gottfredson çalışmalarını geleneksel kuramlarda eksik gördüğü zeka, sosyo-ekonomik statü, ırk ve cinsiyetin 

kariyer seçimindeki etkisi gibi alanlarda sürdürmüştür (Hackett, Lent ve Greenhaus, s. 11). Cinsiyet ve prestij 

temeli üzerine kurulu mesleklerin zihinsel haritası yaklaşımını geliştirmiştir (Külahoğlu, 2001, s. 363). 

Gottfredson'un kuramı, meslek tercihi kuramı, karar verme süreci, cinsiyet, zeka, sosyo-ekonomik düzey gibi 

bireysel faktörleri ve bireylerin amaçlarını gerçekleştirmek için kullandıkları stratejiler gibi unsurları bir 

bütünsellik içinde ele almakta ve sentezlemektedir.  

Meslek tercihi, benlik algısı ile meslek algısı arasındaki karşılaştırma sürecinin bir ürünü olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda birey, benlik algısıyla bağdaştırdığı mesleklere yönelirken, bağdaştıramadığı 

meslekleri reddeder. Bütün mesleklere giriş aynı derecede zorluk taşımaz. Gottfredson'a göre bireyler cinsiyet 

ve sosyal statü gibi faktörlerin farkına vararak seçimlerini sınırlandırır. Daha sonra bireyde girilebilecek 

mesleklere yönelik bir eğilim oluşur. Bireyler başlangıçtaki yönelimlerini çalıştıkları Alana uygun hale getirerek 

uzlaşmayı gerçekleştirir (Külahoğlu, 2001, s. 367-373).  

Gottfredson kariyer seçimini, alternatif kariyer seçeneklerinin sınırlandırılması ve bireyin tercihleri ile 

ulaşılabilir meslekler arasında uzlaşma sağlanması süreci olarak açıklamaktadır.  

 

3.4. Sosyolojik Kuram 

Sosyoloji biliminde çalışma, merkezi bir konuma sahiptir. Sosyolojinin kariyer ile ilgili alt dallarından birisi olan 

çalışma sosyolojisi, kariyer geliştirme konusunda, psikolojiden üç noktada farklılık göstermektedir (Hotchkiss 

ve Borow, 1990, s. 263): 

 Sosyologlar, çalışmayı, sosyal ve kurumsal bir olgu olarak ele alırlar ve geniş bir açıdan kariyer konusuna 
yaklaşırlar.  
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 Kariyer geliştirmede, psikolojik kuramların kariyer kararında bireyin önemli ölçüde söz sahibi olduğunu iddia 
etmelerine karşılık, sosyologlar, bireyin dışındaki kurumların kariyer kararını daha fazla etkilediğini 
vurgularlar.  

 Psikologlar, işteki performans ile ilgili olarak beklentiler, ilgiler, yetenekler gibi bireysel özelliklere önem 
verirken; sosyologlar, kurumsal faktörleri öne çıkarmaktadırlar. Geniş sosyal tabakalar, sosyologların kariyer 
seçimini açıklamakta üzerinde durdukları ana konulardandır. 

Statü elde etme modeli, kariyer seçimi konusunda çalışan sosyologların yaygın olarak kullandıkları bir 

modeldir. Statü elde etme modelinin temel varsayımına göre, ailenin statüsü çocuklarının mesleki düzeylerini 

şu sırayı izleyerek etkiler: Ailenin statüsü, uygun eğitim düzeyi, meslek hakkında önemli diğer kişilerin 

tutumları, okulla ilgili kariyer planları ve mesleki statü düzeyi. Bu etkileme yolu Şekil 2’deki gibidir (Hotchkiss 

ve Borow, 1990, s. 269). 

 

 

Şekil 2: Wisconsin Statü Kazanma Modeli 

Sosyolojik kuram, bireysel seçimler ile emek pazarının bu seçimler üzerindeki sınırlamalar arasındaki 

etkileşimini incelemektedir (Hotchkiss ve Borow, 1990, s. 263). Son dönemde yapılan çalışmalarda, yapısal 

sınırlılıklar üzerinde durulmaktadır. Sosyolojik perspektifin meslek seçimi kuramına katkısı, birey dışındaki bazı 

faktörlerin de meslek seçimini etkilediğini vurgulamasıdır. Bu faktörler arasında, yapılan işin kendisi ve emek 

pazarının yapısı dikkat çekmektedir. 

 

4. Örgütlerde Kariyer Geliştirme Uygulamaları 

 

4.1. Örgütsel Kariyer Geliştirme Sistemi Kavramı 

Örgütsel kariyer geliştirme sistemi; bir örgütün işgücü ihtiyacı ile bireylerin kariyer ihtiyaçları arasında denge 

kurma amacıyla yürütülen, organize, biçimsel ve planlı çabaların tümü olarak tanımlanmaktadır (Hotchkiss ve 

Borow, 1990, s. 4; Gutteridge, Leibowitz ve Shore, 1993). Örgütsel kariyer geliştirme sistemi ile, yöneticiler 

ve diğer işgörenlerin faaliyetleri örgütün politika ve prosedürlerine uygun olarak bütünleştirilir (Leibowitz, 

Farren ve Kaye, 1986). Örgütsel kariyer geliştirme sisteminin amacı, örgütsel ihtiyaçlar ile bireysel ihtiyaçların 

doğru bir biçimde eşleştirilmesi olarak da ifade edilebilir. Bir diğer ifade ile, örgütsel kariyer geliştirme; kişisel 

kariyer planlama ile örgütsel kariyer yönetimi süreçlerinin etkileşiminden ortaya çıkar (Gutteridge, 1986, s. 

54). Bu durumu Şekil 3 göstermektedir (Gutteridge, Leibowitz ve Shore, 1993, s. 2): 

 

 

 

          Ailenin  

          Statüsü 

 

 

     Sosyal-psikolojik                   Eğitimle elde               Mesleki 

         süreçler                edilen kazanımlar               kazanımlar 

 

         

        Bilişsel  

        değişkenler 

 

 

Şekil  2.3.  Wisconsin Statü Kazanma Modeli 
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Şekil 3. Kariyer Geliştirme Sistemi: Örgütsel İhtiyaçlarla Bireysel Kariyer İhtiyaçlarının İrtibatlandırılması 

 

4.2. Örgütsel Kariyer Geliştirme Sisteminin Yararları 

Örgütsel kariyer geliştirmenin bireyler, yöneticiler ve örgüt için yararlarından bahsedilebilir (Walker, 1992, s. 

196). Bireyler için doğru hedef belirleme ve plan yapmak, performansları hakkında geri bildirim almak, iş 

tatmini, bireysel sorumluluk almak, örgüt ve kendisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak gibi yararları söz 

konusudur. Yöneticiler için, astlarıyla iyi bir iletişim kurmak, performanslarını yakından izlemek ve geliştirmek, 

motivasyonlarını artırmak, çalışanların örgütte kalmasını sağlamak gibi yararları sayılabilir. Örgüt açısından 

ise, örgütsel bağlılığı artırmak, çalışanları geliştirmek ve iyi bir örgüt imajı oluşturmak başlıca yararlardır. 

Örgütsel kariyer geliştirme sisteminin kurulması sırasında işgörenlerin kariyer ile ilgili örgütten beklentileri de 

dikkate alınmalıdır. Bu beklentileri beş başlıkta toplamak mümkündür (Rotbenbah, 1982, s. 43-46):  

 İşgörenler, kariyer fırsatlarıyla ilgili olarak, örgütün performans ve terfi sistemleri arasında denklik 
beklemektedir, 

 İşgörenler, amirlerinin kariyer geliştirmede daha aktif bir rol almasını ve zamanında performans geribildirimi 
yapmasını beklemektedir, 

 İşgörenler, örgütteki kariyer ilerlemesi ile ilgili bilgilerden haberdar olmayı beklemektedir, 

 İşgörenler, çok sayıda değişkene bağlı olan kariyer ilerlemesi hakkında değişik düzeylerde bilgi 
gereksinmelerinin karşılanmasını beklemektedir,  

 İşgörenler, yaş ve mesleklerine bağlı olarak, kariyerlerinden tatmin olma düzeylerinin neden olduğu farklığın 
dikkate alınmasını beklemektedir.  

Örgütsel kariyer geliştirme sisteminin kurulması ve yürütülmesi sırasında işgörenler ve örgütten kaynaklanan 

bazı engellerle karşılaşılır. İşgörenlerin, kariyer geliştirmeyi örgütün sorumluluğu olarak görmesi, şansa 

bırakması, kariyer planlamanın kişi için anlamlı olmaması ve işgörenin kendisini değerleyememesi bu 

engellere örnek olarak verilebilir. Örgüt açısından bakıldığında ise, sistemin üst düzey yöneticilerle sınırlı 

 
ÖRGÜTSEL İHTİYAÇLAR 

 Gelecek iki-üç yıl için, örgütün ana stratejik sorunları nelerdir? 

 Gelecek iki-üç yıl için, örgütün karşı karşıya olacağı kritik ihtiyaçlar ve meydan 

okumalar nelerdir? 

 Bu  meydan okumalara karşı koyabilmek için gerekli kritik bilgi, beceri ve tecrübeler 

nelerdir? 

 Hangi kadrolama düzeyleri gerekecektir?. 

 Örgütün bu kritik meydan okumalara karşı koymak için gerekli gücü var mı? 

 

 

    

SORUN 

  İşgörenlerin,  kişisel etkinliklerini artırması, 

 tatmin olması ve kendilerini geliştirmesi, örgütün  

 stratejik amaçlarını gerçekleştirmesiyle irtibatlı mı? 

 

 

 

BİREYSEL KARİYER İHTİYAÇLARI 

Bireyler, örgüt içinde, aşağıdaki imkanları sağlayacak kariyer fırsatlarını nasıl 

bulabilir?   

 Güçlü yönlerini  kullanabilmesi, 

 Gelişim ihtiyaçlarına hitap edilmesi, 

 Cazip bir iş ortamı, 

 İlgileriyle eşleştirilebilen bir kariyer, 

 Değerleriyle eşleştirilebilen bir kariyer, 

 Kişisel tarzıyla eşleştirilebilen bir kariyer. 
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kalacağı, pahalı olacağı, işgörenlerin beklentilerini artıracağı, yöneticilerin sorumluluk almada isteksiz 

davranacakları, moda olarak görüleceği kaygıları ve kısa sürede sonuç alma isteği, örgütsel kariyer 

geliştirmede karşılaşılan güçlükler arasında sayılabilir(Gutteridge, 1986, s. 59). 

 

4.3. Örgütsel Kariyer Geliştirme Sisteminin Kapsamı 

 

Kariyer geliştirme programlarına bütün işgörenlerin dahil edilmesi sistemin etkinliği için gereklidir; fakat 

zaman ve maliyet faktörleri dikkate alınarak, programlara katılacak işgören grubu da genellikle sınırlı 

tutulmaktadır. Örgütlerde, yöneticiler, kariyer geliştirme için en önemli hedef gruplardan birisidir (Leibowitz, 

Farren ve Kaye, 1986, s. 34). 

 

4.4. Örgütsel Kariyer Geliştirme Araçları 

 

Örgütlerde kariyer geliştirme amacıyla kullanılan araçlar örgütten örgüte farklılık gösterebilir. Örgütsel kariyer 

geliştirme araçlarının kullanımı sırasında örgütsel kültür yanında örgütsel kademeler ve özel kariyer grupları 

da dikkate alınmalıdır. Örgütsel kariyer sisteminin biçimsel olmadığı bazı örgütlerde de kariyer geliştirme 

araçlarının bir kısmının kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu araçların kullanımından istenilen verimi elde 

edebilmek için örgütsel kariyer geliştirme araçlarını sistematik ve amaca yönelik olarak kullanmak 

gerekmektedir. Örgütlerde kullanılabilecek bir dizi kariyer geliştirme aracı Tablo 1’de sunulmuştur 

(Gutteridge, 1986, s. 61). 
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Tablo 1.Örgütsel Kariyer Geliştirme Araçları 

 

 

4.5. Örgütsel Kariyer Geliştirme Sorumlulukları 

Kariyer geliştirme sistemlerinde örgüt, yönetici ve çalışanların sorumlulukları vardır. İyi tasarlanmış bir kariyer 

sisteminde tarafların sorumlulukları açıkça tanımlanmalıdır (Leibowitz, Farren ve Kaye, 1986, s. 5). Örgütler, 

kariyer programları hakkında işgörenleriyle açık bir diyaloga girmeli; örgüt ve piyasanın durumu hakkında 

işgörenler bilgilendirilmeli; gelecekte gerekli olacak becerileri belirleme ve kazanmada işgörenlere yardımcı 

olunmalıdır. Örgütler, örgüt içi iş fırsatları ve hayat boyu öğrenme konularında da işgörenleri bilgilendirip 

desteklemelidir. Örgüt ve bireyin karşılıklı bilgi alışverişi ve iki tarafın açık ve dürüst ilişkisi, kariyer 

planlamayı, dolayısıyla örgütsel kariyer sisteminin yürütülmesini kolaylaştıracaktır. Örgütsel kariyer sisteminin 

yürütülmesi sırasında, örgüt ve bireyin karşılıklı etkileşimini artırmak amacıyla bazı teknikler kullanılabilir. 

Günümüzde örgüt yapılarının değişmesi, kariyer sorumluluklarında da değişikliklere neden olmaktadır. Sınırsız 

kariyer anlayışının yaygınlaşmasıyla, kariyer geliştirme sorumluluğu büyük ölçüde bireylere geçmektedir 

(Mirvis ve Hall, 1994, s. 365-380; Haskell, 1993, s. 51-54). İşgörenler, kendi kariyerlerini yönetme 

sorumluluğunu üstlenirken; örgüte de çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamaları 

sorumluluğu düşmektedir. Yöneticilerin sorumluluğu ise, sergiledikleri davranışlarıyla, örgüt çalışanlarının 

farkında oldukları ve onların örgütte kalıp kalmamalarına dikkat ettiklerini göstermeleridir (Waterman, 

Waterman ve Collard, 1994, s. 88). 

 

1.Kendini Değerleme Araçları 

 Kariyer planlama atölyeleri (workshop) 

 Kariyer çalışma kitapları 

 Emeklilik öncesi atölyeler 

2.Bireysel Danışma 

 Personel görevlisi 

 Profesyonel danışman 

-İçeriden 

-Dışarıdan 

 Yerleştirme (Outplacement) 

 Gözetim veya hat yöneticisi 

3. İç Emek Pazarı Bilgisi Değişimi 

 İç iş duyuruları 

 Beceri envanterleri 

 Kariyer yolu planlamaları 

 Kariyer kaynakları merkezi 

 Diğer kariyer iletişimi türleri 

4.Örgütsel Potansiyel Değerleme Süreci 

 Değerleme merkezleri 

 İlerleme öngörüleri 

 Yerleştirme/yedekleme planları 

 Psikolojik testler 

5.Gelişim Programları 

 İş rotasyonu 

 İşletme içi İK geliştirme programları 

 Dış seminer ve kurslar 

 Burs ve eğitim yardımı 

 Gözetimciler için kariyer danışmanlığı eğitimi 

 İki basamaklı ve çalışan eşlerin kariyeri programları 

 Rehberlik ve koçluk sistemleri 
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Günümüzde yaygınlaşmaya başlayan yeni iş ortamında, işgörenlerin kariyer ve bireysel gelişimlerini daha 

fazla kendi kendilerine tasarlamaları gerekmektedir (Giles ve West, 1995, s. 48-63). Kariyer gelişiminde 

bireyin sorumluluğunun artması, kariyer gelişiminde sadece belli dönemler yerine, kariyerin her aşamasının 

dikkate alınmasıyla sonuçlanacaktır. Kariyer geliştirmede bireyin sorumluluğunun artması, aynı zamanda, 

bireyin ailesi, eşi, çocukları, yaşlılar ve topluma daha fazla zaman ayırmasına da imkan sağlayabilir (Mirvis ve 

Hall, 1994, s. 369).  

 

4.6. Örgütsel Kariyer Geliştirme Sisteminin İKY Fonksiyonlari İle İlişkisi 

İnsan kaynakları yönetiminin amaçları arasında; nitelikli personel için çekici bir ortam yaratabilmek, başarılı 

işgöreni örgütte tutabilmek ve işgöreni güdülemek yer alır (Aldemir, Ataol ve Solakoğlu, 1993, s. 8). İnsan 

kaynaklarının tedarik edilmesi, geliştirilmesi ve örgütten ayrılmaları dinamik bir süreçtir. Bu dinamik sürecin 

alt sistemleri ise; insan kaynakları planlaması, tedarik ve seçim, eğitim ve geliştirme ve performans 

değerlemedir (Sonnenfeld, 1984). Burada sıralanan insan kaynakları alt sistemleri, bütünleşik olduğu ölçüde, 

kariyer geliştirme sisteminin etkin çalışmasına yardımcı olacaktır (Leibowitz, Farren, Kaye, 1986, s. 4; 

Gutteridge, Leibowitz ve Shore, 1993, s. 3). İnsan kaynakları yönetimi ana sisteminin bir alt sistemi olarak, 

eğitim, terfi, personel planlaması vb. sistemler birbiri ile etkileşim ve bilgi alışverişi içindedir. Bilgisayar 

teknolojisindeki gelişmeler, performans ile eğitim ve seçim gibi alt sistemler arası bağlantının kurulmasını 

kolaylaştırmıştır (Uyargil, 1994, s. 145-146). 

Örgütsel kariyer geliştirme sistemi, insan kaynakları faaliyetlerinin her birine, yeni bir bakış açısıyla 

odaklanmayı gerektirir. Her insan kaynakları faaliyeti, toplam kariyer sisteminin bir parçası olarak ele alınır ve 

bu çerçevede, program, politika ve iletişim oluşturulur (Gutteridge ve Hutcheson, 1984, s. 30.24).  

 

4.7. Örgütsel Kariyer Geliştirmede Başarı Faktörleri 

Örgütlerde kariyer geliştirme uygulamalarının başarısında etkili olan dokuz faktör şöyle sıralanmaktadır 

(Uyargil, 1994, s. 189-193): 

 Kariyer geliştirmeyi işletme stratejisi ile irtibatlandırmak,  

 İşgören ve örgütün ihtiyaçlarını paralel hale getirmek,  

 Kariyer geliştirme sistemi ve onun örgüt içi ilişkilerini tesis etmek,  

 Çok sayıda araç ve yaklaşım kullanmak,  

 Şirket genelinde bir kariyer geliştirme altyapısı oluşturmak; fakat, sistemi iş birimleri veya bölümler düzeyinde 
uygulamak,  

 Hat yöneticilerinin katılımını sağlamak,  

 Hat yöneticilerini sistemin yürütülmesinden sorumlu tutmak,  

 Kariyer geliştirme çabalarını değerlemek ve sürekli iyileştirmek,  

 Kariyer geliştirme sisteminin duyurusunu iyi yapmak. 

Örgütsel kariyer geliştirme sistemlerinin başarılı bir biçimde tasarlanması ve uygulanması uzun ve zor bir 

süreçtir. Örgütsel kariyer geliştirme sistemleri yukarıdaki faktörlerin dikkate alınması ile daha kolay uygulama 

imkanı bulacaktır.  

 

5. Kariyer Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar 
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5.1. Kariyer Alanını Etkileyen Değişimler ve Yeni Yaklaşımlar 

Teknolojik gelişmeler, yoğun rekabet ve küreselleşme yönetim ve organizasyon alanında yeni yaklaşımların 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yeni yaklaşımlar yönetim tarzlarını ve örgütsel yapıları derinden 

etkilemektedir. Yeni yönetim ve organizasyon yaklaşımlarının etkisi iki olgu üzerinde daha da belirgindir. Bu 

iki olgu; yönetim kademelerinin azalması ve örgütlerin bilgiye dayalı bir yönetim ve organizasyon anlayışına 

göre örgütlenmeleri olarak ifade edilebilir. Örgütsel kademelerin azaldığı ve çapraz fonksiyonlar yoluyla bilgi 

kazanma sürecinin yaygınlaşmaya başladığı örgütlenme biçimi mevcut kariyer anlayışında da değişikliklere 

yol açmaktadır. Hiyerarşik kademeler boyunca doğrusal ilerleme yerine; yatay ilerlemeler kariyeri 

biçimlendirmektedir. 

Yönetim ve organizasyondaki yeni gelişmeler sonucu yaygınlaşmaya başlayan yeni kariyer anlayışı 

işgörenlerin sistem yönelimli olmalarını gerektirmektedir. Sistem yönelimli bakış açısı, süreçler arası yatay 

ilişkileri ve bütünü görebilmek imkanı vermektedir. Bu amaçla çalışanların çapraz fonksiyonlarda tecrübe 

kazanması sağlanırken; aynı zamanda daha alt düzeydeki çalışanlara güç ve karar verme otoritesinin verildiği 

görülmektedir. Bu değişikliklerin kariyer anlayışına en belirgin etkisi, sınırlı sayıda fonksiyonda doğrusal 

ilerleme yerine çapraz fonksiyonlu kariyer hareketlerinin artması olarak görülmektedir (Bowen ve Lawler, 

1992, s. 29-41). 

Örgütlerde dikey kariyerden yatay kariyere geçişe etki eden faktörler dört başlık altında toplanabilir (Peiperl 

ve Baruch, 1997, s. 7-22):  

 Ekonomik gelişmenin yavaşlaması sonucu piramit biçiminde örgütlenmede değişiklikler meydana 
gelmektedir,  

 Yönetim kademelerindeki kişilerin daha uzun süre o pozisyonlarda kalacak olmaları, geriden gelenlerin önünü 
tıkamaktadır, 

 Yoğun rekabete cevap verebilmek ve maliyetleri azaltmak için, örgütler yönetim kademelerinde azaltmaya 
gitmektedir,  

 Örgütler, belli bir alanda uzmanlaşma yerine örgütün tamamını tanıyan geniş perspektifli yöneticiler 
yetiştirmeye yönelmektedir. 

Hiyerarşik örgütlerde, çalışanlar kendilerini örgüt içinde yükselme ile motive ederler. Ücret ve diğer ödüller 

bu örgütlerde hiyerarşik kademelere göre verildiği için üst kademelere yükselmek motivasyonu artırıcı önemli 

bir faktördür. Hiyerarşik örgüt yapılarının değişmeye ve yönetim kademelerinin azalmaya başladığı bir 

ortamda, çalışanları güdülemede kullanılabilecek yeni yollara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Günümüzde belirginleşmeye başlayan yeni kariyer modelinin dikkat çeken yönleri şöyle özetlenebilir: Yeni 

kariyer anlayışında, büyük örgütlerden ayrılanlar daha sonra bu örgütlerle iş yapan tedarikçi veya müşteri 

olarak kariyerlerine devam etmektedir. Bir başka gelişme, büyük örgütlerden ayrılan yöneticiler, kendilerini 

bir örgüt ile sınırlamak yerine meslekleri ve ait oldukları sektörle kendilerini tanımlamaya başlamaktadır. Yeni 

modelde, başarının ölçüsü; gelirini yükseltmek, sahip olduğu varlıkları artırmak ve kendi işini geliştirmektir. 

Bu modelin dikkat çeken son özelliği ise; yönetsel kariyerdeki kişilerin, iş ve aile arasında bir denge 

sağlamaya çalışıyor olmalarıdır (Peiperl ve Baruch, 1997, s. 7-22). 

Kariyer geliştirmede yeni yaklaşımların ortaya çıkması, yetkinlik kavramının önemini artırmıştır. Çünkü yeni 

kariyer yaklaşımlarında, belli bir işe özgü bilgi ve beceri yerine, birden çok iş için kullanılabilecek bilgi ve 

beceri sahibi olmak vurgulanmaktadır. Örgüt yapılarının değişmesi ve yönetimde yeni tekniklerin ortaya 

çıkması, işlerin yapısını ve o işleri başarmak için gerekli bilgi ve becerileri de etkilemektedir. Belli bir işi 

yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak yerine, daha geniş bilgi ve beceriler kazanarak, birden çok işi 

yapabilir olmak anlayışı yaygınlaşmaktadır. Yönetim pozisyonları için düşünüldüğünde ise, belli bir sektör 

veya örgüte has yönetim becerilerinden çok, farklı örgüt ve sektörlerde de yöneticilik yapabilecek özellikleri 

kazanmak önemli olmaktadır. 
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İş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak örgütlerde meydana gelen değişimler kariyeri doğrudan 

etkilemektedir. Bunun en belirgin sonucu örgütsel bağlılığın azalmasıdır. Örgütsel bağlılığı azaltan faktörler 

sadece işgörenin örgütünden memnun olup olmamasıyla ilgili değildir. Örgütten tatmin olamama, bağlılığı 

azaltan bir faktör olabilir; fakat asıl faktör işgörenin çalıştığı örgütün geleceği ile ilgili beklentileridir. 

Örgütlerin küçülmesi, yalınlaşması, dış kaynaklardan yararlanması ve geçici işgören çalıştırması, işgörenlerin 

kendilerini örgütleriyle sınırlamamalarına neden olmaktadır. Çünkü uzun süreli iş güvencesi azalmaktadır. 

Yeni yaklaşımların sonuçlarından birisi de örgütlerin işgörenlerin eğitimi ve geliştirilmesi için gerekli ilgi, 

destek ve ortamı sağlamakta istekli olmamalarıdır. Örgütler arası geçişin ve iş değiştirme sıklığının artması ile 

eğitim ve geliştirme için harcanan zaman ve maliyetin geri dönüş ihtimali azalmaktadır. 

Yeni kariyer yaklaşımlarının sonucu olarak profesyonelliğe ve mesleğe bağlılığa vurgu yapan bir kariyer 

anlayışı gelişmektedir. Bu anlayışa göre nitelikli işgörenlerin örgütler arası geçişleri kolaylaşmaktadır. Örgüt 

değiştirmeler sıklaştıkça sağlık harcamaları, sosyal güvenlik, iş arkadaşlarını kaybetmenin getirdiği stres ve 

geleceğin belirsiz olması işgörenleri zorlamaktadır. Yeni kariyer anlayışında ait olma ve sosyal destek gibi 

temel insan ihtiyaçları gözden kaçırılmaktadır. 

 

5.2. Sınırsız Kariyer Anlayışı 

1990’lı yıllara kadar yaygın olan klasik kariyer anlayışında yaşam boyu istihdam, hiyerarşi ve açıkça 

tanımlanmış iş pozisyonları öne çıkmıştır. 1990’lı yıllarla beraber klasik kariyer anlayışı ile tanımlanamayan 

yeni bir kariyer örüntüsü dikkat çekmektedir. Kariyer, giderek daha fazla hareketli (Yamashita ve Uenoyama, 

2006); sınırsız (Arthur ve Rousseau, 1996), dinamik ve değişken (Briscoe, 2005) bir hal almıştır. Günümüzde 

kariyer tek bir örgütteki bir işte uzun soluklu çalışmanın yanında, aynı örgütte birçok işte çalışmak, değişik 

örgütlerde aynı işte çalışmak ya da değişik örgütlerde değişik işlerde çalışmak şeklinde gerçekleşebilmektedir. 

Son 20 yılda kariyer alanında ortaya çıkan bu farklı örüntüye teorik çerçeve oluşturabilmek amacıyla çok 

sayıda çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Daha açık bir ifade ile son zamanlarda yapılan çalışmalar genel 

olarak “kariyerin değişen doğasını anlamak için yeni modeller geliştirmeye” yönelmektedir (Eby, Butts ve 

Lockwood, 2003, s. 689). Bu çalışmalar sonucunda portföy kariyer, dinamik/değişken kariyer, esnek kariyer 

ve sınırsız kariyer gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır (Erdoğmuş, 1999). Söz konusu yeni yaklaşımlar 

arasında sınırsız kariyer anlayışı, mevcut gelişmelere daha fazla cevap veren bir nitelikte olduğu için kariyer 

alanının yeni hâkimi olmuştur (Inkson, 2004).  

Klasik dikey ve hiyerarşik örgüt yapıları yerini yatay yapılara bıraktığı ve basıklaşma, esneklik ve küçülme 

nedeniyle örgütsel kariyeri oluşturan klasik kariyer yollarının ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir. Tek 

bir örgütsel düzende ortaya çıkan ve çalışanların kurum tarafından belirlenen yollar boyunca dikey olarak 

ilerlemesini öngören klasik kariyer yaklaşımı artık çalışmamakta; bunun yerine yeni, dinamik ve sınırsız 

kariyer anlayışı dikkat çekmektedir. Arthur tarafından sınırsız örgüt kavramından devşirilen sınırsız kariyer 

kavramı, tek bir işvereni aşan ardışık iş fırsatları (DeFilippi ve Arthur, 1994, s. 307) ya da tek bir örgütle 

sınırlandırılamayan kariyer (Eby, Butts ve Lockwood, 2003) olarak tanımlanmaktadır. 

İdeal bir sınırsız kariyerli çalışan şöyle tanımlanmaktadır: “İşverenden bağımsız (ben bir yazılım 

mühendisiyim), esnek bilgi birikimine sahip (yenilikçi, etkili ve/veya kalite yükseltici şekilde çalışmasını bilen), 

örgütten bağımsız bağlantılarını geliştiren (meslek ya da endüstri temelli bağlantılar), hiyerarşik olmayan bir 

yapıda çalışan (uygulama grupları) ve örgüt yerine kendisine bağlı” (DeFilippi ve Arthur, 1994, s. 320). 

Sınırsız kariyer kavramına en çok yöneltilen eleştiri, sınırsız kariyerin, sadece bilgi işçileri gibi belli bir azınlığı 

kapsadığı için, yetersiz olduğu ve bir teori sayılamayacağıdır (Pringle ve Mallon, 2003). Bu yaklaşıma göre 

sınırsız kariyerden bahsetmek için yüksek kariyer hareketliliği gerekmektedir. Yüksek kariyer hareketliliği ise 

ancak toplam çalışanların küçük bir oranını oluşturan yüksek kabiliyet sahibi, iyi eğitim görmüş ve örgütler 
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arası dolaşımda iş bulma sıkıntısı çekmeyen işgörenler için mümkün olmaktadır. Çalışanların çok büyük bir 

oranı bu özellikleri taşımadığı için sınırsız kariyer yaklaşımının yeterliliği ve kuşatıcılığı tartışılmaktadır. Sınırsız 

kariyer anlayışının tüm yük ve sorumluluğu bireylere yüklediği, niteliği düşük çalışanları dikkate almadığı gibi 

konularda eleştirilmektedir.  

 

6. Kariyer Sorunları 

 

Bireyler kariyerlerinin değişik aşamalarında bazı kariyer sorunlarıyla karşılaşabilirler. Bu sorunlar bireyin 

bulunduğu kariyer aşamasından kaynaklanabileceği gibi, cinsiyet, her iki eşin çalışması ve teknik özellikleri 

yüksek bir işteneticiliğe geçiş gibi sebeplerden kaynaklanabilir. 

Kişinin çalışma yaşamına başladığı ilk dönemlerde beklentiler ile gerçeklerin uyuşmaması önemli bir kariyer 

sorunu olarak karşımıza çıkar (Greenhaus, 1987, s. 122). Örgüte yeni katılan birey, okul eğitimi sırasında 

öğrendikleri ile örgütsel gerçekler arasındaki farklılıkları gördükçe kariyerin ilk dönemi uyum sorunlarıyla 

geçebilmektedir. Örgütsel sosyalleşme süreci bu dönemdeki uyum sorununu aşmak için en önemliçözüm 

yollarından birisidir. Ayrıca kişilerin öğrencilik yıllarında iş yaşamını yakından tanıyabilecekleri faaliyetlere 

katılmaları (kısmi zamanlı çalışma, staj vb) iş yaşamı ile ilgili daha gerçekçi beklentiler içine girmelerine, 

dolayısıyla uyum sorununu daha az yaşamalarını sağlamaktadır. 

Kariyer düzleşmesi ve bilgi-beceri eskimesi kariyer ortasında karşılaşılaniki önemli sorundur (Greenhaus, 

1987, s. 168-170). Kariyer düzleşmesi, bazen kişi için örgüt içi ilerleme imkanı kalmaması veya önünün tıkalı 

olmasından kaynaklanabilir. Bilgi beceri eskimesinin temelinde ise kişinin okul eğitiminden sonra yeni 

gelişmeleri izlememesi yer alır. Özellikle günümüzde bilginin hızla artması ve mevcut bilgi ve becerilerin kısa 

sürede eskimesi bireylerde yetmezlik sorununa neden olabilmektedir. Örgüt içi ilerleme imkanının kalmaması 

durumunda bireydeki düzleşme sorununu aşmakta örgütün sorumluluğu daha fazladır. Ancak bilgi-beceri 

eskimesi öncelikle bireyin kendi çabasıyla gidermesi gereken bir sorundur.  

Gözden düşme örgütsel kariyerin geç dönemde karşılaşılan bir diğer kariyer sorunudur. Emekliliğin 

yaklaşması ile birlikte, bazı bireylerde artık örgütün eskisi kadar kendisini önemsemediği, görüşlerine değer 

vermediği psikolojisi oluşabilmektedir. Bu psikolojinin hakim olduğu bireyin işe ve örgüte katkısı azalmaktadır. 

Bu psikolojiye sahip bireylere, kendilerinin örgüt için hala önemli oldukları hissini verebilmek bu sorunu 

azaltmaktadır.  

Çalışma yaşamında kadınların sayısının artmasıyla birlikte cinsiyete bağlı kariyer sorunları da önemli bir 

tartışma alanı olmuştur (Aytaç, 1997, s. 220). Özellikle örgütlerin üst kademelerinde çalışan kadın yönetici 

sayısının azlığı sıkça dile getirilmektedir. Cam tavan sendromu olarak isimlendirilen bu sorunun gelişmiş 

ülkeler için de hala geçerli olduğu bilinmektedir. Cam tavan sendromu, üst kademelere yükselen kadınların 

önüne konulan, keyfi, görünmez ve yapay engelleri ve ayrımcılığı ifade etmektedir. Cam tavan sendromu; 

erkeklerin koyduğu engeller, kişinin kendisinin koyduğu engeller ve kadınların birbirine koyduğu engeller 

olarak üç grupta toplanabilir (Örücü, Kılıç ve Kılıç, 2007, s. 117-135). Burada kadınların birbirlerine koydukları 

engellerin başında kadınların birbirlerini çekememeleri (Kraliçe arı sendromu); kadınların karşılaştıkları bir 

diğer sorundur. Bu kariyer sorunun temelinde ise, kadınların tepe yönetimde ‘tek kadın’ olmayı bir başarı ve 

ayrıcalık göstergesi olarak algılaması ve bu seviyelerde başka kadınların bulunmasını istememesidir.  

Cinsiyete bağlı kariyer sorunları bağlamında dile getirilmesi gereken sorunlar arasında, kadınların 

kariyerlerinde daha fazla araların (ınkıta) olması, ücret adaletsizliği ve ailedeki sorumluluklarının fazlalığı 

sayılabilir. 
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Çalışan eşlerin kariyeri son dönemlerde önemi artan bir diğer kariyer sorunudur (Sekeran ve Hall, 1989, s. 

159). Bu sorun bir önceki paragrafta değinilen cinsiyete bağlı kariyer sorunları ile birlikte ele alındığı zaman 

daha anlamlı olmaktadır. Eşlerden her ikisinin de çalışması, aile içi sorumluluklar, eşlerin aynı örgütte 

çalışmaları, eşlerin farklı örgütlerde çalışmaları, coğrafi yer değiştirmeler bu bağlamda sıralanabilecek sorun 

alanlarıdır (Sekeran ve Hall, 1989, s. 224). 

Örgütlerde teknik personelin kariyeri de son dönemlerde önemi artan bir sorun olarak dikkat çekmektedir. 

Teknik/fonksiyonel özellikleri ile çalışan kişiler kariyerlerinin ilk dönemlerinde teknik işlerde çalışırken, 

zamanla bu kişilerin teknik alanda çalışmaya devam etmek yerine yönetim kademelerine geçme isteği 

artmaktadır. Bu kişilerin yönetim kademelerine geçmesi bazen iyi bir teknik elemanın kaybı ve kötü bir 

yöneticiye sahip olmak ile sonuçlanabilmektedir. Bu kişiler yönetim kademesine geçirilmedikleri zaman ise, 

onları örgütte tutmak zorlaşmaktadır. Bu sorunu aşmak için teknik personel için iki basamaklı kariyer yolu 

oluşturulmaktadır. Ayrıca kişi mutlaka yönetsel kariyere devam edecekse belirli bir hazırlık döneminden sonra 

teknik kariyerden yönetsel kariyere geçiş sağlanmaktadır (Erdoğmuş, 2001, s. 16-22).  

Kariyer yönelimleri farklı olsa bile, işgörenler açısından yönetim pozisyonlarında kariyere devam etmek daha 

cazip olmaktadır. Meslek hayatının başlarında teknik kariyer önemli iken, sonraki yıllarda yönetim alanı hem 

maddi ödüller, hem de güce sahip olma bakımından tercih edilmektedir. İki basamaklı kariyer yolu hakkında 

yapılan çalışmaların üzerinde durdukları en önemli konulardan birisi kariyerin sosyo-kültürel boyutudur Bu 

durumu teknik kariyerin üç temel problemi olarak ele almaktadır (Debackere, Buyens ve Vandenbossche, 

1997, s. 54). Birincisi; kültürel değerler dolayısıyla bilimsel/teknik kariyer ile yönetsel kariyer farklı 

değerlendirilmektedir. Örgütlerde yönetsel kariyer ilerlemesi hem işgören hem de toplum açısından daha 

cazip görülmektedir. İkinci olarak; ücret, statü ve örgütsel prestij açısından teknik kariyere sahip yöneticiler, 

yönetsel kariyere eşit bir düzeye gelse bile, teknik kariyerde ilerleyen kişiler güce sahip olmamaktadır. 

Üçüncüsü ise; örgütler teknik kariyer ilerlemesi ile ilgili başlangıçta koydukları kriterlerden daha sonra 

dönebilmektedir.  

Son dönemlerde kişiler gelirlerini artırmak, yeni beceriler kazanmak veya tecrübe kazanmak gibi sebeplerle 

düzenli işleri yanında, ilave işler de yapma eğilimindedir.Ay ışığı sorunu olarak tanımlanan bu olgunun 

temelindeiş güvenliği yatmaktadır denilebilir. Bu çaba, düzenli işle ilgili sorun çıktığı zaman, boşta kalmamak 

adına yapılan bir tür iş güvencesi arayışıdır (Aytaç, 1997, s. 226).Kişinin birden fazla işte çalışmaya 

başlaması, iyi dengelenemezse, bu durum bir başka soruna dönüşebilmektedir. Hangi kariyerin kişi için 

önemli olacağı sorun olmaktadır. Örgütler açısından ise sorun; mevcut çalışanın işine yoğunlaşması yerine, 

başka iş ve arayışlar içinde olması, bunun sonucunda verimlilik ve bağlılık sorunlarının artmasıdır.  
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İNSAN ve İŞSİZ PSİKOLOJİSİ 

 

1. Algılama 

 

Bu başlık altında algılamanın tanımı, algılama süreci ve aşamaları anlatılacak daha sonra da algılamayı 

etkileyen faktörler, atıf teorisi ve algılama hataları üzerinde durulacaktır.  

 

1.1. Algılamanın Tanımı 

Her birey kendisine özgü “dünyasına”, çevresini sadece kendisine has olan görme ve anlama yöntemine 

sahiptir. Bu nedenle, aynı olayı iki ayrı kişiden bambaşka şekillerde duymak mümkündür (Mullins, 1993). 

Algılama, insan yaşamı için son derece önemli süreçlerden biridir. Çevremizde dikkat çekmeyi bekleyen çok 

sayıda uyaran vardır ve algılama kalitesi doğrudan çevredeki uyaranları bir başka ifade ile duyu organlarına 

ulaşan bilgileri düzenleme, işleme ve yorumlama şekline bağlıdır (McKenna, 2010).  

“Algılama dış çevremizde bulunan bütün objeleri, farklı biçimde ve durumda beş duyumuzda oluşturdukları 

izlenimler ve sinir sistemimizde örgütlenmelerle bize tanıtan ve bizi bu konuda bilinçlendiren ruhsal bir 

fonksiyondur” (Güney, 2006, s. 121). Duyum organları yoluyla elde edilen bilgilere anlam vermeyi, bilgileri 

yorumlayarak bir yargıya varmayı içeren bu süreçte, algılama uyarıcıların duyu organları tarafından 

alınmasıyla başlamakta ve bir davranışla sona ermektedir (Tevrüz, Bozkurt ve Artan, 1999). Algılama için 

özetle şöyle bir çerçeve oluşturmak mümkündür: uyaran – dikkat ya da seçme – düzenleme -yorumlama – 

yanıtlama (McKenna, 2010).  

İnsanın tutumları, inançları, heyecanları, alışkanlıkları, geçmişteki yaşantıları ve edinmiş olduğu deneyimler, 

uyarıcı ile davranış arasına girer ve bir ara süreç olarak işler. Davranışı doğrudan etkileyen uyarıcının kendisi 

değil, bunun kişi tarafından algılanış biçimidir. Bu nedenle algı, bir olayla ilgili gerçeği değil bireysel yorumu 

ifade etmektedir (Tevrüz vd., 1999; Erdoğan, 1999). 

Algılama, bireyin deneyimleri doğrultusunda çevresel uyarıları seçili olarak kavraması ve düzenlemesidir. 

Kişinin dünyayı kavraması hali olan algılama, bireyin çevresindeki değişkenleri seçili olarak alması ve organize 

etmesidir. Algılama yoluyla birey öncelikle çevreyi değerlemek için bir birikim oluşturur, daha sonra da yeni 

aldıklarını bu birikimle karşılaştırarak değerler. Birey çevresindeki olguları, yargıları ve yetenekleri 

doğrultusunda ele alır ve belirli bir zaman içerisinde daha önceki bilgi ve yargıları ile bütünleştirir (Erdoğan, 

1999). 

 

1.2. Algılama Süreci ve Aşamaları 

 

Bireyin çevresinden gelen bilgileri alma, düzenleme ve yorumlama süreci olan algılama, bilginin bir karara 

veya bir davranışa dönüşmesi olarak da yorumlanabilir. Çevreden gelen her bir uyarı (bilgi) ile kişinin günden 

güne hayat deneyimi aynı zamanda sonraki algılama süreçleri için gerekli zemin oluşmaktadır (Schermerhorn, 

2006). Bu kapsamda Şekil 1’de de görüldüğü üzere algılama süreci duyumsama, düzenleme, yorumlama ve 

davranış olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır (Mullins, 1993, s. 132). Aşağıda bu aşamalar açıklanmıştır. 
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1.2.1. Duyumsama 

Herhangi bir bilginin işlenebilmesi için öncelikle duyu organları ile alınması yani duyumsanması gerekmektedir 

(McKenna, 2010, s. 134). Duyum, duyu organları yoluyla insana ulaşan çevredeki uyarıcıların&bilgilerin içeri 

alma süreci olarak adlandırılmaktadır (Tevrüz vd., 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Algılama Süreci ve Aşamaları 

 

İnsanlar, bir uyaranı alıp işledikten sonra bilinçli olarak bir davranışla karşılık verebileceği gibi refleks denilen 

istem dışı şekilde de tepkiler verebilmektedir. Uyaranların nasıl duyumsanıp algılandığına ilişkin çeşitli 

görüşler bulunmaktadır. Ortak görüş ise, birey uyaranları alıp işlerken çeşitli bilgiler eklemekte ve/veya 

A 

Çevreden 

gelen uyarılar 
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mantık ve 

anlam 
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Uyarının 
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Sergilenecek 

davranışın 

belirlenmesi 
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Duyumsama Düzenleme Yorumlama Davranış 
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kendisine gelen bilginin bazı kısımlarını atlamakta ya da görmezden gelebildiği yönündedir. Birey eğitim 

düzeyi, deneyimleri, kişilik özellikleri kadar bilgiyi hangi amaçla kullanacağı da işleme sürecini etkilemektedir 

(McKenna, 2010).  

 

1.2.1.1. Algı eşikleri 

Duyu organlarının uyarım eşiklerinin belirli sınırlarda olması yani belli enerji seviyelerinde uyarılabilmeleri, 

algılama sürecini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Örneğin, insan 380 ile 780 nanometre dalga boyundaki 

ışığı görebilirken, karınca ve balarıları ultraviyole ışığını dahi görmektedir (McKenna, 2010). Benzer şekilde 

işitme, tatma, koklama ve dokunma duyuları için de uyarılma aralıkları hayvanlara göre farklılık 

göstermektedir. Algı eşikleri ile ilgili bazı temel kavramlar şunlardır (Passer vd., 2009): 

 Mutlak Eşik: Uyarılma için gerekli asgari enerji miktarıdır.  

 Fark Eşiği: İki uyarıcı arasındaki fark edilebilir asgari farktır. 

 Algısal Savunma: Görmek/duymak istenilmeyen uyarıcılara karşı eşiğin yükselmesidir. 

 Algısal Duyarlılık: Görmenin/duymanın çok arzu edildiği durumlarda eşiğin düşmesidir. 

 Bilinçaltı Algı: Kişinin uyarıcıyı algıladığını fark etmemesi durumudur. Örneğin; ABD’de fark edilmeyecek kadar 
kısa bir sürede “çok susadın, git kola al” şeklindeki yazının sinema ekranında gösterilmesi yasaklanmıştır. 

 Kanal Kapasitesi: Aynı anda çevreden alınıp işlenebilecek uyarıcı/bilgi sayısıdır. Alıcıların kanal kapasiteleri ve 
belli seviyelerdeki enerji miktarlarıyla uyarılabilmeleri çevreden toplanabilecek bilgi miktarını kısıtlamaktadır. 
Örneğin insan için kanal kapasitesi 7±2 dir. 

 

1.2.1.2. Dikkat (Algıda seçicilik) 

Çevredeki tüm uyaranların duyumsanması mümkün olmadığı için duyu organları bir seçim yapmak zorunda 

kalır. Algıda seçicilik olarak adlandırılan bu durum önemli görülen uyaranların seçilmesi ve diğerlerinin göz 

ardı edilmesi anlamına gelmektedir (McKenna, 2010, s. 135).  

Genellikle kişiler, ihtiyaçlarını karşılamada kendilerine yardımcı, kendilerine tatmin sağlayan bir olguya ilişkin 

faktörlerden kaynaklanan uyaranları veya geçmişte algılayıp bilgi sistemi içinde yer alan olguları kolay 

algılarlar. Algısal seçimde, kişi dış dünyadan aldıklarını filtreleyerek uyaranlardan bazılarını diğerlerine göre 

daha önemli hale getirmektedir (Erdoğan, 1999). Ancak önemli bilgiler atlandığı takdirde yanlış anlamalar ve 

buna bağlı yanlış kararlar ortaya çıkabilmektedir (McKenna, 2010). Algıda seçiciliği etkileyen faktörler dış ve 

iç faktörler olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır (Tevrüz vd., 1999, s. 22): 

Dış Faktörler: Herhangi bir uyarıcının göze çarpıcı olması algılanma şansını artırmaktadır. Örnek olarak 

aşağıdaki faktörler verilebilir. 

 Şiddeti fazla veya yoğun olan uyarıcılar 

 Büyük 

 Hareketli 

 Diğerleriyle zıt düşen 

 Olağandışı 

 

İç Faktörler: Algılayan kişinin özellikleri, uyarılara karşı yöneltici olup, kişinin dikkatini belli bazı uyarıcılara 

çevirmektedir (Tevrüz vd., 1999). Kişi çevresindeki uyaranlardan ihtiyaç duyduklarını, hoşuna gidenleri veya 

gitmeyenleri daha kolay ve kendisi için önem sırasına göre algılamaktadır (Erdoğan, 1999). Bu kapsamda 

algıda seçiciliği etkileyen iç faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tevrüz vd., 1999, s. 22):  

 Aşinalık: Örneğin, kadınların bir toplantıda birçok elbise içinden kendi elbisesine benzer olanları seçip 
görmesidir. 
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 Kazanılmış bilgi ve deneyimler: Örneğin, işsizliğin nedenleri ile ilgili farklı alanlardaki uzmanların farklı 
yorumlarda bulunmasıdır. 

 İhtiyaçlar, istekler, duygular: Örneğin, acıkan kişinin yiyecekleri veya işini değiştirmek isteyen kişinin yol 
üzerindeki iş ilanlarını daha çabuk fark etmesidir. 

 

1.2.2. Düzenleme 

Algılama sürecinin ikinci aşaması düzenlemedir. Kişinin çevresindeki uyaranları duyumsaması, iç ve dış 

faktörler doğrultusunda seçmesi sonunda tüm girdiler değerlendirilmekte, bir yapbozun parçaları gibi 

düzenlenmekte ve anlam kazanmaktadır (Erdoğan, 1999).  

Kişilerin belli bir algılama kapasiteleri olduğundan daha önce söz edilmişti. Algılamadaki sınırlılık nedeniyle, 

kişi çevredeki tüm uyaranları duyumsayamamakta ve kimi zaman bir olay, cisim ya da kavramla ilgili eksik 

bilgilerle ya da tam olarak kavrayamadığı verilerle karşı karşıya kalmaktadır. Buna bağlı olarak düzenleme 

aşamasında, alınan girdilerle ilgili birtakım gruplamalar, tamamlamalar ve basitleştirmeler yapılmaktadır. 

Düzenleme aşamasında aşağıdaki süreçler algılamayı kolaylaştırmaktadır (Passer vd., 2009): 

 

Şekil – Zemin Algısı  

Kişinin uyarıcıları, odak alan ve kenar alanda toplayarak düzenlemesi olarak tanımlanmaktadır. Buna göre 

algısal anlamda dikkat edilen şey şekil, onun ardında kalanlarsa zemin olarak algılanmaktadır Odak alana 

girenler (şekil olanlar) nettir, belirgindir; arkalarda kalanlar (zemin olanlar) ise siliktir. Mesela kalabalık bir 

ortamda arkadaşını dinleyen bir kişi tarafından, arkadaşı ve anlattıkları şekil, diğer insanlar ve nesneler ise 

zemin olarak algılanmaktadır. 

 

Gruplama 

Uyarıcıların anlamlı bir şekilde bir araya toplanarak gruplanmasıdır. Gruplama bazı kurallara göre 

yapılmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Tamamlama: Tamamlanmamış şeyleri tamamlayarak algılama eğilimidir. Örneğin, kesik çizgilerle 
oluşturulmuş şekil, ilk anda kare olarak algılanmaktadır ya da baskı hatası nedeniyle bazı harfler eksik 
olmasına karşın, yazı bütün olarak okunabilmektedir.  

 Devamlılık: Korna çalarak birbirini takip eden araçların, bir konvoy olarak algılanmasıdır. 

 Yakınlık: Birbirine yakın olan nesne ya da insanların bir grup olarak algılanmasıdır. Örneğin, bir durakta 
bekleyen bir kadın, bir erkek ve bir çocuk aile olarak algılanabilecektir.  

 Benzerlik: Benzer parçaların bir araya getirilmesi eğilimidir. Bir fabrikada çalışanların üniforma renklerine göre 
beyaz ve mavi yakalı olarak algılanmasıdır. Yakınlık ve benzerliğin bir arada olduğu durumlarda, birey yakınlık 
kuralına göre algılamaktadır. 

 

 

 

 

 Tamamlama        Devamlılık  Yakınlık Benzerlik 
 Tamamlama        Devamlılık  Yakınlık Benzerlik 



285 

 

 

Şekil 2: Algı Yasaları 

 

Değişmezlik 

 

Karmaşık olan ve devamlı olarak değişen bir çevrede kişinin dengeyi korumasını sağlamaktadır. 

 Renk Değişmezliği: Kırmızı bir gülün gece ve gündüz kırmızı görülmesidir. 

 Büyüklük Değişmezliği: Arkadaşının boyunu her mesafede kişinin sabit olarak algılamasıdır. 

 Şekil Değişmezliği: Uygun boyda vida seçmeye çalışan bir işçinin, farklı mesafelerde duran vidalardan 
istediğini seçmesidir. 

 

1.2.3. Yorumlama 

Kişinin seçtiği ve düzenlediği uyarıcılara anlam vermeye başladığı, değerlendirme yaptığı aşamadır. Böylelikle 

anlamsız olan bilgiler bir değer kazanmaya başlamaktadır. Yorumlamanın belirgin özellikleri şunlardır (Tevrüz 

vd., 1999; Erdoğan, 1999): 

 Sübjektiflik: Kişi bilgileri alıp yorumlarken, hislerine, düşüncelerine ve sahip olduğu ruh haline göre 
yorumlamayı kişiselleştirebilir. 

 Yargılayıcı: Kişi alıp değerlendirdiklerini doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin olarak yargılayabilir. 

 Karışıklık: Kişinin algıladıkları kendisinde bir düşünsel birikim oluşturur. Bu birikim bazen gerçeğin dışında 
olabilir veya gerçekten farklı olabilir. Algılayıcı aldıklarını ihtiyaçlarına göre düzenler ve yorumlar. Bu 
yorumlara göre de algısal bütünlüğe ulaşır. 

 

1.3. Algılamayı Etkileyen Faktörler 

Algılamayı etkileyen temel faktörler, algılayan, hedef ya da algılanan ve ortam olarak sıralanabilir. Bunlar şu 

şekilde kısaca açıklanabilir (Hiriyappa, 2009, s. 96): 

 Algılayan: Algılayanın deneyim, ihtiyaç ve duyguları algılama sürecini doğrudan etkilemektedir. 

 Hedef: Algılama, hedefin yorumlanmasını içermektedir. Farklı veya belirsiz hedeflerin yorumlanması farklıdır. 

 Ortam: Kişinin içinde bulunduğu ortam ve durum algılamayı etkileyebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algılama 

Algılayanın Özellikleri 

 İhtiyaç ve güdüler 

 Kişilik  

 Deneyim ve bilgi birikimi 

 
Algılanın Özellikleri 

 Görünüş 

 İletişim 

 Davranış 

 
Ortamın Özellikleri 

 Fiziksel ortam 

 Sosyal yapı 

 Örgütsel yapı 
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Şekil 3: Algılamayı Etkileyen Faktörler 

 

Bireyin çevresinde yer alan değişkenleri algılaması; 

 Algıladığı objenin özelliklerine 

 Bu objenin daha önce kişi tarafından tanınmış olmasına 

 Algılayanın zihninde objeye ilişkin düzenlenmiş bir bilginin bulunmasına bağlıdır (Erdoğan, 1999). 
Yukarıdaki şekilde bu özellikler gösterilmiştir. 

 

1.4. Atıf Teorisi 

Kişinin sahip olduğu sosyal değerler, inançlar, sosyal roller, alışkanlıklar, duyguları, beklentileri bir atıf 

çerçevesi oluşturmaktadır. Atıf çerçevesi, kişinin olaylara hangi yönden bakacağını ve hangi kıstaslara göre 

değerlendirme yapacağını belirlemektedir. 

Atıf, birey tarafından bir davranışa sebep olarak algılanan faktörlerin yorumlanma biçimidir. Atıf teorisini 

geliştiren Heider (1958), davranışların algılanan içsel ve dışsal faktörlerin bir birleşimi olarak ortaya çıktığını 

savunmaktadır.  

 İçsel faktörler: Beceri, yetenek, kişinin sergilediği çaba veya bireyin yorgunluk derecesi gibi kişisel özellikleri 
ifade etmektedir. 

 Dışsal faktörler: Örgüt kuralları, politikalar, yöneticilerin durumu, hava, fiziksel koşullar gibi çevresel şartları 
içermektedir. 
Kelly (1973), atıf yaparken ve seçilen içsel ya da dışsal faktörlerin belirlenmesinde 3 temel kriterin etkili 

olduğunu ileri sürmektedir. 

 Farklılık: Sergilenen davranış ne derece farklı? 

 Mutabakat: Sergilenen davranış benzer bir durumda diğer insanlardan tarafından sergilenenlerle ne derece 
benzerlik gösteriyor? 

 Tutarlılık: Sergilenen davranış, bireyin kişiliği ya da karakteri ile ilişkili midir? 
İçsel faktörlere atıf yapan kişiler, yetenekleri, becerileri veya çabaları sonucu performanslarını 

etkileyebileceklerine inanırlar. Dışsal faktörlere atıf yapan kişiler ise performanslarının kendi etkileri dışında 

daha çok dış faktörlerden etkilendiğini düşünürler. Araştırmalar, içe atıf yapan kişilerin dış atıf yapanlara göre, 

işlerinden daha fazla tatmin sağladıklarını ve daha çok yönetsel pozisyonlarda bulunduklarını göstermektedir 

(Mullins, 1993; Arnold, Cooper ve Robertson, 1998).  

 

Weiner’in atıf modeli 

Bu modelde başarılı ve başarısız davranışlar ele alınmakta, kişinin kendisi ile ilgili yaptığı atıflar üzerinde 

durulmaktadır. Weiner’a göre, kişinin davranışlarını içe veya dışa yüklemesi kendisi ile ilgili algısını ve kendini 

değerlendiriş biçimini etkilemektedir. Kişinin kendisi hakkında oluşturduğu algı, atıfta bulunduğu sebeplerin 

önemine göre kişiyi ya şevklendirecektir ya da hevesini kaçıracaktır. 
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İnsanlar başarılarını iç sebeplere yükledikleri zaman başarı arzusu fazlalaşmakta, iş tatmini artmakta ve benlik 

değeri yükselmektedir. Oysa kişiler başarısızlıklarını yeteneksizliklerine yüklediklerinde her şeyden 

vazgeçmekte, ilerisi için düşük beklentiler geliştirmekte, özsaygı ve özgüvenleri azalmaktadır (Tevrüz vd., 

1999). 

 

1.5. Algılama Hataları 

İnsanların çevrelerindeki kişilerle etkileşim içerisinde iken sergiledikleri 4 temel eğilim; çeşitli zorluklara, 

algısal sorunlara ve yanlış anlamalara neden olabilmektedir. 

 

1.5.1. Stereotype (Kategorize etme) 

Olumlu ya da olumsuz özellikleri, genel bir kategori ya da benzer özellikler doğrultusunda bir kişiye atfetme 

eğilimidir. Söz konusu kişiye ait algı, bu kişinin bir birey olarak tanınmasından çok belli beklenen özellikleri 

içermektedir. Bu nedenle bu eğilim bir tür tipleme ya da rol yapışması olarak tanımlanabilir.  

Stereotyping, algılama ve diğer insanlar hakkında yargıda bulunma sürecini çok daha karmaşık verilerle 

uğraşmak yerine basitleştirmeyi sağlamaktadır. Kategorizasyon, bir kişi ait olduğu düşünülen grup özellikleri 

üzerinden değerlendirildiğinde ortaya çıkmaktadır. İnsanların benzer özelliklere sahip olmaları nedeniyle 

gruplara dahil oldukları kabulü nedeniyle, kategorize etme eğilimi doğmaktadır. Buna bağlı olarak, tam 

anlamıyla gerçeği bilmeden kişiler hakkında önyargıda bulunabilmekteyiz. Örneğin: 

 Milliyet açısından; “Almanlar düzenli ve çalışkandır.” 

 Meslek açısından; “Muhasebeciler sıkıcı insanlardır.” 

 Yaş açısından; “Gençlere güven olmaz.” ya da “Orta yaşın üzerindeki yetişkinler, yeni fikirleri dikkate almaktan 
hoşlanmazlar.” 

 Fiziksel açıdan; “Kırmızı saçlı insanlar, coşkulu kişilerdir. 

 Cinsiyet açısından; “Kadınlar, aşırı duygusaldır.” “Tüm erkekler, önyargılıdır.” 

 Eğitim açısından; “Üniversite mezunları zekidirler.” 

 Sosyal açıdan: “İşsiz insanlar, tembeldirler.” 
Kategorizasyon, çok sayıda bilgiyle baş etmemizi sağlaması bakımından yararlı ancak yanlış özelliklerin 

atfedildiği durumlarda olumsuz sonuçlanabilecek bir süreçtir. 

 

1.5.2. Hale etkisi 

Bir kişiye ait algının tek bir olumlu ya da olumsuz özellik üzerinden formüle edilmesidir. Hale etkisi, tek bir 

özelliğin referans alınması nedeniyle kişinin diğer özelliklerinin göz ardı edilmesi ya da algılanmamasına neden 

olmaktadır. Hale etkisine örnek bazı durumlar aşağıdaki gibidir: 

 Bir işgören adayının zamanında randevusuna gelmesi, şık giyinmesi ve samimi davranması, seçme-yerleştirme 
uzmanını etkileyebilir. Bunun sonucunda uzman, adayın teknik becerileri, nitelikleri ve deneyimini yeteri 
kadar değerlendirmeyebilir. 

 İlk işinde iyi bir performans sergileyen yeni işe başlamış bir işgören, terfi uygun kişi olarak değerlendirilebilir.  

 Dakiklik ya da uyumluluk gibi tek bir özellik, tüm yetkinlik ve performans değerlemesi açısından işin niteliği ve 
niceliği yerine temel kriter haline gelebilir. 

 

1.5.3. Algısal savunma 

Bireyin rahatsız edici ya da tehdit olarak algıladığı verilerden sakınması ya da göz ardı etmesi eğilimine algısal 

savunma denir (Mullins, 1993). Bir başka tanımda ise bireyin algısal alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik 

gösterdiği direnç hali olarak ifade edilmektedir. İnsanlar bilgileri seçerken, kendi bakış açılarını destekleyen 

bilgileri tercih etme ve karşıt görüşleri değerlendirmeme eğilimi taşımaktadırlar. Örneğin, bir yönetici 



288 

 

çalışanlardan birinin terfisine karar verdiğinde, tüm uyaranlar (veri havuzundan) olumlu verileri seçmekte ve 

kararını desteklemeyen bilgileri farkında olmadan göz ardı edebilmektedir. 

Algısal savunma, kişinin içsel ve dışsal uyaranları yanlış değerlendirmesine neden olabilmektedir. Algısal 

çatışma olarak da adlandırılabilen bu tür durumlarda, insanlar kendilerini rahatsız eden verileri, rahatsız 

etmeyen bilgilerden sonra algılamaktadırlar. Örneğin, bir işletmede ortaya çıkan bir sorun karşısında bu 

sorundan en fazla etkilenecek kişiler, sorunu en son algılayan grubu oluşturabilmektedir. 

Algısal çatışmanın bir diğer şekli, kişinin kendisini rahatsız eden verileri algılamaktan kaçınmak için var 

olmayan bazı verileri de algılaması durumudur (Erdoğan, 1999). Örneğin; yeni mezun bir işgören adayı, iş 

görüşmelerinde iyi performans sergilememesine rağmen, işe alınmamasını deneyimsiz olması ile açıklayabilir. 

 

1.5.4. Yansıtma ve tahminde bulunma 

Bireyin kendi duygu, motif ve özelliklerini başkalarına yansıtması, çevresindekilerle ilgili algısının 

çarpıtılmasına neden olabilir. Algılayan, kendisi ile çok sayıda ortak özellik taşıyan kişileri daha olumlu 

algılayıp, daha hızlı tanıyabilir. Öte yandan, kendisi ile ortak özellikler taşımayan ve bu nedenle 

tanımlayamadığı kişilerin olumsuz bulduğu özelliklerini abartma eğilimi gösterebilir.  

Algılar, kişisel inanç ve duygular tarafından çarpıtılmaktadır. Bu bağlamda, insanlar diğer kişileri her zaman 

kendisinden daha olumsuz algılama eğilimindedirler (Mullins, 1993, s. 149).  

 

1.5.5. Kendine yontma 

Bireyin bir durumun olumlu sonuçlarını kendi ile özelliklere, olumsuz sonuçları ise dışsal faktörlere 

atfetmesidir. Örneğin, hedefi gösterilen müşterilere ürün satmayı başaran bir satış elemanı, bu durumu ikna 

yeteneğine, kişilerin ihtiyaçlarını anlama becerisine bağlarken; olumsuz sonuçlanan durumları yeterli görüşme 

süresinin olmamasına, zor müşterilerin kendine verilmesine ya da satmaya çalıştığı ürünün kalitesizliği gibi 

sebeplere yüklemesidir. 

 

1.5.6. Oyuncu – seyirci etkisi 

İnsanlar, başkalarını dışarıdan gözlemlediği durumlarda az veri ile yorumda bulunmak zorunda 

kalmaktadırlar. Oysa kendileri için benzer bir durum söz konusu olması halinde, hem içsel sebepleri hem de 

dışsal faktörlerin daha çok farkında olduklarından, benzer iki durumu kendileri ve başkaları açısından farklı 

değerlendirebilmektedirler. Örneğin, yolda düşen birini gördüğünde, durumu kişinin dikkatsizliği ile açıklayan 

biri, kendisi düştüğünde yolun da bozuk olmasını sebep olarak gösterebilmektedir. 
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2. Psikolojik Yaklaşımlar 

 

Modern psikolojinin gelişimi sürecinde, araştırmacıların psikolojiyi ele alma biçimlerinde ve odaklandıkları 

konularda birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Psikolojik yaklaşımları oluşturan bu farklılıklar bağlamında; 

Davranışçı, Psikanalitik, Hümanistik (İnsancıl), Bilişsel, Ayırıcı Özellik ve Biyolojik Yaklaşım kuramları 

açıklanacaktır. 

 

2.1. Davranışçı Yaklaşım 

Davranışçılık, gözlemlenebilir davranışların öğrenilme ve şekillenme biçimlerini araştıran psikolojik 

yaklaşımdır. Davranışçı Psikolojinin ortaya çıkmasında Rusya'da Ivan Pavlov'un, ABD'de ise Edward 

Thorndike'ın yaptığı hayvan deneyleri etkili olmuştur. Pavlov klasik şartlanmayı ortaya koyarken; Thorndike, 

etki ve egzersiz kanunu gibi birtakım kanun ve kuralları belirlemiştir. Pavlov ve Thorndike’ın araştırmalarıyla 

beraber John B. Watson, 1913’te yayınladığı “Davranışçıların Gözünden Psikoloji” adlı kitabıyla davranışçı 

akımı başlatan isim olmuştur. Watson dışında Guthrie, Hull ve Skinner önemli davranışçılardır. Bunlar 

arasından Skinner tartışmaya açık şekilde davranışçı yaklaşımın en coşkulu entelektüeli ve en güçlü temsilcisi 

olmuştur. Davranışçılık, 1920’den 1950’ye kadar Amerikan akademik psikoloji araştırmalarında baskın 

yaklaşım olarak gözlenmiş olup, bugün dahi etkilidir (McAdams, 2009; Hilton, 2001, s. 415).  

Davranışçı Psikoloji, uyarıcı ile davranış arasında bağ kurulması sonucunda öğrenmenin geliştiğini, olumlu ya 

da olumsuz pekiştireçler sonucunda davranışların değiştirilebileceğini kabul etmektedir. Davranışçı 

Psikolojinin ortaya çıkışına zemin hazırlayan isimlerden Pavlov, laboratuarda köpeğin salgı sistemi üzerine 

çalışırken, köpeğin yiyeceği kendisine getiren kişiyi gördüğünde de salya akıttığını fark etmiştir. Bunun 

üzerine yaptığı deneyler sonucunda geliştirdiği Klasik Koşullanma, Davranışçı Akımın en çok bilinen öğrenme 

kuramı olmuştur (Güney, 2006). 

Pavlov gibi öğrenmeyi koşullanmış tepki olarak açıklayan bir diğer davranışçı Guthrie’dir. Öğrenmede zihinsel 

yapıların ya da faktörlerin bulunmadığını savunan Guthrie, öğrenmeyi, uyaran ve tepki arasındaki ilişki olarak 

açıklamaktadır. Birey, belli bir durumda gösterdiği davranışı, benzer durumla karşı karşıya kaldığı her 

durumda tekrarlayacaktır. Guthrie'ye göre öğrenme, tepkinin uyarana karşı ilk gösterilişinde sağlandığından, 

ödül veya pekiştirmeye gerek yoktur (Senemoğlu, 2011). 

Hayvan deneyleri ile davranışçı yaklaşımın temel kavramlarının oluşmasına katkıda bulunan Thorndike, 

öğrenmeyi problem çözme sürecine benzetmiştir. Buna bağlı olarak problemle karşılaşıldığında yapılan çeşitli 

deneme-yanılma davranışlarıyla çözüm üretildiğini ve böylece öğrenmenin gerçekleştiğini savunmuştur. 

Örneğin, Thorndike'ın yaptığı bir deneyde, kafese yerleştirilen 

kedi dışarıdaki yemeğe ulaşmak için yaptığı sağa-sola koşma ve 

sıçramalar esnasında tesadüfen kapı mandalına bağlı ipi 

çekmesi sonucu kapı açılmış ve dışarı çıkmayı başarmıştır. 

Deney tekrarlandıkça kedinin dışarı çıkma süresi kısalmıştır. 

Thorndike, deneme-yanılma ile bir hedefe ya da bir ödüle 

ulaşmayı sağlayan davranışların öğrenildiği sonucuna ulaşmıştır 

(Schultz ve Schultz, 2007). 

Thorndike’ın üzerinde durduğu bir diğer konu, tepkinin birey 

Şekil 1: Thorndike kutusu 
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üzerinde bıraktığı etkidir. Tepkiden elde edilen doyumun, davranışın tekrar edilme sıklığını artıracağını 

böylelikle uyarıcı-tepki ilişkisinin pekiştirildiğini belirtmiştir. Tatminsizlik durumunda ise kişi yeni alternatiflere 

yönelerek, yeni bir deneme-yanılma uyarıcı-tepki bağını güçlendirdiği ve pekiştirdiği yolundaki ilkesi” etki 

yasası olarak tanımlanmıştır. Ayrıca uyarıcı-tepki bağının, aynı uyarıcı ve aynı tepkinin birlikte tekrar tekrar 

ortaya çıkması ile güçleneceğine ve tepkide meydana gelecek bir azalmanın bu bağı zayıflatacağına ilişkin 

egzersiz yasası tanımını geliştirmiştir. Sonuç olarak Thorndike, ödül ya da başarının, ödüllendirilmiş 

davranışın öğrenilmesini arttıracağını; öte yandan ceza ve başarısızlığın, ilgili davranışı yineleme eğilimini 

azaltacağını belirtmiştir (Elden, 2003, s. 8). 

Davranışçı Yaklaşımın kurucusu John Watson, deneysel uygulamaları ve hayvan psikolojisi ilkelerini, insana 

uygulamak istemiştir. Ruh, bilinç gibi kavramlar gerçekliği olmayan ve eski yanlış felsefelerden kalma terimler 

olarak kabul etmiş ve bunları reddetmiştir. Bunun sonucunda insan davranışını, etki ve tepki açısından 

objektif şekilde gözlemlenebilen bir etkinlik olarak ele almıştır (Schultz ve Schultz, 2007). Bu bağlamda 

herhangi bir bebeği alıp, nasıl bir yetişkin olması isteniyorsa, o şekilde yetiştirebileceğini iddia etmiştir. Diğer 

bir ifade ile doğru ortam koşullarını sağlayarak, ebeveynlerin çocuklarının kişiliğini belirleyebileceğini öne 

sürmüştür. Watson’ın söz konusu iddiaları, ünlü filozof John Locke’un “boş levha” felsefesi ile benzerlik 

göstermektedir. Locke, insanın doğduğunda zihninin boş bir levha ya da temiz bir kağıt parçası gibi 

olduğunu, yaşanan deneyimlerin boş levhayı doldurarak karakteristik özellikleri oluşturduğunu belirtmiştir. 

Locke, doğuştan gelen özellikleri reddederek, çevrenin insan kişiliğini belirlediğini vurgulamıştır. Skinner 

(1971) ise, bir kişinin dünyaya göre davranmadığını, dünyanın kişiye göre hareket ettiğini ekleyerek, 

davranışçı yaklaşımın temel aldığı “adil ve mutlu bir çevre, adil ve mutlu bireylerin oluşmasına yardımcı olur” 

kabulünü desteklemiştir (McAdams, 2009). 

Davranışçılara göre çevre davranışı öğrenme yoluyla şekillendirmektedir. Bireylerin kişiliğini belirleyen ne 

öğrendikleri ile ilişkilidir. Bu süreçte bireyleri öğrenmeye motive eden etken ise haz alma ve acıdan kaçma 

isteğidir. Faydacılık felsefesi ile ortak yönleri olan davranışçılık, insanlara haz veren durum ve eylemleri iyi, 

acı veren durumları ise kötü olarak tanımlamıştır. Bu doğrultuda, öğrenmenin temel amacı, daha fazla haz 

almak ve daha az acı yaşamak olarak ifade edilmiştir (McAdams, 2009, s. 68). Nesnel bir bilim olmak için tüm 

ruhsal kavram ve terimleri reddeden davranışçı yaklaşım, davranışa neden olan ve davranışı takip eden 

uyarıcıları gözleyerek öğrenmeyi açıklamaya çalışmıştır. Davranışçılar için uyaran ve bu uyarana organizmanın 

verdiği tepki önemlidir. Uyaran ile tepki arasındaki etkileşimde zihinsel süreçler gözlemlenebilir olmadığından 

önem taşımamaktadır (Selçuk, 2001, s. 123).  

Davranışçı yaklaşımın öncelikli araştırma konularını; kaslarla ilgili hareketler, iç salgı bezi tepkileri gibi 

davranış verileri oluşturmuştur. Davranışın nesnel olarak incelenmesinin, belirli bir tepki öncesindeki 

uyarıcının tahmin edilmesine imkan vereceği iddia edilmiştir. Bu durum, davranışçılığın en önemli 

faydalarından biri olarak kabul edilmiştir. Yani uyarıcı-tepki ilişkilerinin tamamen tanımlanması sonucu, insan 

davranışı istenen şekilde yönlendirilebilecektir. Bunun sonucunda tepkiler için iki farklı sınıflandırma 

yapılmıştır. Birincisi, doğrudan gözlemlenebilir açık tepkiler ve iç organların hareketleri gibi örtük tepkilerdir. 

Örtük ifadesini kullanmasına rağmen, organizmanın içindeki hareketlerin çeşitli araçlarla gözlemlenebilir hale 

geleceğini vurgulamıştır. İkinci sınıflamada ise doğuştan gelen öğrenilmemiş tepkiler yani refleksler ve 

öğrenilmiş tepkiler ifadelerini kullanmıştır (Schultz ve Schultz, 2007). 

Watson içgüdüler ve kalıtımla gelen yeteneklerin olmadığını ileri sürmüş ve yetişkinliğin çocukluk 

koşullanmalarının bir ürünü olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle öğrenme, davranışçı yaklaşımın en fazla 

odaklandığı konulardan biri haline gelmiştir. Öğrenme kuramlarının önemli bir kısmının davranışçı psikologlar 
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tarafından geliştirilmiş olmasının temelinde bu durum yatmaktadır. Ne var ki insan davranışının sadece 

geçmiş deneyimlerle şekillendiği görüşünün iradeye ve seçme özgürlüğüne yer vermemesi, birçok psikologun 

davranışçı yaklaşımı ve öğrenme kuramlarını sorgulamasına neden olmuştur (Schultz ve Schultz, 2007). 

 

2.2. Psikanalitik Yaklaşım 

 

Yirminci yüzyılın en etkili psikologlarından Sigmund Freud (1856-1939), psikanalizin kurucusudur. Freud ve 

arkadaşları, psikanalizi bilimsel psikoloji akımının dışında, tıbbi amaçla terapi gören hasta vakalarından 

yararlanarak geliştirmişlerdir. Ancak psikanaliz kişilik psikolojisi üzerinde azımsanamayacak kadar büyük bir 

etki oluşturmuştur. Psikoloji dışında antropoloji, siyaset bilimi, edebiyat, güzel sanatlar, sinema gibi pek çok 

alanda freudyen yaklaşım kabul edilmiştir. (McAdams, 2009).  

Psikanalitik yaklaşımın temel çalışma konusunu normal dışı davranışlar oluşturmuştur. Temel metot olarak ise 

kontrollü laboratuar deneyleri yerine klinik gözlem tercih edilmiştir. Freud, bilinçaltı konusunda çeşitli felsefi 

görüşler ortaya atan Fechner’in görüşlerinden etkilenmiştir. Fechner, insan zihnini bir buzdağına benzetmiş 

ve buzdağının görünmeyen kısmı olarak bilinçaltının insan davranışlarına yön verdiğini iddia etmiştir. Bunun 

sonucunda psikanalitik ekol, davranışçı yaklaşımın karşı çıktığı bilinç ve bilinçaltı kavramları çerçevesinde 

gelişme göstermiştir (Schultz ve Schultz, 2007).  

Psikanalitik görüşün temelinde Freud’un motivasyon teorisi yatmaktadır. Motivasyon teorisi ise 4 prensipten 

oluşmaktadır (McAdams, 2009): 

 Determinizm: Dış güçlerin, kişinin davranış ve deneyimlerini belirlemesi “determinizm” olarak 

tanımlanmaktadır. Freud’a göre, kişi kendi kaderini belirleme gücüne sahip değildir. İnsan, 

satrançtaki piyonlardan farksızdır ve hamleleri belirleyen bir başka güçtür. Freud, kişinin yaşamını 

kontrol eden güçlerin, kişinin kendi içinde olduğunu ve kaynağının temel olarak ilk içgüdü ve 

dürtülere dayandığını ileri sürmüştür.  

 Güdü: Freud, en önemli dürtüleri ise cinsellik ve saldırganlık olarak tanımlamıştır. Birey, cinsel 

tatmin ve saldırganlığı için uygun çıkış kanalları aramaktadır.  

 Çatışma: Davranış ve deneyimlerimizi belirleyen güçler arasında daimi bir çatışma yaşanmaktadır ve 

bu durum anksiyeteye neden olmaktadır. Günlük yaşamda çatışma ve anksiyeteden tamamen 

kaçınmak mümkün değildir. Çünkü çatışma temel isteklerimiz ile sosyal sınırlamalar arasında 

yaşanabildiği gibi, kendi içimizdeki güçler arasında da yaşanmaktadır.  

 Bilinçaltı: Kişinin davranış ve deneyimlerini belirleyen aynı zamanda anksiyeteyi başlatan güçler, 

kişinin kendisi tarafından bilinememektedir. Bireyin yaşamındaki en önemli belirleyiciler ve çatışma 

kaynakları, kişinin bilinci dışındadır. Bu durum Freud tarafından bilinçaltı olarak tanımlanmıştır. 

Freud, cinsellik ve saldırganlığı insan motivasyonunun en büyük iki kaynağı olarak ifade etmiştir. İlgili yazında 

da Freud’un görüşleriyle örtüşür şekilde, cinsellik ve saldırganlık psikolojik yaşamın iki enerji kaynağı olarak 

belirtilmiştir. Freud, 19. yüzyılın enerji mekanizmaları modelinden etkilenerek, insan zihnini enerji kullanan bir 

makineye benzetmiş ve ruhsal enerjinin biyolojik dürtülerle ortaya çıktığına inanmıştır. Freud, içgüdü ve 

dürtüleri ikili şekilde gruplandırmıştır (Carducci, 2003): 

1. Cinsellik ve diğer tüm yaşamsal dürtüler 

2. Saldırganlık ve diğer ölümle ilgili dürtüler 
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Freud, insanın doğuştan getirdiği cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin, kişinin sosyal hayata adapte olmasını 

zor hale getirdiğini belirtmiştir. Sosyal uyumsuzluğu önlemek için ebeveyn, eğitici ve birey için otorite 

oluşturan kişi ve yapıların çocukluktan itibaren kişi üzerinde kural, ceza ve baskılarla yaptırımlarda 

bulunduğunu ileri sürmüştür (Cüceloğlu, 2006, s. 31). Öte yandan gerçek yaşamda çok fazla kural ve 

yapılması gereken ödev vardır; bunlar kişinin tamamen dürtülerinin peşinden gitmesine izin vermemektedir. 

Bunun sonucunda da içgüdüler; fantezi ve rüyalarda ortaya çıkmaktadır. Günlük yaşamda ise son derece 

kapalı ve başkalarının algılamayacağı şekilde ifade edilmektedirler (McAdams, 2009). Örneğin dil sürçmesi, 

unutma ve hataların, bilinçaltındaki isteklerden kaynaklandığı düşünülmektedir (Cüceloğlu, 2006). Çoğu 

zaman kişinin kendisi dahi davranışının gerçek kaynağını fark edemez ki psikanalitik yaklaşımın ilgilendiği 

temel konu da budur (McAdams, 2009, s. 255-256).  

Psikanaliz, normal dışı davranışları çeşitli vakalar üzerinden incelerken, birtakım yöntemlerden yararlanmıştır. 

En sık başvurulan yöntemlerden biri olan serbest çağrışım tekniği; saçmalığı, ayıplığı, yasak oluşu 

sorgulanmadan, açık ve içten şekilde hastanın konuşmasının teşvik edilmesini içermektedir. Bu yöntemle 

anormal davranışların olası sebepleri olduğu düşünülen bastırılmış hatıra ve düşüncelerin, tekrar bilince 

getirilmesi ve farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Öte yandan Freud, rüya yorumlamayı bir analiz 

yöntemi olarak kullanmıştır. Rüyada görülen nesne ve kişilerin gerçekte neyi temsil ettiğini tanımlamaya 

çalışmıştır (Schultz ve Schultz, 2007). 

Freud’un vaka araştırmalarında, serbest çağrışım metodu uygulanan hastaların, öykülerine bir süre sonra 

devam edemediği ya da devam etmek istemediği gözlenmiştir. Freud, ortaya çıkan bu direncin duygusal 

açıdan bir korunma yolu olmakla birlikte, problemin kaynağına gittikçe yaklaşıldığının bir göstergesi olduğunu 

savunmuştur. Direnç kavramı beraberinde, acı veren düşünce ve hatıraların bilinçten dışarı atılması olarak 

tanımlanan bastırmanın formüle edilmesini sağlamıştır (Schultz ve Schultz, 2007). 

Freud, insan kişiliğinin bilinç, bilinçaltı ve bilinç dışı olmak üzere üç bölümden oluştuğunu belirtmiştir. Bilinç 

sistemi, dış dünyadan gelen ya da içsel fizyolojik algıları anlamakta ve duygu, düşünce, tutum ile heyecan 

durumlarını bulundurmaktadır. Bilinç öncesi, bilinç düzeyinde algılanabilen zihinsel olayların kısa süreliğine 

bilinçaltına doğru itildiği ancak bireyin isteğiyle hatırlayabildiği bölümü kapsamaktadır. Bilinçaltı ise, bilinçli 

algılamanın dışında kalan tüm zihinsel olayları, kişinin farkında olmadığı cinsel ve saldırgan güdülerini içeren 

bölümdür. Freud, insan kişiliğinin id (alt benlik), ego (benlik) ve süperego (üst benlik) olarak adlandırdığı üç 

temel birimden oluştuğunu iddia etmiştir. İd, kişiliğin en ilkel, bencil, kalıtımsal dürtü ve arzuları içeren 

kısmıdır. Sonucu ne olursa isteklerinin yerine getirilmesini bekleyen id, bilinçaltına gömülü durumdadır 

(Engler, 2009). Freud’a göre id’in isteklerinin doyurulduğu birincil süreçler baskın olduğu zaman, davranışı 

akıl değil arzu ve eğilimler şekillendirmektedir. Ego ise id’i kontrol altında tutmaya çalışan, kişiliğin aklı temsil 

eden yönüdür. İd’in arzularını mümkün olduğu kadar yerine getirme yönünde hareket eden ego, mantıklı ve 

gerçekçi olan ikincil süreçlere dayalı olarak çalışmaktadır. Son olarak süperego, toplumsal kuralları, doğru-

yanlış, iyi-kötü tanımlarını içeren yöndür. Ego ve süperegonun bir kısmı bilinçaltında, bir kısmı ise bilinçte 

bulunmaktadır. Öte yandan Cüceloğlu, “id’in arzu, istek, nefs; egonun mantık veya entelekt; süperegonun ise 

vicdan olarak düşünülebileceğini” belirtmektedir (Cüceloğlu, 2006, s. 407-408; Passer vd., 2009). Freud 

kişilik yapısı, “Kişilik Özellikleri ve Tipleri” kısmında daha detaylı anlatılacaktır. 
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2.2.1. Savunma Mekanizmaları 

Bilinçaltının yöneldiği cinsel içerikli ya da saldırgan davranışlar, bilinç düzeyine çıkamayacak kadar kişiyi 

rahatsız edici boyutlarda olabilir. Böyle durumlarda egonun sıkıştırılması nedeniyle anksiyete (kaygı) ortaya 

çıkmaktadır. Ego, bu düşünce ve istekleri bilinçaltına iterek kaygıyı azaltmaya çalışmaktadır. Egonun bu tür 

durumlarla başa çıkabilmek için geliştirdiği yöntemlere savunma mekanizmaları denir.  

 

Bastırma 

Freud'a göre doğrudan anksiyeteyi ortadan kaldırdığı için bastırma savunma mekanizmalarının 

çekirdeğindedir (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 47). Kişinin kendisini tehdit eden herhangi bir uyaranı, hayatına 

giren ve ona travmatik deneyimler yaşatan herhangi birini unutmaması, hatırlamamasıdır (BİLTEK, 2011). 

Egonun, tehdit edici düşünce ve istekleri bilinç dışında tutma ve bilince ulaşmasına izin vermeme çabası 

olarak da tanımlanmaktadır (Burger, 2006, s. 82). Örneğin; fobilerin neden kaynaklandığı çoğu zaman 

bilinmez. Bunun nedeni fobiye neden olan olayın hatırlanmak istemeyecek kadar kötü bir deneyim sonucu 

oluşması olabilir. Bireyin bastırma ihtiyacı hissettiği istek veya deneyimleri, sürekli olarak bilinçaltında 

tutulmaya çalışılacağı için, yorucu olabilmektedir.  

 

Yer Değiştirme  

Kişinin dürtülerini tehdit edici kişi ya da nesneden, daha az tehdit edici bir başkasına yöneltmesidir. Yer 

değiştirmenin çok yaygın olmayan bir örneği, kişinin tepkisini kendisine yöneltmesidir. Bu durum kişide 

depresyon ya da değersizlik duygusuna neden olur. Yer değiştirme mekanizmasına çok sayıda örnek vermek 

mümkündür. İşvereni tarafından eleştirilen bireyin, eve geldiğinde önemsiz bir konudan dolayı eşiyle 

tartışmaya başlaması sık rastlanan bir örnektir (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 48). 

 

Yansıtma 

Kişinin kendi dürtü, tutum, davranışlarını veya bunların sonuçlarını bir başka kişiye ya da dış faktörlere 

atfetmesidir. Örneğin; kişinin iş bulamama nedeni olarak deneyimsizliğini değil referansı olmamasını ileri 

sürmesidir. Sınavda başarısız olan öğrencinin, sınav sonucunu başkalarının kopya çekmesine ya da 

öğretmenin konuyu yeterince iyi anlatamamasına bağlamasıdır. Yansıtmanın bir başka formu, kişinin 

arkadaşını çok kıskandığı halde, arkadaşının onu kıskandığını iddia etmesidir (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 48). 

 

Yüceltme 

Bireyin isteklerini toplum tarafından kabul edilebilir düşünce ya da eylemlere dönüştürmesidir. Yüceltme, 

sağlıklı ve yapıcı bir mekanizma olarak görülmektedir. Çünkü birey alt benliğindeki düşünce ve istekleri 

yasaklamadan dürtülerin amacını ya da yöneldiği nesneyi değiştirmektedir (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 47). 

Örneğin; kişi saldırganlık dürtülerini futbol gibi oyunlarla yüceltebilir. Taraftarları kendisini saldırgan 

oyunundan dolayı takdir ediyor olabilir.  
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Mantığa Bürüme 

Kaygı ve anksiyete ile başa çıkmanın bir başka yolu, gerçeği değiştirerek, benliği koruma çabasıdır. Mantığa 

bürüme, istenmeyen istek, davranış ya da sonuçların farklı ve mantıklı gerekçelerle açıklanmaya çalışılmasıdır 

(Hjele ve Ziegler, 1976, s. 49). Örneğin; işten çıkarılan kişinin, “maaşı azdı”, “ulaşım çok zordu”, “terfi imkanı 

yoktu” gibi gerekçelerle durumu açıklamasıdır. 

 

Karşıt Tepki Geliştirme 

Kişinin, rahatsızlık duyduğu duygu ve düşünceleri sadece reddetmeyip aynı zamanda bu duygu ve 

düşüncelerin aksi yönünde tutum ve davranışlar geliştirmesidir (BİLTEK, 2011). Karşıt tepki geliştirme ile kişi, 

sakındığı düşüncenin kabul edilemez olduğuna inanıp, o kavramın ne kadar yanlış olduğunu kendi kendine 

kanıtlamaya çalışır (Burger, 2006, s. 84). Cinsel isteklerinden rahatsız olan bir kişinin, pornografinin 

engellenmesine yönelik eylemlere öncülük etmesi bu tür savunma mekanizmasına örnek olabilir.  

 

Reddetme 

Reddetmede kişi, gerçeğe dair herhangi bir bilince sahip olsa da kaygı yaratan uyaranın varlığını reddederek 

yok saymaktadır (BİLTEK, 2011). Örneğin; sınav sonuçları açıklandı ve kötü bir not alındı. Bu kötü notun 

alınmış olmadığını varsayarak, öğretmenin puanları toplarken bir yanlışlık yapmış olduğunu düşünme 

reddetme davranışıdır. Bir başka örnek; herhangi bir arkadaşından nefret eden bir kişinin, ona aşırı sevgi 

gösterilerinde bulunuyor olmasıdır.   

 

Gerileme 

Anksiyete karşısında kişinin geçmişte kendisini daha güvende hissettiği bir gelişimsel döneme çoğunlukla 

çocukluk dönemine geri dönmesidir. Yetişkinlerde sıkça rastlanabilen bazı gerileme örnekleri şunlardır: aşırı 

öfkelenmek, dudak bükmek, surat asmak, otoriteye asilik etmek, hızlı araç kullanmak, eşyalara zarar vermek 

vb. (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 49). Öte yandan, yaşça büyük bir çocuğun stresli olduğu bir dönemde tekrar 

yatağını ıslatmaya başlaması gerilemenin bir başka örneğidir (BİLTEK, 2011). 

 

2.2.2. Yeni Freud’cu Kuramcılar 

 

Yeni Freud’cu kuramcılar, genel psikanalitik yaklaşımı farklı bir bakış açısıyla ele almaları nedeniyle bu şekilde 

adlandırılmaktadır. Bu kuramcıların birçoğu savunma mekanizmaları ve rüya yorumları gibi Freud’cu 

kavramları kabul etmekte; bilinçaltının, davranışların belirlenmesinde anahtar rol oynadığını 

savunmaktadırlar. Freud’dan farklı olarak erken çocukluk döneminde yaşanan deneyimlerin yetişkin kişiliğini 

etkilediğini kabul etmekte ancak daha geç dönemlerde yaşanan deneyimlerin de etkisi olduğunu ileri 

sürmektedirler (Burger, 2006). Yeni Freud’cular tarafından psikanalitik yaklaşıma getirilen bir başka değişiklik 

egonun rolü konusundadır. Ego, daha güçlü bir role ve id’den bağımsız bir enerjiye sahip olarak yeniden 

açıklanmıştır. Öte yandan, seksüel dürtüler yerine sosyal faktörlerin kişilik gelişiminde daha etkili olduğu 

savunulmuştur (Schultz ve Schultz, 2007, s. 554). 
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Carl Jung, Freud’un cinsellik dürtülerin kaynağı olarak gösterdiği libidoyu genelleştirerek, hayat enerjisi olarak 

açıklamıştır. Libido, cinsellik dışında birey için önemli olan her tür faaliyette enerji sağlamaktadır. Ayrıca Jung, 

kişilik gelişiminde geleceğe yönelik hedef ve ümitlerin de etkili olduğunu savunmuştur. Freud’un bilinçaltı 

kavramını daha da genişleterek, insanlık tarihi boyunca yaşananların ortak bir bilinçaltının oluşmasına neden 

olduğunu belirtmiştir. Arketip olarak adlandırdığı bu bilinçaltında anne, Tanrı, ölüm ve benzeri kavramlara ait 

simgelerin ortak olduğunu ve insanlığın ortak korkusunun karanlık olduğunu ifade etmiştir. Arketipler kişinin, 

daha önce benzer bir durumda karşılaşan ataları gibi davranmasını sağlayan kalıtsal eğilimlerdir (Schultz ve 

Schultz, 2007; Burger, 2006).  

Alfred Adler, davranışın geçmiş yaşantılardan etkilendiğini söyleyen Freud’un aksine geleceğe yönelmiştir. 

Davranış üzerinde sosyal faktörlerin baskın etkiye sahip olduğunu iddia etmiştir. Sosyal ilişkilerin ve kişinin 

başkalarına karşı tutumlarının incelenmesinin, kişiliğin anlaşılmasını sağlayacağını savunmuştur. Ayrıca bilince 

önem vererek, insanları kendi isteklerinin farkında olan bilinçli varlıklar olarak kabul etmiştir. Kişinin geleceğe 

dair isteklerinin ve hayallerinin etkisini vurgulamıştır. Öte yandan her bireyin çocukluktan itibaren çaresizlik 

duygusu ile başa çıkmaya çalıştığını, bu nedenle bireyin temel motivasyon kaynağının kendini üstün hissetme 

arzusu olduğunu savunmuştur (Schultz ve Schultz, 2007; Cüceloğlu, 2006).  

Karen Horney, Freud’un kişilik gelişiminde önemli bir payda verdiği içgüdülere karşı çıkmıştır. Horney, meslek 

yaşamı boyunca kişilik gelişimi üzerindeki toplumsal ve kültürel etkileri incelemiştir. Ayrıca kadın ve erkek 

arasındaki farkın biyolojik farklılıklardan çok toplumsal normlardan etkilendiğini ileri sürmüştür. Bu görüş 

devamında psikanalitik psikolojiye kadın psikolojisi kavramının girmesini sağlamıştır.  

Horney, Freud’u reddetmemekle birlikte temel psikanalitik görüşü değiştiren bir yaklaşım ortaya koymuştur. 

İnsan davranışını güdüleyen temel faktörler olarak güvenlik ihtiyacı, emniyet ve korkudan emin olmayı ele 

almıştır. Bir çocuğun güvenilir olmayan bir ortamda yalnız kalması duygusunu temel anksiyete olarak 

adlandırmıştır. Kişiliğin ilk çocukluk yıllarında geliştiğini ancak ömür boyunca değişebileceğini belirtmiştir. 

Erich Fromm, çoğu insanın kişisel özgürlük bilincinden ve bireyselliklerinden kaçmak üzere motive edildiğini 

ileri sürmüştür. Fromm’a göre bazı kişiler, kendilerini güçlü bir figürle özdeşleştirip, kendilerinden güçsüzlere 

saldırarak kendi özgür bilincinden kaçmaktadır. Bir diğer insan grubu ise başkalarına karşı yıkıcı davranma 

gibi bir kaçış mekanizması geliştirirler. Üçüncü grup ise kendilerine toplum tarafından uygun görülmüş 

kuralları kabul ederek, bireysellik duygularından uzaklaşmaktadırlar. Fromm son grubu mekanik uyumlular 

olarak adlandırmaktadır (Burger, 2006).  

 

2.3. Hümanistik Yaklaşım 

İnsan psikolojisine dair 20. yüzyılı en fazla etkileyen akımlardan üçüncüsü Hümanistik Psikoloji yaklaşımıdır. 

Mekanik ve materyalistik konulara karşı Batı’da antipati duyulduğu bir dönemde gelişmiştir. Davranışçı 

yaklaşımın insan doğasını dar, yapay ve yalıtılmış olarak yorumlamalarına karşı çıkmıştır. Sadece 

gözlemlenebilir davranışlar üzerinde durulmasının, insanı hayvan ve makine düzeyine indirgediğini 

savunmuştur. Ayrıca insanın deterministik bir şekilde davrandığını reddetmiş, nesnelleştirilmesinin ve 

ölçülmesinin mümkün olmadığını iddia etmiştir (Schultz ve Schultz, 2007; Hjele ve Ziegler, 1976) 

Hümanistik psikolojinin ana temaları ve çalışma konuları şunlardır: 

 bilinç deneyimleri üzerinde durulması 
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 insan doğasının bütünlüğüne inanılması 

 özgür irade, spontanlık ve bireyin yaratıcı gücü üzerine odaklanılması 

 insan koşullarına ilişkin tüm faktörlerin araştırılması 

 

2.3.1. Maslow ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Maslow insan ihtiyaçlarını 5 sınıfa ayırmıştır (Arnold, Cooper ve 

Robertson, 1995, s. 213): 

 Fizyolojik: Yemek, içmek, uyumak gibi temel ve biyolojik 

ihtiyaçlardır. 

 Güvenlik: Fiziksel ve psikolojik açıdan güvende olma ihtiyacını 

ifade etmektedir. 

 Ait olma: Bir insana ya da bir gruba ait olma, sevme ve 

sevilme ihtiyacıdır. 

 Saygı: Kendini yeterli ve başarılı algılama, başkaları tarafından 

da değerli ve saygı değer bulunma gereksinimidir. 

 Kendini gerçekleştirme: Potansiyelini kullanabilme, kapasitesini geliştirme ve ifade etme ihtiyacıdır. 

Maslow’a göre ihtiyaçlar hiyerarşik şekilde en alt basamaktan başlayarak giderilmektedir. Üst basamaktaki 

ihtiyacın ortaya çıkması, bir alt basamaktaki ihtiyacın karşılanmasına bağlıdır. İhtiyaçların insanları 

davranışlara sevk etmesi ise ihtiyaçların giderilme derecesiyle ilgilidir. Bir başka ifade ile bir ihtiyaç 

giderildikçe kişiyi motive etme gücü azalmaktadır (Güney, 2006, s. 356). 

 

Kendini Gerçekleştiren İnsanın Özellikleri  

 

Arık (1996, s. 60-76), kendini gerçekleştiren insanın özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamıştır:  

1. Gerçeği daha doğru, daha isabetli bir şekilde algılarlar ve gerçekle olan ilişkileri daha uyumlu ve 

dengelidir. 

2. Kendilerini, diğer insanları ve doğayı olduğu gibi kabul ederler. 

3. Davranışları kendiliğinden sade ve doğaldır. 

4. Ben merkezli olmak yerine problem merkezlidirler. 

5. Dış dünyayla fiziksel teması kesme – ayrılma – çekilme eğilimindedirler. Yalnız kalma ihtiyacı 

duyarlar.  

6. Kültür ve çevreden bağımsız kalabilme, güçlü bir iradeye sahip olma özellikleri vardır.  

7. Her an hayatın kıymetini yeniden takdir ederler. 

8. Zirve yaşantıları tatma şansları vardır. 

9. İnsanlarla, toplumla ortaklık duyguları çok derindir. 

10. Kişilerarası ilişkilerinde çok içtendirler, ama yakın arkadaş çevresi söz konusu olduğunda çok 

seçicidirler. 

11. Demokrat bir özyapıları vardır. 

12. Araçla sonucu (hedefi), iyiyle kötüyü birbirinden ayırmaları alışılandan farklıdır. 

13. Saldırgan olmayan, felsefi bir mizah duyguları vardır. 
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14. Yaratıcıdırlar. 

 

2.3.2. Carl Rogers ve Danışan Merkezli Terapi 

 

Hümanistik psikolojinin ikinci önemli ismi Carl Rogers’dır. Psikoterapiye için son 

derece farklı bir yaklaşım getirerek, hümanistik psikoterapiyi geliştirmiştir. Etkileşim 

gruplarının gelişimine katkı bulunmuş ve hümanistik yaklaşımı eğitim ve dünya barışı 

gibi konulara uygulayarak kapsamını genişletmiştir. Rogers’ın insanın iyi oluşuna, 

her bireyin başarma ve mutluluk potansiyeli bulunduğuna ilişkin görüşleri, psikolojik 

kuramlara farklı bir boyut katmıştır. Ayrıca koşullu ve koşulsuz sevgi tanımları ile 

anne-çocuk ilişkisi üzerine yeni bir yaklaşım kazandırmıştır. Hiçbir koşula 

dayanmaksızın annenin gösterdiği takdir, onay ve sevgiyi koşulsuz, belli şartlara 

bağlanan takdir ve sevgi davranışlarını koşullu sevgi olarak açıklamıştır (Burger, 

2006, s. 424). 

Rogers, kişinin kendilik algısıyla çelişki bir durumun ortaya çıktığı durumlarda kaygı yaşamaya başladığını 

belirtmiştir. Örneğin, kendini iyi bir insan olarak tanımlayan bir kimseye, bir başkası tarafından duyarsız 

olduğunun söylenmesi böyle bir kaygıya yol açabilecektir. Böyle bir durumda, potansiyelini tam kullanan kişi, 

bu bilgiyi kabul eder, değerlendirir ve kendisinden hoşlanmayan kişilerin de olabileceği kabulü ile kendilik 

algısını yeniden tanımlar. Ancak çoğu insan böyle bir durumda kaygı yaşamaya başlar, ya bu bilgiyi çarpıtır 

ya da inkar etme yolunu seçer. Örneğin, kendisine olumsuz bildirimde bulunan kişinin o gün kendini iyi 

hissetmemesine, farklı nedenleri olduğu şeklinde bu durumu açıklamaya çalışması bir çarpıtma örneğidir.  

Rogers’a göre, bir terapist kendisine danışan kişiyi, danışanın kendisi kadar iyi anlayamaz. Buna bağlı olarak 

gerekli değişim ve gelişme, terapistin değil danışanın sorumluluğundadır. Terapistin görevi ise danışanın 

kendi kendine yardım edebileceği koşulları oluşturmaktır (Burger, 2006, s. 445). 

Rogers, tüm davranışları ateşleyen ve yönlendiren tek bir güdünün var olduğunu iddia etmiştir: kendini 

gerçekleştirme (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 406). Her insan, çeşitli engeller önünü kesmediği sürece, başarı ve 

mutluluk yönünde gelişme gösterir (Burger, 2006, s. 458). 

 

2.4. Bilişsel Psikoloji 

Bilişsel psikoloji, insan davranışlarını açıklamak için yeniden bilincin ele alınmaya başladığı yaklaşımdır. 

Kuramın öncüsü George Miller, insan zihninin işleyişi ile bilgisayarların çalışma tarzı arasındaki benzerlikten 

etkilenmiştir. Zihni araştırmak amacıyla bir meslektaşı ile birlikte Harvard’da bir araştırma merkezi kurmuş ve 

dil, hafıza, kavram oluşturma, düşünme, gelişimsel psikoloji gibi konularda çok sayıda araştırma yapmıştır. 

Bir başka bilişsel kuramcı Neisser, 1967’de Bilişsel Psikoloji kitabını yazmıştır. Bilişsel terimini “duyusal 

verilerin dönüştürüldüğü, indirgendiği, detaylandırıldığı, saklandığı, hatırlandığı, kullanıldığı” süreçler 

açısından tanımlamıştır. Bu bağlamda, göre biliş, insanoğlunun yapabilmesi olası her şeyi kapsamaktadır. Bu 

yüzden bilişsel psikoloji; duyum, algı, hayal kurma, hafıza, problem çözme, düşünme ve diğer tüm zihinsel 

faaliyetler üzerine odaklanmıştır. 
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2.5. Ayırıcı Özellik Yaklaşımı 

Ayırıcı özellik yaklaşımının kurucusu Allport, kişiliği bireyin karakteristik davranışlarını ve düşüncelerini 

belirleyen dinamik psikofiziksel sistemler olarak görmektedir. Bu sistemde kişiliği anlayabilmeyi sağlayan en 

geçerli birim özelliktir. Özellik, çeşitli uyarıcılara benzer tarzda cevap verebilmeyi sağlayan yatkınlıktır. Bu 

sayede kişinin zamana ve değişik şartlara karşı davranışlarında tutarlılık sağlanmaktadır. Ayrıca Allport genel 

ve kişisel özellikler arasında da ayrım yapmıştır. Genel özellikler, verilen bir kültür içerisindeki insanları 

karşılaştırmayı sağlayan eğilimlerdir. Kişisel özellikler ise diğerleriyle karşılaştırma yapmaya izin vermeyen 

kişiye özel yatkınlıklardır (Hjele ve Ziegler, 1976). 

 

2.6. Biyolojik Yaklaşım 

İnsan davranışı ve kişilik gelişiminde, biyolojik faktörlerin etkili olduğu biyolojik yaklaşım kuramcıları 

tarafından savunulmuştur. Bu görüşü desteklemek amacıyla biyolojik yaklaşım araştırmacıları, beyin elektrik 

etkinliği ve beyin asimetrisi üzerine çeşitli çalışmalarda bulunmuşlardır. Beyin elektrik etkinliği, bireyin olumlu 

ya da olumsuz duygular deneyimleme eğilimini vermektedir. Beyin asimetrisi ise beynin sağ ve sol yarım 

kürelerindeki elektrik etkinliğinin farklılık göstermesini ifade etmektedir. Bu alanda yapılan bir araştırmada, 

deneklere duygu uyandırıcı filmler izletilmiş ve bu süreçte beyin elektrik etkinliği her iki yarımküre için de 

gözlemlenmiştir. Deneklerin yüzlerinde mutluluk ifadesi oluştuğunda sol yarım kürenin, aksine tiksinti 

duygusu yaşadıklarında sağ yarım küredeki elektrik etkinliğinin arttığı görülmüştür. Benzer durumun 

bebeklerde ve çocuklarda da görüldüğü bulgulanmıştır. Bu nedenle, beyin elektrik etkinliğinde, bir yarım 

kürenin diğerine göre daha etkin olması, genetik faktörlere bağlanmaktadır. Yani bireyin sol ya da sağ beyin 

yarım kürelerindeki fizyolojik özellikler, davranışı ya da kişiliği etkileyebilmektedir (Burger, 2006; McAdams, 

2009). 
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3. Bireysel Farklılıklar 

 

Cinsiyet, yaş, zeka, kişilik, bilişsel stil, inanç, değer ve tutumlar, psikoloji yazınında incelenen ve 

araştırmalarda göz önünde bulundurulan temel bireysel farklılıklardır. 

 

3.1. Cinsiyet 

Bacanlı (2004), cinsiyet rolünü, kişinin içinde yaşadığı toplumda kendi cinsine atfedilen özellikleri taşıma 

derecesi olarak tanımlamaktadır. Erkek bireyin erkeksi özellikleri, kadının ise kadınsı özellikleri taşıması 

cinsiyet rolünü benimsemiş olmayı göstermektedir. Ancak, son yıllardaki düşünceler erkeksi ve kadınsı 

özelliklerin boyut oldukları, dolayısıyla herkesin bir miktar erkek bir miktar kadın olduğu şeklindedir. Buna 

göre dört grup insan vardır: erkeksiler (erkeksi rolü yüksek, kadınsı düşük), kadınsılar (kadınsı rolü yüksek, 

erkeksi düşük), cinsiyetsizler (her iki rol de düşük) ve androjenler (her iki rol de yüksek). Son yıllarda 

gelişmiş ülkelerde androjen olmak teşvik edilmektedir. Ancak kişinin içinde yaşadığı toplumda uygun görülen 

rolü taşıması ruh sağlığı için önemlidir. Aksi takdirde, içinde bulunduğu çevre tarafından dışlanmakta ve 

başka bazı davranış bozuklukları meydana gelebilmektedir (Bacanlı, 2004). 

Kadınlar ve erkekler, biyolojik açıdan çeşitli farklılıklar göstermelerine rağmen, davranışçılar toplumsal 

cinsiyet rollerinin hayat boyu bireyleri etkileyen bir süreç olduğunu ileri sürmektedir. Çocukluktan itibaren, 

toplumun belirlediği cinsiyet kalıpları dışında davranan kız ya da erkek çocuklar, kınanma ile 

cezalandırılmaktadır. Örneğin, erkekler gibi futbol oynayan bir kız çocuğu garip karşılanırken, bebekleri ile 

ilgilenen sevimli bir çocuk görüntüsü çoğunlukla onay ve takdir görmektedir. Söz konusu ödül-ceza 

uygulamaları, cinsiyete ilişkin davranış kalıplarının oluşmasını da etkilemektedir (Burger, 2006, s. 561). 

Cinsiyet rollerine ilişkin kabuller, çoğu zaman hatalı algılamalara neden olabilmektedir. Kadınlarla ilgili en sık 

yapılan kategorizasyon, kadınların biyolojik ve doğurgan yönleri ile tanımlanmasıdır. Bu nedenle kadınlarla 

ilgili düşünceler iş yaşamından çok ev yaşamına odaklanmaktadır. Örneğin, bir kadın işgören adayının ileride 

evlenme ya da çocuk sahibi olma ihtimali, işverenler tarafından büyük bir risk olarak algılanabilmektedir. 

Ayrıca işgörenin eğitimi için harcanacak zaman ve emek, yeterince geri dönüş sağlamayacak hatta zararlı 

sonuçlanabilecek bir yatırım olarak kabul edilebilmektedir (Mullins, 1993, s. 152).  

Yeni yasal düzenlemeler ile teşvik edilen kadın istihdamı, halihazırda kadınların cinsiyet rollerinden çok uzak 

olmayan mesleklere yönelmeleri ile sonuçlanmaktadır. Özellikle eğitim düzeyi düşük ve herhangi bir mesleki 

niteliği bulunmayan kadınlar için yaygın olan durum, hizmet sektöründe istihdam edilmek şeklindedir. 

 

İş Yaşamında Kadın 

Haynes ve Feinleib (1980), ev hanımları ve çalışan kadınlarda koroner kalp rahatsızlıklarının gelişimi üzerine 

bir araştırma yürütmüşlerdir. Sekiz yıllık bir dönemi kapsayan çalışmada, çalışan kadınlar ile ev hanımları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışan kadınlarda evli olanların bekar olanlara göre daha fazla risk 

altında olduğu gözlenmiştir. Çalışan evli kadınlarda, çocuk sayısı arttıkça riskin arttığı görülmüştür. Bu 

kapsamda yürütülen araştırmalarda, kadınların daha fazla günlük stres yaşadığı, daha sık yetersizlik, ilgisizlik, 

iş uyumsuzluğu ile karşı kaldığı bulgulanmıştır (Arnold, Cooper ve Robertson, 1996, s. 101).  

İş yaşamında kadınların karşı karşıya kaldığı çok sayıda stres faktörü bulunmaktadır. Ancak bunlardan bazıları 

doğrudan “kadın olmak”tan kaynaklanan faktörler de olabilir. Yönetim pozisyonlarındaki birçok kadın kendi 
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içinde çatışma yaşayabilmektedir. Çünkü küçük yaşlardan itibaren öğrenilen ve pekiştirilen cinsiyet rolleri, 

kadınların tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Çoğunlukla erkekler tarafından yapılan işlerde kadınlar 

“düşük beklenti tuzağına” yakalanmaktadır. Çoğu kadın performanslarını verilen iş için yetersiz bulmakta ve 

bu durum kendini gerçekleştiren kehanete dönüşmektedir. Öte yandan bazı kadınlar, başarıdan korkmakta 

hatta sosyal açıdan onaylanan bir durumda olabilmek için başarılı olmaktan kaçınmaktadır. Üçüncü bir stres 

faktörü, kadınların pek çoğunun iddialı veya agresif davranmaya, güç ve kontrol aramaya motive edilmemiş 

olmalarıdır. Kadınların bir erkeğe dayanıp güvenmelerinin beklenilmesi ve teşvik edilmesi, kadınları daha 

etkiye açık ve daha az özerk hale getirmektedir.  

Örgütlerde erkek değer yargılarının baskın oluşu, kadınların daha az ücretle, daha az agresif ve daha fazla 

bağımlı şekilde çalışmalarını pekiştiren “kültürel açmaz”ın başlıca sebeplerindendir. Hem kadının cinsiyet 

rolüne bağlı olarak gelişen hem de süregelen birtakım örgütsel uygulamalar, kadınlarda strese neden 

olmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 Rol beklentileri: Kadınların kendilik algıları ve başkalarının onlarla ilgili beklentileri, düşünce ve 

davranışlarını erkeklere göre daha fazla etkilemektedir. Öte yandan araştırmalar, kadınların erkeklere 

göre davranışlarının sonuçlarını daha fazla dış faktörlere bağladıklarını göstermektedir.  

 Erkek çalışma arkadaşları: Çeşitli araştırmalarda kadınlar, aynı pozisyondaki erkek çalışma 

arkadaşlarının, aşırı rekabetçi, kimi zaman tehditkâr davrandıklarını bildirmektedirler. Kimi zaman 

orta ve üst düzey erkek yöneticiler, çalıştıkları işletmelerin kadınları desteklemesi durumunda 

kendilerini risk altında hissedebilmektedir. Böyle durumlarda sergiledikleri birtakım rekabetçi ve 

kadının yükselişini zorlaştıran davranışlar, stres faktörü haline gelebilmektedir. 

 Engellenmiş teşvikler: Teşvik olarak verilen bir başka şehre/ülkeye taşınmak ya da kısa süreli 

görevlendirmeler nedeniyle evden ayrılmak, çoğu kadın için iş-aile çatışmasına neden olmaktadır.  

 Harika kadın sendromu: Çalışan kadınlar, “harika kadın” olabilmek için aile içinde de yerine 

getirilmesi zor birtakım sorumlulukları yüklenerek fiziksel ve ruhsal sağlıklarını ihmal 

edebilmektedirler. 

Tüm bu stres faktörleri, yorgunluk, anksiyete atakları, migren, aşırı alkol ya da sigara kullanımı, uykusuzluk, 

tatminsizlik ile sonuçlanmaktadır (Arnold, Cooper ve Robertson, 1996, s. 101-105).  

 

3.2. Yaş 

Yaş, bireysel farklılıklardan biri olarak bireyin psikolojik özelliklerinden çevresini algılama şekline, motivasyon 

faktörlerinden öğrenme biçimine kadar pek çok konuda etkili olabilmektedir. Her yaş döneminin kariyer 

aşamaları farklılık gösterdiğinden, iş beklentileri farklı yaş gruplarında değişebilmektedir. Yaş ile deneyim 

arasındaki ilişkiden dolayı, iş performansı ve tatmini düzeylerinin farklı yaş gruplarında değişmesi olasıdır. 

Yaşın elbette en belirleyici özelliklerinden biri bilişsel ve fiziksel beceriler üzerindeki etkisidir. Erickson ve 

Barnes tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, yaşa bağlı hafızanın zayıflaması, bilişsel ve fiziksel becerilerin 

azalması normal bir durum olarak değerlendirilmektedir (Erickson ve Barnes, 2003). 
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3.3. Zeka 

Zeka “zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları 

bulabilme yeteneği “ olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, zeki insan öğrendiğini değerlendiren, yeni 

durumlara yeni çözümler getirebilen kişidir.  

On dokuzuncu yüzyılda zihinsel testler konusunda ilk araştırmaları gerçekleştiren Sir Francis Galton, zekanın 

kişinin duyusal kapasite seviyesi açısından ölçülebileceğini varsaymıştır. Galton’a göre “en yetenekli bireyler 

en güçlü duyumlara sahip olanlardır” (Schultz ve Schultz, 2007, s. 235). Zihinsel testler terimi ile zeka testi 

kavramını ilk ortaya atan kişi olarak Cattell, zekayı, duyum keskinliği ve tepki hızı ile bağlantılı olarak 

tanımlamıştır (Schultz ve Schultz, 2007, s. 328). Bir başka araştırmacı Alfred Binet ise tanımı daha da 

geliştirerek zekayı; kavrama, hüküm verme, akıl yürütme gibi zihinsel süreçlerle ilgili olarak tanımlamıştır.  

Spearman’a göre, bütün zihinsel etkinliklerde rol oynayan genel bir zeka vardır ve buna “g” faktörü (genel 

faktör) denmektedir. Belirli bir zihinsel etkinliğin gösterilebilmesi için genel zihinsel yeteneğin dışında gerek 

duyulan zihin gücüne “s” faktörü (özel faktör) denmektedir (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland ve 

Vliek, 2009, s. 441). 

Thorndike’a göre zeka; soyut zeka, mekanik zeka ve sosyal (toplumsal) zeka olmak üzere 3 faktörden 

oluşmaktadır. Mekanik zeka, insanın el ve alet kullanma becerisini; toplumsal zeka, diğer insanları anlama ve 

kişiler arası ilişkiler kurma, soyut zeka ise, semboller ve kavramlarla düşünebilme yeteneğini temsil 

etmektedir (Schultz ve Schultz, 2007, s. 385). 

Sternberg, ilk defa zekayı bilişsel süreçler üzerinden tanımlayarak üç farklı zeka türünden söz etmiştir. 

Analitik zeka, geleneksel zeka testleri ile ölçülen akademik açıdan problem çözme becerilerini içermektedir. 

Pratik zeka, günlük ihtiyaçlarla başa çıkmayı, kendini ve çevresindekileri yönetmeyi sağlayan becerilerden 

oluşmaktadır. Yaratıcı zeka ise yeni durumlara adapte olmak ve yeni problemlere çözüm geliştirmek için 

gerekli zihinsel becerileri içermektedir.  

 

3.3.1. Çoklu Zeka  

Sternberg’in modeli ile farklı boyutlar kazanan zeka kavramı, Harvard’lı psikolog Gardner’ın çalışmaları ile 

daha detaylı ve kapsamlı şekilde tanımlanmıştır. Gardner insanlarda tek bir zekanın bulunmadığını, IQ ve 

zeka testlerinin ise sadece sözel ve mantıksal-matematiksel yetenekleri ölçtüğünü iddia etmiştir. Bu 

doğrultuda bireylerde birbirinden farklı yetenek alanları olduğunu ileri sürmüştür (Passer vd., 2009, s. 442-

443). Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

1- Bedensel Zeka: Bu zeka türü, vücut hareketlerini kontrol etme, nesneleri başarılı şekilde 

kullanma yetenekleri ile ilgilidir. Sporcular, oyuncular, askerler bu zeka türünde gelişmiş kişilere 

örnek verilebilir.  

2- Dilsel Zeka: Dili iyi kullanmayı ifade eden kavram oluşturma, soyut düşünme, kelimeleri etkili 

şekilde kullanma yetenekleri ile ilgilidir. Yazarlar, şairler, TV sunucuları, şov adamları bu zeka türü 

gelişmiş kişilerdir.  
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3- Görsel Zeka: Uzaysal sorunları anlama ve çözme, farklı şekilleri zihinde tasarlama yeteneğini 

ifade etmektedir. Mimarlık, haritacılık, resim, grafik gibi alanlarda başarılı kişiler, bu zeka türü 

gelişmiş kişilere örnektir.  

4- Mantıksal-Matematiksel Zeka: Eldeki verileri doğru şekilde değerlendirip, sonuç çıkarma, 

mantıksal çıkarımlarda bulunma, hipotez kurma yeteneklerini içermektedir. Bu zeka türünde gelişmiş 

kişiler, bilgisayar programları hazırlama, neden-sonuç ilişkileri kurmayı gerektiren işlerde başarılı 

olmaktadırlar 

5- Müziksel Zeka: Bu zeka türü, ritim ve tonlamaları algılama, kavrama ve müzik üretebilme 

yeteneklerini kapsamaktadır. Müzisyenler, enstrüman çalan kişiler bu zeka türü gelişmiş kişilerdir. 

6- Kişilerarası Zeka: İnsanları anlama, onlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma, grup içinde işbirliği 

içinde çalışma yeteneklerini içermektedir. Bu zeka türünde gelişmiş insanlar, empati yapma ve 

başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını anlama konusunda başarılıdırlar. Psikologlar, öğretmenler, din 

görevlileri, siyaset liderleri bu zeka türü gelişmiş kişilerdir.  

7- İçsel Zeka: İnsanın kendi güçlü ve zayıf özelliklerini, duygularını, ihtiyaçlarını anlama ve ifade 

etme yeteneğini ifade etmektedir. Bu kişiler, çevrelerindeki kişilerin duygu ve düşüncelerini anlama, 

insanların davranışlarının arkasında yatan nedenleri algılama konusunda başarılıdırlar.  

8- Doğa Zekası: Doğal yaşamda var olan kuralları, hayvan ve bitkilerin özelliklerini fark edebilme ve 

kavrama yeteneklerini içermektedir. Zoolog, meteorolog gibi doğa olayları konusunda hassas kişiler, 

bu zeka türü gelişmiş kişilere örnek verilebilir. 

 

3.3.2. Duygusal Zeka 

Duygusal Zeka kavramı ilk olarak, "kişilerin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati 

beslemesi ve duygularını yaşamı zenginleştirebilecek biçimde düzenlemesi" gibi özellikleri tanımlamak 

amacıyla kullanılmıştır. Mayer ve Salovey'e (1990) göre, duygusal zeka, "başkalarının duygularını doğru 

şekilde anlama ve bu duygulara uygun şekilde cevap verme, kendini motive edebilme, kendi duygularının 

farkında olma, duygusal tepkilerini düzenleme ve kontrol etme" yeteneğidir (Mayer, Salovey ve Caruso, 

2004, s. 198). Mayer ve Salovey duygusal zekayı 4 boyutta tanımlamıştır (Passer vd., 2009, s. 444): 

 Duyguları algılama 

 Görüşlerini anlatmak için duygulardan yararlanma 

 Duyguları anlama  

 Duyguları yönetme 

Goleman ise, Thorndike'ın sosyal zeka adını verdiği zeka üzerinde durarak öz-disiplin, kararlılık ve empati gibi 

yeterliklerin "EQ" adını verdiği duygusal zekanın bileşkeleri olduğunu ileri sürmüştür. Goleman, EQ’nun 

yaşamdaki başarıyı IQ (zeka katsayısı)'dan daha çok belirlediğini savunmuştur. 

Goleman, duygusal zekayı kişinin kendini ne şekilde iyi, ne şekilde kötü hissettiğini ve kötüyü iyiye nasıl 

dönüştüreceğini bilmesi olarak tanımlamıştır. Ayrıca ne hissettiğini bilme, güçlü ve zayıf noktalar konusunda 

emin olma ve bu duyguları sağlam kararlar almakta kullanma, duygusal zeka ile ilgili yeterlilik olarak 
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belirtilmiştir. EQ, değişik ruh hallerini kontrol altında tutarak görev ve hedeflerden şaşmamayı sağlayan temel 

faktör olarak kabul edildiği için IQ’dan daha etkili olarak görülmüştür (Goleman, 2007). 

 

3.3.3. İş Performansı Açısından Zeka 

Araştırmalar, zeka testi sonuçlarının askeri ve iş performansının yordanmasında etkili olduğunu 

göstermektedir. Genel zihinsel yetenek kavramı ile daha kapsamlı bir tanıma kavuşan zekanın, hem mesleki 

düzey hem de performans hakkında belirleyici olduğu ileri sürülmektedir (Schmidt ve Hunter, 2004). 

Araştırmalara göre zeki bireyler, daha karmaşık işlerde çalışmakta ve işlerinde daha iyi performans 

sergilemektedirler. Özellikle iş başında eğitim sürecinde yüksek zeka düzeyi, kişinin daha hızlı öğrenmesini ve 

böylelikle diğer çalışanlardan sıyrılıp öne çıkmasını sağlamaktadır. Öte yandan, zeka iş performansını, 

deneyim, özel yetenekler ya da kişilik özelliklerinden daha iyi yordamaktadır (Passer vd., 2009, s. 451). 

 

3.3.4. Katılım ve Çevrenin Zekaya Etkisi 

Genetik faktörler ve çevre, zekayı etkileyen ve nadiren birbirinden bağımsız işleyen iki faktördür. Çevre, 

genetik faktörlerin kendini nasıl ifade edeceğini etkilerken, genetik faktörler de çevreye bağlı etmenlere etki 

etmektedir (Passer vd., 2009, s. 459). Kalıtım ve çevrenin zeka üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla 

birbirinden ayrı ve uzakta yetiştirilen ikizlerin davranışları ölçümlenmiştir. Doğumdan itibaren birbirlerinden 

farklı çevrelerde yetişen tek yumurta ikizleri ile aynı evde yetişen çift yumurta ikizlerinin zeka puanları 

karşılaştırıldığında, tek yumurta ikizlerinin zekalarının çift yumurta ikizlerinden daha fazla benzeştiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 

3.4. Kişilik 

Kişilik, bireyin kendisinden kaynaklanan tutarlı davranış kalıpları ve kişilik içi süreçler olarak tanımlanmaktadır 

(Burger, 2006, s. 23). Kişilik, bireyin kendisi açısından, fizyolojik, zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkındaki 

bilgisidir. İnsanın başkaları açısından kişiliği ise onun toplum içinde belirli özelliklere ve rollere (göreve) sahip 

olmasıdır.  

Kişilik kavramı içinde yer alan dinamiklerden bazıları şunlardır: 

 Karakter  

 Cinsiyet 

 Yetenekler 

 Vücut yapısı /Fiziksel özellikler 

 Gelişim yönü 

 Motivasyon 

 Tutumlar 

 Algı 

 Sosyal ve kültürel konular 

Kişilik konusu, daha detaylı şekilde “Kişilik Özellikleri ve Tipleri” bölümünde ele alınmıştır.  
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3.5. Bilişsel Stil 

Bilişsel stil, bilgi ve deneyimlerin düzenlenmesi ve işlenmesinde devamlı olarak tercih edilen, kişilik 

özelliklerine uygun olarak gelişmiş, bireylere özgü yöntem farklılıklarıdır. Bir grup araştırmacı bilişsel stili, 

“bireylerin algılama, düşünme, problem çözme, öğrenme ve başka şeylerle ilintilendirmede kendilerine özgü 

sürekli kullandıkları yöntem farklılıkları” olarak tanımlamaktadır (Hayes ve Allison, 2000).  

Bilişsel stil, kişilere özgü duyusal ve zekaya dayalı aktivitelerin ötesinde daha geniş kapsamlı bir bireysel 

farklılıktır. Bilişsel stile ait 4 karakteristik vardır (Witkin vd., 1977, s. 6): 

 Öğrenmenin içeriğinden çok şekliyle ilgilidir. 

 Etkili yönlerdir ve bu yüzden sözlü olmayan yöntemlerle de ölçülebilmektedir. 

 Zamanla değişiklik göstermemektedir. 

 İki kutupludur. 

 

Tablo 1:Bilişsel Stil Modellerinin Beynin İki Yarım Küresine Göre Sınıflandırılmaları 

 

Sol Yarım Küre Sağ Yarım Küre Geliştiren 

Alan Bağımlısı Alandan Bağımsız Witkin ve arkadaşları 

Yansıtıcı Uyarıcı Kogan ve arkadaşları 

Alıcı / Sistematik Emredici/Sezgici Keen ve KcKenney 

Odaklanan Gözden Geçiren Schlesinger 

Doğrusal Bütüncül Pask ve Scott 

Yakınsayan Uzaksayan Wallach ve Kogan 

Ayırıcı Kümeleyici Cohen 

Sınıflandırma Belirginleştirme Holtzman ve Klein 

Yenilikçi Uyarlamacı Kirton 

Bütüncül Analitik Riding 

Sezgici Analitik Allinson ve Hayes 
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Kirton ve Riding bilişsel stilin yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkmaya başladığını ve o dönemden itibaren bir 

süreklilik gösterdiğini, bu devamlılığın yanında birey davranışlarında da etkili olduğunu öne sürmektedirler. 

 

3.5.1. Bilişsel Stil Modelleri 

Bilişsel stil, insan beynini oluşturan iki ayrı yarım kürenin farklı fonksiyonlar üstlenmesinden doğmaktadır. 

Beynin sağ ve sol tarafı belirli fonksiyonları yerine getirmektedir. Sağ yarım kürenin sentez yapma yeteneği, 

duyu organları yoluyla elde edilen farklı pek çok bilginin eşzamanlı olarak birleştirilmesi, yeni durum ve 

ortamlara uyum sağlama, obje ve resimlerin tanınması ve ayrıntılı bir biçimde anlaşılması gibi işlevleri vardır. 

Beynin sol yarım küresi ise bilginin doğrusal bir yapı içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılması işlevini 

yerine getirmektedir. Özellikle matematiksel ve sözel işlevlerin yerine getirilmesi, mantıklı düşünmenin 

sağlanması gibi görevlerin yerine getirildiği taraftır (Atay, 2001). 

Beynin Sağ Yarım Küresi: Sağ bölgeden doğan bilişsel stil, farklı alanlarda fikir yürütme eğiliminde olan, 

sezgisel yönü daha çok gelişmiş, olaylar ya da kavramlara odaklaşmaktan çok göz geçirmeye eğilimlidir. 

Ayrıca ayrıntıdan çok bütünü gören, benzer kavram ve olayları gruplayan ve olaylardan, kavramlardan soyut 

anlamlar çıkarma eğiliminin egemen olduğu türde bir stili tanımlamaktadır. 

Beynin Sol Yarım Küresi: Beynin sol bölgesinden doğan bilişsel stil, işlevler, olaylar ve kavramlar üzerinde 

yoğunlaşmaya daha elverişli, onlara sistemli yaklaşan, alıcı, ayrıntılara yönelebilen böylece odaklanması daha 

kolay olan, doğrusal düşünen ve analiz etme yeteneği daha fazla gelişmiş analitik düşünce yapısına sahip 

insanları tanımlamaktadır (Atay, 2001). 

 

3.5.1.1. Uyarlamacı – Yenilikçi 

Kirton tarafından 1976-1977 yıllarında geliştirilen bu model, değişimde, yaratıcılıkta, problem çözmede ve 

karar vermede bireylerin tercih ettikleri ve izledikleri yolları tanımlamaktadır. Geliştirilen ölçüm aracında iki uç 

nokta vardır ve bireyin bu iki nokta arasındaki pozisyonu belirlenmektedir. 

 Uyarlamacılar, dürüst, güvenilir, etkili, disiplinli ve uyumlu olarak tanımlanabilirler. Sorunlara çözüm 

ararken daha önce denenmiş, bilinen yani geleneksel yöntemlere başvururlar. Dıştan gelen olumsuz 

etkenlere kulak asmayan, detaylı ve güç, uzun süreli işlerde, ilerleyen zamana rağmen, iş disiplinini 

ve işin gereklerini tam olarak yerine getirme başarısı gösteren bireyleri tanımlar. 

 Yenilikçiler ise, sorunlara ve sorumluluklara alışılmış kabul gören yaklaşımlar yerine, alışılmış 

yaklaşımları göz ardı eden ve uç çözümler getiren, sorunları yeniden yapılandırmayı tercih eden, 

disiplinsiz düşünme eğilimi gösteren kişileri tanımlamaktadır. Grup içerisinde ise, süreci hızlandırıcı bir 

yapıda, özellikle uyarlamacılar tarafından algılandığı şekliyle, konunun özünü anlamayan, pratik yapıcı 

çözümlerden kaçınan davranışlar sergilerler. Uzun süren, detaylı çalışma gerektiren sorumluluklar 

karşısında yeterli olmazlar. 

Kirton, Uyarlamacı-Yenilikçi modeli için, “Kirton Adaption–Innovation Inventory (KAI) adlı, 32 sorudan 

oluşan bir ölçek geliştirmiştir (Kirton, 2005). 
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3.5.1.2. Bütüncül – Analitik (holist – analytical)  

Riding tarafından geliştirilen, bilişsel stilin bütüncül ve analitik yönü, bireylerin bilgiyi işleme sürecinde 

geliştirdikleri alışkanlık haline gelmiş yolları tanımlamaktadır (Atay, 2001). Bu yollar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 Analitik stile sahip bireyler, bilgiyi küçük parçalara ayırarak işlemeyi tercih ederken, bütüncül olanlar 

bilgiye genel bir yaklaşım ya da bütünsel bir açıdan yaklaşma eğilimindedirler.  

 Bütüncüller açısından, bir problemin değişik parçaları arasındaki durumlardan veya konulardan 

kaynaklanan farkların, bulanıklaşması ya da yeterince net bir biçimde görülememesi tehlikesini de 

beraberinde getirmektedir. Analitik olanlar için ise, bütün içerisinde problemin sadece bir yönüne 

yani bir parçasına odaklanıp, durumun ya da konunun önemli yanlarını görememe veya kısıtlı bir 

yanının öneminin abartılarak sorunun tamamına genellenmesi eğilimi bir tehlike oluşturabilir. 

Riding, geliştirdiği bilgisayar ortamında çalışan Cognitive Style Analysis (CSA) adlı ölçekle bireylerin bilişsel 

stillerini belirlemektedir. 

 

3.5.1.3. Analitik – Sezgisel (analytic-intuitive) 

Hayes ve Allinson tarafından 1988 yılında geliştirilen model, beynin iki yarım küresinin farklı fonksiyonları 

temel aldığını ve stil farklılığının bundan kaynaklandığını öne sürmektedir. Analitik, beynin sol tarafının ve 

sezgisel sağ tarafının fonksiyonlarının bir ürünüdür.  

 Beynin sağ tarafının başlıca fonksiyonları, sezgisellik, ani kararlar verebilme, çabuk kavrama, kuvvetli 

hayal gücü ve atılganlık olarak tanımlanmaktadır. Bu özellikleri taşıyan bir yönetici tanımlandığında, 

yüksek oranda risk almaktan kaçınmayan, proaktif, yenilikleri çabuk kavrayan ve uyum sağlayan, 

kurallara, rutin işlere ve bürokrasiye direnç gösteren bir kişilik ortaya çıkacaktır. 

 Beynin sol yarım küresinin fonksiyonları ise, doğru ve tam olarak tanımlanmış amaçlar doğrultusunda 

olayları ve çevreyi planlama ve koordine etme şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bir tür proje yönetimi 

tipi de olarak da adlandırılmaktadır.  

Allinson ve Hayes bireyleri iki ucundan birinde analitik ve diğerinde sezgici olan çift yönlü, bireylerin bu iki uç 

nokta arasında nereye düştüğünü belirlemeye yarayan bir ölçek geliştirmişlerdir (Hayes ve Allison, 2000). 

 

3.5.2. Jung Bilişsel Stil Modeli  

Jung bilişsel stil modelinde analitik-sezgisel ve düşünsel-hissi olmak üzere iki ayrı boyut vardır. Bu modele 

göre farklı stillere sahip insanların günlük hayattaki eğilimleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Pencheva 

ve Papazova, 2006). 

 

 Analitik-Düşünsel Sezgisel-Düşünsel Analitik-Hissel Sezgisel-Hissel 

Sık sorduğu sorular 
Kim, ne, nerede, 

ne zaman 

Açıkla, karşılaştır, 

neden ve etkileri 

tanımla 

Ne tür deneyimler 

edindin? Bu konuda 

ne düşünüyorsun? 

Ne olabilir? Nerede 

uygulanabilir? 

Tercih ettiği işler 

Verileri organize 

etmek, hatırlama 

egzersizleri yapmak 

Başkalarının verileri 

düzenlemesi 

gereken durumda 

Başkalarını 

etkileyen bir grup 

çalışması ya da 

Görevleri 

tamamlamaya 

yönelik seçenekler 
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problem çözücü bir 

program 

tasarlamak, analiz 

etmek ve sonuç 

çıkarmak 

görevi için 

gereksinimleri 

karşılamak 

üretmek veya 

tasarım ve yenilik 

içeren projeler 

geliştirmek 

Tercih ettiği 

çalışma düzenleri 

Eğitmeni ya da 

yöneticiyi odakta 

tutan geleneksel 

biçimde sıralanmış 

ya da ikili oturma 

düzenleri 

Tartışma atmosferi 

oluşturan takımlar 

ve eğitmenin takım 

takıma hareket 

ettiği bir yapı 

İşbirliği yapacak 

gruplar ya da 

çiftler, eğitmenin 

öğrencilerin 

görebileceği bir 

yerde durduğu 

düzen 

Öğrenme 

merkezleri, 

öğrencilerin ilgileri 

doğrultusunda 

randevu almaları ve 

öğretmenin 

gerektiğinde 

yardım alınacak bir 

kaynak olarak 

görüldüğü yapı 

Tercih ettiği 

geribildirim tarzı 

Sık sık, hızlı, kısa 

ve sadece doğru 

olduğunu bilme 

ihtiyacına cevap 

veren geribildirim 

Sık olmayan ancak 

yapılan 

değerlendirmenin 

nedenleriyle 

açıklandığı 

geribildirim 

Sık ve gösterilen 

çabayı vurgulayan 

hızlı geribildirim 

Sık olmayan ancak 

yapılan işin 

değerini, 

özgünlüğünü ve 

yaratıcılığını 

vurgulayan 

geribildirim 

Tercih ettiği sınav 

şekli 

Doğru ve yanlış, 

boşlukları 

doldurma, verileri 

hatırlamayı 

gerektiren 

hesaplamalar 

Eleştirel 

kompozisyonlar, 

tartışmalar, ilişkileri 

görme becerilerini 

ölçen araştırma 

projeleri 

Sınıf içinde ya da 

dışında mülakatlar 

Öğrencinin 

öğrendikleriyle 

neler 

yapabileceğini 

göstereceği her şey 

 

3.6. İnanç, Değer ve Tutumlar 

 

3.6.1. İnanç 

İnanç, bireyin dünyasının bir yönüne ait algı ve bilgilerin devamlı bir organizasyonu olarak tanımlanmaktadır. 

Bir başka tanıma göre ise bilgi, kanaat ve imanı kapsayan psikolojik bir olgudur (Eren, 2001, s. 173). 

Crutchfield’e göre bir inanç bir şeyin ifade ettiği anlamların toplamı ve bireyin eşya hakkındaki bilgisinin 

tamamını ifade etmektedir (Atay, 2003, s. 89). Zihnin bir sonucu kabullenmesi olan inanç, kuşkunun tam 

tersidir. Kuşku içindeki bir insanın olumlu veya olumsuz bir sonuca varması mümkün değildir.  

Rokeach, değerleri bir tür inanç kabul eden bir yaklaşım geliştirmiştir. Buna göre üç tip inanç bulunmaktadır. 

Birinci tür inançlar, tanımlayıcı veya varoluşçu olarak nitelendirilmektedir. Bu inançlar doğrulanabildiği gibi 

yanlışları da ortaya çıkarılabilmektedir. İkinci tür inançlar, birey, nesne ya da olayların iyi/kötü şeklinde 

tanımlanmasını içerirler ve bu nedenle değerlendirici inançlar olarak adlandırılmaktadır. Örf ve adetlerden 

beslenen inançlar, davranışların ya da amaçların arzu edilir olup olmadığına karar verilmesinde etkili 

olmaktadır (Atay, 2003). 

İnançların ortaya çıkışında etkili olan faktörler, gözlem ve deneyim, zeka, duygu ve sosyal yaşam olarak 

sınıflandırılabilir: 
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 Gözlem ve deneyim: Günlük hayatta gözlemlenen olay ve durumlar, bireylerde birtakım inançların 

gelişmesini sağlamaktadır. Örneğin, suya bırakılan cismin batmaması suyun kaldırma kuvvetine; 

ağaçtan düşen elma yerçekimine inandırmaktadır. Bir mesleği olmayan bir çalışanın işe kabul 

edilmemesi, bireyde istihdam için mesleki beceri gerektiğine ilişkin inancın gelişmesine zemin 

oluşturmaktadır. 

 Zeka: Anlaşılması zor, karmaşık ve analiz yapmayı gerektiren durumların çözümü için belli bir 

zihinsel seviyeye sahip olunması gerekmektedir. Örneğin; işgücü arz ve talebi arasındaki ilişkiyi 

etkileyen parametrelerin belirlenmesi ve inandırıcı bir sonuca ulaşılabilmesinde zekanın önemli rolü 

bulunmaktadır (Eren, 1997, s. 175). 

 Duygu: İnançların oluşmasında duyguların kritik etkisi vardır. Din, ahlak, sanat ya da politika gibi 

alanlarda inançların oluşmasında duyguların etkisi çoğu zaman kolaylıkla gözlenebilmektedir. Çeşitli 

alternatifler arasından seçim yapmak zorunda kalan kişiler, deneyimleri ve duygularının etkisi ile 

mantıklı olmayan inançlar geliştirebilmektedirler. 

 Sosyal Yaşam: Bireyin içinde doğup büyüdüğü sosyal çevre, içerdiği örf ve adetler, değer yargıları, 

kültürel öğelerle bireylere birtakım inançlar kazandırmaktadır. (Eren, 1997, s. 176). 

 

3.6.2. Değerler 

Değerler, kişilerin davranış biçimlerini etkileyen normatif standartlardır. Kültüre ilişkin iyi/kötü, güzel/çirkin 

vb. şekilde değerlendirilen fikirler, o kültüre ait değerleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, insanlık tarihi boyunca 

her toplumun çeşitli değerleri benimsediği görülmektedir (Atay, 2003). Çeşitli amaç ve hedeflerin göreceli 

önemini belirleyen değerler; bireyin dikkat ve çabalarını ihtiyaçlara yöneltmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçlar ile 

eylemler arasındaki ilişki değerlere göre şekillenmektedir. Öte yandan bireyin elde etmek veya kaçınmak için 

zaman, enerji ve kaynak harcamaya razı olduğu her şey değerlerini ifade etmektedir (Woodsmall, 2003, s. 

291-292). 

Değer tanımlarında yaygın olarak beş özelliğe vurgu yapılmaktadır. Buna göre değerler;  

 Bir inanç durumudur. 

 Ait olunmak istenilen veya kabul gören bir hâldir. 

 Belirli durumları aşmaya yöneliktir. 

 Olayların ve insanların davranışının seçimine veya gelişimine rehberlik eder,  

 Önceki değerlerin oluşturduğu bir sistemin, diğer değerlerde oluşturduğu öneme bağlı olarak 

düzenlenir (Atay, 2003). 

Örgütler açısından değer tanımı incelendiğinde, başarı için önemli olduğuna inanılan performans standartları, 

müşteri ve çalışanlara davranma biçimi gibi uygulamalara ilişkin örgütsel inançlar olarak açıklanmaktadır 

(Gürçay ve Tozkoparan, 1996, s. 54). Bu bağlamda örgütsel değerler ve normlar örgüt kültürünün temel 

taşıdır. Tüm çalışanların davranışlarına yol gösterici bir işleve sahiptir ve işletmenin temel anlayış sistemini 

oluşturmaktadır (Deal ve Kennedy, 1982, s. 4) 

Değerlerin Ölçülmesi 

 

Değerler, toplumsal, bireysel ve örgütsel açıdan birçok araştırmada incelenen bireysel farklılıklardan biridir. 

Söz konusu araştırmaların ortak amacı, insanların değerlerinin bilinip bilinemeyeceğini belirlemektedir. 
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İnsanların değer, inanç ve tutumlarının önceden bilinmesinin, davranışlarının tahmin edilmesine ve 

düzeltilmesine yardımcı olacağı düşünülmüştür (Eren, 1997, s. 181). 

Schwartz değerlere, amaç ve araç değer olmak üzere iki ayrı tanım getirmiştir. Amaç değer; bireyin hayat 

amacını gösteren ve sonuçta ne olmasını beklediğinin ifadesidir. Araç değer ise çoğunlukla amaç değerlere 

ulaşmada kişiye veya kişilere yardımcı olması beklenen değerlerdir. Schwartz ölçeğinde birinci kısım 30 amaç 

değerden oluşmakta, ikinci kısmı 26 araç değerden oluşmaktadır. Deneklerden bu değerleri, ‘hayatına yön 

vermesi’ dikkate alınarak, -1 ile 7 arasında derecelenmesi istenmektedir. Deneğe en ters gelen değer veya 

değerler -1 almakta ve ayrı bir kategori oluşmaktadır. Hayatına yön veren değerlere, denek 7 puan 

vermektedir. Schwartz, 56 değerin 11 değer öbeğinde örgütlendiğini öne sürmektedir (Smith ve Schwartz, 

1997).  

Değer boyutları ve bu boyutların altında yer alan değerler ise şöyledir (Atay, 2003, s. 91-92): 

 Güç: Sosyal statü, prestij ve insanlar ve kaynaklar üzerine hakimiyet veya kontrolün önemini ortaya 

koyar. Bu boyut altında yer alan değerler; sosyal güç, zenginlik, yetki, kamu imajı ve sosyal 

tanınmadır.  

 Başarı: Sosyal standartlara göre yetenek yoluyla gösterilen kişisel başarıyı belirtir. Bu boyut altında 

yer alan değerler; başarı, hırs, yetenek kullanımı, zeka ve etkili olmaktır.  

 Hazcılık (Hedonizm): Zevk ve hayatı sevmekle ilgilidir. Bu boyut altında yer alan değerler; zevk ve 

yaşam sevgisidir.  

 Teşvik ediciler: Yaşamda heyecan değişiklik ve mücadele aramakla ilgilidir. Bu boyut altında yer 

alan değerler; ilginç yaşam, değişik yaşam ve heyecanlı yaşamdır.  

 Kendini yönlendirme: Düşünce ve eylem bağımsızlığını ortaya koyar. Bu boyut altında yer alan 

değerler; özgürlük, yaratıcılık, bağımsızlık, kendi amaçlarını belirleme, kendine saygı ve meraktır.  

 Evrensel düşünce: İnsanlığın ve doğanın refahını korumayı, kabul etmeyi ve anlamayı ortaya 

koyar. Bu boyut altında yer alan değerler; eşitlik, barışçıl bir dünya, doğa ile uyum, güzel bir dünya, 

sosyal adalet, fikir özgürlüğü, çevreyi koruma ve içsel uyumdur.  

 Yardımseverlik: Kişisel ilişki kurulan insanların refahını korumak ve artırmakla ilgilidir. Bu boyut 

altında yer alan değerler; vefa, dürüstlük, yardımseverlik, sorumluluk, affetme, dostluk, yaşamda 

anlam bulma ve manevi yaşamdır. 

 Geleneksellik: Kişiye empoze edilen kültür ve dinin gelenek ve fikirlerine saygıyı ortaya koyar. Bu 

boyut altında yer alan değerler; geleneğe saygı, alçakgönüllülük, ılımlılık, aşırıya kaçınmamak, kadere 

razı olmak, muhafazakarlık ve dindarlıktır.  

 Uygunluk: Diğerlerine zarar veren veya sosyal beklenti ve normları çiğneyen istek, faaliyet ve hisleri 

sınırlamakla ilgilidir. Bu boyut altında yer alan değerler; nezaket, kendini disipline etme, şeref, 

itaatkarlık ve dürüst ailedir.  

 Güvenlik: Kendi ilişkilerinin ve toplumun istikrarı, uyumu ve güvenliğini belirtir. Bu boyut altında yer 

alan değerler; sosyal düzen, aile güvenliği, ulusal güvenlik, sağlık ve ait olma duygusudur.  

 

3.6.3. Tutum 

Tutum, belli/tanımlanmış hedef ya da objelere karşı bireyin belli bir yönde düşünme, hissetme ve davranma 

eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Arnold vd., 1998). Tekarslan ve arkadaşları (2000) ise tutum kavramını, 

bireyin çevresindeki herhangi bir konuya karşı sahip olduğu bir tepki ön eğilimi olarak açıklamaktadırlar.  
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Tutumların bireylerin çevrelerine uyumlarını kolaylaştırmak dışında, bireylerin davranışlarını yönlendirici bir 

etkiye sahip olduğu da düşünülmektedir. Bu nedenle toplumları ve toplumların belirli kesimlerini yöneten 

kimseler için tutumların büyük öneme sahip olduğu iddia edilmektedir. Çünkü tutumların incelenmesi ile 

tutumların nasıl işlediği ortaya çıkacak ve davranışların tahmin edilmesine zemin oluşturacaktır. Ayrıca 

bireylerin davranışları, tutumlarının değiştirilmesi yoluyla denetim altına alınabilecektir (Tekarslan vd., 2000) 

Tutumun üç temel bileşeni bulunmaktadır: 

 Bilişsel Bileşen: Tutum konuları ile ilgili gerçeklere dayanan bilgi ve inançları içermektedir. Birey, 

tutum konusu hakkındaki bilgiye deneyimleyerek ya da dolaylı yoldan (kitap okuyarak, başkalarından 

duyarak vb.) sahip olmaktadır. Öte yandan, tutum konusu ile ilgili bilgiler ne kadar gerçeklere 

dayanırsa, tutum da o kadar kalıcı olmaktadır (Tekarslan vd., 2000). 

 Duygusal Bileşen: tutum konusu hakkında kişinin ne hissettiği ile ilgilidir ve kişinin psikolojik 

tepkilerinden (Ör, kan basıncı) etkilenmektedir (Arnold vd., 1998). Bilişsel bileşene göre daha basit 

yapıdadır ve kişinin değerler sistemi ile ilişkilidir. Ancak, duygusal öğesi ağır basan bir tutumun 

değişmesi çok daha güçtür. Özellikle bireyin öz benliğini ilgilendiren konu ya da olaylara karşı tutumu 

daha çok duygu yüklüdür (Tekarslan vd., 2000). 

 Davranışsal Bileşen: Tutumun konusuna yönelik belirli bir davranış eğilimidir. Duygusal ve bilişsel 

bileşenlere uygun olarak hareket etme eğilimini yansıtır. Davranış eğilimleri, gözlemlenebilir ve 

bunlar bireyin alışkanlıkları, normları ve söz konusu tutum objesi ile doğrudan ilişkili olmayan 

tutumlarının da etkisi altındadır. 

Tutum ve değer kavramları karşılaştırıldığında, dinamizm ve odak noktası gibi açılardan farklılıklar aşağıdaki 

tabloda verilmektedir. 

 DEĞER TUTUM 

Zaman Perspektifi Gelecek 

Gelecek nasıl olmalı? 

Geçmiş 

Bir objeye ait geçmişteki deneyim 

Dinamizm Devamlı – Kalıcı 

Uzun süreler sonrasında küçük 

değişiklikler 

Evrim 

Yavaş veya sürekli değişim 

 

Odak Genel 

Yaşama rehberlik eder. 

Özel 

Belli bir hedefe/objeye yöneliktir. 

Kaynak: Arnold vd., 1998, s. 120 

Araştırmalar, tutumla davranış arasında çok fazla korelasyon olmadığını göstermektedir. Pratkanis ve Turner, 

aşağıdaki faktörler olduğu takdirde tutum ve davranışlar arasındaki korelasyonun arttığını öne sürmektedirler 

(Arnold vd., 1998).  

a. Tutum konusu/objesi iyi tanımlanmış ve belirgin ise 

b. Tutum güçlü ise yani kolayca akla geliyorsa 

c. Tutumu destekleyen bilgi çok ve kompleks ise 
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d. Tutumun kendisi önemli konuları destekliyor ise  

Tutum araştırmalarında sıkça ele alınan bir başka konu bilişsel çelişki kuramıdır. Bu kuram, bireyin kendi iç 

dünyasında tutarsızlıklardan hoşlanmadığı ve bilişleri, duyguları ve davranışları arasında tutarlılık sağlamaya 

çabaladığı görüşüne dayanmaktadır. Bilişsel unsur, bireyin çevresi, kendisi ya da davranışları hakkındaki bilgi, 

inanç ve kanılarıdır. Bireyin bilişleri arasında çelişki olduğunda, kişi çelişkiyi azaltmak için şu yollardan birine 

başvurur (Robbins, 2005): 

1. Davranış değiştirir.     

Sigarayı bırakmak 

2. Davranışı ile ilgili bilişi değiştirir.   

Az içtiğini düşünmek 

3. Çelişkili unsurlardan birini desteklemek için yeni bilişler ekler.  

Sigaranın zararlarına ait kesin araştırma sonuçları olmadığını düşünmek 

4. Bilişlerden birinin daha az önemli olduğuna karar verir.  

Sigaranın zararının önemli olmadığını düşünmek 

Bu kuramın en önemli özelliklerinden biri; tutumun bilişsel ve duygusal öğesinin davranışsal öğesinden 

etkilendiğini ve birey farklı bir davranışta bulunduğunda, tutumunun da değiştiğini ortaya koymasındadır. 
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE TİPLERİ 

 

1. Kişiliğin Tanımı 

 

Kişilik, psikolojinin tanımlanması son derece zor ve üzerinde fikir birliği bulunmayan kavramlarından biridir. 

Günlük yaşamda kişilik, çoğunlukla bir kişinin karakteristik özellikleri ve mizacıyla ilgili bilgi vermek amacıyla 

kullanılmaktadır (McAdams, 2010). “Ne kadar korkak bir kişiliği var!”, “Dinamik kişiliği ile her zaman sosyal 

çalışmalara önem vermiştir” türünden ifadeler sıklıkla duyulmaktadır. Kişilik (personae) kelimesi özü itibari ile 

Antik Yunan’da oyuncuların kullandıkları maske anlamındadır. Günümüzde de kişilik ifadesi ile bir şekilde 

sosyal rollere atıf yapılmaktadır. Ancak kişilik, kişinin günlük hayattaki rollerinden ve başkaları tarafından 

belirtilen karakteristik özelliklerden daha fazlasını ifade etmektedir (Engler, 2009, s. 2).  

İnsanlık tarihi boyunca, her birey kendisine “Ben kimim?” sorusunu sorarak, kimliğini tanımlamaya çalışmıştır. 

İnsanı anlama çabasının bir sonucu olarak kişilik psikologları, çoğunlukla bireysel farklılık ve benzerlikler 

üzerinden, kişiliği tanımlamaya çalışmışlardır. Kişilik kuramcılarının tanımları incelendiğinde, Cattell (1950, s. 

2) “bir kişinin belli bir durumda nasıl davranacağını tahmin etmeyi sağlayan özellik” olarak tanımlarken; 

McClelland (1951, s. 69) “bireyin davranışının tüm detayları ile en iyi şekilde kavramsallaştırılması” olduğunu 

belirtmiştir. Guilford tanımı daha da sadeleştirerek “kişisel özellikleri temsil eden biricik örnek” olarak kişiliği 

tanımlamıştır (1959, s. 5). Ayırt edici özellikleri ilk kez vurgulayan Allport’a göre ise “bireyin karakteristik 

davranış ve düşüncelerini belirleyen psikofiziksel sistemlerden oluşan dinamik bir organizasyon”dur (1961, s. 

28). Psikanalitik teorinin kurucusu Freud, kişiliğin, bilinçsiz, tanımlanamaz ve belirsiz oluşunu vurgulamıştır 

(Carducci, 2009, s. 4; Ewen, 2003). Altınköprü, kişiliğin; bireyin kendine özgü davranış biçimlerini yansıtan 

zihinsel süreç ve yapıların tamamı olarak tanımlandığını belirtmektedir (2005, s. 19). Tüm bu tanımlar 

doğrultusunda kişiliğin, kalıtsal temellere dayanan, çevre ve yaşantılarla şekillenen, kişinin en zor değişen 

parçası olduğunu söylemek mümkündür. Kişiliği daha sosyal bir çerçevede tanımlayan McKenna, bireyin 

fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal özelliklerinden oluştuğunu belirtmiştir. Dinamik ve bütünleşik yapıdaki bu 

özellikler, günlük yaşamda başkaları tarafından da gözlemlenebilmektedir (2010, s. 28). Kişilik aynı zamanda 

kişinin doğuştan ve edinilmiş tepkilerini, alışkanlıklarını, ilgilerini, ideallerini, görüşlerini, inançlarını de 

içermektedir. Burger, kişiliği “bireyin kendisinden kaynaklanan tutarlı davranış kalıpları ve kişilik için süreçler 

olarak” tanımlamaktadır. Tanımın iki önemli yönü vardır. Birincisi, tutarlı davranış kalıpları kişiliği 

oluşturmaktadır. Bir başka ifade ile içedönük ve sessiz bir insanın, herhangi bir zaman diliminde ve farklı 

durumlarda da benzer bir tutum sergilemesi beklenmektedir. Kişilik içi süreçler ise tanımın ikinci yönüdür. 

Kişilik içi süreç, bireyin nasıl algılayacağı, düşüneceği, davranacağı ve hissedeceğini etkileyen tüm bilişsel, 

duygusal ve davranışsal süreçleri içermektedir (Burger, 2006, s. 23). Cüceloğlu, kişiliğin bireyin çevresiyle 

kurduğu etkileşimdeki önemini vurgular biçimde; kişiliği, bireyin hem dış çevresiyle hem de iç dünyası ile 

kurduğu ilişki biçimi olarak tanımlamış ve kişiliğin ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış özellikler taşıdığını 

eklemiştir (1998, s. 404). 

Yukarıdaki tanımları genel olarak değerlendirdiğimizde, kişilik tanımlarıyla ilgili olarak araştırmacıların görüş 

birliği sağladığı üç ortak nokta olduğu söylenebilir. Birincisi, her insanın farklı olduğu konusundadır. İkincisi, 

kişilik tutarlı özelliklerin kaynağıdır. Yani farklı durumlarda bireyin genel tutumları tutarlılık gösterecektir. 

Üçüncüsü ise kişiliğe bağlı olarak bireyin davranışlarını tahmin etmek mümkündür (Carducci, 2003, s. 6). 

 

2. Kişilik İle İlişkili Kavramlar 
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2.1. Karakter 

 

Karakter, insanın kişiliğinde doğuştan var olan ve çevrenin etkisi ile ortaya çıkan eğilimlerin tümüdür. 

Karakter, değişmez ve süreklidir. Bireylerin toplum değerlerine, ahlak kurallarına ve toplum kültürüne uygun 

davranış gösterme özelliği olarak da tanımlanan karakter, kişinin sahip olduğu ahlâkî değerleri ve erdemi 

ifade ederken, kişilik özellikleri benlik ve mizaç özelliklerini tanımlamaktadır (Burger, 2006). 

Köknel (2005, s. 20) karakteri, kişinin kendine özgü davranışlarına ve eylemlerine, çevresinin verdiği değer 

olarak aktarmaktadır. Adler ise karakteri, “Takınılan ruhsal bir tutum, bir insanın çevre karşısında takındığı 

tavır, saygınlık eğiliminin toplumsallık duygusuyla bağlantılı olarak amacına ulaşmak için izlediği temel 

doğrultu” olarak açıklamaktadır. Bireyin, ilgi, beceri, tutum ve yatkınlıkları, davranışın belirleyicisi haline 

gelmişse bunlar karakter olarak tanımlanabilmektedir (Altınköprü, 2005, s. 23).  

Karakter, çocukluktan itibaren birtakım değer yargılarının benimsenmesiyle gelişmektedir. Bu süreçte 

ebeveyn inanç, değer ve tutumları ile bireyin sosyal deneyimleri etkili olmaktadır. Bu doğrultuda karakter, 

kişiliğin ahlaki yönünü temsil eden parçası olarak ifade edilebilir. 

 

2.2. Mizaç 

 

Psikologlar, kişilerin belirli davranış türlerine karşı oldukça geniş eğilimlerle dünyaya geldiğini savunmakta ve 

bu genel davranış eğilimlerine mizaç (huy) adını vermektedir (Burger, 2006, s. 352). Allport’a göre, mizaç 

bireyin kendine özgü duygusal doğaya sahip olma olgusudur. 

Günümüzde araştırmacılar mizacı, değişik şekillerde ifade edilebilen ve kişinin yaşam deneyimlerine bağlı 

olarak farklı kişilik özelliklerine dönüşebilen, genel davranış ve duygu durum kalıpları olarak tanımlamaktadır. 

Genel eğilimlerin kişilik özelliklerine nasıl dönüşeceği, kişinin kalıtsal eğilimlerinin ve içinde yetiştiği çevrenin 

karmaşık bileşkesine bağlıdır. Mizaçtaki bireysel farklılıklar genellikle yaşamın birinci yılında gözlenmekte ve 

kişinin yaşamı boyunca aynı şekilde kalmaktadır. Psikologlar mizacın büyük oranda kalıtsal olduğunu, bu 

kalıtsal eğilimlerin deneyimlerle etkileşerek yetişkin kişilik özelliklerini oluşturduğunu savunmaktadır. Genel 

eğilimlerin yetişkin kişiliğinin yönünü belirlemesinin bir nedeni, çocuğun eğiliminin içinde yaşadığı çevreyi de 

etkilemesidir. Sonuç olarak mizaç, çevreyi etkilemekte, çevre de huyun kararlı kişilik özelliklerine 

dönüşümünü şekillendirmektedir (Burger, 2006; McAdams, 2009). 

Araştırmacılar 3 mizaç boyutundan söz etmektedirler (Burger, 2006): 

 Duygusallık; duygusal tepkilerin yoğunluğu 

 Etkinlik; kişinin genel enerji düzeyi 

 Sosyallik; kişinin başkalarıyla yakınlık kurma ve etkileşime girme eğilimi 

 

2.3. Benlik 

 

Benlik, insanın kendi kişiliğine ilişkin yargılarının toplamı, kendini tanıma ve değerlendirme biçimidir. Bu 

bağlamda benlik ile kişilik iç içe geçmiş iki kavramdır. Ancak benlik doğuştan gelmesi nedeniyle kişilikten 

farklıdır(Köknel, 2005, s. 64). Kişinin kendine karşı olumlu ya da olumsuz tutumları benlik kavramı kapsamına 

girmektedir.  

 

 

3. Kişilik Oluşumunu Etkileyen Faktörler 
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Kişilik araştırmaları, kalıtım ve çevrenin kişilik üzerindeki etkileri çevresinde yoğunlaşmaktadır. Kalıtımı 

savunan araştırmacılar, kişiliğin değişmediğini savunurken, çevrenin etkisini iddia edenler, çevre koşullarının 

kişiliği nasıl şekillendirdiğine ilişkin teoriler geliştirmişlerdir. Bu kapsamda kişilik özellikleri üzerinde etkili 

faktörlerin belirlenmesi amacıyla tek yumurta ikizleri üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu 

araştırmalardan bazılarında, farklı çevrelerde yetişen tek yumurta ikizlerinin, karakter bakımından 

birbirlerinden oldukça farklı özellikler sergileyebildikleri görülmüştür (Altınköprü, 2005, s. 60).  

Kişilik kuramlarından biyolojik kuram, kişiliğin fizyolojik özelliklerle ilişkili olduğunu savunması nedeniyle, 

kalıtım etkisini en fazla savunan yaklaşım durumundadır. Kişilik özelliklerinin doğuştan geldiğini düşünen bir 

diğer yaklaşım ayırıcı özellikler yaklaşımıdır. Davranışçı kuram, bireyin doğduğu andaki kişiliğini boş bir 

zemine benzetmekte ve kişiliğin tamamen çevresel etkilerle oluştuğunu savunmaktadır. Bu bakımdan kalıtım 

ve çevre skalasının ilk uç noktasında biyolojik yaklaşımın, ikinci en uç noktasında ise davranışçı yaklaşımın 

bulunduğunu söylemek mümkündür. Hümanistik yaklaşım ile bilişsel yaklaşım, kişilik üzerindeki etkili 

faktörlere çok fazla vurgu yapmamışlardır. Bireyin tercihlerini diğer kuramlara göre daha fazla ön planda 

tutmuşlardır. Psikanalitik yaklaşım ise bilinçaltının kişiliğin en büyük belirleyici olduğunu savunarak bir 

taraftan kalıtsal ihtiyaçlara dikkat çekmiş, diğer taraftan ise ebeveyn davranışlarının çocukluğun ilk 

yıllarındaki olumsuz etkilerini irdelemiştir. Sonuç olarak, hem genetik özelliklerin hem de çevresel faktörlerin 

kişilik üzerinde etkili olduğunu ve insan yaşamı boyunca kişiliğin gelişim gösterdiğini söylemek uygun 

olacaktır (Passer vd., 2009, s. 659-713).  

 

4. Kişilik Kuramları 

 

4.1. Kişilik Kuramlarının Kişilik Gelişimine Yaklaşımları 

 

Kişilik gelişimi ile ilgili olarak davranışçı, psikanalitik, hümanistik, bilişsel, ayırıcı özellik ve biyolojik yaklaşımın 

benimsediği temel görüşler aşağıda yer almaktadır:  

 

4.2.1. Davranışçı Yaklaşım  

 

Davranışçı yaklaşım, kişiliğin çevresel etkilerle geliştiğine inanmaktadır. Bireyin, sergilediği davranışlara aldığı 

tepkiler, davranışları sonucunda ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması, sonraki davranışları için belirleyici 

olmaktadır. Bireyin koşullandırılması, çevresel faktörleri algılama biçiminin, ihtiyaç ve güdülerinin 

yönlendirilebiliyor olması sonucu motivasyonunu ve öğrenme biçimini etkileyecektir. Böylelikle doğduğu anda 

bomboş bir levha gibi olan kişilik, her bir edim ve öğrenme sonucunda gelişim gösterecektir. Davranış 

kuramcılarından bazıları, ödül ya da cezaların bile kişilik gelişiminde etkisi olmadığını iddia etmişlerdir. Bu 

görüşün aksine davranışçı kuramın en bilinen isimlerinden Skinner, davranış biçimlendirilmesinde pekiştirme 

ve cezalandırmanın önemli rol oynadığını belirtmiştir. Skinner’e göre kişiliğin temelinde klasik ve edimsel 

koşullanmanın bulunmaktadır. Bir diğer davranışçı psikolog olan Bandura ise öğrenme çerçevesini 

genişleterek, kişilik üzerinde pekiştirmeler kadar sosyal faktörlerin de etkili olduğunu vurgulamıştır. Özellikle 

çocuklar üzerine araştırmalar yapan Bandura, yetişkin davranışlarının çocuk kişiliğinin temel belirleyicilerinden 

biri olduğunu ileri sürmüştür. Bandura’nın vurgu yaptığı yetişkin davranışları, çocuklar tarafından gözlenen ve 

taklit edilmeye uygun olanlardır. Rotterise bir kimsenin belirli bir durumda bir davranıştan beklediği sonuç ve 

o sonuca verdiği değerin davranış üzerinde belirleyici olduğunu kabul etmektedir. Ona göre kişilik beklenti-

değer ilişkisinin doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır (Ryckman, 2008; Engler, 2009).  
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4.2.2. Psikanalitik Yaklaşım 

 

Psikanalitik yaklaşım kuramcılarının kişilik gelişimine ilişkin görüşleri ikiye ayrılmaktadır. Ilk görüşü savunan 

Freud, kişiliğin erken çocukluk dönemine kadar oluştuğunu ve sonrasında değişmenin mümkün olduğunu 

söylemiştir. Birçoğu Freud’un öğrencisi olan ve yeni Freud’cu olarak adlandırılan Jung, Adler, Erickson gibi 

isimler ise erken çocukluk dönemi sonrasında da kişilik gelişim aşamaları üzerinde durmuşlardır.  

Freud’cu kişilik kuramı topografik ve yapısal olmak üzere iki modelden oluşur. Bunun yanında Freud, insan 

yaşamını oral, anal, fallik, gizil ve genital dönem olmak üzere beş ayrı psikoseksüel sürece ayırmıştır. İlk 

olarak Freud’un bilinç, bilinç öncesi ve bilinçaltı olmak üzere kişiliği üç boyutta tanımladığı model topografik 

model olarak ifade edilmektedir (Burger, 2006).  

 Bilinç: Kişinin farkında olduğu düşünceleri içeren ve yeni düşüncelerle değişen gelişen yapıdır. 

Ancak kişinin aklında tuttuğu bilgilerin çok azı bilinç düzeyindedir. 

 Bilinç öncesi: Kişinin günlük hayatında çok sık gerekmediği için aklında tutma ihtiyacı duymadığı 

ancak istediği zaman hatırına getirebildiği sayısız bilginin bulunduğu bölüm bilinç öncesidir. 

 Bilinçaltı: Kişinin düşüncelerinin en büyük bölümünü oluşturan, istediği zaman bilinç düzeyine 

getiremediği ancak bireyin davranışlarında en fazla etkiye sahip kısım, bilinçaltı olarak 

adlandırılmıştır.  

Freud, insan kişiliğini daha iyi açıklayabilmek için yapısal modeli geliştirmiştir. Bir bakıma bilinçaltının daha 

detaylı tanımlaması olarak kabul edilebilecek yapısal modelde, kişilik id (alt benlik), ego (benlik) ve süperego 

(üst benlik) bölümlerinden oluşan bir yapı olarak tarif edilmiştir. Freud’un daha önce sözü geçen, insanın 

içinde birbirleriyle çatışan güçler aslında kişiliğin alt bileşenlerinden başka bir şey değildir (Burger, 2006, s. 

77).  

 

 İd (alt benlik): İlkel ve 

doğuştan gelen dürtüleri 

içermektedir. Bedensel ihtiyaçların, 

cinsel arzuların ve saldırgan 

tepkilerin kaynağı olarak kabul 

edilmektedir. İdin arzu ve istekleri 

tamamen bilinçdışıdır. Fiziksel ya da 

toplumsal sınırları gözetmeden 

sadece kişisel tatmin sağlama 

amacıyla yani “haz prensibine” göre 

işlemektedir (BİLTEK, 2011; Burger, 

2006, s. 78).  

 Ego (benlik): İdin 

dürtülerini uygun koşulları oluşana 

kadar kontrol altında tutan yapıdır. 

Aynı zamanda çevresel şartları değerlendirerek, davranışların olası sonuçlarını tahmin eder. Bir 

açıdan temel görevi dürtüleri bilinçaltında tutmak olan egonun, kimi işlevleri bilinçli, kimileri ise 

bilinçsizdir. Bu nedenle, Freud egonun bilinç, bilinç öncesi ve bilinçaltı tüm düzeylerde serbestçe 

hareket edebildiğini belirtmiştir (BİLTEK, 2011; Burger, 2006, s. 78). 

 Süperego (üst benlik): Toplumsal normları, ahlaki kuralları ve değer yargılarını temsil eden 

süperego, idin arzu ve isteklerini sürekli baskı altında tutmaya çalışır. Ego, idin istekleri için uygun 

zamanı kollarken, süperego ahlaki kurallara uygunluğunu denetler. Süperego, vicdan olarak da kabul 
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edilmektedir. Süperego, idin isteklerini kontrol etmenin dışında, hangi davranışların erdemli ve 

övgüye değer olduğuna karar vermek için kullanılan idealleri belirler.  

Sözü geçen her bir yapı, bir taraftan birbirini tamamlarken, diğer taraftan sürekli çatışma halindedir. Sağlık 

bireylerde güçlü bir ego, id ve süperegonun kişilik üzerinde çok fazla etkili olmasına izin vermez. Çünkü idin 

aşırı baskın olduğu ve süperegonun yeterince gelişmediği bir durumda, birey toplumsal sınırları ya da uygun 

koşulları gözetmeden sadece isteklerini tatmin etmeye yönelecektir. Ya da süperego çok güçlü olduğunda, 

aşırı derece kuralcı bir tutum geliştirip, benliği gerçekleşmesi mümkün olmayan bir mükemmellik arzusuyla 

sıkıntıya sokabilir (Burger, 2006, s. 79-80; Egan, 1982, s. 44).  

 

4.2.2.1. Freud’un Psikoseksüel Gelişim Süreçleri 

 

Freud insan hayatının gelişim sürecini çeşitli dönemlere ayırmıştır. Bu dönemler insan vücudunda gelişimle 

birlikte değişen çeşitli içgüdüsel süreçler tarafından yönetilir. Freud’a göre kişiliğin oluşmasında 4 ana 

evrensel süreç vardır; oral, anal, fallik ve genital. Fallik dönem ile genital dönem arasındaki geçiş sürecini 

ifade eden gizil dönem ise gelişimi açıklayan bir süreç olmadığından bu sınıflandırmada 

değerlendirilmemektedir (Hjele ve Ziegler, 1976): 

Oral Dönem: Oral dönem hayatın ilk yılıyla başlayan süreçtir. Bu dönemde bebekler hayatta kalabilmeleri için 

tamamıyla başkalarına ihtiyaç duyarlar ve başkalarına bağlı olma, içgüdüsel doyuma ulaşmada tek yollarıdır. 

Bu dönemde ağız birincil haz organıdır. Freud’un teorisinde haz ve seksüellik birbirine bağlanmıştır. Bu 

nedenle seksüellik, bebeğe göre yemek yemekle bağlantılı olan bir haz duyma halidir. Bu açıdan bakıldığında 

annenin göğsü ya da biberon birincil haz kaynaklarıdır ve bu hazzı gidermede birincil görev alan organ 

ağızdır. Haz doyurulma sırasında bebek anneye karşı bağlılık ve güven duygusu geliştirir ancak bebek kendi 

bedeniyle annesinin göğsü arasındaki farkı kavrayabilecek durumda olmadığından, açlığı yatıştırma hissi ile 

bağlılık duyma ifadesi birbirine karışabilir. Bu karışıklık bebeğin egosantrizminden ileri gelir. Zamanla annenin 

göğsü haz objesi olmaktan çıkar ve bebeğin kendi vücudundan bir organ anne göğsünün yerine geçer. 

Bebeğin parmağını emmesi bundan ileri gelir.  

Bu dönemde aşırı fazla ya da aşırı az derecede uyarımla karşılaşan bebek ileride oral pasif bir kişiliğe sahip 

olur. Bu tip insanların dünyaya karşı iyimser bir duruşları vardır. Başkalarıyla olan ilişkilerinde güven ve 

bağlılık duyar. Daima başkalarından onay alma ihtiyacı vardır ve başkalarının onu koruyup kollayacağını 

düşünür. 

Anal Dönem: İki ve üç yaşlarında başlayan bu dönemde libidinal enerji ağızdan anal bölgeye geçiş yapar. Bu 

dönemde tuvalet eğitiminin veriliş şeklinin çocuğun ileriki kişilik gelişiminde bazı etkileri görülür. Tuvalet 

eğitimi sürecinde çocuk, idin talepleriyle (dışkılamadan haz duyma) ebeveynler tarafından gösterilen sosyal 

kısıtlanma davranışı arasındaki ayırımı öğrenmelidir. Freud’a göre hayatın ileri yıllarında görülen oto kontrol 

ve üstünlük davranışlarının kökleri bu dönemde oluşur. 

Tuvalet eğitimi sırasında ebeveynler çocuklarına çok sert davranırlarsa çocuk tuvaletini tutma davranışı 

gösterir. Bu davranış ileriki dönemlerde diğer davranışlarına da yansıyabilir ve çocuk anal retentive (kabız) bir 

kişilik tipine sahip olur. Bu tip kişiliğin en belirgin özellikleri düzenlilik, dakiklik, cimrilik, aşırı titizlik ya da aşırı 

dağınıklıktır. Eğer ebeveynler bu dönemde anal hareketler yapmasına teşvik ederse çocukta ileride anal 

agresif kişilik tipine sahip olur. Bu tip kişiliğin belirgin özellikleri ise düzensizlik, ziyankarlık, düşmanlık ve 

gaddarlıktır. Bu tip kişilerin aşk ilişkilerine bakıldığında, karşılarındaki kişiyi sahip olunacak bir obje olarak 

görürler. 
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Fallik Dönem: Dört-beş yaşlarında başlayan bu dönemde libidinal enerji tekrar yer değiştirerek anal bölgeden 

genital bölgeye geçiş yapar. Bu dönemde çocuklarda cinsel organlarını keşfetme, mastürbasyon ve cinsellik 

içeren konulara ilgilerini gösterme gibi davranışlar görülür.  

Bu dönemde yaşanan en büyük karmaşa Oedipus Kompleksidir. Oedipus kompleksi erkek çocuğun annesine 

sahip olma isteği ve babasını rakip olarak görmesidir. Çocuğun bilinçaltında taşıdığı karşı cinse sahip olma ve 

kendiyle aynı cinsi bertaraf etme dürtüleri nedeniyle erkek çocuk annesini babasından kıskanır. Bunun kız 

çocuklarında görülen şekline Elektra kompleksi denmektedir. 

Fallik dönemde takılı kalan yetişkin erkekler genellikle hırslı, küstah, kibirli ve övüngendirler. Her zaman 

başarılı olma peşindedirler (başarı karşı cinsten olan ebeveyni yenmeyi simgeler). 

Gizil Dönemi: Altı-yedi yaş itibarıyla başlayıp ergenliğe kadar olan süreçte çocuk zihinsel aktivitelere, 

arkadaşlık ilişkilerine ve spor gibi aktivitelere yönelir. Bu dönem, gelecek olan bir sonraki dönemde 

gerçekleşecek olan büyük gelişime hazırlık süreci olarak değerlendirilebilir. 

Genital Dönem: Genital dönem ergenlikle başlayıp ölüme kadar süren dönemdir. Bu dönemin başında vücutta 

biyokimyasal ve fizyolojik değişimler görülür. Cinsel organlarda gelişme, endokrin hormonunun salgılanması 

sonucu erkeklerde sakallanma, kızların göğüslerinde büyüme değişimlerden bazılarıdır. Bu dönemin ilk 

evrelerinde seksüel enerji aynı cinsten olanlara yöneltilirken, ileriki evrelerde bu enerji karşı cinse yönelir. 

Genital karakter psikoanalitik teorideki ideal tipe örnek oluşturur. Bu tip olgun ve sorumlu sosyo-seksüel 

ilişkiler yaşamış bir birey örneğidir. 

 

4.2.2.2. Yeni Freud’cu Psikanalitik Yaklaşım 

 

Freud ile çalışan birçok psikolog, daha sonra kendi psikoloji okullarını kurmuşlar ve Freud’un ortaya koyduğu 

temel kavramlar ekseninde kendi kuramlarını geliştirmişlerdir. Bu kuramcıların ortak özelliği, Freud’un kişiliğin 

belli bir yaştan sonra değişmediği iddiasına karşı çıkmaları, egoyu idin hizmetçisi değil yöneten bir yapı olarak 

tanımlamaları ve sosyal faktörlere vurgu yapmalarıydı.. Öte yandan, kişiliği karamsar şekilde ele alması ve 

toplumsal faktörleri görmezden gelerek sadece içgüdülere yoğunlaşmış olması, yeni Freud’cu kuramcıların 

ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

Bir diğer psikanalitik yaklaşımcı olan Jung, kişilik oluşumunda bireysel bilinçaltı dışında kolektif bilinçaltının da 

etkili olduğunu iddia etmiştir. Buna göre her bireyin davranışlarını etkileyen, doğrudan ulaşılamayan, yüzyıllar 

boyunca genetik olarak aktarılarak gelen ortak bir bilinçaltı bulunmaktadır. Ortak bilinçaltı da bilinç düzeyine 

çıkarılması zor düşünce ve imgelerden oluşmaktadır. Ancak bireysel bilinçaltından farklı olarak ortak bilinçaltı 

düşünceleri bastırmaya yönelik bir çaba söz konusu değildir. Anne, Tanrı, korku vb. imgelemler, ortak 

bilinçaltının ürünleri arasındadır. Bu bağlamda, Jung da Freud gibi kişiliğin önemli bölümünün doğuştan gelen 

özelliklerden oluştuğuna inanmıştır (McAdams, 2009, 451-455). 

Adler (2004), insanda doğuştan birtakım eksikliklerin bulunduğunu ve buna bağlı olarak aşağılık duygusu 

geliştiğini belirtmiştir. Her birey bu duyguyu yenmek için üstünlük kurma çabası içinde bulunmaktadır. Adler’a 

göre yetersizlik duygusu, yetersizliğin kendisinden daha fazla önem taşımaktadır. Yetersizlik duygusunun 

gerisinde sosyal faktörler bulunmaktadır. Bu nedenle de üstünlük kurma çabası içindeki kişi toplum dışı, 

toplum karşıtı ya da başka insanları aşağılamayı amaçlayan bir tutum geliştirebilmektedir. Adler, Freud’a 

benzer şekilde ebeveyn davranışlarının kişilik üzerinde son derece etkili olduğuna inanmıştır. Ebeveynlerin 

çocuğu ihmal etmesi dışında aşırı şımartmasının da kişilik sorunlarına neden olduğunu belirtmiştir. Adler, 

kişilik gelişiminde üstünlük kurma çabası dışında doğum sırasının da etkili olduğunu ileri sürmüştür. Bir 

ailedeki ortanca çocukların, en büyük ve en küçük çocuğa göre daha başarılı olacağını ve daha az psikolojik 

sorun yaşayacağını ileri sürmüştür (Burger, 2006; Schultz ve Schultz, 2007). 
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Erik Erickson, Freud’un karamsar kişilik tanımlamasının aksine benliğin olumlu işlevlerini vurgulamıştır. 

Erickson’a göre benliğin en önemli işlevlerinden biri, kimlik duygusu geliştirmesi ve korumasıdır. Kişilik 

gelişiminin bireyin yaşamı boyunca devam ettiğini belirten Erikson (1987), her bireyin yaşamı boyunca geçtiği 

sekiz aşamadan bahsederek, her aşamanın da kişilik gelişiminde yaşamsal önem taşıdığını vurgulamaktadır. 

Bu aşamaları Erikson, “temel güvensizliğe karşı temel güven”, “utanç ve kuşkuya karşı özerklik”, “suçluluk 

duygusuna karşı girişkenlik”, “aşağılık duygusuna karşı iş yapıcılık”, “rol karmaşasına karşı kimlik”, “yalnız 

kalmaya karşı yakınlık kurma”, “duraklamaya karşı üretkenlik”, “umutsuzluğa karşı benlik bütünlüğü” şeklinde 

ifade etmektedir. Her bir aşamada birey, önündeki iki tercihten birini seçmek zorunda kalmaktadır 

(Cüceloğlu, 2006). 

Horney, Freud’un geliştirdiği kişilik sistemini büyük ölçüde reddetmiştir. Horney, nevrotik olarak 3 farklı kişilik 

tipi tanımlamıştır. Bu kişilerden birincisi, sosyal etkinliklere sık katılan, insanlara bol bol iltifat eden ancak bir 

süre sonra çevresindekilere ilgisi bir talebe dönen, yalnız kalmaya dayanamayan bir kimsedir. İkincisi ise 

kimse tarafından sevilmeyen, küçümseyici, herkesten nefretle bahseden, başarılı olmasına rağmen son 

derece acımasız biridir. Üçüncü kişi, insanlarla nadiren iletişim kuran, çok az arkadaşa sahip, genelde 

zamanını tek başına geçiren biridir. Horney’e göre bu üç kişinin ortak özelliği, üçünün de yetersizlik ve 

güvensizlik duygularıyla başa çıkmaya çalışmalarıdır. Nevrotik olarak tanımladığı bu kişiliklerin hepsi, 

davranışlarıyla insanları kendilerinden uzaklaştırmalarına rağmen, kendi içlerinde sürekli korku yaşayan, 

kaygılarını azaltmak için yıkıcı bir iletişim tarzının içinde sıkışan kimselerdir. Horney, çocuklukta yaşanan 

kişiler arası bozuk ilişkilerin ve ebeveynlerin kaygı yaratan tavırlarının nevroz gelişmesinde etkili olduğunu 

belirtilmiştir (Burger, 2006). 

Harry Stack Sullivan, her bireyin kendisi ve başkaları için zihinsel imgeler oluşturduğunu, iyi-ben, kötü-ben ve 

ben-değil şeklinde kişileştirmelerde bulunduğunu belirtmiştir. İyi-ben, kişinin kendini iyi hissettiği, geçmişte 

ödüllendirilmiş yönlerini ifade etmektedir. Özellikle güvenlik duygusuyla ilişkilendirilen ve bireyde kaygı 

yaratmayan davranışlar, iyi-ben tanımı içinde yer almaktadır. Kötü-ben ise kişinin düşünmekten bile 

rahatsızlık duyduğu, ödüllendirilmediği, kaygı yaşadığı davranışlarını içermektedir. Son olarak ben-değil, 

kişinin kabul etmek istemediği bu nedenle bilinçaltında tuttuğu yönlerini ifade etmektedir. Sullivan ayıca 

Freud’un aksine, yaşamın ilk birkaç yılından sonra kişilik gelişiminin devam ettiği görüşü ile bu aşamaları 

tanımlamış ve ergenlik dönemi üzerinde durmuştur (Burger, 2006; Schultz ve Schultz, 2007).  

 

4.2.3. Hümanistik Yaklaşım 

 

Hümanistik psikolojiye göre insan özünde iyi ve saygı duyulması gereken bir varlıktır. Uygun koşullar 

sağlandığında her birey potansiyellerini gerçekleştirmek yönünde çaba gösterecektir. Hümanistik yaklaşım, 

insanı biricik ve özel yapan şeyin yaşamın anlamı, değerleri, kendini geliştirme ve yönetme potansiyeli 

olduğunu savunmaktadır. Varoluşçu psikolojiden etkilenen ve birçok ortak düşünceyi vurgulayan hümanistik 

yaklaşımın temel kabullerinden bazıları aşağıdaki gibidir (Hjele ve Ziegler, 1976): 

 İnsan genetik faktörlerin veya çevresel uyaranların ürünü değildir. Her insan kendi kaderi üzerinde 

söz sahibidir ve kaderini kendi oluşturur. 

 İnsan davranışı neden-sonuç ilişkisine bağlı değildir. Bu nedenle her birey seçme özgürlüğüne 

sahiptir ve tek başına kendi varlığından sorumludur. 

 İnsan deneyimleyen, karar veren ve özgürce eylemlerini seçebilen bilinçli bir varlıktır. 

 İnsan statik bir varlık değildir, sürekli bir gelişme ve değişim içerisindedir. 

Hümanistik Psikolojinin kurucularından Maslow’un temel yaklaşımının daha iyi anlaşılması bakımından insana 

ilişkin tanımlarının göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 361-368): 
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 Her birey entegre, özel ve bir bütün olarak ele alınması gereken bir varlıktır. 

 İnsan davranışını anlamak için hayvan deneylerinden yararlanılması doğru değildir. 

 İnsan, özünde iyidir ya da en azından nötrdür. 

 İnsanın temel özelliği yaratıcı olmasıdır. 

 Ruhsal açıdan sağlıklı kişi tanımlanmadıkça, hasta kişi tanımlanamaz.  

Hümanistik psikoloji yaklaşımında 4 temel öğe kurama temel oluşturmaktadır. Bunlar: 

 Kişisel Sorumluluk: İnsancıl psikologlar bireyin davranışlarının, o an ne yapmak istediğini gösteren 

kişisel tercihlerini yansıttığını öne sürmektedirler. Bu bağlamda, insancıl psikoterapinin genel hedefi, 

yapmak istedikleri her şeyi yapma ve olmak istedikleri her şeyi olma gücüne sahip olduklarını, 

danışanlarına kabul ettirmektir. 

 Şimdi ve Burada: Bireylerin, yaşamlarını olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmedikçe, asla potansiyelini 

tam kullanan kişiler olamayacakları belirtilmektedir. İnsanların geçmişlerinin esiri olmaması gerektiği 

savunulmaktadır. 

 Bireyin Fenomolojisi: Hümanistik psikologlara göre, kimse bireyi kendisinden daha iyi tanıyamaz. 

Terapistlerin danışanlarını dinleyerek, sorunlarının ne olduğuna karar vermesi, değiştirilmesi gereken 

şeyin ne olduğuna ve nasıl değiştirilmesi gerektiğine dönük yorumları, danışanına zorla 

benimsetmeye çalışması yanlıştır. 

 Kişisel Gelişim: İnsanlar sadece temel gereksinimleri karşılandığında mutlu olmazlar; gelişimlerini 

olumlu bir yönde sürdürmeye güdülenmişlerdir.Bir engelle karşılaşıldığında, sadece danışanın kendisi 

gelişim sürecine dönmeyi başarabilir, terapist sorunun üstesinden gelinmesine sadece yardımcı olur. 

Hümanistik ekolün kurucularından Maslow, özünde iyi olan insanın ulaşabileceği en büyük başarıları anlamak 

istemiş; psikolojik açıdan ‘iyi’ halleriyle tanınan küçük bir grup insanla çalışmıştır. Bu yolla onların psikolojik 

olarak normal veya orta ruh sağlığına sahip olanlardan hangi yönlerden farklılaştığını anlamaya çalışmıştır. 

Maslow, kendini gerçekleştirme kavramını ortaya atarak, her insanın kendini gerçekleştirmeye yönelik 

doğuştan gelen bir eğilimi olduğunu belirtmiştir. Kendini gerçekleştirmenin en üst düzeyde yer alan bir ihtiyaç 

olduğunu; kendini gerçekleştirmenin bireyin tüm yetenek ve niteliklerini aktif olarak kullanmasını içerdiğini 

ifade etmiştir (Burger, 2006) 

Hümanistik kuramın bir başka öncü ismi Carl Rogers’dır. Danışan Merkezli Terapi (Person Centered Therapy) 

olarak bilinen psikoterapi yaklaşımıyla ün yapan Rogers, bireyi motive eden temel faktörün kendini 

gerçekleştirme olduğunu savunmuştur. Bu nedenle, danışan merkezli terapi ile insanın kendi düşünce ve 

davranışlarının istenmeyenden istenene doğru bilinçli ve makul bir şekilde değiştirilebileceğini iddia etmiştir. 

İnsanların daima bilinçaltı güçlerin ve çocukluk yaşantılarının etkisi altında olmadığını, kişiliğin yaşanan anda 

ve kişilerin onu nasıl algıladığı ile şekillendiğini belirtmiştir. Rogers, insanın uygun bir doyum noktasına 

ulaşmak için sürekli bir çaba içerisinde bulunduğunu ve bunu gerçekleştiren bireylerin “potansiyelini tam 

kullanan kişi”ler olduğunu belirtmiştir. Rogers’a göre potansiyelini tam kullanan kişi, yeni deneyimlere açık, 

yaşamın her anını değerlendirmeye çalışan, kendi duygularına güvenen ve duygularını diğer insanlara göre 

daha derin ve yoğun şekilde yaşayan kimselerdir. Ayrıca toplumun ölçütlerine aykırı davranmak ile 

beklentileri karşılamak arasında denge kurmayı başarmış ve kendi isteklerinin farkında kişilerdir (Burger, 

2006; McAdams, 2009).  

 

4.2.4. Bilişsel Yaklaşım 

Bilişsel ya da sosyo-bilişsel psikoloji, insanın sosyal bir çevrede çalışan kompleks bilgi işlem sistemleri olduğu 

yaklaşımı ile ortaya çıkmıştır. İnsan hayatındaki en önemli girdileri, algılar ve başkalarına ilişkin izlenimler 

oluşturmaktadır. Bilişsel psikolojinin kişilik üzerinde odaklandığı temel soru, insanların kendileri ve başkalarına 



325 

 

ilişkin zihinsel temsilleri nasıl oluşturduğu ve kullandığı ile bu temsillerin davranışın oluşmasına nasıl etki 

ettiğidir. İnsanın oluşturduğu imajlar, kavramlar, inançlar, değerler, planlar ve beklentiler davranış üzerinde 

etkili iken, sergilenen davranışlar da sözü geçen zihinsel temsilleri etkilemektedir. Yani bilişsel süreç ile 

davranış arasında çift yönlü bir etkileşim söz konusudur (McAdams, 2009, s. 302). Tüm bunlara bağlı olarak 

insanların bilgi işleme süreçlerindeki farklılıklar, kişilik farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır (Burger, 2006, s. 

606). 

Bilişsel psikolojinin kurucularından George Kelly, insanların karşılaştıkları kişi, nesne ya da olayları daha rahat 

yorumlayabilmek ve mümkün olduğunca belirsizlikleri azaltmak için çeşitli şablonlardan yararlandığını 

belirtmiştir. Kelly, olayları yorumlamak ve kestirmek için kullanılan bilişsel yapıları kişisel yapılar olarak 

adlandırmıştır (Burger, 2006, s. 609).  

Bilişsel psikolojinin yararlandığı bir başka kavram şemalardır. Şemalar, bilgiyi algılama, düzenleme, işleme ve 

kullanılmasına yardımcı bilişsel yapılardır. Şemalar, çevredeki nesnelerin algılanmasına yardımcı olmaktadır 

(Burger, 2006, s. 616). Örneğin; insanların kişilikleri ile yakından ilgilenen bir kişi, yeni bir ortamda tanıştığı 

insanlar hakkında daha fazla yorumda bulunabilecektir. Çünkü “kişilik tipleri” konusunda gelişmiş bir şeması 

bulunmaktadır ve her yeni bilgiyi bir başka kişiye göre daha hızlı ve etkin biçimde işleyebilmektedir.  

Kişinin kendisi ile ilgili bilgileri düzenlemek ve işlemek için kullandığı zihinsel temsiller kendilik şemaları 

olarak tanımlanmaktadır (Burger, 2006, s. 618). İnsanlar, davranışlarını kendilik şemalarına göre 

düzenlemektedirler. Örneğin, kendini samimi olarak tanımlayan bir kişi, bir davranışta bulunduğunda söz 

konusu davranışın samimi olup olmadığını sorgular.  

Bilişsel psikoloji, çevremizdeki bazı kişilerin olayları ya da kendilerini bizim algıladığımızdan farklı 

algılamalarını kişisel yapılar, şemalar ve kendilik şemaları ile açıklamaktadır.  

Bilişsel yaklaşım, kişilik gelişiminde hem kalıtsal özelliklerin hem de çevre etkisi üzerinde durmuştur. Buna 

göre kişiliği oluşturan bilgiyi elde etme ve işleme süreci kalıtsal faktörlere bağlıdır. Kişinin her bir yaşantısı, 

çevreyi algılamak için oluşturduğu şablonlarda ve bilgiyi işleme biçiminde belirleyici olmaktadır. Sonuç olarak 

çevre ile kalıtsal özellikler arasında sürekli bir etkileşim olduğunu söylemek mümkündür (McAdams, 2009). 

 

4.2.5. Ayırıcı Özellik Yaklaşımı 

Ayırıcı özellik yaklaşımına göre kişiliği, zamana ve duruma göre değişmeyen, kararlı bireysel davranış 

özellikleri oluşturmaktadır. Bu özellikler bir süreklilik üzerinde tanımlanmakta ve kişilik farklılıkları, insanların 

bu süreklilikte farklı noktalarda yer almaları ile açıklanmaktadır. Ayırıcı özellik yaklaşımını ortaya koyan ilk kişi 

Gordon Allport’tur. Allport’a göre, bireyi kişilik özellikleri bakımından ölçmek, onu belli bir kültür grubuna ait 

insanların ortak özelliklerine göre değerlendirmek anlamına gelmektedir. Ancak bütün ortak özelliklere 

rağmen tekil bir varlık olarak her insanın başkalarıyla karşılaştırılamayacak kadar kendine özgü özellikler 

taşıdığını eklemektedir (Allport, 2004). 

Ayırıcı özellik, bir insanın belirli bir kişilik özelliğini gösterme derecesine göre kişileri sınıflandırmayı sağlayan 

bir kişilik boyutudur. Ayırıcı özellik yaklaşımının benimsediği iki temel varsayım bulunmaktadır. Birincisi, kişilik 

özelliklerinin zaman içinde değişmez olduğu konusundadır. İkinci varsayım ise bu özelliklerin farklı 

durumlarda da kararlılık gösterdiği yönündedir. Ayırıcı özellik araştırmacıları, diğer kişilik yaklaşımlarından 

farklı olarak kişinin belli bir durumda göstereceği davranışları incelememektedir. Aksine, ayırıcı özellik 

sürekliliğinde belli bir noktaya denk gelen kişinin davranışlarını kestirmeye çalışmaktadır. Öte yandan, 

davranışların gerisinde yatan mekanizmalar odaklanılan temel konular arasında değildir. Kişiliği ayırıcı özellik 

yaklaşımı üzerinden değerlendirmenin en büyük avantajı, kişileri karşılaştırmaya izin vermesidir (Burger, 

2006). 



326 

 

Ayırıcı özellik yaklaşımının bir başka ismi Cattell, kişiliğin temel yapısını belirlemeye yönelmiştir. Aynı özelliği 

ölçen ifadeleri gruplamaya yarayan faktör analizi istatistiksel yöntemi yardımıyla, insan kişiliğini oluşturan 

temel özellikleri belirlemeye çalışmıştır. Bunun sonucunda Büyük Beşli olarak isimlendirilen kişilik sınıflaması 

ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalar, bireylerin beş kişilik özelliği üzerinden tanımlanabildiğini destekler 

niteliktedir. Kişilik bölümünde detaylı şekilde incelenecek olan bu özellikler (McAdams, 2009): 

 Dışa Dönüklük 

 Nevrotiklik 

 Açıklık 

 Uyumluluk 

 Özdisiplin 

olarak sıralanabilir. 

Bazı araştırmalarda, kişilik-iş yeri performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Büyük Beşli boyutlarının bazıları 

performansla ilişkili bulunmasına karşın, özdisiplin boyutunun performansı en iyi yordayan özellik olduğu 

görülmüştür.  

Ayırıcı Özellik Yaklaşımının diğer kuramlara göre en güçlü yönü nesnel yöntemlerden yararlanmış olmasıdır. 

Sezgi ve öznel yargıları ile hareket eden psikanalitik yaklaşımın aksine, çeşitli deneyler ve istatistiksel 

metotlarla kişilik özellikleri incelenmiştir. Cattell, elde ettiği verilerin doğrudan kuramı şekillendirmesine izin 

vererek, tüm psikolojik yaklaşımlar için geçerli olan sübjektiflik eleştirilerine cevap vermiştir (Engler, 2009). 

Ayırıcı Özellik Yaklaşımı, diğer psikolojik kuramlardan farklı olarak davranışların nedenlerini incelememiştir. 

Ayrıca tanımladığı ayırıcı özelliklerin nasıl geliştirileceğine ilişkin herhangi öneri sunmamaktadır. Ayırıcı özellik 

yaklaşım kuramcıları tarafından geliştirilen ayırıcı özellik tanımları ve sayıları farklılık göstermektedir.  

 

4.2.6. Biyolojik Yaklaşım 

 

Biyolojik yaklaşım, kişilik özelliklerinin kalıtsal olarak aktarıldığını savunmaktadır. Kişiliği ilk biyolojik temelde 

açıklayan isim Hans Eysenck’tir. Eysenck, bireysel farklılıkların fizyolojik farklılıklarla ilişkili olduğunu 

savunmuştur. Öte yandan, biyolojik yaklaşımı savunan araştırmacılar, genel kalıtsal eğilimler belirlemiş ve 

bunu mizaç olarak adlandırmışlardır. Kalıtsal olarak ebeveynlerden gelen eğilimler, günlük yaşamdaki 

deneyimler doğrultusunda yetişkin kişilik özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır (Passer vd., 2009).  

Eysenck bütün özelliklerin üç temel boyutta ele alınabileceğini ileri sürmüştür. Bu özellikler; dışa dönüklük-içe 

dönüklük, nevrotiklik ve psikotikliktir. Eysenck bu özelliklerin fizyolojik farklılıklara bağlı olduğunu belirtmiştir. 

İçe dönük kişilerin, dışa dönük kişilere göre uyarılmaya daha hassas oldukları araştırmalarla bulgulanmıştır. 

Fizyolojik farklılıklardan dolayı içe dönükler kalabalık bir ortamdan rahatsızlık duyarken, dışa dönükler bu tür 

ortamlarda kendilerini mutlu hissetmektedirler. Uyarılma hassasiyeti konusundaki farklılık, pekiştireçler için de 

geçerlidir. Dışa dönük kişiler, sonucunda ödül alacakları işlere daha çabuk bağlanmaktadırlar ve bir anda 

kendilerini bir işin ya da organizasyonun ortasında bulabilmektedirler (Burger, 2006).  

Eysenck’in modeline göre duygusal davranma eğilimini gösteren nevrotiklik, ikinci boyuttur. Nevrotiklik 

boyutu yüksek kişiler, duygusal ve kararsız davranmaya yatkındırlar ve küçük sorunlar karşısında dahi güçlü 

duygusal tepkiler verirler. Üçüncü boyut olan psikotiklik, bireyin bencil, saldırgan, başkalarının haklarını 

rahatlıkla çiğneyebilen ya da göz ardı eden, anlayışsız olmasını ifade etmektedir (Engler, 2009). 

 

4.2. Kişilik Kuramlarının Bireysel Farklılıklara Yaklaşımları 

 



327 

 

Kişiliği inceleyen psikolojik yaklaşımlar, odaklandıkları alanlar bakımından farklılıklar göstermektedir. Kişiliği 

açıklama konusunda hiçbiri tek başına yeterli olmamakla birlikte, her biri kişiliğin önemli bir boyutunu doğru 

şekilde ele alıp değerlendirmesinden dolayı önem taşımaktadır (Burger, 2006, s. 24-25). Kişilik kuramlarının 

bireysel farklılıkları ele alış biçimleri aşağıda anlatılmaktadır: 

 Davranışçı yaklaşım: Davranışların oluşmasını, çevresel koşulların temel belirleyici olduğu 

öğrenme süreci ile açıklamaktadır. Bireysel farklılık, kişilerin nasıl koşullandıkları ve ne tür 

beklentilere sahip oldukları ile ilgilidir. 

 Psikanalitik yaklaşım: İnsanların davranışlarının kaynağını bilinçaltı olarak kabul etmekte ve 

kişilik farklılıklarını bilinçaltı süreçlerin farklılığı ile açıklamaktadır. 

 Hümanistik yaklaşım: Kişilik farklılıklarını, kendini gerçekleştirme motivasyonu ve alınan 

sorumluluklar ile açıklamaktadır. 

 Bilişsel yaklaşım: Bilgiyi elde etme ve işleme yöntemini, bireysel farklılıkların kaynağı olarak 

görmektedir.  

 Ayırıcı özellik yaklaşımı: Her bireyin ayırt edici özelliklerden bir bölümünü taşıması nedeniyle 

kişiliğin farklılaştığını savunmaktadır.  

 Biyolojik yaklaşım: Kalıtsal eğilimler ve fizyolojik farklılıkların, kişilik özellikleri üzerinde etkili 

olduğunu ileri sürmektedir. 

Depresyon örneği üzerinden farklı psikoloji kuramlarının kişilik özelliklerini ele alış biçimleri incelendiğinde 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır: 

 Davranışçı yaklaşım: Davranışçı yaklaşıma göre, insanlar kontrol edemedikleri olumsuz 

olayları deneyimledikçe depresyon ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle kontrol edilemeyen 

durumlar, kişinin kendini çaresiz hissetmesine, bir süre sonra bu çaresizliği kontrol edebileceği 

durumlara da genellemesine neden olacaktır.  

 Psikanalitik yaklaşım: Freud’a göre, depresyon içe dönük bir öfkedir ve insanlar bilinçsiz bir 

şekilde öfke duyguları yaşamaktadır. Özellikle toplumsal kurallar gereği öfke ve düşmanlık 

duygularının dışa vurulması onaylanmadığı için süper-ego, ide baskı uygulamaktadır. Bunun 

sonucunda kişi öfkesini farkında olmadan kendine yöneltir. 

 Hümanistik yaklaşım: Hümanistik kişilik kuramcılarına göre depresyonun nedeni kişinin 

kendini hata ve eksikleri ile kabul etmemesi, kendine saygı duymaması ve kendini saygı 

duyulması gereken bir kişi olarak algılamaması ile ilgilidir. 

 Bilişsel yaklaşım: Bilişsel yaklaşımcılar, kişinin olumsuz olayları kendi ile ilgili faktörlere 

bağlamasının ve olayları en kötümser şekilde algılama eğiliminin depresyona neden olduğunu 

savunmaktadırlar. Bazı kişilerin depresyona yatkın olmasının nedeni, önceki deneyimleri ile bir 

tür depresyon şablonu oluşturmaları ve yeni durumları her seferinde bu şablon üzerinden 

değerlendirmeleri ile ilgilidir. Yani bu yeni insanlar, yeni mekanlar bu kişilere rahatlıkla kötü 

anılarını hatırlatabilir.  

 Ayırıcı özellik yaklaşım: Bu yaklaşıma göre belli birtakım özelliklere sahip olmak, kişileri 

depresyona yatkın hale getirmektedir. Ayırt edici yaklaşım, kişiliği kararlı özellikler üzerinden 

tanımlamaları nedeniyle bir kişinin genel duygu durumunun, gelecekteki duygu durumu ile 

benzerlik göstereceğini savunmaktadır. 

 Biyolojik yaklaşım: Depresyona yatkınlığın genetik olduğu ve zor durumlarda bu tür bir eğilim 

taşıyan kişilerin daha çabuk ve sık depresyona girdiği ileri sürülmektedir. 
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Burger (2006, s. 30) ele alınan kişilik yaklaşımına göre depresyonun “pekiştirici eksikliği, içe dönük öfke, 

düşük özsaygı, olumsuz düşünceler, kararlı bir özellik ve kalıtsal bir eğilim ile” açıklanabileceğini 

belirtmektedir. 

 

5. Kişilik Tipleri 

 

Her birey kendine özgü ve tek olduğu için, kendini başkalarından ayıran kişilik özelliklerine sahiptir. Ancak 

kişilik psikologları, insanları daha iyi tanımlamak, kişisel eğilimleri iş ve yönetim alanında kullanılmasına 

aracılık etmek gibi çeşitli nedenlerle kişilik tipleri belirlemeye çalışmışlardır. Bireylerin benzerlik gösterdiği 

gözlenen özellikleri sınıflandırılarak çeşitli tanımlamalar oluşturulmuştur. En yaygın kullanılan 

sınıflandırmalardan bazıları aşağıda açıklanmaktadır: 

Jung, insanları kişilik özellikleri bakımından içe dönük ve dışa dönük olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Ona 

göre, başkalarıyla birlikte olmaktan hoşlanmayan içe dönük bireylerin düşünce ve ilgileri, dışarıdaki insanların 

ulaşamayacakları içsel-ruhsal dünyaya yönelmiştir. Sürekli başkalarıyla birlikte olmaktan hoşlanan dışa dönük 

bireyler ise, nesnel gerçekliğe, insanların dünyasına ve kendi dışındaki eşyalara yönelerek yalnız kalmak 

istemezler (Cüceloğlu, 1998, s. 416). İçe dönüklükte baskın eğilim, psişik enerjiyi içe yönlendirmekte; dışa 

dönüklükte ise baskın eğilim psişik enerjiyi dışa odaklamaktadır. İçe dönükler, ilgiyi kendi iç dünyalarına 

verdikleri ve iç gözlem yaptıkları için toplumsal olarak çekingendirler. Bunun aksine dışa dönükler, insanlara 

ve dış dünyaya duydukları ilgiyi aktif şekilde yansıtmaktadırlar. Jung’a göre içe ve dışa dönük tipler, kişiliğin 

analitik (duyusal), sezgisel, düşünsel ve hissel gibi temel işlevlerin baskınlığına göre farklı özellikler 

sergilemektedirler. Kişiliğin gelişip olgunlaşmasının, belirtilen dört işlevin bilinç düzeyine çıkmasına bağlı 

olduğu ifade edilmektedir (Burger, 2006).  

Adler (2004, s. 184-185), insanları yaşadıkları güçlükler karşısındaki tutumlarına göre iyimser ve kötümser 

olarak ikiye ayırmaktadır. İyimser tip hangi güçlük olursa olsun korkmadan, yılmadan ve cesaretini 

kaybetmeden onu aşmaya çalışır; başkalarıyla açık yürekli ve rahat bir tarzda konuşur; dahası çekingenlik ve 

saldırganlık gibi davranış özelliklerini de pek sergilemez. Kötümser tip ise -çocukluk yaşantısı ve onun 

olumsuz izleri kendisinde bir aşağılık duygusu oluşturduğu için- çeşitli zorluklar ve güçlükler karşısında 

yaşamın pek de kolay olmadığı duygusuna kapılır. Aşırı derecede ihtiyatlı, çekingen, korkak, ağırdan alan, 

dikkatle her şeyi hesaplayan gibi çeşitli davranış özellikleri ortaya koyar. Çünkü kötümser tip her taraftan 

kendisine yönelik ciddi tehlikelerin var olduğuna inanmaktadır. Ayrıca Adler’in (2004, s. 238-258) insanları 

“saldırgan” ve “saldırıya uğrayan” tipler olmak üzere daha farklı bir şekilde değerlendirdiği de bilinmektedir. 

Kendini beğenmişlik, kıskançlık, çekememezlik, cimrilik ve kindarlık gibi olumsuz özellikler saldırgan tipi 

betimleyen nitelemelerdir. Saldırıya uğrayan tipin karakter özellikleri ise soyutlanmışlık, korkaklık, ürkeklik, 

uyum yeteneğinde azalma belirtisi olan dizginlenmemiş içgüdülerdir.  

Freud psiko-seksüel kuramında, yapısal olarak obsesif, narsist ve tutkulu olmak üzere üç temel tipten 

bahsetmektedir (Maccoby, 2007). Üst benin baskın etkisinin görüldüğü obsesif bireylerin, davranışlarını içinde 

yaşadıkları toplum belirlemektedir. Narsist birey, kendisiyle ilgili görkemli bir benlik algısına sahip, kendini 

başkalarından üstün gören, kişiler arası ilişkilerinde sömürücü ve hak iddia eden bir kimsedir (Atay, 2010). 

Tutkulu tip ise libidinal isteklerinin hemen yerine gelmesi için egoya sürekli baskı yapmaktadır. Bu kişiler 

sevgi gereksinimi nedeniyle sürekli çevrelerindeki kişilere bağımlılık duymakta ve yalnız kalma korkusu ile 

yaşamlarını sürdürmektedirler (Maccoby, 2007; Altınköprü, 2005).  

Maslow ise kişiliği, kendini gerçekleştirme çerçevesinde ele alarak insanları “kendini gerçekleştiren” ya da 

“henüz kendini gerçekleştiremediği için eksikliğe güdülenmiş” olarak tanımlamaktadır. Maslow, gerçek 

kişiliğin fizyolojik, güvenlik ve ait olma ihtiyaçlarının giderilmesi ise ortaya çıkmaya başladığını iddia 
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etmektedir. Kendini gerçekleştiren kişi temel gereksinimleri doğal olarak doyurulmuş olduğu için çevresine 

daha az bağımlı, daha çok özerktir. Bu tip kimseler, kendi potansiyel ve kapasitelerine, yeteneklerine ve 

yaratıcı yönlerine güvenmektedirler. Bu nedenle, diğer insanlara daha az bağımlıdırlar,  daha az kaygı ve 

kararsızlık yaşamaktadırlar (Burger, 2006). Kendini gerçekleştirmiş kişilere göre, eksikliğe güdülenmiş insan, 

diğer insanlara daha fazla bağımlı, daha çabuk kaygı ve kararsızlık yaşayan kişilerdir.  

Araştırmalarda en sık kullanılan kişilik teorilerinden Büyük Beşli; ayırıcı özellik kuramcılarından Cattel’in 

geliştirdiği kişilik sınıflandırmasıdır. Büyük Beşli; nevrotiklik, dışadönüklük, açıklık, uyumluluk ve özdisiplin 

boyutlarından oluşmaktadır. Boyutları tanımlayan özellikler Tablo 1’de belirtilmektedir (Burger, 2006, s. 253). 

 

Tablo 1. Büyük Beşli Faktörleri 

 

Faktör Özellikler 

Nevrotiklik Kaygılı 

Saldırgan 

Depresif 

Aşırı duyarlı 

Kırılgan 

Dışadönüklük Sıcakkanlı 

Iddialı 

Aktif 

Heyecan arayan 

Olumlu 

Açıklık Fantezi 

Estetik 

Değer arayan 

Yeni fikirlere açık 

Uyumluluk Güvenilir 

Yardımsever 

Dürüst 

Alçakgönüllü 

Yumuşak huylu 

Özdisiplin Yetkin 

Düzenli 

Başarı odaklı 

Temkinli 

Sorumluluk sahibi 

 

Nevrotiklik, insanların duygusal kararlılık ve kişisel uyum düzeyini ifade etmektedir. Nevrotiklik düzeyi yüksek 

kişiler, duyguları sık sık değişen ve duygularını yönetmekte zorluk yaşadıkları için duygusal açıdan sıkıntılı 

kimselerdir. Bu kimseler, günlük hayatta daha fazla stres yaşamakta, olumsuz durumlar karşısında daha 

çabuk kendilerini kötü hissetmektedir. Öte yandan, öfke, kaygı, suçluluk, üzüntü gibi farklı olumsuz 
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duygulardan birine yatkın kişilerin, diğerlerine de yatkın olduğu bulunmuştur. Bu durum da kişinin nevrotiklik 

düzeyi ile ilişki kabul edilmektedir. 

Büyük Beşli Kişilik Teorisinin ikinci boyutu olan Dışadönüklük, pek çok kişilik kuramında yer verilen temel 

özelliklerden biridir. Dışadönüklük, kişilerin sosyal, girişken, enerjik ve iyimser olmaları gibi birtakım 

özelliklerle tanımlanmaktadır. Dışadönük kişiler, başkaları ile kurdukları etkileşimle motive olan, enerjilerini 

sosyal ilişkilerinden alan, olaylara daha hızlı müdahale eden kimselerdir. Dışadönüklük özelliğinin eksi ucunda 

yer alan içedönük kişiler ise çekingen, bağımsız ve ağır adımlı kimseler olarak betimlenmektedir. 

Açıklık, yeni deneyimler için istekli ve hazır olmayı ifade etmektedir. Açıklık düzeyi yüksek kişiler, hayal gücü 

gelişmiş, bağımsız ve çok yönlü düşünen, yeni görüşlere açık, gelenek dışı olana yönelme eğiliminde 

kimselerdir. Aksine bu boyutta gelişmemiş kişiler, geleneksel, yeni yerine bilineni tercih etmeye isteklidirler.  

Dördüncü boyut olan uyumluluk boyutunda, bir uçta şefkatli ve işbirliğine açık kişiler yer alırken, diğer uçta 

düşmanca ve kaygılı kimseler bulunmaktadır. Uyumlu insanlar, rekabet etmek yerine yardım etmeyi ve 

işbirliğini tercih etmektedirler. Uyumluluğu düşük kişiler, rahatlıkla çıkarları ve kendi doğruları için kavga 

etmeye hazır kimselerdir (McAdams, 2009).  

Son olarak özdisiplin boyutu, kişilerin disiplin ve kendilerini kontrol derecesini ifade etmektedir. Özdisiplinli 

kişiler, dikkatli, görevlerini adım adım yerine getiren, planlı hareket eden ve bir işi tamamlamak konusunda 

kararlı kimselerdir. Bu boyuttan düşük puan alan kişiler ise sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanan, 

dikkati çabucak dağılan, plansız kimselerdir (Burger, 2006, s. 253-255). 

 

6. Kişilik Araştırmaları 

 

Özsaygı, iyimserlik-kötümserlik ve yalnızlık-tekbaşınalık, her bireyin sahip olduğu temel özellikler arasında 

değerlendirilmektedir. Sözü geçen kavramlarla ilgili tanımlamalar ve bazı araştırma bulguları aşağıda 

anlatılmaktadır. 

 

6.1 Özsaygı 

 

Kendilik kavramı, bireyin nasıl bir insan olduğuna dair düşünceleridir. Özsaygı ise kendilik kavramının nasıl 

değerlendirildiğine bağlıdır. Özsaygısı yüksek ve düşük insanlar başarısızlığa karşı farklı tepki göstermektedir. 

Olumsuz bir geribildirim aldığında düşük özsaygılı insanların cesaretleri kırılmakta, güdülenmeleri 

azalmaktadır. Yüksek özsaygılı insanlar ise başarısızlığın etkisini yok edecek taktikler kullanmaktadırlar. 

Araştırmalar yüksek özsaygılı insanların benliğini güçlendirme, düşük özsaygılı insanların ise kendini koruma 

güdüsüyle hareket ettiğini göstermektedir. Düşük özsaygılı insanlar bazen kendini engelleme stratejisine de 

başvurmaktadırlar. 

Özsaygı kararlılığı, özsaygı düzeyinin değişen durumlarda farklılık gösterme derecesi olup, özsaygı kararlılığı 

ile özsaygı düzeyi arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bir başka ifade ile hem düşük özsaygı düzeyine sahip 

kişilerin, hem de yüksek özsaygı düzeyine sahip kişilerin, değişen durumlarda özsaygı kararlılıkları farklılık 

gösterebilmektedir. Yüksek kararlılık düzeyine sahip insanlar, karar alma aşamasında kendi yapmak istedikleri 

şeyi temel alırken, düşük kararlılık düzeyine sahip kişiler başkalarını memnun edecek biçimde hareket etme 

eğilimindedirler (Burger, 2006). 

 

6.2 İyimserlik ve Kötümserlik 
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Her insanın yaşamda zorluklara nasıl yaklaşacağını belirleyen tutarlı bir iyimserlik derecesi vardır. Bir ucunda 

çok iyimser olmak ve diğer ucunda çok kötümser olmak bulunan bir skalada her birey tutarlı bir iyimserlik 

hali sergilemektedir. Araştırmacılar, iyimserlik eğilimi yüksek ve düşük insanları karşılaştırdıklarında, 

iyimserliğin birçok yararını görmüşlerdir (Burger, 2006; McAdams, 2009). Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 İyimserler, kendilerine yüksek hedefler belirlemekte ve bu hedeflerine ulaşabileceklerini 

düşünmektedirler. 

 İyimserler, engellerin ve geçici başarısızlıkların morallerini bozmasına izin vermemektedirler. 

 İyimserler genellikle tersliklerle daha iyi başa çıkmaktadırlar. Bunun nedeni kötümserlere göre 

daha çok doğrudan ve aktif başa çıkma stratejisi kullanıyor olmalarıdır. 

 Kötümserler ise bir sorunla karşılaştıklarında dikkatlerini başka bir yöne çevirmekte veya sorunu 

inkar etmektedirler. 

Araştırmacılar savunmacı kötümserlik denen özelliği de incelemişlerdir. Bu bireyler kendilerini daha iyi olmaya 

güdülemek için, bilinçli bir şekilde kötü gidebilecek şeyler üzerine odaklanmaktadırlar. Savunmacı 

kötümserler, iki nedenden dolayı kasvetli bir bakış açısını benimsemektedirler. Birinci neden, bu insanların 

kendilerini başarısızlığa hazırlamak için beklentilerini düşük tutmalarıdır. Böylece yenilginin acısını hafifletmiş 

olmaktadırlar. İkinci neden ise başarısız olma olasılığının savunmacı kötümserleri daha fazla çalışmaya 

itmesidir. Kötü bir sonuç almaktan korkmak daha teşvik edicidir (Burger, 2006). 

 

6.3. Yalnızlık ve Tek Başınalık 

 

Yalnızlık, gerçekte yaşanan sosyal ilişki düzey ve niteliğinin, kişinin istediği sosyal ilişki düzey ve niteliğini 

karşılamaması şeklinde tanımlanmaktadır. İnsanların yalnızlık düzeyi sosyal ortamlardan etkilenmesine 

rağmen büyük ölçüde sabittir. Yalnızlık ölçümlerinde alınan yüksek sonuçlar sosyal kaygı, çekingenlik ve 

düşük düzeyde kendine saygı ve girişkenlikle ilgili görülmektedir. Sürekli yalnızlık çeken insanları inceleyen 

araştırmalar, bu insanların başkalarıyla yaptıkları konuşmalara olumsuz beklentilerle yaklaştığını ve sosyal 

becerilerden yoksun olduklarını göstermektedir. Bu eğilimlerinden dolayı sosyal etkileşim olanaklarını ve 

arkadaş adaylarını kendilerinden uzaklaştırmaktadırlar (Burger, 2006). 

Tek başınalık kavramı incelendiğinde ise, Maslow psikolojik açıdan sağlıklı insanların hepsinin, tek başınalık 

tercihinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Yapılan araştırmalar da insanların çoğunun zamanlarının çoğunu tek 

başına geçirdiğini belirtmektedir. Buna rağmen insanların tek başına kalma tercihleri farklılık göstermektedir. 

Bazı insanlar genellikle bu zaman dilimini sıkıcı bulurken, bazı kişiler kendi başlarına kaldıkları zamandan keyif 

almaktadırlar. Tek başınalık tercihi yüksek kişiler, kendi başlarına kalmaktan hoşlanır; ancak başkalarıyla 

zaman geçirmekten de aynı düzeyde zevk almaktadırlar. Bu yönüyle tek başınalık, yalnızlıktan 

farklılaşmaktadır (Burger, 2006). 
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KİŞİSEL GELİŞİMDE ÖĞRENME 

 

Öğrenme kavramı, psikoloji yazınında günlük yaşamda kullanılandan çok daha fazlasını ifade etmektedir. 

Psikolojik açıdan, öğrenilen şeyin doğru ya da uyumlu olması şart değildir çünkü iyi alışkanlar gibi kötü 

alışkanlıklar da öğrenilmektedir. Bilinçli ya da planlı olmak öğrenme sürecinde şart değildir. Ayrıca bilgi ve 

beceriler gibi tutum ve duygular da öğrenilebildiğinden, mutlaka bir davranışla gözlemlenmesi 

gerekmemektedir. Araba kullanmak, mutlu bir anı hatırlamak, siyasi bir görüşü benimsemek veya 

komşusundan hoşlanmamak gibi tepkilerin tamamı öğrenmenin sonucu olabilir. 

Her birey, kendisini nelerin mutlu ve güçlü yaptığı konusunda daima büyük bir merak içerisindedir. Öğrenme 

sürecinin anlaşılması aynı zamanda bireyin kendisi hakkındaki bilgisinin ve farkındalığının artması anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle öğrenme, pratik faydaları dışında bireyin hangi süreçlerle nasıl bir kimlik 

kazandığının bilinmesi açısından önem taşımaktadır (Hill, 1972, s. 1).  

Öğrenme, eğitim ve deneyim yoluyla davranışta meydana gelen kalıcı değişim olarak tanımlanmaktadır. 

Öğrenme, davranışların hem kazanılması, hem de değişmesi ile ilgili bir süreçtir (Tevrüz vd., 1999; Güney, 

2006, s. 105). Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerden bağımsızdır. Çevre ile 

etkileşim sonucu ortaya çıkan davranışta ya da potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı değişmedir. 

Öğrenmenin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Senemoğlu, 2011, s. 89): 

 Davranışta değişme oluşur. 

 Değişim, ilgili yaşantıların tekrarlanmasını ve belirli bir süre bu tekrarların devam etmesini gerektirir. 

 Davranıştaki değişmenin kalıcı izleri olur. 

 Öğrenmede birey aktif rol oynar. 

 İhtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda bireyin çevreye uyum sağlamasına yardımcı olur. 

 Bireyin daha sonra karşılaşacağı durumlara farklı bir yaklaşım göstermesine yardımcı olur.  

 Öğrenme doğrudan doğruya gözlenemez. Gözlenebilen bireyin performansıdır. 

 Olgunlaşma öğrenmenin önkoşuludur. 

 

1. Öğrenme İle İlgili Temel Kavramlar 

 

Öğrenme ile ilişkili kavramların bilinmesi, öğrenme süreç ve kuramlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Verilen kavramlardan bazıları, algılama ve motivasyon ile de yakından ilişkilidir (Yeşilyaprak, 2011; 

Senemoğlu, 2011). Öğrenme ile ilgili genel kavramlar şu şekilde sıralanabilir: 

Yaşantı: Bireyin çevresindeki kişi ve olaylarla yaşadığı etkileşimler sonucu bireydeki kalıcı izi ifade 

etmektedir. Bu nedenle, çevre ile yaşanan her etkileşim bireyde kalıcı bir etkiye yol açmadığı sürece yaşantı 

olarak kabul edilmemektedir. 

Davranış: Bireyin gözlenebilen ve gözlenemeyen açık veya örtük etkinliklerinin tümüdür. Davranışlar, 

doğuştan gelen, geçici ve sonradan kazanılan olmak üzere 3 başlıkta toplanmaktadır. Doğuştan gelen 

davranışlar, eğitim yoluyla değiştirilemeyen, temel reflekslerdir. Örneğin, göz bebeğinin az ışıkta büyümesi, 

ani bir harekette gözkapaklarının kapanmasıdır. Geçici davranış, alkol, ilaç, uyuşturucu madde, hastalık gibi 

çeşitli etkilerle ortaya çıkan ve bu etki ortadan kalktıktan sonra yok olan davranışlardır. Doğuştan 

getirilmeyen, öğrenme sonucu ortaya çıkan davranışlar ise sonradan kazanılan davranışlar olarak 

adlandırılmaktadır. 

Tepki: Uyarıcıların etkisiyle organizmanın gösterdiği her türlü davranıştır. 
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Performans (Edim): Öğrenilenlerin gözlenebilir hale dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Zihinsel süreçler 

içerisinde oluşan öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek için, öğrenilenin gözlenebilen yönü 

yani performansı değerlendirilmektedir. 

Karşılık: Organizmanın herhangi bir uyarana yönelik çevreye verdiği tepki, çevrenin gösterdiği yeni davranış 

ya da yeni uyaran, karşılık olarak tanımlanmaktadır. Organizmanın herhangi bir tepkisine yönelik olarak aldığı 

karşılık üç çeşittir. Bunlar pekiştireç, ceza ve karşılık vermemedir. Sonraki bölümlerde daha detaylı şekilde 

açıklanacak bu kavramlar kısaca şöyle tanımlanabilir: 

Pekiştireç, organizmanın tepkisini artırmak için sunulan karşılık ve davranışı yeniden güçlendiren uyarıcıdır. 

Ceza, davranışı zayıflatan ve ortadan kaldıran uyarıcıdır. Görmezden gelme ya da pekiştirmeme olarak da 

ifade edilen karşılık vermeme, davranışı söndürmek ya da istenmeyen davranışın sıklığını azaltmak için 

davranışla ilgilenmemedir. 

 

2. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 

 

Öğrenme süreçlerinin ve süreçlere etki eden faktörlerin bilinmesi, davranış değişikliğinin ilk adımı olarak 

kabul edilebilir. Bu bağlamda öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenen, öğrenme yöntemi ve öğrenme 

malzemesi açısından değerlendirilecektir. 

 

2.1. Öğrenen ile İlgili Faktörler 

 

Öğrenilen ile ilgili tüm faktörler insan açısından ele alınmıştır ve aşağıdaki gibi açıklanabilir (Senemoğlu, 

2011; Yeşilyaprak, 2011): 

Biyolojik (Türe Özgü) Hazır Oluş: Bireyin istenilen davranışı göstermesi için gerekli biyolojik alt yapıya 

sahip olmasıdır. 

Olgunlaşma: Davranışların öğrenilebilmesi için, bireyin çevre yaşantılardan bağımsız olarak belli bir 

gelişimsel düzeye ulaşması gereklidir. Bu nedenle olgunlaşma öğrenmenin ön koşuludur. 

Genel Uyarılmışlık Hali: Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, bireyin çevrede bulunan uyarıcıları algılamak 

ve değerlendirebilmek üzere zihinsel uyanıklık düzeyinde bulunmasıdır. Birey az sayıda uyarıcı alıyorsa, genel 

anlamda uyarıcılara kapalıdır ve uyarılmışlık hali düşüktür. Çok sayıda uyarıcı alıyorsa, genel anlamda 

uyarıcılara açıktır ve uyarılmışlık hali yüksektir. 

Güdü: Kişiyi belli bir davranışa yöneltmesi veya davranışın sürdürülmesini sağlaması nedeniyle, bireyin 

güdüleri öğrenme sürecinde etkilidir. 

Önceki Yaşantılar: Yeni bir öğrenme oluşurken, eski (önceki) öğrenmelerden etkilenme olur ve her yeni 

öğrenme öncekinin etkisi üzerine kurulur. Önceki öğrenmelerin sonrakileri etkilemesi iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Olumlu aktarma (olumlu transfer), bir alanda öğrenilmiş bilgi ve becerilerin bir başka 

alandaki bilgi ve becerilerin öğrenilmesini desteklemesi ve kolaylaştırmasıdır. 

Olumsuz aktarma (olumsuz transfer) ise önceki öğrenmelerin daha sonraki öğrenmeleri zorlaştırması 

durumudur. 

İleriye Ket Vurma (Engelleme-Bozma-Unutma): Önceki öğrenmenin yeni öğrenmeyi karıştırması ve 

zorlaştırmasına ileri ket vurma denmektedir. Örneğin, yabancı dil öğrenen ve yanlış telaffuzlarını düzeltmeye 

çalışan bir kişi, diğer yeni dil öğrenen kişiye göre daha çok zorlanacaktır. Bir başka örnek, F tipi klavye 

kullanan bir kişinin Q klavye kullanmaya başladığında, ilk kez bilgisayar kullanan kişiye göre daha fazla 

zorlanması ve sık sık hata yapmasıdır. 
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Geriye Ket Vurma (Engelleme-Bozma-Unutma): Yeni öğrenmenin önceki öğrenmeyi karıştırması ve 

zorlaştırmasıdır. Örneğin, okuma yazma öğrenen bir kişi, b harfini öğrenirken bir zorluk yaşamamasına 

rağmen, d harfini öğrendikten sonra b harfini karıştırabilmektedir. Bu durum geriye ket vurma olarak 

adlandırılmaktadır. 

Dikkat: Zihinsel enerjinin belirli bir uyarıcıya yoğunlaştırılması durumudur. Bireyin dikkat düzeyinde iç 

dünyasındaki özellikler (motivasyon, ihtiyaçlar, kişilik özellikleri) ve dış çevre faktörleri (uyarıcının büyüklüğü, 

şiddeti, farklılığı, hareketliliği) önemli rol oynar. 

Yaş: Yaş, bir davranışın sergilenebilmesi için biyolojik alt yapının uygun olduğu zaman dilimini gösterir. En iyi 

öğrenme çocukluk döneminde gerçekleşirken, yaşlandıkça öğrenme hızı azalmaktadır. 

Zekâ: Zekâ düzeyi yükseldikçe, öğrenmenin etkisi ve hızı artmaktadır (Senemoğlu, 2011). 

 

2.2. Öğrenme Yöntemi ile İlgili Faktörler 

 

Konunun Yapısı: Konuların bütün olarak ya da parçalara bölünerek öğretilmesi öğrenmede fark 

oluşturmaktadır. Konuların birbirine bağlantılı ve anlamlı olması, öğrencinin zeki olması, çabuk öğrenebilmesi 

durumlarına göre, konular bütün halinde öğretildiğinde, daha etkin bir öğrenme sağlanmış olur. 

Öğrenmeye Ayrılan Zaman: Öğrenmeye ayrılan zaman bağlamında, aralıklı çalışma (konunun belli 

aralıklarla sistematik olarak tekrar edilmesi), toplu çalışmaya (derse sadece sınav zamanında tekrar edilecek 

çalışma) göre daha etkilidir. Toplu çalışan kişiler aralıklı çalışan kişilere göre, sınavlarda daha başarılı 

olabilirler ancak öğrenilen bilgileri kısa sürede unuturlar. 

Geri Bildirim: Öğrenme süreci ve performans ile ilgili bireye sağlanan geribildirim, öğrenmeyi doğrudan 

etkilemektedir. Olumlu ve yapıcı geri bildirim, öğrenme etkinliğini arttırırken, olumsuz performansın yapıcı 

olmayan ifadelerle paylaşılması, öğrenmeyi zorlaştırabilmektedir. 

Öğrenci Aktivitesi: En etkili öğrenme biçimi, tüm duyu organlarının öğrenme sürecine katılımının 

sağlanması ve bireyin aktif rol oynaması sonucunda gerçekleşmektedir. 

 

2.3. Öğrenme Malzemesi ile İlgili Faktörler 

 

Algısal Ayırt Edilebilirlik: Çevreden gelen uyaranların seçilme ve anlamlandırma sürecinde, öğrenme 

malzemesinin çevredeki uyarıcılardan ayırt edilmesi önemlidir.  

Kavram Ağı: Konunun bireyin zihninde diğer olgu, durum ya da olayları hatırlatabilmesi, çağrışım 

yapabilmesi öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Kavram Haritaları: Kavram haritası, geniş bir kavramın ilişki içinde bulunduğu diğer kavramlar ile beraber, 

bir şema içersinde somut ve görsel bir şekilde ifade edilmesidir. Kavram haritaları, konunun daha hızlı 

anımsanmasını ve öğrenmenin daha etkin gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

 

3. Öğrenme Kuramları 

 

Öğrenme kuramları, öğrenmenin hangi koşullar altında gerçekleşeceğini açıklamaktadır. Ancak tüm öğrenme 

durumlarını açıklayabilen bir öğrenme kuramı henüz bulunmamaktadır. Bu bağlamda, öğrenmenin nasıl 

oluştuğu konusunda iki temel yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Birincisi, Davranışçı Öğrenme, diğeri ise 

Bilişsel Öğrenmedir. Özellikle Davranışçı Psikoloji araştırmacıları, kişiliğin çevresel faktörlerin etkisi ile 

geliştiğini savunmaları nedeniyle, davranış ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiği konusunda çok sayıda çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Davranışçı kuramlar temelde, kişilerin uyarıcılarla doğrudan ilişkiye girdiği durumları 
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incelemektedir. Davranışçılar öğrenmeyi davranış değişmesi olarak tanımlarken, bilişsel kuramcılar öğrenmeyi 

bireyin içsel kapasitesindeki değişme olarak görmekte ve içsel kapasitedeki değişimlerin davranışlarda da 

değişmeye yol açtığını öne sürmektedirler. Davranışçılar gözlenebilir davranış üzerinde odaklaşırken, bilişsel 

yaklaşımcılar bireyin zihinsel yapılarını da dikkate almaktadır. Öğrenen dış çevreden etkilenen pasif bir varlık 

olarak kabul edildiğinden, dikkat, iç görü, imgelem ve algı gibi süreçler davranışçılar için önem 

taşımamaktadır. Oysa bilişsel yaklaşım, zihinsel süreçleri ve kişinin geliştirdiği zihinsel şablon, tema ve 

kimlikleri öğrenme sürecindeki önemli parametreler arasında göstermektedirler (Selçuk, 2001, s.123). 

Öğrenme kuramlarını aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür: 

 Davranışçı kuramlar 

o Klasik Şartlanma Kuramı – Pavlov 

o Bitişiklik Kuramı – Watson & Guthrie 

o Bağlaşımcılık Kuramı – Thorndike  

o Edimsel Şartlanma Kuramı – Skinner  

o Sistematik Davranışçı Kuram – Hull  

 Bilişsel Kuramlar 

o İşaret Öğrenme – Tolman  

o Gestalt Kuramı – Wertheimer, Köhler, Koffka 

o İç Görüsel Öğrenme ve Problem Çözme – Köhler  

o Sosyal Bilişsel Öğrenme – Bandura 

o Bilgiyi İşleme Kuramı 

 

3.1. Davranışçı Kuramlar 

 

Klasik şartlanma kuramı, bitişiklik kuramı, bağlaşımcılık kuramı, edimsel şartlanma kuramı ve sistematik 

davranışçı kuram davranışçı kuramlardır. 

 

3.1.1. Klasik şartlanma kuramı 

 

Davranışçı yaklaşım, bireysel farklılıkları dolayısıyla kişiliğin oluşumunu, çevresel etkilerle açıklamaktadır. 

Buna bağlı olarak öğrenme, bireyin çevresindeki farklı uyaranların etkisi ile ortaya çıkan bir durum olarak 

kabul edilmektedir. Klasik şartlanmanın kurucusu Pavlov, yaptığı deneysel çalışmalarda temel reflekslere dış 

uyaranların etki edip edemeyeceğini araştırmıştır (Güney, 2006, s. 108). Köpeklerle yaptığı deneylerde, 

ağzına yiyecek alan köpeklerin salya salgılamaya 

başladığını gözlemlemiş, yiyecek dışında bir uyaranla da 

salya salgılanmasının sağlanamayacağını incelemiştir. 

Deney süresince zil sesinin ardından köpeklere yiyecek 

vermiş ve bir süre sonra henüz yiyeceği almadan 

köpeklerin salya salgılamaya başladığını gözlemlemiştir. 

Normal şartlarda yiyecek şartsız uyaran ve salya 

salgılama şartsız tepkidir. Pavlov, zil sesini bir uyaran 

haline getirerek, zil sesi duyulduğunda salya salgılamaya 

köpekleri koşullandırmıştır. Bir başka ifade ile zil sesinin 

şartlı uyaran ve salyanın şartlı tepki olduğu bir öğrenme sağlamıştır (Chance, 2006).  
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Günlük hayatta klasik koşullanma, sadece tek bir uyaranı içermemektedir. Birden fazla şartlı uyaranın 

bulunduğu çevresel şartlarda öğrenme gerçekleşmektedir. Örneğin Pavlov, köpeğe siyah bir kare gösterip 

hemen ardından zili çalarak, siyah kareyi yeni bir uyarıcı haline getirmiştir. Bu şekilde bir şartlı uyarıcıdan 

diğerine geçerek gerçekleştirilen şartlanmalar sıralı düzende şartlanma olarak tanımlanmaktadır. Pavlov, 

köpeklerde ancak üçüncü sıraya kadar çıkabilmiştir. İnsanların ise daha üst sıralarda da şartlanabildikleri 

bilinmektedir (Domjan, 2010). Özellikle reklamcılık sektöründe, ürünler insanların kendilerini iyi hissedecekleri 

durumlarla eşleştirilerek, şartlı uyaran haline getirilmektedir. Öte yandan, klasik şartlanma her zaman olumlu 

durumlar için geçerli değildir. Kimi zaman arka arkaya gelen farklı şartlı uyaranlar, kişinin kendini iyi 

hissetmemesine neden olabilmektedir. Toplumsal mesaj verme ve uyarı amaçlı kısa filmlerde de klasik 

şartlanmadan yararlanıldığı görülmektedir.  

Klasik şartlanmada dikkat edilmesi gereken bazı konular şunlardır: 

 Klasik şartlanma genellikle basit tepkiler üzerinde durmaktadır. Okulun ilk gününde öğretmeninden azar 

işiten bir çocuk, okula karşı olumsuz tutum geliştirebilir. Çünkü okulun kendisi çocuğa öğretmeninden 

işittiği azarı çağrıştırdığı için şartlı uyarıcı haline gelebilmektedir. 

 Klasik şartlanma davranışçı bir kuram olması nedeniyle bilişsel süreçlerle ilgilenmemektedir. Özellikle 

refleks gibi doğuştan gelen davranışları başka şartlı uyarıcılarla eşleştirdiğinden, klasik şartlanma ile tepki 

veren kişi, davranışı düşünerek yapmaz. Bir başka ifade ile klasik şartlanmada tepki vermek 

organizmanın elinde değildir. 

 

3.1.1.1. Klasik koşullanma ilkeleri ve ilişkili kavramlar 

 

Klasik şartlanmayı güçlendiren ve zayıflatan çeşitli durumlar bulunmaktadır. Şartlanma ilkeleri olarak da kabul 

edilebilen bu durumlar aşağıda açıklanmaktadır: 

 Bitişiklik: Şartlanma sürecinde, şartlı ve şartsız uyarıcıların verilme zamanının birbirine yakın olması önem 

taşımaktadır. Bitişiklik, başlangıçta nötr olan bir uyarıcı olan zil sesinin şartlı uyarıcı haline getirilmesi 

sürecinde yiyecek organizmaya art arda verilmesi durumudur. Bu ilke klasik koşullanmanın temelidir. Bazı 

araştırmacılar, şartlı uyarıcı ile şartsız uyarıcı arasındaki sürenin beş ile otuz saniye arasında 

değişebileceğini belirtmektedir. 

 Habercilik: Habercilik şartlı uyaranın kendisinden sonra şartsız uyaranın geleceğini organizmaya 

“bildirme”sidir. Başka bir deyişle, şartlı ve şartsız uyarıcılardan hangisinin önce, hangisinin sonra 

geleceğine yönelik, organizmada önce şartlanma sonra beklenti oluşmaktadır. Böylelikle şartlı uyarıcı, 

kendisinden sonra doğal uyarıcının geldiğini haber vermektedir.  

Ancak Rescorla ve Wagner, bunun için tek koşulun şartlı uyarıcının önce verilmesi olmadığını ortaya 

koymuşlardır. Buna göre birçok klasik şartlanmada, şartlı uyarıcı şartsız uyarıcıdan önce verilmektedir. 

Ancak Pavlov’un deneyinde örneğin, köpeğe elektrik şoku verilip ardından zil çalınması, zil sesinin şokun 

kesildiğini haber vermesini sağlayacaktır. Böyle bir durumda da organizmanın şartlanması mümkün 

olmaktadır. 

 Pekiştirme: Pekiştirme, edimsel şartlanma kuramına ait bir kavram olmakla birlikte, kimi durumlar da 

klasik şartlanmada da pekiştirmeden söz edilebilmektedir. Klasik şartlanmada iki tür pekiştireç 

bulunmaktadır. Birincil pekiştireçler, doğal olan uyarıcılar olup, şartsız uyarıcılar (yiyecek) birincil 

pekiştireçtir. İkincil pekiştireçler, organizmaya birincil pekiştireçleri çağrıştıran uyarıcılardır. İkincil 

pekiştireçler, öğrenilmiştir ve şartlı uyarıcılarla arasında paralellik bulunmaktadır. 

 Sönme: Şartlı uyarıcı (zil sesi) ve şartsız uyarıcıdan (yiyecek) herhangi birinin bir diğeri olmadan tekrar 

tekrar sunulması sonucu şartlı tepkinin (salya salgılama) şiddetinin azalması ya da ortadan kalkmasıdır. 
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Zil sesi sürekli verilip et verilmezse zile verilen tepki azalır ya da ortadan kalkar.Bir diğer durumda ise zil 

sesi kullanmadan yiyecek verilmeye başladığında, bir süre sonra zil sesi salya salgılamada etkili 

olmayacaktır. 

 Kendiliğinden Geri Gelme: Sönme gerçekleştikten sonra şartsız uyarıcı ve şartlı uyarıcının birkaç kez 

birlikte verilmesi durumunda, şartlı tepkinin yeniden ortaya çıkmasıdır. 

 Genelleme: Organizmanın şartlı uyarıcıya benzeyen başka uyarıcılara da tepki vermesidir. Bir köpek 

tarafından ısırılan bir çocuğun tüm köpeklerden korkmaya başlaması, Pavlov deneyinde köpeğin zil sesine 

benzeyen başka seslere de tepki göstermesi verilebilecek örnekler arasındadır.  

 Ayırt etme: Organizmanın sadece şartlı bir uyarıcıya tepki vermesidir. Genel olarak önce genelleme sonra 

ayırt etme ortaya çıkmaktadır. Organizma birbirine çok benzer uyarıcıları birbirinden ayırt ederek, sadece 

koşullandırıldığı uyarıcıya tepki göstermeye başlamaktadır. Örneğin, 80 desibel sese şartlandırılan köpek, 

ilk etapta genelleme yaparak 70 desibele de tepki gösterecektir. Ancak 70 desibellik ses sonrası şartsız 

uyaranın verilmemesi sonucu 80 desibel ile 70 desibeli ayırt etmeye başlayacaktır. 

 Üst düzey koşullanma: Belli bir hiyerarşi dahilinde şartlı uyarıcı ile şartsız uyarıcı arasına yeni uyarıcıların 

eklenmesidir.  

 Gölgeleme: Klasik şartlanma sürecinde iki nötr uyarıcı aynı süreç içerisinde verilirse; ama içlerinden biri 

daha dikkat çekiciyse dikkat çekici olan diğerini gölgede bırakmaktadır. Zayıf bir zil sesi ile güçlü ışık 

verildiği durumda ışık zil sesini gölgeler. 

 Öğrenilmiş çaresizlik: Organizma bir problem durumunda tüm çabalarının ve denemelerinin etkisiz 

kaldığını görerek durumu kabullenir ve yeni çözüm yolları aramaktan vazgeçer. Organizma ne kadar çaba 

harcarsa harcasın, durumu değiştiremeyeceğini öğrenerek, pasif kalır ve bu pasifliği de istenmeyen tüm 

durumlara geneller. Bu şekilde organizmanın çaresizliği klasik şartlanma yoluyla öğrenmesi öğrenilmiş 

çaresizlik olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, bir zeminden elektrik verilen bir düzeneğe konulan köpeğin, 

atlayıp kaçması önlenir. Köpek birçok denemeden sonra kaçamayacağını anlar. Daha sonra engel 

kaldırılmasına rağmen köpek kaçma girişiminde bile bulunmaz.  

 

3.1.1.2. Klasik şartlanma yoluyla öğrenilen davranışları ortadan kaldırma  

 

Alışma (Eşik): Organizma şartlı tepkiyi ortaya çıkaran şartlı uyarıcıyla sürekli karşılaştıkça, bir süre sonra 

şartlı tepkiyi göstermeyi bırakmaktadır. Bunun sebebi uyarıcının şiddetinde ve özelliğinde bir değişiklik 

olmaması durumunda uyarıcı ile sürekli karşılaşan organizmanın duyarlılığını kaybetmesidir. Örneğin, topluluk 

karşısında konuşamayan bir çalışanın, önce takım arkadaşına, sonra aynı departmandaki çalışanlara ve 

devamında şirket toplantılarında görüşlerini açıklama fırsatı verilmesidir. 

Sönmeyi Bekleme: Davranışlar birincil pekiştireç olan şartsız uyarıcının ya da şartlı uyarının verilmesi 

bırakıldığında ortadan kalkmakta ve sönme gerçekleşmektedir. 

Karşıt Koşullama: İstenmeyen bir davranışa neden olan uyarıcıları, bu davranışla uyuşmayan davranışlara 

koşullayarak, şartlı uyarıcının zayıflatılması ve şartlı tepkinin tersi olan davranışın ortaya çıkarılmasıdır. 

Özellikle istenmeyen alışkanlıkların ortadan kaldırılmasında yararlanılmaktadır. Örneğin alkol bağımlısı bir 

kişiye alkol ile birlikte kendisini kötü hissetmesine neden olacak bir ilaç verilir. Kişi kendisini iyi hissetmek için 

alkol alma yerine alkol almama davranışına koşullandırılmış olmaktadır. 

Sistematik Duyarsızlaştırma: Duyarsızlaştırma, yapılan aşamalı etkinlikler ile organizmanın olumsuz bir 

uyaran ile karşılaşması sonucunda, giderek o uyarana tepkide bulunmamasıdır. Örneğin, köpekten korkan bir 

çocuğa, önce oyuncak bir köpek almak, köpekle oynayan çocukları izletmektir. 
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Karşı Karşıya Getirme (Yüzleştirme): Koşullu tepkinin sönmesi için korkulan (şartlı) uyarıcı ile organizma 

uzun süreli olarak bir arada tutulur (Yeşilyaprak, 2011).  

Eşik yöntemiyle sistematik duyarsızlaştırma kimi zaman karıştırılabilmektedir. Eşik yönteminde bir alışkanlığın 

yok edilmesine çalışılırken, sistematik duyarsızlaştırmada bir korkunun ortadan kaldırılması söz konusudur. 

 

3.1.2. Bitişiklik kuramı 

 

Bitişiklik kuramları Watson ve Guthrie adlı davranışçı psikologlar tarafından ortaya atılmıştır.Watson bir 

uyarıcıya verilecek tepkinin, o uyarıcıya karşı en son yapılmış ve en sık tekrarlanmış tepki olacağını 

savunmuştur. Öğrenme sürecinde sadece bitişiklik ve sıklık ilkelerini kabul eden Watson, öğrenme için 

ödüllendirmenin gerekli olmadığını ileri sürmüştür.  

Guthrie için ise tek geçerli kural bitişikliktir. Öğrenmenin kurulan ilk uyaran-tepki ilişkisinden ibaret olduğunu 

ve tekrarın sadece sönmeyi engellediğini belirtmiştir. Ayrıca kişinin son gösterdiği davranışı tekrarlama 

eğiliminde olduğunu vurgulamıştır. Guthrie de Watson gibi öğrenmede ödül veya pekiştirmeyi gerekli 

görmemiştir.  

Guthrie, kötü alışkanlıkları yok etmek için üç yöntem ileri sürmüştür. Bunlardan karşıt koşullanma ve alıştırma 

yöntemi, bölüm 3.1.1.2.’de açıklanmıştı. Bunlara ek olarak ifade edilen üçüncü bir yöntem, bıktırma (yorma) 

yöntemidir. Bu yöntemde istenmeyen davranış organizma usanıncaya ya da yerine farklı bir davranış 

gösterinceye kadar yaptırılır. Organizma istenmeyen davranışı yapmaktan sıkıldığı için, davranış sönme 

eğilimine girer. 

Guthrie, bitişiklik ilkesiyle uyumlu şekilde davranış değişikliği için verilecek cezaların, istenmeyen davranışa 

neden olan uyarıcıların bulunduğu yerde ya da durumda verilmesi gerektiğini savunmuştur. Örneğin, 

sırasında konuşan öğrenciye tek ayak üzerinde durma cezası yerine oturduğu yerde bir ceza verilmelidir.  

 

3.1.3. Bağlaşımcılık (Bağ) kuramı 

 

Thorndike uyarıcı ve davranışın sinirsel bir bağla bağlandığını savunmuştur. Uyarıcı ve davranış arasında 

sinirsel bağın oluşmasını ifade etmektedir. Thorndike’a göre, öğrenmenin en temel formu deneme-yanılma 

öğrenmesidir. Thorndike, öğrenme ve davranışla ilgili birtakım hayvan deneyleri yapmıştır. Bunlardan birinde 

aç bir kediyi, kapağı kapalı ve dışarıda yiyecek olan bir kafese koymuştur. Kedinin kafesten çıkıp yemeği 

yiyebilmesi için kafesin kapağına bağlı ipi çekmesi gerekmektedir. Kedi başlarda başarısız denemelerde 

bulunmasına karşın, ipi çekip kapağı açarak dışarıya çıkmayı başarmıştır. Bu deney deneme-yanılma 

öğrenmesinin temeli kabul edilmektedir. Deneme-yanılmalarda zihinsel bir süreç bulunmamaktadır ve 

yaparak, yaşayarak öğrenme söz konusudur.  

Thorndike deneme-yanılma öğrenmesini daha sonra seçme ve bağlama yoluyla öğrenme olarak 

adlandırmıştır. Öğrenici olan organizma, belli bir amaca ulaşmak zorunda olduğu bir durumla karşılaştığında, 

amacına ulaşmak için pek çok davranış sergiler. Ancak bunlardan bazıları amacına ulaşmasına yardım eder, 

bazıları ise onu amacından uzaklaştırır. Öğrenici olan organizma daha sonra aynı uyarıcı koşullarla kendisini 

amaca ulaştıran tepkileri seçer, amacına götürmeyen, başarısız olan tepkileri eler. Thorndike, haz ile 

sonuçlanan ve başarıya götüren tepkilerin kalıcı olduğunu ancak öğrenmenin adım adım gerçekleştiğini 

belirtmiştir. Kedi deneyinde, kafesten çıkmayı başaran kediler yeniden kafese konulduğunda hemen 

çıkamamış fakat çıkma süresi her seferinde kısalmıştır. Bağlaşımcılık kuramının temel ilkeleri aşağıdaki gibidir: 

 Hazır Bulunuşluk İlkesi: İlgi, istek, motivasyon ve gerekli ise ön bilgi edinmiş olmak, hazır bulunuşluk 

olarak tanımlanmaktadır. Organizmanın hazır bulunuşluk derecesi ve durumu, öğrenmenin etkililiğini, 
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niteliğini ve performansını etkilemektedir. Bir davranışı yapmaya hazır olmak, davranışla beraber doyum 

elde edilmesini sağlamaktadır. Ancak organizma bir davranışı yapmaya hazır olmasına rağmen, bu 

davranışı yapamadığında, bireyde rahatsızlık hatta kızgınlık oluşmaktadır. Üçüncü alternatif olan 

organizmanın davranışı yapmaya hazır olmadığı ancak zorlandığı durumda hoşnutsuzluk yaşanmaktadır. 

 Tekrar (Alıştırma) İlkesi: Tekrar, uyarıcı-tepki arasındaki bağın güçlendirilmesini sağlamaktadır. 

etmenin bağı güçlendirmediği gibi, kullanmamanın da bağın gücünü azaltmayacağını savunmuştur. 

 Etki ilkesi: Etki yasasına göre, uyarıcının yol açtığı tepki, organizmayı hoşnut ederse, uyarıcı ile tepki 

arasındaki bağ güçlenmektedir. Eğer tepki cezalandırılır yani rahatsız edici bir sonuçla karşılaşır ise, 

uyarıcı – tepki bağı zayıflamaktadır. 

 Tepki Çeşitliliği Ilkesi: Öğrenmenin süresi yapılan denemelerin sayısı arttıkça azalacaktır. Diğer bir 

ifade ile organizmanın tepki sayısı arttıkça, öğrenmesi hızlanmaktadır. Örneğin, iş başında eğitimlerde 

uygulama sayısı arttıkça işgörenlerin öğrenme hızları artmaktadır. 

 Transferde Benzer Öğeler Ilkesi: Organizma öğrenmelerini başka bir duruma uyarlarken 

benzerliklerden hareket etmektedir. Anlayamadığı bir konuyu kitaptan okuyarak öğrenen bir öğrencinin, 

anlayamadığı bir başka konuyu da okuyarak öğrenmeye çalışması gibi örnek olarak düşünülebilir. 

 Çağrışımsal Geçiş: Sonucu olumlu tepkilerin, çağrışımsal bir bağla bir durumdan başka bir duruma 

geçmesidir. Örneğin, Thorndike önce bir parça balığı aç bir kediye yukarıdan göstermiş ve aynı anda 

kediye “ayağa kalk” komutu vermiştir. Balığı görünce doğal olarak ayağa kalkan kedi, yapılan 

tekrarlardan sonra balığın gösterilmediği durumlarda da ayağa kalk komutu ile ayağa kalkmıştır.  

 

3.1.4. Edimsel şartlanma kuramı 

 

Skinner tarafından yürütülen çok sayıda deney sonucunda 

kavramsallaştırılan edimsel şartlanma, bir davranışın, kendisinin 

ortaya çıkardığı sonuçlara bağlı olarak öğrenilmesidir. Edimsel 

şartlanmada, birey davranışı farklı nedenlere bağlı olarak kendisi 

başlatır ve davranış sonucunda aldığı ödül ya da cezaya göre 

davranışı tekrar etmeye başlar (Güney, 2006, s. 109).Edimsel 

davranışların öğrenilmesini sağlayan faktör, hoşa giden bir ödül 

olabileceği gibi, kişinin sakınmaya çalıştığı bir ceza da olabilir. 

Edimsel şartlanmanın klasik şartlanmadan en temel farkı, edimsel 

davranışın başlatılması için herhangi bir uyarana ihtiyaç 

duyulmamasıdır. Klasik şartlanmada davranış öncesinde bir 

uyarana ihtiyaç duyulurken, edimsel şartlanmada davranış 

sonrasında ödül ya da ceza olarak algılanabilecek uyaranlar 

gerekmektedir (Domjan, 2010, s. 157). Bu bağlamda, edimsel 

koşullanmanın Thornike’ın “etki kanunu” üzerinde şekillendiği 

söylenebilir. Sonucu olumlu olan davranışın tekrarlanma eğilimi 

artarken, olumsuz sonuç alınan davranışta bulunmaktan organizma kaçınmaktadır (Çalışkan, Yavuzer ve 

Demir, 2008).  

Skinner tepkisel ve edimsel olmak üzere iki tür davranış tanımlamıştır. Tepkisel davranış, uyarıcıya gösterilen 

davranışı ifade etmekte olup, bu nedenle bazı kaynaklarda klasik şartlanma, tepkisel şartlanma olarak da 

belirtilmektedir. Edimsel (araçsal) davranış ise, organizma tarafından kendiliğinden, rastgele sergilenen 

davranışlardır. Örneğin, etrafa bakınmak, ilginç bulduğu bir şeyi koklamak, yeni bir yazıcının üzerinde 
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açıklama olmadığı halde tuşlarına basmaktır. Bu nedenle, edimsel davranışlar sonuçları tarafından kontrol 

edilmektedir. Yani sonucu göre davranış ya tekrarlanmakta ya da tekrar sergilenmemektedir. Thorndike gibi 

yaptığı hayvan deneylerinden elde ettiği bulgularla edimsel şartlanma kuramını geliştiren Skinner, bir deney 

kutusunun içine bir süre aç bıraktığı fareyi koymuştur. Kutunun ön duvarında hareket ettirildiğinde yiyecek 

haznesine peynirin düşmesini sağlayan bir pedal ve kutunun zemininde elektrik düzeneği bulunmaktadır. 

Deneyde farenin kutunun içerisinde serbestçe dolaşmasına izin verilmiştir. Dolaşırken tesadüfen pedala 

basan ve peyniri elde eden fare, zamanla pedala basma davranışıyla peynirin gelmesi arasında bağ kurar. 

Pedala basma davranışının sayısı büyük ölçüde artar. Böylelikle edimsel koşullama yoluyla öğrenme 

gerçekleşmiş olur. 

 

Pekiştirme, sönme ve ceza 

 

Bir davranışın tekrarlanmasını ya da davranış sıklığının artmasını sağlayan sonuç pekiştirme olarak 

tanımlanmaktadır. Pekiştirme her seferinde davranış sonrasında verilebileceği gibi (devamlı pekiştirme), belirli 

aralıklarla da (aralıklı pekiştirme) verilebilmektedir (Tevrüz vd., 1999). Belli bir davranışın kazanılması 

sırasında pekiştirmenin devamlı verilmesi daha etkilidir. 

Belli bir davranışla ilgili pekiştiricinin ortadan kalkması sonucu davranışın unutulmasına sönme adı 

verilmektedir. Sönme, davranışın ileride tekrarlanma olasılığını azaltmaktadır. Belli bir davranışın ardından, 

olumsuz bir uyarıcı verilmesine ceza denir. Ceza sönmenin aksine, davranışı bastırmakta ve ceza kalktığı 

zaman davranış yine aynı kuvvetle ortaya çıkmaktadır. 

Ceza, davranış değişikliği için kullanılan bir yöntem olmasına rağmen çeşitli olumsuz etkileri olabilmektedir. 

Ceza, bireyde endişe, kaygı, utanma gibi olumsuz duygulara neden olabilmekte ve kimi zaman saldırganlığı 

tetiklemektedir. Davranışın belli bir süre için bastırılmasının yararlı olmayacağı durumlarda, ceza yerine farklı 

yöntemler denenmelidir. Cezalandırılan kişi hem ceza verenden ve hem de cezadan uzak durma eğilimi 

geliştirecektir. Cezanın bu tür olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı 

konular şunlardır (Hill, 1972): 

 İnsanlar değil, davranışlar cezalandırılmalıdır. 

 Ceza ile bozulan sosyal ilişki, sadece cezalandırılan davranışın kapsamında kalmalıdır. 

 Ceza, başkalarının yanında verilmemelidir. 

 

3.1.5. Sistematik davranışçı kuram 

 

Hull, mühendislik eğitimi aldığı için öğrenmeyi matematiksel bir yaklaşımla açıklamaya çalışmıştır. Hull, kuram 

oluşturma anlayışında, varsayımsal tümdengelim ya da mantıksal tümdengelim yöntemlerini benimsemiştir.  

Hull’a göre dışsal uyarıcının etkisi, uyarıcı yok olduktan sonra devam etmektedir. Buna bağlı olarak 

geleneksel Uyarıcı – Tepki sıralaması Hull tarafından Uyarıcı – Uyarıcı kalıntısı – Tepki olarak değiştirilmiştir.  

Hull, çoğu zaman birden fazla uyarıcı ile davranışın oluştuğunu savunmuştur. Böyle bir durumda hangi 

uyarıcının hangi davranışa neden olduğunu anlamanın zor olduğunu belirtmiştir. Öte yandan, kişinin ihtiyacını 

giderecek davranışı bilmediğinde, öğrenmek zorunda kalacağı Hull’un ileri sürdüğü yeni davranışçı fikirlerden 

biridir. Hull, uyarıcının davranışın oluşmasını sağladığını ve davranışın ihtiyacı karşıladığı durumda uyarıcı-

tepki ilişkisi oluştuğunu belirtmiştir. Diğer davranışçı yaklaşımdaki pekiştirme kavramından farklı olarak Hull, 

ihtiyaçların alışkanlıkların ve öğrenmenin oluşmasında belirleyici olduğunu savunmuştur.  

Hull’un sistematik davranışçı kuramında birbirine benzer uyarıcılar aynı şartlı tepkiyi oluşturarak uyarıcı 

genellemesine neden olmaktadır. Önceki öğrenmeler, benzer koşullarda ortaya çıkacak yeni öğrenmelere 
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aktarılarak süreci kolaylaştıracaktır. Bu durum Hull tarafından genellenmiş alışkanlık gücü olarak 

adlandırılmaktadır.  

 

3.2. Bilişsel Kuramlar 

 

İşaret öğrenme kuramı, sosyal bilişsel öğrenme kuramı, gestalt öğrenme kuramı, iç görüsel öğrenme ve 

bilgiyi işleme kuramı bilişsel kuramlardır. 

 

3.2.1 İşaret öğrenme kuramı (Amaçlı davranışçılık) 

 

Tolman, davranışçıların, davranışı çok küçük birimlere bölüp, analiz ederken, bütünü gözden kaçırdıklarını ve 

davranışın anlamını yitirdiğini savunmuştur. Davranış, her zaman bir amaca yöneliktir. Bu nedenle 

hedeflenen amaç doğrultusunda, davranış değişikliğe uğrayabilir, şekillenir ve çevre koşullarına göre uyum 

sağlayabilir. 

Tolman öğrenmeyi çevreyi tanıma ve keşfetme süreci olarak tanımlamıştır. Organizma, araştırma yoluyla bir 

işaretin diğer bir işarete götürdüğünü keşfetmekte ve bunları kullanarak amacına ulaşmaktadır. Elde edilen 

tüm bilgiler, birbirinden bağımsız şekilde değerlendirilmez aksine organize edilerek bir bütün olarak 

saklanmaktadır. Bu bilgileri bilişsel harita olarak adlandıran Tolman, bireylerin kendilerini istedikleri amaca 

ulaştıracak yolların ve nesnelerin bilgilerini kullandıklarını savunmaktadır. Organizmanın kendisini en kısa 

biçimde hedefe ulaştıran yöntemi seçmesine en az çaba ilkesi adı verilmektedir. 

Tolman, kişinin öğrenme amacı olmadan, farkında olmadan ya da istemeden gerçekleşen öğrenmeye gizil 

(örtük) öğrenme adı vermektedir. Araştırmalara göre, gizil öğrenmede bilgiler bilişsel harita olarak 

depolanmakta, organizma ihtiyaç duyduğunda kullanılmaktadır. Bu nedenle, öğrenme performansa 

dönüşünceye kadar saklanmaktadır. Bir reklamda ürünün gösterimi sırasında kullanılan müziğin, dikkat 

edilmemesine rağmen kişi tarafından ezberlenmesi örnek olarak gösterilebilir.  

Bilişsel davranışçı olarak da bilinen Tolman, Skinner’in pedala basmak olarak ifade ettiği farenin davranışını, 

hem amaçlı hem de bütüncül olarak ele alarak yiyecek arama davranışı olarak nitelemiştir. Tolman, diğer 

davranışçılardan farklı olarak sabah erken uyanma, duş alma, kahvaltı etme, giyinme ve evden çıkma 

davranışlarının tamamını “işe gitme davranışı” olarak isimlendirmektedir. Örneğin aracınızın bozulduğu bir 

durumda, kişi metro ile gitmeye karar verebilir. Bu noktada, birey kendisini en kısa sürede hedefe ulaştıracak 

yolu tercih etmektedir. En az çaba ilkesi ile kastedilen, tüm alternatifler arasından metronun seçilmesidir.  

Tolman organizmanın birden fazla uyaranı birbiriyle ilişkilendirerek, öğrenmenin gerçekleştiğini ileri 

sürmüştür. Bu tür işaret öğrenmeler, bireyin bir sorunla karşı karşıya kaldığında ilk olarak eldeki verileri 

kontrol etmesini ve daha önce kurduğu bağlantıları gözden geçirmesini sağlamaktadır. Tolman’ın savunduğu 

bir diğer görüş “beklenti öğrenme”dir. Buna göre, organizmanın bir uyarıcıya tepki vermesinin ardından yeni 

bir uyarıcının ortaya çıkması durumunda, organizma aynı uyarı-tepki ilişkisinin ardından ikinci uyarıcı durumla 

karşılaşmayı beklemektedir. Örneğin, elektrik düğmesini çevirdiğinde elektrikle birlikte havalandırmanın 

çalıştığını gören kişi, başka zaman düğmeyi tekrar çevirdiğinde havalandırmanın çalışmasını bekleyecektir. 

Tolman’a göre, beklenti öğrenmenin en sık rastlanan şekli ödül beklentisidir. Skinner, peynirin farenin 

davranışını pekiştirdiği için farenin pedala bastığını savunurken, Tolman farenin pedala bastığında peynir 

geleceğini bildiğini iddia etmiştir.  

Tolman, öğrenme sürecini etkilediğini düşündüğü faktörleri şu şekilde sınıflandırmıştır: 

 Çevresel değişkenler: Öğrenme ortamı, ödülün önemi, niteliği, niceliği gibi değişkenlerdir. 

 Bireysel değişkenler: Kalıtım, yaş, eğitim ve hormon & vitamin düzeyi  
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 Ara değişkenler: Davranışı yönlendiren, uyarıcı ile tepki arasında arabuluculuk yapan 

faktörlerdir. Beklentiler, varsayımlar, hedefler ara değişkenler başlığında değerlendirilmiştir.  

 

3.2.2. Sosyal bilişsel öğrenme kuramı 

 

İnsanların herhangi bir şartlanmaya maruz bırakılmadan, kişilerin davranışlarını gözlemleyerek öğrenmeleri 

sosyal öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme başkalarına dayandığı için sosyal öğrenme olarak 

tanımlanmaktadır. Başkalarının örnek alınması ise örnekleştirme olarak ifade edilir. Sosyal öğrenme kuramı, 

insanın çevresiyle etkileşiminde bilişsel ve zihinsel işleyişin önemini, algılamanın öğrenme üzerindeki rolünü 

vurgulamaktadır (Tevrüz vd., 1999). 

Sosyal Bilişsel Öğrenme Modeline göre; davranışlar pekiştirme sonucu değişebileceği gibi pekiştirme 

yokluğunda da değişebilmektedir. Modelin kurucusu Bandura, her zaman kişinin kendi kendini pekiştirmesi 

gerekmediğini, başka insanların davranışlarını ve sonuçlarını gözlemleyerek de (dolaylı pekiştirme) 

öğrenmenin gerçekleşebileceğini belirtmiştir (Burger, 2006).  

Bilişsel yönü de olan sosyal bilişsel öğrenme kuramı ile davranışçılık arasında birtakım benzerlikler 

bulunmaktadır. Her iki kuramda da yaşantı, öğrenmenin temel nedenidir. Öğrenmeyi açıklamakta, pekiştirme, 

ceza gibi olgulardan yararlanmaktadır. Ayrıca öğrenmenin gelişiminde geribildirimi önemli bulmaktadır.  

Bandura, davranışı etkileyen modellerin nitelikleri hakkında geniş çaplı araştırmalar yapmıştır. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

a. Birey, en fazla aynı yaşta ve cinsiyette olan insanların 

davranışlarından etkilenmektedir. 

b. Statüsü ve prestiji yüksek modellerden daha fazla 

etkilenilmektedir.  

c. Basit davranışlar kompleks davranışlara göre daha fazla taklit 

edilmektedir. 

d. Düşmanca ve saldırgan davranışlar özellikle çocuklar tarafından 

daha çok taklit edilmektedir. 

Yapılan araştırmalarda gözlemciden daha yüksek statüde bir kişinin model 

alındığı durumlarda, modelin davranışlarının en üst düzeyde taklit edildiği 

görülmüştür. Eğer model düşük bir statüdeyse, davranışları çoğunlukla taklit edilmemektedir. Model ile kişi 

eşit statüde olduğu durumlarda, gözlemlenen davranışın sonuçları önem kazanmaktadır (Burger, 2006, s. 

543; McKenna, 2010, s. 206).  

 

3.2.2.1. Sosyal bilişsel teorinin ilkeleri 

 

Karşılıklı belirleyicilik, sembolleştirme, dolaylı öğrenme, öngörü kapasitesi, öz düzenleme kapasitesi, öz 

yargılama kapasitesi ve öz yeterlilik algısı teorinin temel ilkelerini oluşturmaktadır (Bandura, 1989; 

Senemoğlu, 2011): 

Karşılıklı Belirleyicilik: Bireysel ve çevresel faktörler ile bireyin davranışı karşılıklı olarak birbirlerini 

etkileyerek, sonraki davranışlarını şekillendirmektedir. Bireysel ve çevresel faktörlerin davranışı 

etkileme derecesi durumdan duruma değişmektedir. Bandura’ya göre davranışı etkileyen bireysel 

özellikler arasında yaş, cinsiyet, ırk, fiziksel özellikler, inançlar, benlik algısı, amaçlar, kişinin duygu, 

düşünce ve tutumları yer almaktadır. Çevresel faktörler ise bireyin etrafındaki kişilerin beklentileri, 

değerleri, tutumları ve statüleri olarak örneklendirilebilir. 
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Sembolleştirme: İnsanlar yaşantılarını semboller aracılığıyla anlamlandırmaktadırlar. Bu semboller, 

resim, şekil ve sözel ifadeler olabilmektedir. Nasıl ki birey kendi deneyimlerini sembolleştiriyorsa, bir 

başka kişide gözlemlediği davranışı da sembolleştirerek, daha sonra benzer bir davranış 

sergileyebilmektedir.  

Dolaylı Öğrenme: Başkalarının davranışlarını görerek/gözlemleyerek öğrenmeye dolaylı öğrenme 

denmektedir. Sosyal bilişsel temelindeki kavramlar biri olan dolaylı ya da gözlem yoluyla öğrenme, 

kişinin pekiştirme olmaksızın, sadece bir başkasını model alarak davranışı öğrenmeyi ifade 

etmektedir. Dolaylı öğrenmeye ilişkin detaylar aşağıda ilgili başlıkta açıklanmaktadır. 

Öngörü Kapasitesi: Bilişsel kuramlarda, bilişsel süreçler, davranışsal süreçlerden önce gelmektedir. 

Bu çerçevede, bireyin geleceği planlama yani öngörü kapasitesi, daha sonra sergileyeceği davranışlar 

için belirleyici olabilmektedir. 

Öz Düzenleme Kapasitesi: Bireyin kendi davranışlarını kontrol edebilme düzeyidir. Birey 

başkalarını gözlemleyerek öğreniyor olmasına karşın davranışlarından kendisi sorumludur.  

Öz Yargılama Kapasitesi: Bireyin kendisini değerleme, yargıda bulunma ve sorgulama becerisidir. 

Bireyin, bir davranışı gösterip gösteremeyeceğine ilişkin yargısı, model aldıklarını taklit etme eğilimini 

etkileyecektir. 

Öz Yeterlilik Algısı: Bireyin birtakım davranışları başarı ile sergileme, engellerle başa çıkabilme gibi 

konularda kendisine ilişkin yeterlilik algısını ifade etmektedir. Bu nedenle öz yeterlilik algısı, sosyal 

bilişsel öğrenme sürecini doğrudan etkilemektedir. Öte yandan, öz yeterlilikle ilişkili farklı psikososyal 

süreçler, öğrenme sürecinde devreye girmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılar ilgili başlıkta 

anlatılmaktadır. 

 

3.2.2.2. Dolaylı (gözlem yoluyla) öğrenme 

 

Bireyin bir başkasının davranışlarını ve sonuçlarını gözlemlemesi yoluyla öğrenmesidir. Özellikle çocuklar 

başkalarının davranışlarını veya davranışlarının sonuçlarını gözlemleyerek yetişkinlere göre daha fazla 

öğrenmektedirler. Bandura’ya göre gözlemleyerek öğrenmenin ve bunu gerçekleştirmenin birbirine bağlı 4 

aşaması bulunmaktadır. Bu modelin aşamaları şunlardır (Burger, 2006; Senemoğlu, 2011): 

 Dikkat: Birey, örnek aldığı davranışı gösterebilmek için öncellikle davranışa dikkat etmelidir. 

Modelin özellikleri, davranışın gözlemleyen bireyin amacına uygun olması ve gözlemcinin 

geçmişte aldığı pekiştirmeler dikkat sürecini etkilemektedir. Modelin tanınırlığı, yaşı, cinsiyeti ve 

statüsü gibi özellikleri modele dikkati arttırmaktadır. Ayrıca birey, model alacağı kişinin sadece 

kendi amacına uygun ve daha önce onay gören davranışlarına dikkat etmektedir (Senemoğlu, 

2011). Dikkat sürecinin oluşabilmesi için modelin davranışları, basit, anlaşılır aynı zamanda sıra 

dışı ve ilgi çekici olmalıdır. 

 Hatırda Tutmak: Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için kişinin davranışı sembolleştirerek, 

belleğinde saklamalıdır. 

 Davranışı Sergileme: Birey, gözlemlediği davranışı sergilemeli, böylece performansa 

dönüştürmelidir. Bunun için gözlemcinin, davranışı yapabilecek psikomotor yeterliliği olmalıdır. 

Gözlemci kendini, model aldığı davranışı gösterebilecek yeterlilikte görmelidir. Bunlara ek olara, 

gözlenen davranışın zihinde tekrarlanması, kendisini davranışı sergilerken hayal etmesi yani 

zihinsel prova, bireyi davranışı göstermeye daha da yakınlaştıracaktır. 

 Motivasyon: Modelin davranışının sonucunda aldığı ödül ya da ceza, davranışın taklit 

edilmesinde etkili olmaktadır. Sonucunda ödüllendirme olan bir davranışın, tekrar edilme olasılığı 
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daha yüksektir. Bu nedenle gözlemci, yaptığı davranış sonunda bir ödül beklentisi içinde 

olmalıdır.  

Dolaylı öğrenmede, pekiştirme, ceza, güdülenme gibi tüm süreçler dolaylı şekilde gerçekleşmektedir. Bu 

nedenle sosyal bilişsel öğrenme kuramı kapsamında dolaylı yaşantılar tanımlanmıştır: 

 Dolaylı Pekiştirme: Model alınan kişinin davranışının pekiştirilmesi, gözlemci için de pekiştirici 

olmaktadır. Dolaylı pekiştirme, doğrudan pekiştirme kadar etkilidir.  

 Dolaylı Ceza: Modelin davranışının cezalandırıldığı durumda, gözlemci için dolaylı ceza 

oluşmaktadır.  

 Dolaylı Güdülenme: Bireyin, bir başkasının davranışını gözlemleyerek bir davranışta 

bulunmaya motive olması durumudur. 

 Dolaylı Duygu: Model alınan kişinin duygularını yansıtması durumunda, benzer duyguların 

gözlemcide oluşma durumudur. Örneğin, model alınan bir tiyatrocu, bir konuda kızgınlığını belli 

ettiğinde, model alan kişilerde de kızgınlık oluşmasıdır. 

 

3.2.2.3. Öz yeterlilik algısı 

 

Bandura’nın temel argümanı, insanların kendi yaşamlarını etkilemek ve şekillendirmek konusunda çok büyük 

bir güce sahip olduklarıdır. Ancak kişinin bunun doğruluğuna inanması için temel şarttır. Bu kapsamda 

tanımladığı öz yeterlilik, kişinin görevlerini yerine getirmek ve üretebilmek için eylemlerini organize etme ve 

yürütme kapasitesine sahip olduğuna inanmasıdır. Bandura’ya göre yüksek öz yeterlilik algısına sahip kişiler 

zor durumlarla ve stresle daha iyi mücadele edebilmektedirler. Başarı ile sonuçlanan yaşantılar, kişinin 

dayanabileceği en güçlü bilgi kaynağıdır. Zorlukların üstesinden gelebilmek ve deneyimler sonucu mücadele 

etmek, bireye dayanıklı olmayı öğretmektedir (Bandura, 1994). 

Öz yeterlik inancı, dört farklı öz yeterlik kaynağından etkilenerek gelişmektedir. Bu etkilenmede en önemlisi; 

insanın kendi deneyimleridir. Kişi daha önce benzer sorunları çözmeyi başarmışsa yeni karşılaştığı durumla 

ilgili öz yeterlik algısı yüksek olacaktır. Bir diğer kaynak sosyal modellerin gözlenmesi ile elde edilen dolaylı 

yaşantılardır. Benzer durumlarda başarılı olmuş kişilerin model alınması öz yeterlik algısını olumlu 

etkilemektedir. Sosyal ikna yani yapabilirsin, sen başarırsın gibi sözel ifadeler öz yeterlik algısını olumlu 

etkilemesine karşın tek başına yeterli olmamaktadır. Bireyin fiziksel ve psikolojik durumu yani stres ve 

depresyon kaynaklarını azaltmış olmak, yeterli fiziksel güce sahip olmak, öz yeterlik algısına olumlu etki 

etmektedir. 

Öte yandan, öz yeterlilik inancını etkileyen dört temel psikososyal süreç bulunmaktadır (Bandura, 1994, 

1999): 

 Bilişsel Süreç: Bireyler hedeflerini, başarı hikayelerini ve beklentilerini düzenleyerek sonraki 

eylemlerine karar vermektedirler. Öz yeterliği artırmaya yönelik senaryolardan yararlanılması, 

bireyin motive edilmesine, davranışların yönlendirilmesine yardımcı olmaktadır. 

 Motivasyon: Bireyin sahip olduğu motivasyon, davranışlarını kontrol edebileceği inancını, buna 

bağlı olarak özyeterlilik algısını doğrudan etkileyen etmenlerden biridir. 

 Duygulanım süreci: Bireylerin stres durumları ile nasıl başa çıkacaklarını bilmeleri, öz yeterlilik 

inancını güçlendirmektedir. Aksine bir duygulanım bozukluğu olan depresyon, bireyin öz 

yeterlilik algısını zayıflatmaktadır.  

 Seçilen süreç:İnsanlar seçimleri yoluyla çevrelerindeki insanları, içinde yer alacakları 

aktiviteleri belirlemektedirler. Bireyin içinde bulunduğu çevre, etrafındaki kişilerin bireye ilişkin 

düşünce ve beklentileri, bireyin öz yeterliliğini doğrudan etkilemektedir.  
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Bandura’nın gözlem yoluyla öğrenmeye ilişkin yaptığı deneylerden biri saldırganlığın gözlem yoluyla 

öğrenilebildiği konusundadır. Deney kapsamında 3-6 yaş arasındaki 72 kız ve erkek çocuğu incelemiştir. 

Öncelikle çocukları üç gruba ayırmış, ilk gruba şiddet içeren ve modelin ödüllendirildiği, ikinci gruba ise 

modelin cezalandırıldığı bir film izletmiştir. Son grubun izlediği film de ise saldırgan model cezalandırılmamış 

ya da pekiştirilmemiştir. Filmi izleyen çocuklar, Bobo Bebek adlı büyükçe bir hacıyatmaza benzeyen bir 

oyuncağın bulunduğu bir odaya alınmıştır. Deneyin sonucunda saldırgan davranışın pekiştirildiği filmi izleyen 

çocukların daha fazla saldırgan davranışlarda bulunduğu saptanmıştır. Nötr olan üçüncü grup ilk gruba göre 

daha az vururken, oyuncağa en az ikinci gruptaki çocuklar vurmuştur. Deneyde çocuklar bir yetişkinin 

davranışına dikkat ederek model almışlardır. Çocukların davranışı hatırlamalarını kolaylaştırmak için filmde 

cezalandırılan bebek oyuncak odasına konulmuştur. Modelin davranışı pekiştirildiğinde çocukların öz yeterlik 

ve fiziksel özelliklerinin de doğrultusunda davranış sergiledikleri görülmüştür. 

 

3.2.2.4. Sosyal bilişsel öğrenme modeli ile davranış değiştirme 

 

 

Günümüzde Bandura’nın yaklaşımı pek çok terapide yaygın olarak kullanılmaktadır. Terapinin odak noktası, 

danışanın bütün kişiliğini değil, sadece bazı iyi tanımlanmış davranışları değiştirmektir. Bandura’ya göre, 

insanlar gerçekten değişmek için kesin bir karar vermedikleri ve gereken çabayı göstermedikleri sürece, 

davranışlarını değiştirmeye pek yanaşmamaktadırlar. Bandura, bir şeyin olacağına inanmakla (sonuç 

beklentisi), kişinin bunu gerçekleştirebileceğine inanması (ikna beklentisi) arasında büyük farklar olduğunu 

iddia etmektedir (Burger, 2006, s. 543). Örneğin, çok çalışarak ve ek iş yaparak, daha yüksek gelir elde 

edebileceğine dair kişinin sonuç beklentisi oluşur. Ancak bu kadar çok çalışamayacağı ve fedakarlık 

yapamayacağına dair ikna beklentisi de olabilir. Böyle bir durumda, ikna beklentisi baskın taraf 

olabilmektedir. 

Sosyal bilişsel öğrenme yoluyla öğrenilebilecek bazı davranış örnekleri şunlardır (Yeşilyaprak, 2011): 

1. Bir spor dalını yapmaya başlamak, boya yapmak gibi yeni bilişsel beceriler kazanmak 

mümkündür.  

2. Madde alışkanlıkları güçlendirilip, zayıflatılabilir. 

3. Yeni değerler, inançlar, düşünme biçimleri kazanılabilir.  

4. Duygularını ifade etme şekli, sosyal öğrenme yoluyla öğrenilebilir. Baba öfkesini şiddet içeren 

davranışlarla gösteriyorsa çocuk da bunu öğrenebilir. 
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3.2.3. Gestalt öğrenme kuramı 

 

Gestalt, bir bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından başka bir şey ifade etmesidir. Örneğin, bir 

bilgisayar, hard disk, fare, klavye, ekran kartı, ses kartı gibi parçalarından farklı bir nesneyi ifade etmektedir. 

Kuramın öncüleri Wertheimer, Koffka ve Köhler’dir. Gestalt yaklaşımı öğrenmeyi bir bütün olarak ele almakta 

ve davranışçıların büyük resmi gözden kaçırdığını iddia etmektedir.  

Gestalt kuramına göre yaşantılar bireyin beyninde bir bellek süreci başlatarak iz bırakmakta böylelikle bellek 

izleri ortaya çıkmaktadır. Bu süreç bilgisayarın verileri bir CD’nin üzerine iz bırakarak yazmasına 

benzetilmektedir. Kaydedilen CD’nin üzerine içinde ne olduğunu, daha sonra kolayca bulabilmek için, 

yazılmazsa bilgi kaydedilmiş olduğu halde bulunamaz. Bireyin belleğine yerleştirdiği bilgiyi hatırlaması için 

ipuçları eksik olursa unutma gerçekleşmiş olur. Unutmaya yönelik bir diğer açıklama ise zihindeki izlerin 

üzerine zamanla yazılan yeni veriler nedeniyle silinmesidir. 

 

3.2.4. İç Görüsel (kavrayış yoluyla/sezgisel) öğrenme kuramı 

 

Köhler tarafından ortaya atılan içgörüsel öğrenme, bir bilişsel öğrenme şeklidir. Bu yaklaşıma göre birey, 

başarısız öğrenmeler sonrasında çözüm bulmak için düşünmeye başlamaktadır. Daha sonra “birdenbire” 

çözümü bularak öğrenmesini (içgörüsünü) bir davranışa dönüştürür. İçgörüsel öğrenmede üç aşama 

bulunmaktadır: 

1. Ön çözüm dönemi: Birey zihinsel deneme-yanılmalar yaparak olası çözüm yollarını düşünür, 

gözden geçirir, ipuçlarını inceler, gerekirse eski öğrenmelerini kullanarak karşılaştırmalar yapar. 

2. Hah! Anı: Bu noktada ipuçları ve problemi oluşturan öğeler arasındaki fark birdenbire fark edilir, 

sorunun nasıl çözüleceği anlaşılır. 

3. Çözüm dönemi: Bulunan çözüm davranışa dönüştürülerek sorun ortadan kaldırılır. 

Köhler’in içgörüsel öğrenme kavramı Wertheimer tarafından genişletilerek daha kapsamlı hale getirilmiştir. 

Wertheimer, yaptığı çalışmalar sonucunda iki tip öğrenme tanımlamıştır: 

1. Birinci tip öğrenmeler içgörüsel öğrenmelerdir. Öğrenen, problemi bir bütün olarak ele almakta, 

problemin unsurları arasındaki bağlantıları keşfetmekte ve yaratıcı biz çözüm ortaya 

koymaktadır. Bu tip öğrenmeye göre çözüme ulaşan birey, problemin ve problemle ilgili 

olguların özünü kavrar ve içselleştirir. Bu öğrenme, transfer edilebilir. 

2. İkinci tip öğrenmelerde içselleştirme söz konusu değildir. Yalnızca bilgilerin ezberlenmesi söz 

konusudur. Bu bilgiler kalıcı değildir ve transfer edilemez. 

 

3.2.5. Bilgiyi işleme kuramı 

 

Bilgiyi işleme kuramına göre öğrenme olayı, bilgisayarların çalışmasına benzetilerek, girdilerin işlenip, çıktılara 

dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, bilgi depolarına benzetilen bellek türleri 

tanımlanmıştır. Bunlar duyusal kayıt, kısa süreli ve uzun süreli bellektir. 

 Duyusal Kayıt: Çevredeki uyarıcılar, duyu organları ile kişi tarafından duyusal kayıt sistemine 

alınmaktadır. Burada bilgi, çok kısa bir süre kalıp, kısa süreli belleğe aktarılmaktadır. Gelen 

bilginin sınırsız kapasiteye sahip duyusal kayıt kısmında anında işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca 

duyusal kayıta gelen uyarıcılardan sadece dikkat edilenlerin kısa süreli belleğe aktarımı söz 

konusudur. 
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 Kısa Süreli Bellek: Sınırlı bir zaman içinde bilgiyi geçici olarak depolamakta ve zihinsel 

işlemleri yapmaktadır. Duyusal kayıttan aktarılan bilgileri yeniden düzenleyip kodlayarak, uzun 

süreli belleğe göndermektedir.  

 Uzun Süreli Bellek: Uzun süreli bellek, öğrenilen bilginin sürekli olarak depolandığı yerdir. 

Anısal bilgiler, okulda öğrenilenler, bireyin araba kullanmak, bilgisayar kullanmak gibi sürekli 

sergilediği davranışlara ilişkin tüm bilgiler, uzun süreli bellekte saklanmaktadır. 

Kurama göre öğrenmeyi sağlayan süreç aşağıdaki şekilde işlemektedir: 

 

 
 

3.2.5.1. Bilişsel süreçler 

 

Öğrenme; dikkat, algı, kodlama ve anlamlandırmadan oluşan dört süreç içerisinde gerçekleşmektedir: 

Dikkat: Öğrenme, dikkat etme süreciyle başlar. Ortamdaki uyaran bombardımanına rağmen sadece dikkat 

edilen ve birey için önemli olan bilgi kodlanır. 

Algı: Algılama, duyusal bilginin anlamlandırılması, yorumlanması sürecidir. Çevresel uyarıcılar, doğrudan 

algılanmayıp, bireyin bilişsel yapısı, geçmiş yaşantıları, ön bilgileri, güdülenmişlik düzeyi ve pek çok başka 

içsel faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle kısa süreli belleğe gelen bilgi “nesnel gerçek” değil, 

“yapılandırılan gerçek”tir. 

Kodlama: Kodlama, kısa süreli bellekteki bilginin uzun süreli bellekte, var olan önceki bilgilerle 

ilişkilendirilerek, yeni bir organizasyon içerisinde uzun süreli belleğe aktarılmasıdır. 

Anlamlandırma: Anlamlandırma, işleyen belleğe gelen yeni bilgi ile uzun süreli bellekte var olan diğer bilgiler 

arasında ilişki kurulmasıdır. 

Çevredeki 
uyarıcıların alıcılar 
(duyu organları) 

yoluyla 
duyumsanması 

Duyusal kayıt 
yoluyla bilginin 
kaydedilmesi 

(Duyusal kayıt) 

Duyusal kayıta gelen 
bilginin seçilerek 
kısa süreli belleğe 

geçirilmesi 

Zihinsel tekrarının 
yapılması (Kısa 
süreli bellek) 

İşleyen bellekte 
(Kısa süreli bellek) 

anlamlı kodlamanın 
yapılması 

Kodlanan bilginin 
uzun süreli bellekte 

depolanması 

Bilginin uzun süreli 
bellekten işleyen 

belleğe geri 
getirilmesi 
(hatırlama) 

Bilginin işleyen 
bellekten tepki 

üreticiye 
gönderilmesi 

Tepki üreticinin 
bilgiyi vericilere 

(kaslara) 
göndermesi 

Öğrenenin 
çevresinde 
performans 
sergilemesi 

Yürütücü kontrol 
tarafından tüm bu 

süreçlerin 
denetlenmesi ve 

düzenlenmesi 



350 

 

 

3.2.5.2. Öğrenme sonucu olarak performans 

 

Performans, öğrenme ve başka faktörlerin (bireysel faktörler gibi) etkileşimi sonucu, doğrudan gözlenebilen 

davranışlardır. Performansın sergilenmesi, öğrenmenin ne derecede gerçekleştiğinin belirlenmesi ve böylece 

öğrenmedeki eksikliklerin ve güçlüklerin zaman kaybedilmeden giderilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Performansın ortaya çıkabilmesi için, halihazırda kısa süreli bellekte bulunan bilgilerin ya da uzun süreli 

bellekteki kalıcı bilgilerin kısa süreli belleğe iletilmesi gerekmektedir. Kısa süreli bellekteki bilgiler önce tepki 

üreticilere, sinirsel mesajlara dönüştürülerek verilere iletilmekte ve kaslar harekete geçmektedir. Sonuç 

olarak öğrenme sonucu performans ortaya elde edilmektedir. 
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MOTİVASYON 

 

1. Motivasyonun Tanımı 

 

Motivasyon, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hedeflerine ulaşmak üzere davranışta bulunmalarını 

sağlayan süreçtir. Bir başka tanıma göre motivasyon, insanların bir işi yapabilmeleri için gereken çaba ve iç 

enerjinin ortaya çıkarılmasıdır (Güney, 2006, s. 349). 

Davranışların altındaki faktörleri uyararak bireyleri harekete geçirmek ve onların belirli yönlerde enerjilerini 

yoğunlaştırmak motivasyon vasıtasıyla sağlanmaktadır (Eroğlu, 1995, s. 247). Motivasyon oluşma süreci ve 

etkileri şu şekilde sıralanabilir (Sabuncuoğlu, 1984, s. 67): 

a) Motivasyon bireyi harekete geçirerek belirlenen amaçlar yönünde faaliyetlerin sürdürülmesini sağlar. 

b) Motivasyon uyarlanmayı kolaylaştırır. 

c) Motivasyon bireyi yöneltir ve yönetim düzeni sağlar. 

d) Motivasyon bireyin algılama gücünü artırır ve zihni çabaların gelişmesini sağlar. 

Bireylerin bir davranışta bulunmalarının yani harekete geçmelerinin arkasında daima ihtiyaçlar bulunmaktadır. 

Bu nedenle, ihtiyaçlar motivasyon sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. İhtiyaç, fizyolojik ve psikolojik 

düzenin bozulması yani fizyolojik&psikolojik gerekliliklerin eksikliği ya da yokluğu durumunda ortaya 

çıkmaktadır (Tevrüz vd., 1999; Baysal vd., 1996). Bu bakımdan ihtiyaçlar, bedensel, doğuştan gelen 

özelliklerle ilgili olabildiği gibi, sonradan kazanılan alışkanlıklar ya da özelliklerle ilgili de olabilmektedir. Su, 

yiyecek, uyku, korunma gibi temel ihtiyaçlar biyojenik ya da fizyolojik ihtiyaçlar olarak tanımlanmaktadır. 

İkinci tür ihtiyaçlar ise takdir edilme, rekabet etme, şefkat gösterme gibi sosyal & psikolojik ihtiyaçlardır 

(Güney, 2006, s. 348). 

İhtiyaç belirdiği anda organizma belli bir hedefe doğru harekete geçmeye hazırlanmaktadır. Organizmayı söz 

konusu hedefe doğru davranmaya sevk eden itici güce dürtü denir (Tevrüz vd., 1999). Bazı kaynaklara göre, 

dürtü fizyolojik ihtiyaçları tatmin etmeye yönelik ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kişi acıktığında, yemek yeme 

dürtüsü ile harekete geçmektedir (McKenna, 2010, s. 90).  

Güdü, bireyin bir hedefe yönelmesi için enerji veren, harekete geçiren ve davranışı yönlendiren itici güçtür 

(McKenna, 2010, s. 90). Bu nedenle güdü, ihtiyaç ve dürtünün oluştuğu ilk aşamayı içine almaktadır. Bazı 

kaynaklara göre, güdü öğrenilmiş ihtiyaçları karşılamaya odaklandığından, öğrenilmiş dürtüler olarak da 

tanımlanabilir. Güdüler, temel, öğrenilmiş ve sosyal güdü olmak üzere 3 çeşittir (Tevrüz vd., 1999): 

 Temel güdüler, doğuştan sahip olunan ve organizmanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli 

olan güdülerdir. Fizyolojik temelli olmaları nedeniyle dürtü olarak da adlandırılmaktadır. 

 Öğrenilmiş güdüler, temel güdüler ile herhangi bir çevre, ortam ya da nesne arasında bağ kurulması 

sonucu, ilişki kurulan yapının güdü haline gelmesidir. Bu konuda Wright’ın fare deneyi, önemli bir 

öğrenilmiş güdü örneğidir. 

Wright’ın deneyinde fareler 1 saat süreyle aç bırakıldıklarında A kafesine, 20 saat süreyle aç 

kaldıklarında ise B kafesine konulmaktadır. Belli bir süre sonra Wright fareleri 11 saat süreyle aç 

bırakarak önce A kafesine sonra yine 11 saatlik açlıktan sonra B kafesine koymuştur. Deney 

sonucunda A kafesine konulan farelerin 11 saat aç bırakılmalarına rağmen oldukça az yedikleri 

görülmüştür. Farelerin 11 saatlik açlık sonrası B kafesine konulduklarına ise çok daha fazla yedikleri 

gözlenmiştir. Bu deney, çevrenin (kafeslerin) güdü haline gelmesine bir örnektir. 

 Sosyal güdüler, sosyal yaşam içinde gelişen onaylanma, sevme, sevilme, başarılı olma ve bağlanma 

gibi ihtiyaçları karşılamaya yönelik güdülerdir.  
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Motivasyon sürecinde üç temel yapı bulunmaktadır: dürtü ya da güdü, davranış ve hedef. 

Davranışlar,ihtiyaçları gidermeye böylelikle dürtü ya da güdüleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Aynı güdüye 

sahip olmasına rağmen, insanlar farklı davranışlarda bulunabilmektedir. Bunun temel sebebi öğrenme 

sürecidir (Tevrüz vd., 1999).  

Üçüncü yapı olan hedefler, ihtiyaçları doyurarak dürtülerin giderilmesini sağlayan uyarıcılardır. Motivasyonun 

ortaya çıkmasında hedefin çekiciliği veya kişi tarafından önemi, ihtiyacın önüne geçebilmektedir. Günümüzde 

insanların çok fazla ihtiyaç duymamalarına rağmen, farklı tüketim araçlarına yönelmelerinin temelinde 

gösterilen hedeflerin çekiliği yatmaktadır.  

İşletmeler açısından motivasyon, bireylerin davranışlarının özellikle örgütsel amaçlar doğrultusunda 

yönlendirilmesinde son derece önemli hale gelmiştir. Bu nedenle, davranışın arkasında yatan güdünün 

belirlenmesi, güdü-performans ilişkisi hala araştırmacıların incelediği konular arasındadır. Bu bağlamda, 

güdü-davranış ilişkisi değerlendirildiğinde, bireylerin aynı güdülere sahip olmalarına rağmen farklı 

davranabildiklerinden söz edilmişti. Benzer şekilde aynı davranışlar, kişileri farklı hedeflere ulaştırabilmektedir. 

Bu nedenle insanların sadece davranışlarına bakarak güdünün belirlenmesi oldukça zordur. Performans-güdü 

ilişkisinde ise, güdünün performansı artıran faktörlerden sadece biri olduğu görülmektedir. Yüksek 

performans için güdü dışında beceri, bilgi ve çevresel şartların etkisi söz konusudur (Baysal ve Tekarslan, 

1996).  

 

2. Güdü Teorileri 

 

2.1. Kapsam Teorileri 

 

Kapsam teorileri, motivasyonun ihtiyaç teorileri başlığı altında da gruplandırılabilmektedir. Kapsam teorileri, 

her bireyin kendisini mutlu eden bir yığın güdüyü içinde barındırdığını kabul etmektedir. Odaklandığı nokta 

ise davranışı ortaya çıkaran ve enerji sağlayan faktördür (McKenna, 2010, s. 92). 

 

2.1.1. İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

 

Maslow teorisine göre, insanı motive eden ihtiyaçlar bir hiyerarşi içindedir. Piramidin tabanında en temel 

ihtiyaçlar yer almaktadır ve birey üst basamaklara çıkmak için yoğun bir çaba içerisindedir. Maslow’a göre bir 

ihtiyaç giderildikten sonra bir üst basamaktaki ihtiyaç açığa çıkmaktadır (McKenna, 2010, s. 93). İhtiyaçlar, 

temel fizyolojik (yiyecek, hava, su), güvenlik, ait olma (sevgi, aidiyet, kimlik duygusu), saygı ve kendini 

gerçekleştirmedir. 

Maslow güdüleri ise yetersizlik ve gelişme güdüleri olarak ikiye ayırmaktadır. Yetersizlik güdüsü, bireyin 

fiziksel ve psikolojik dengesinin sağlanmasına yöneliktir. Gelişme güdüleri ise insanın, yaptığının ve yapmış 

olduklarının daha da iyisini yapmaya çalışarak mükemmelleşmek istemesi ile ilgili güdülerdir (Burger, 2006; 

Tevrüz vd., 1999).  

Araştırmacılar kişiler için öncelikli ihtiyaçların, kültür, yaşanmışlıklar gibi çeşitli bireysel farklılıklara göre 

değişebileceğini belirtmiştir. Maslow da belli bir ihtiyaç konusunda yoksunluk yaşayan kişinin, bu ihtiyacın 

karşılanması konusunda daha hassas olacağını ileri sürmüştür. Öte yandan, kimi zaman alt sıradaki ihtiyaçlar 

önemsenmediğinde üst sıralardaki ihtiyaçların karşılanması öncelikli hale gelmektedir. Ayrıca araştırmacılar, 

kendini gerçekleştirmenin her zaman en önemli ihtiyaç olduğunu, sadece en temel ihtiyaçların eksikliğinde 

öneminin azaldığını belirtmektedirler (McKenna, 2010, s. 95).  
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Fizyolojik gereksinimlerin giderilmesi hayatta kalmayı sağlar. Bu gereksinimlerin çoğu çalışılan ortamda 

karşılanmaktadır; eşit ücret, dinlenme odaları, eşit aydınlatma, uygun sıcaklık ve havalandırma gibi. 

Güvenlik gereksinimi, güvenli fiziksel ve duygusal bir çevre gerektirir. Kendisine yetecek bir ev, yeterli 

kıyafet, iş güvenliği, para kaygısı yaşamama gibi gereksinimlerin giderilmesini gerektirir. 

 

2.1.2. ERG teorisi 

 

Alderfer de Maslow gibi güdülenmeye neden olan faktörleri belirlemeye ve sınıflandırmaya çalışmıştır. Bu 

bağlamda, 3 ihtiyaç kategorisinden oluşan bir hiyerarşi tanımlamıştır (Baysal ve Tekarslan, 1996, s. 114): 

 Var olma: Maslow’un fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarına karşılık gelmektedir. İş hayatında ücret, 

ikramiye ve çalışma ortamı ile ilgili ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilebilir. 

 İlişki Kurma: İnsanların başkaları ile iletişim kurmaya, insanlarla beraber olmaya ilişkin ihtiyaçlarını 

ifade etmektedir. İş yerinde arkadaşlık, paylaşma, benzer duygulara sahip olma gibi ihtiyaçlar örnek 

verilebilir. 

 Gelişme: Maslow’un tanımladığı saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarına denk gelmektedir. 

Kişinin gelişmek, yaratıcılığını ve kapasitesini arttırma ihtiyaçları bu kapsamdadır.  

ERG teorisine göre, bir ihtiyaç ne kadar az doyurulursa, o ihtiyaç o kadar fazla olacaktır. Fazla doyurulduğu 

durumda ise, bir üst ihtiyaca duyulan istek artacaktır. Öte yandan üst basamak ihtiyaçların az doyurulması, 

alt basamakta yer alan ihtiyaçların giderilmesine yönelik motivasyonu daha da artıracaktır (McKenna, 2010, 

s. 96). 

 

2.1.3. İki Faktör teorisi 

 

Herzberg 1981 yılında Pennsylvania’daki şirketlerde çalışan 2000 muhasebeci ve mühendis üzerinde yaptığı 

inceleme sonucu bu teoriyi oluşturmuştur. Araştırmaya katılan kişilere, işlerinde onları şevklendiren ve 

memnuniyet duydukları anlar ile kendilerini kötü hissettikleri durumlar sorulmuştur. Verilen yanıtlar 

sınıflandırıldığında, kişiler kendilerini kötü hissettiren durumları, çevresel koşullardaki eksiklik ve 

olumsuzluklara bağlamışlardır. Bu faktörleri hijyen faktörleri olarak tanımlayan Herzberg kişinin işinden 

tatmin olmasını sağlayan işin içeriği, kişiye verilen pozisyon, statü gibi faktörleri güdüleyiciler olarak 

adlandırmıştır. Hijyen faktörleri doyumsuzluğu önlemekte, fakat doyum sağlamamaktadır (Herzberg, Mausner 

ve Snyderman, 1993, s. 113): 

Hijyen faktörleri 

 Şirket politikası ve yönetimi 

 Denetleme biçimi 

 Ücret 

 İnsanlar arası ilişkiler 

 Çalışma şartları 

Güdüleyiciler 

 İşin kendisi 

 Başarma 

 Sorumluluk 

 İlerleme, gelişme 

 Fark edilme, takdir edilme 
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Herzberg’in iki faktör teorisi, yöneticilerin motivasyon sürecine yaklaşımlarını önemli ölçüde değiştirmiştir. 

Özellikle motivasyon faktörlerinin iş yaşamına uygulanmasını sağlamıştır. Önceleri çalışanların motivasyon 

sorunları ücret, teşvik primi ya da çalışma koşullarında iyileştirme gibi faktörlerle aşılmaya çalışmakta idi. 

Herzberg’in teorisi ile işin içeriği ile ilgili öğeler dikkate alınmaya, iş zenginleştirme gibi yöntemler 

geliştirilmeye başlanmıştır (Baysal ve Tekarslan, 1996, s. 114). 

 

2.1.4. Başarma motivasyonu 

 

McClelland tarafından geliştirilen teori, güdülenmeyi sağlayan üç temel ihtiyaç tanımlanmaktadır. Ancak diğer 

kapsam teorilerinden farklı olarak ihtiyaçların doğuştan değil de, öğrenme sonucu önem kazanmaya 

başladığını ileri sürmektedir. McCllelland’ın tanımladığı ihtiyaçla, başarı, ait olma ve güçlü olmadır 

(McClelland, 1987). Üç farklı ihtiyaç üzerine kurulmasına rağmen, McClelland en fazla başarı ihtiyacı üzerinde 

durmuştur. Başarı ihtiyacı, bireyin her zaman ortalamanın üzerinde performans sergileme, özellikle rekabetin 

olduğu durumlarda başarılı olma isteği olarak tanımlanmaktadır (McKenna, 2010). İkinci olarak güçlü olma 

ihtiyacı; başkalarını yönetme, statü olarak onlardan üstün olma, onları denetleme konusundaki istekli olmayı 

ifade etmektedir. Son olarak ait olma ya da başkaları ile birlikte olma ihtiyacı, bireyin kendini bir grubun 

parçası hissetme, başka insanlarla birlikte hareket etme, onlarla uyumlu davranma isteğine karşılık 

gelmektedir. 

McClelland, Tematik Algı Testleri (Thematic Apperception Test - TAT) ile kişilerin başarı ihtiyacını ölçmüştür. 

McClelland, kişilerin ihtiyaçlarının derecesi ile iş yapma tarzları arasında ilişki kurmuştur. Buna göre, ait olma 

ihtiyacı yüksek kişilerin, önderlik etmektense önderi takip etmeyi tercih edeceklerini öne sürmüştür. Başarı 

ihtiyacı yüksek olanlar ise üst düzey yöneticiliğe uygun değilken, orta düzey yöneticilik için uygun adaylar 

olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte üst düzey yöneticilerin orta derecede güç, çok az ait olma ihtiyacına 

sahip olmaları gerektiğini belirtmiştir. 

Öte yandan, başarı ihtiyacı yüksek kişiler başarıya odaklananlar ve başarısızlıktan korkanlar olarak bazı 

araştırmalarda sınıflandırılmıştır. Gerçekten başarı kazanmaya odaklanan kişiler, kendi yeteneklerini hesaba 

katmakta ve kendileri açısından orta zorlukta işleri seçmektedirler. Başarısızlıktan korkanlar ise çok kolay olup 

başarısızlığın mümkün olamayacağı ya da çok zor olduğu için başarısızlık durumunda suçlanamayacakları 

işleri tercih etmektedirler. 

 

2.2. Süreç Teorileri 

 

Süreç temelli güdülenme yaklaşımları, güdülenmenin nasıl ortaya çıktığını yani, güdülenmenin ortaya 

çıkmasını hazırlayan süreci temel alır ve bu süreci aydınlatmaya çalışır. Sonuçlar, bu sonuçların algılanış 

biçimi vurgulanmakta; davranışı başlatan, davranışa yön veren bilişsel faktörler ile hedefler üzerinde 

durulmaktadır. Bu yaklaşımlar, bireyin ihtiyacını gidermesine yardımcı olacak davranışı nasıl seçtiğini, hangi 

süreçler sonunda bu davranışı yapmayı kararlaştırdığını göstermekle uğraşır. Süreç temelli yaklaşımlar, birey 

amacına ulaştıktan sonra, bu doyumu nasıl değerlendirdiği ile de ilgilenmektedir (Williams, 2000). 
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2.2.1. Beklenti teorisi 

 

Beklenti teorisi 1964’de Vroom tarafından geliştirilmiş ve yaygın biçimde kabul görmüştür. Bu kuram “bireyin 

akılcı davrandığını ve kendisine sunulan seçenekler arasından, amaçlarına ulaşma olasılığını arttıracağını 

düşündüğü davranış tarzını seçeceğini varsaymaktadır” (Baysal ve Tekarslan, 1996, s. 116).  

Beklenti teorisi bazı değişkenler üzerinden işlemektedir. Bunlar değerlik, beklenti ve sonuçtur. Beklenti 

teorisine göre, bir kişi herhangi bir davranışta bulunmadan önce sonuçların kendisi için ne kadar 

önemli/çekici/tatmin edici olduğunu değerlendirmektedir. Değerlik, bir davranış sonrası ortaya çıkan 

sonuçtan, kişinin umduğu doyum seviyesidir. Bir başka tanıma göre bir sonucun birey açısından çekicilik 

derecesidir (Robbins, 2005). Örneğin, bir satış elemanı kendisi için belirlenen satış kotasını aştığında, satış 

takımının lideri olacaktır. Takım lideri olmanın değerliği düşükse, kişiyi motive etmeye yetmeyecektir. Ancak 

kişi, takım lideri olmayı çok önemsiyorsa, değerliği yüksek olacaktır.  

Beklenti, kişinin bir davranışı göstermek için sergileyeceği performans ile ortaya çıkacak sonuçlar arasında 

kurduğu ilişkiyi ifade etmektedir. Beklenti, bireye ait iki farklı algıyı içermektedir. Birincisi, sergilenen çaba 

sonucunda belli bir performansa ulaşılıp ulaşılmayacağı ile ilgili bireyin bir beklentisi vardır. Baysal ve 

Tekarslan’a (1996, s. 117) göre bir kişi çaba gösterdiği takdirde, istenilen performansı elde edeceğine ne 

kadar inanıyorsa, o kadar çaba gösterecektir. Beklentinin ikinci boyutu ise, kişinin yakalayacağı performans 

düzeyinin, kişinin hedeflerine ulaşmayı sağlama olasılığı üzerine kuruludur. Kişi, performansı ile sonuçlar 

arasında bir bağlantı kurmaktadır. Buna göre, belli bir performansa ulaşmak, kişinin hedeflerini 

gerçekleştirmesini ne derece sağlıyorsa, kişinin motivasyonu da o derece yüksek ya da düşük olacaktır. 

Son olarak teoride tanımlanan üçüncü değişken, sonuçlardır. Sonuç, kişinin davranışı sonrası ortaya çıkan 

durumu ifade etmektedir. Vroom’a göre sonuçlar, işin hedefini içeriyorsa bunlara birincil sonuç, kişinin 

hedefini temsil ediyorsa bunlara da ikincil sonuç denmektedir. Sonuçlar ile beklenti ilişkisi incelendiğinde, 

kişinin ilk beklentisi, birincil sonuçlar ile ilgili iken yani davranış-performans ilişkisini ifade ederken; ikinci 

beklentisi ikincil sonuçlarla ilgili olup, performans-kişisel hedef ilişkisini temsil etmektedir. Buna göre, bir kişi 

bir davranışta bulunmadan önce sıra ile aşağıdaki durum ve olasılıkları değerlendirmektedir: 

1. Davranışın ardından ortaya çıkacak sonuçların kişi açısından değerliği (çekicilik derecesi) 

2. Davranışı sergilemek için gereken çabayı gösterme olasılığı 

3. Gösterdiği çaba sonucunda istenen performansa (birincil sonuçlara) ulaşma olasılığı 

4. Elde ettiği performansın kişiyi hedefine (ikincil sonuçlara) ulaştırma olasılığı 

Barney ve Griffin’e (1992) göre birey, bir iş seçerken ücret, statü, terfi imkanları, fiziksel altyapı gibi iş 

koşullarını değerlendirirken, bir taraftan da o işi yapıp yapamayacağını da göz önünde bulundurmaktadır. Bu 

durum bazı kişilerin çok iyi imkanları olmayan ancak başarabilecekleri işleri tercih etmelerini açıklar 

niteliktedir.  

Beklenti kuramı diğer kuramlardan farklı olarak, algısal süreçlerin ve çevresel faktörlerin etkilerine dikkat 

çekmekte (Barney ve Griffin, 1982); güdülenme sürecini bireysel düzeyde incelemektedir (Baysal ve 

Tekarslan, 1996). Diğer güdülenme teorilerinden farklı olarak sürecin bireyler bazında farklı işleyebileceği ve 

insanı motive eden unsurların genellenmesinin zor olduğu iddia edilmektedir. Uygulamadaki zorluklarına 

rağmen, yapılan birçok araştırma ile beklenti teorisini destekleyen bulgulara ulaşılmıştır (Stahl ve Harrell, 

1981; Wendelien ve Henk, 1996). 

 

.2.2. Eşitlik (Hakkaniyet) teorisi 
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Sosyal karşılaştırma ve bilişsel çelişki teorilerinin kaynağını oluşturduğu eşitlik teorisi Adams (1963) 

tarafından çalışma davranışının güdülenmesi açısından ele alınarak geliştirilmiştir. Eşitlik teorisine göre, 

insanlar yaptıkları iş sonucunda elde ettikleri ile o işi yapabilmek için ortaya koydukları yatırımlar arasında bir 

oran kurmaktadırlar. Yatırım tanımının içine kişinin sarf ettiği çaba, yetenek ve becerileri, eğitimi, işteki 

performansı girmektedir. Yatırımlarla oran kurulan sonuçlar ise ücret, terfi, takdir, başarı ve statü gibi ödülleri 

içermektedir. 

Adams’a göre kişiler kendi çalışmalarındaki oranlamayı, benzer işlerde çalışanların veya benzer pozisyonlarda 

olanların sonuç ve yatırım oranlarıyla kıyaslamaktadırlar. Birey bu değerlendirme sırasında sonuçların adaletli 

olup olmadığına ilişkin bir yargıya varır. Bireyin yaptığı bu değerlendirmelerin sonucu üç farklı yargı oluşabilir: 

sistemin adaletli işlediği, düşük ödüllendirildiği veya fazla ödüllendirildiği duygularından birini yaşayabilir ve 

buna göre tutumunu belirler. Ücretler arttırıldığı, sorumlulukları ve yetenekleri kullanma imkanı genişletildiği 

halde çalışanların güdülenmediği durumların altında yatan sebep, çalışanların hakkaniyet algılayışı 

olabilmektedir (Baysal ve Tekarslan, 1996; McKenna, 2010). 

 

2.2.3. Hedef tayini teorisi 

 

Edwin Locke tarafından geliştirilen teori, hedeflerin ve çalışandan beklenilen sonuçların güdülenmede önemli 

olduğunu ve zor ama makul hedeflerle iş performansı arasında ilişki bulunduğunu öne sürmektedir. Teorinin 

oluşturulmasında ağaç kesen işçiler üzerinde yapılan araştırmalar etkili olmuştur. Araştırma sonucunda açık 

ve belirgin hedeflerin tayin edilmesinin, kişiden en üst düzeyde performans beklendiğini ifade eden sözlerden 

daha güdüleyici olduğu görülmüştür. Çalışanın hedefi kabullendiği durumlarda, zor ancak ulaşılabilir hedefler, 

kolay hedeflere göre daha fazla üretime yol açmaktadır. Üstün talimatı yerine çalışan grubun katılımıyla 

belirlenen hedefler, üretimde daha fazla artış sağlamaktadır. Son olarak performansları hakkında geri 

bildirimde bulunulan çalışanlar, daha fazla motive olmaktadırlar (Tevrüz vd., 1999).  

 

3. Güdülenmeyi Artırma Yolları 

 

Güdülenmeyi artırmak için davranış değiştirme, haftalık çalışma zamanlarını değiştirme ve işin yeniden 

düzenlenmek olmak üzere işletmelerin en sık kullandığı 3 farklı yöntem bulunmaktadır: 

 

Davranış Değiştirme 

 

Örgütsel çevrelerde destek kuramlarının kullandığı bir tekniktir. Beş aşamadan oluşmaktadır. Yönetici 

davranışları, artırılacak olanlar ve azaltılacak olanlar olarak ikiye ayırır. Artırılacak ve azaltılacak davranışların 

örgütteki görülme oranları ölçülür. Yönetici en büyük değere sahip ödülleri belirlemek ve hedef davranışlarla 

en uygun ödülleri bağdaştırmak için durumu analiz eder. Destek planları çerçevesinde eylem planı ve 

stratejileri hazırlanır ve arzu edilen davranışların olumlu sonuçları ile arzu edilmeyen davranışların olumsuz 

sonuçları plana konur. Son olarak, hedef davranışlar tekrar ölçülür ve daha önce belirlenen davranış ana 

hatlarıyla karşılaştırılır (Barney ve Griffin, 1992). 

 

Haftalık Çalışma Zamanlarını Değiştirmek 

 

Örgütler tarafından çalışanın güdülenmesini artırmak için kullanılan bir yoldur. Bu uygulama klasik 09.00-

17.00 saatleri arasındaki çalışma düzeninde farklılıklar yapmaya dayanmaktadır. Bu uygulama bireyin 
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gereksinimlerini dikkate aldığı için bireye kendi çalışma programı üzerinde daha fazla kontrol imkanı 

sağlamaktadır. Bireyler böylece eş zamanlı bazı gereksinimlerini giderme imkanına sahip olmaktadır. Bu 

uygulamada birey haftanın beş günü tam çalışmak yerine aynı çalışma süresini dört günde tamamlayıp bir 

gününü boşa çıkarabilmektedir (Barney ve Griffin, 1992).Evde yapılabilecek çalışmaları evden yürütmek 

popülerleşmeye başlayan uygulamalardan biridir. Bilgisayar kullanımının sağladığı olanaklar bunu mümkün 

kılmaktadır. 

 

İşin Yeniden Düzenlenmesi 

 

Bireyin yaptığı işin doğasında değişiklikler yapmak da sık kullanılan güdülenme tekniklerindendir. İş 

rotasyonu; yani aynı işi firmanın farklı şubelerinde, birimlerinde yapmak; işi genişletmek, işi zenginleştirmek 

yapılabilecek düzenlemeler arasındadır. Bu konuda beklenti kuramından yararlanmak faydalı olmaktadır. 

Araştırmalar işteki düzenlemelerin artmasının güdülenmeyi artırdığını desteklemektedir (Barney ve Griffin, 

1992). 

Güdülenmeye dayalı yaklaşımlar, devamsızlık, iş bırakma ve düşük performans gibi memnuniyetsizliğin işareti 

olan olumsuz davranışlar yerine, çalışanların iş doyumu, içsel güdülenmesi gibi duygusal ve tutumsal 

tepkilerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu konuda üç teknik kullanılmaktadır: iş alanını genişletme, işi 

zenginleştirme, iş devri. 

 

İş Alanını Genişletme: Üretim kalitesini, güdülenmeyi ve çalışanın iş doyumunu artırmada etkili bir yöntem 

olduğu iddia edilmesine karşın, yapılan araştırmalar önemli bir etkisi olduğunu desteklememektedir. Bu 

nedenle iş alanını genişletmek, daha kapsamlı bir uygulamanın parçası olarak kullanıldığında daha etkili 

olabilmektedir (Williams, 2000). 

 

İş Devri: İş devri, çalışanın uzmanlık gerektiren bir işten bir diğerine geçmesine dayalı bir yöntemdir. Böylece 

çalışanlar yalnızca bir işte çalışmak yerine, verilen fırsat sayesinde iki veya daha fazla farklı işte performansını 

sergileyebilmektedir. Yöneticilere göre çalışanlar bu yöntemin uygulanması sayesinde, mensubu oldukları 

örgüte daha geniş bir açıdan bakabilmektedirler. Bu yaklaşımın uygulanması için çalışanın birden fazla işte 

yetiştirilmesi gerekmektedir (Williams, 2000). 

 

İş Zenginleştirme: İşi zenginleştirme yaklaşımı, Frederick Herzberg‘in iş doyumu konusundaki hijyen 

kuramının uygulama alanında çalışanları güdülemek için kullanılmasına dayalıdır. İş zenginleştirme tekniği, 

kuramsal olarak Herzberg’in kuramına dayanır, amacı diğer teknikler gibi, bireye başarı fırsatı tanımak, 

tanınma olanağı sunmak, işe teşvik etmek, sorumluluk alması ve işinde ilerlemesini sağlamaktır. İşi 

zenginleştirme tekniği, bireyin kendi işi üzerindeki kontrolünü artırmaya dönük çalışmaları kapsar. Bireyin 

kendisini düzenli olarak takip etmesini, iş performansını değerlendirmesini ve süpervizörden destek almasını 

içerir (Williams, 2000). 
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4. Stres 

 

Stres günlük hayatta birçok kişinin sıklıkla kullandığı bir terim olmakla birlikte, kişisel anlamının yanında 

örgütsel anlam da taşıyan bir kavramdır. Bu nedenle strese tek bir tanım yapmak mümkün olmamıştır. Stres 

kimi zaman çevreden gelen bir uyarıcıya verilen tepki, kimi zaman uyarıcının kendisi, kimi zaman ise hem 

uyarıcı hem de uyarıcıya verilen tepkinin karışımı olarak tanımlanır (Erdoğan, 1999).  

 

4.1. Stresin Nedenleri 

 

Stres belirli bir seviyeye kadar olduğu müddetçe hayatı anlaşılır kılan bir faktördür. Örneğin hayatına heyecan 

katması beklenilen bir olay karşısında kişi istenilen düzeyde heyecan yaşıyorsa, bu yeniliğin ona yaşattığı 

olağan ve makul olan strestir (Gregson, 2000, s.3). Şayet stres kabul edilebilir düzeyin üzerindeyse kişide 

olumsuz etki yaratır. Stresi yaratan sebepler fiziksel, duygusal ve örgütsel olmak üzere 3 grup altında 

toplanabilir (Erdoğan, 1999). 

 

4.1.1. Fiziksel nedenler  

 

Fiziksel stres faktörleri kişiyi fiziksel olarak etkileyen dış faktörlerdir. Vücudun iç dengesini bozan faktörler 

strese sebep olabilir. Örneğin yaşanılan yerin ya da çalışılan mekanın aşırı sıcak veya soğuk olması, dışsal 

sebeplerden ötürü hasta olmak ve hastalığın kişi üzerinde yarattığı olumsuz etki vs. stresin fiziksel 

faktörlerine örnek olarak gösterilebilir. 

 

4.1.2. Duygusal nedenler 

 

Duygusal stres faktörleri ise dış etkenlere bağlı olmaksızın, kişinin beynindeki bazı kimyasal süreçler 

nedeniyle oluşan düşünce ve endişelerdir. Kişiyi o şekilde düşünmeye itecek bir neden olmaksızın ortaya 

çıkan bu düşünceler, kişinin kendini kötü hissetmesine, dolayısıyla strese sebep olur. Örneğin, hiçbir sebep 

yokken kişinin onu kimsenin sevmediğini düşünmesi, patronunun onu işten çıkaracağını düşünmesi, eşinin 

vefat edeceği düşüncesi vs. kişiyi olumsuz yönde etkileyen duygusal stres faktörleridir. Kişiyi strese sokan bu 

tarz gerçekliği olmayan düşüncelerden çok, bu düşüncelerin olabilme ihtimalidir. Bir bakıma kişiyi strese 

sokan sebep kişinin bizzat kendisidir. Kişilerde duygusal gerilime sebep olan faktörler 4 grup altında 

toplanabilir: zaman baskısı, sezgiler, durumsal belirsizlik ve etkileşim. 

 

Zaman Baskısı 

Zaman kavramının önemi kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar için yapmak istedikleri işi planladıkları zamanda 

yapamamak büyük bir hayal kırıklığı iken, bazı insanlar böyle bir durumdan etkilenmezler. Yapmak 

istediklerini planladıkları zamanda yapamayan insanlar için zamanı verimli kullanamamak strese yol açan bir 

faktördür. Bu nedenle bu tarz insanların zamanı stres faktörü olmaktan çıkarabilmeleri için yapacakları işlerde 

çok iyi planlama yapmaları gerekmektedir. 

 

Sezgiler 

Kişinin olacağına dair bir belirti olmadığı halde, olumsuz bir olayın olacağına inanması, ya da yaklaşan bir 

olayı yanlış algılaması nedeniyle oluşan stres sezgi kaynaklı strestir. Örneğin kişi patronuyla iyi anlaştığı ve 

işini iyi yaptığı halde, işten çıkarılacağını düşünür ve bu düşünce kişide stres yaratır. Sınava çok iyi 
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hazırlanmış ve sınav konularına oldukça hakim olan bir öğrencinin, sınavdan düşük not alacağını 

düşündüğünde yaşadığı stres, sezgi kaynaklı strese örnektir. 

 

Durumsal Belirsizlik 

Geleceğin bilinmemesi, bir sonraki zaman zarfında kişinin neler yaşayacağını kestirememesi stres kaynağı 

olarak tanımlanır. Örneğin iş mülakatına girecek olan bir aday, mülakat süresince ve sonucunda neler 

olacağını kestiremediği için stres yaşar. Durumsal belirsizliğe bağlı olarak oluşan stresi her insan hayatının 

belli anlarında yaşayabilir, ancak bu kişiliğe bağlı bir durum olduğu için her insanın yaşayacağı şiddetin 

seviyesi değişiklik gösterir. 

 

Etkileşim 

Bazı insanlar diğer insanlarla beraber olduklarında kendilerini rahat ve mutlu hissederlerken, bazıları 

yalnızlıktan hoşlanır. Genellikle yalnızlıktan hoşlanan insanlar, etraflarında birçok insanın bulunduğu ortamlara 

girdikleri zaman kendilerini stres altında hissedebilirler. Örneğin, çok yoğun olarak çalışılan bir günün 

sonunda eve gidip misafir ağırlamak zorunda olmak, kişi yalnız kalmak istediğinden stres yaratabilir. 

 

4.1.3. Örgütsel nedenler 

 

Örgütsel stres faktörleri örgüt içi ve örgüt dışı nedenler olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. 

 

Örgüt Dışı 

Kişinin iş yaşamında yaşadığı stresin nedeni tamamıyla iş ortamına bağlı değildir. Kişinin dış çevresinde 

yaşadığı olumsuzluklar, iş yaşamında da stres yaşamasına sebep olabilir. Örneğin kişinin aile hayatında 

yaşadığı olumsuzlukları iş yaşamına stres olarak yansıtması sık rastlanan bir durumdur. Bunun yanında kişinin 

özel hayatındaki ölümler, doğumlar, boşanmalar, hastalıklar vs. kişinin iş yaşamına yansıttığı stresin örgüt 

dışı sebeplerindendir. Bu nedenle kişinin iş yaşamında gösterdiği stresin nedenleri araştırılırken, iş ortamı, iş 

çevresi vs. gibi faktörlerin yanında örgüt dışı faktörlere de önem verilmelidir. 

 

Örgüt İçi 

Örgüt içi strese neden olabilecek faktörlerden ilki işin kendisi ve iş ortamıyla ilgilidir. Bu iki faktör de kişinin 

olayları nasıl algıladığıyla ilgilidir. Örneğin, bir kişinin iyi olarak algıladığı iş ortamını diğeri yetersiz olarak 

algılayabilir ve bu da o kişide strese neden olur. Kişide strese yol açabilen diğer bir faktör de kişinin 

organizasyondaki rolüyle ilgilidir. Kişinin organizasyon içinde birden fazla rolünün olması ve bu rollerin 

çatışması sonucunda kişinin yaşadığı stres buna örnektir. Bunların yanında işverenin kişileri adaletsizce 

ödüllendirmesi, işçilerin birbirleriyle iletişim kurmada çektiği zorluk, işçinin işiyle bütünleşmesi sonucu elde 

ettiği bazı sonuçlarda tatminsizlik yaşaması örgüt içi strese yol açan sebeplerdendir. 

 

4.2. Stresin Etkileri 

 

Daha öncede belirtildiği gibi stresin insan ve yapılan iş üzerinde olumsuz etkileri olduğu kadar olumlu etkileri 

de vardır. Makul bir noktaya kadar olan stres, insan hayatını anlamlı kıldığı gibi, yapılan işte de başarıyı 

arttırır. Burada önemli olan nokta stresin düzeyidir. Belirli bir seviyeye kadar olan stres kişiye olumlu etki 

ederken, bu seviye aşılırsa stres olumsuz etkiler yaratmaya başlar. 
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Yapılan araştırmalarda stresin 5 belirgin belirtisi olduğu görülmüştür: uyuyamama, karın ağrısı, baş ağrısı, 

kendini hasta hissetme ve huzursuzluk (Gregson, 2000, s. 18). Kişilerin bu tür stres kaynaklı sorunlarla başa 

çıkabilmesinde ve iş stresinde etkili bazı faktörler şunlardır: algılama, deneyimler, kişilerarası ilişki, bireysel 

farklılıklar. 

 

Algılama 

Kişinin çevresini algılama biçimi, iş ortamında yaşadığı stresin onu ne yönde etkileyeceğiyle ilişkilidir. Kişi 

işiyle ilgili yeterliliğe sahip, iş ortamında uyumlu ve bunun farkında ise, bu ona başarıyı getirmekle birlikte 

stres seviyesini normal seviyede tutacaktır. Ancak kişi patronu tarafından tenkit ediliyor, iş yerinde uyum 

sorunu yaşıyorsa, bu onu başarısızlığa itebilir ve dolayısıyla kişinin stres seviyesi artarak, kişi üzerinde 

olumsuz etkilere yol açabilir. 

 

Deneyimler 

Kişiler iş hayatları boyunca hem olumlu, hem de olumsuz deneyimler yaşarlar. Kişinin yaşadığı olumsuz 

deneyimler, ilerideki yaşantısında aynı olumsuz deneyimi tekrarlamamasında, dolayısıyla kişinin stres 

seviyesini korumasında yardımcı olmaktadır. 

 

Kişilerarası İlişki 

İş yaşantısında bazıları diğerleriyle birlikte çalışmaktan hoşlanırken, bazıları yalnız çalışmaktan hoşlanırlar. Bu 

iki grup arasında yalnız çalışmaktan hoşlananlar, kendi başarılarını veya başarısızlıklarını diğer insanlarınkiyle 

kıyasladıkları için, diğerleri onlardan başarılı oldukları zaman stresleri artar. Bu nedenle bu tip kişiler başarı 

seviyelerini maksimum seviyede tuttukları zaman, stres seviyelerini normal seviyeye indirgerler. 

 

Bireysel Farklılıklar 

Kişinin bireysel özellikleriyle işinin gerekliliklerinin uyuşması stresin niteliğinin oluşmasında önemli bir 

belirleyicidir. Kişinin bireysel özellikleri yaptığı işe uygun değilse, kişinin başarısız olma ihtimali yüksektir, bu 

da kişide strese yol açan bir etkendir. 

Stres kişilerde bazı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara da yol açabilir. Baş ağrısı ve bazı kardiovasküler 

hastalıkların sebepleri arasında stresin önemli bir payı vardır. Bunların yanında depresyon, şizofreni ve endişe 

hastalıkları gibi psikolojik rahatsızlıkların başlangıç aşamasında stresin önemli etkisi olduğu gözlemlenmiştir 

(Gregson, 2000). 

 

4.3. Stres Yönetimi 

 

Stres yönetimi, stresin olumsuz yanlarını kontrol altına alabilmek ve olumlu yanlarını sürdürebilmektir. Stres 

yönetiminin nasıl olacağı stresin kaynağıyla alakalıdır. Örneğin stres dışsal faktörler nedeniyle oluşuyorsa kişi 

bu faktörlerden kaçınır ya da etkilerini en aza indirgemeye çalışır. Aynı şekilde stres kişinin olaylara olan 

tepkisinden kaynaklanıyorsa, kişi stresini olaylara olan tepkisini değiştirerek yönetmektedir (Linden, 2005, s. 

83). Stres yönetiminde bireysel ve örgütsel olmak üzere iki yöntem vardır (Erdoğan, 1999). 

 

4.3.1. Bireysel yöntemler 

 

İnsanların kendileri için bir şeyler yapması, bedenlerine iyi gelecek aktivitelerde bulunmaları, stresle başa 

çıkmada etkili olabilecek bireysel yöntemlerdir. Fiziksel egzersiz hareketleri, derin nefes alma yöntemleri, 
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olumlu hayal kurma, iletişim kurma, kişinin davranışlarını kontrol etmesi, yeme – içme alışkanlıklarına dikkat 

etme, meditasyon ve hobi edinme kişinin stresini yönetmesinde etkili olabilecek yöntemlere örnektir. 

 

4.3.2. Örgütsel yöntemler 

 

Örgütlerin kişiler üzerinde yarattığı stresi yönetmede örgütlere büyük pay düşmektedir. Öncelikle örgüt 

yönetimi işçiler için destekleyici bir organizasyon yapısı düzenlemelidir. İşletme organizasyonu kişide strese 

yol açan merkeziyetçi, aşırı bürokratik, kişiler arası etkileşimi desteklemeyen bir yapı olmaktan ziyade, kişiler 

arası ve ast üst arasındaki iletişimi olumlu yönde destekleyen bir yapı olmalıdır. Ayrıca yönetim, işi 

zenginleştirmek adına örgütsel düzenlemeler yapmalıdır. İşte tekdüzelik ve geleneksellik yerine farklı boyutlar 

ve derinliklerin olması kişinin stres yönetiminde olumlu etki yaratacaktır. Çalışanlar arasındaki çatışmayı 

azaltmak ve kişilerin rollerini belirginleştirmek, etkili ve işlevsel bir kariyer planı yapmak ve bununla alakalı 

işçilere danışmanlık yapmak da stres yönetiminde etkili yöntemlerdir. 
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GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI 
 

Danışmanlık süreci kapsamında yapılacak görüşme hazırlıkları için fiziksel mekan, oturma düzeni, görüşme 

zamanı, not tutma ve danışma ücreti hususları önemlidir. Aşağıda bu unsurlar kısaca açıklanmıştır. 

 

1. Fiziki Mekân 

 

İster psikolojik problemlerin çözümü ile ilgili olsun, isterse meslek seçimi ve kariyerde yükselme amaçlı olsun 

danışma görüşmelerinin yapıldığı bir mekân vardır. Bu yerin, danışanların ulaşabilmesi için trafik açısından 

rahatça gidilebilecek bir yer olması önemlidir. Danışma hizmetinin verildiği kurumun sapa, ulaşılması zor ve 

girip çıkanın gözetlenebileceği bir yerde olmaması gerekir. Danışma hizmetinin verildiği yerin danışan 

açısından rahatça gidilip gelinecek bir çevrede olması, görüşmelere düzenli bir şekilde gelip gitmeyi 

kolaylaştırır.  

Görüşme için başvuran danışanın, problemini rahatça ifade edebilmesi için, başvuru odasının baş başa 

görüşülebilecek bir yer olması iyi olur. Bazı danışanlar başkalarının olduğu ortamlarda sorunların açmaktan 

çekinebilirler.  

Danışma görüşmeleri o kurumda, görüşme amaçlı tahsis edilmiş odalarda yapılması gerekmektedir. Başka 

kullanımlar için var olan müdür odası, büro, yemekhane, toplantı odası gibi yerler danışmaya karşı bir 

isteksizlik oluşturur. Seansların farklı ortamlarda değil, aynı odada olması düzen ve tertip açısından önem arz 

eder. Bu odaların da dışarıya ses geçiren, içerideki kişileri gösteren, dışarıdaki ses ve gürültünün içeriye 

ulaştığı bir ortam olmaması gerekir. 

Görüşmenin yapıldığı oda ne danışanın içinde kaybolacağı kadar büyük, ne de sıkıntı basacak kadar küçük 

olmalıdır. Danışma odası güven telkin eden huzur verici bir rahatlık içinde olmalıdır. Duvarların rengi, resim 

ve tablolar sade ve rahatlatıcı olmalıdır. Mobilya ve tefrişte lüksten kaçınılmalı,  

görüşmeye her gelir grubundan insanların geleceğine dikkat edilmelidir. Danışanlar sıcak, sevimli ve güzel bir 

odada kendilerini daha kolay ifade edebilirler (Tan, 1995). Görüşme odasının danışana kendini hem fiziki, 

hem de psikolojik açıdan rahat hissettirecek özelliklere sahip olmalıdır.  

 

2. Oturma Düzeni 

 

Danışman ve danışan karşılıklı otururken arada masa, sıra vb. fiziki engeller olmamalıdır. Danışma ilişkisi 

tarafların eşit olduğu kabulüne dayanır. Masa bir güç ve mevkii sembolü olarak algılanabilir. Her iki taraf da 

biri birlerinin beden dilini gözlemleyebilecek konumda olmalıdır. Arada bir küçük sehpa olabilir. Danışan ve 

danışman karşılıklı oturmalı, 180 derecelik oturma yerine, birbirlerine hafif açılı durmalıdır. Buradaki açı 

danışana onunla ve problemi ile ilgili olduğunun mesajını vermelidir. Danışman ilgisini göstermek için hafif 

öne doğru eğilmeli ve göz temasını eksik etmemelidir. Mesafe kişilerin al ve ayak hareketlerini engelleyecek 

kadar yakın olmamalı, bir uzaklık hissi de uyandırmamalıdır (Egan, 1998). Danışman ve danışan benzer 

sandalyelere oturmalı ve her iki sandalyenin yüksekliği eşit olmalıdır. Oturma düzeni karşıdaki kişiyi rahat 

ettirecek bir atmosfer oluşturmalıdır. Danışma görüşmelerinin kalitesini psikolojik ortam kadar, fiziki ortam da 

etkilemektedir. Bu yüzden danışma görüşmelerinin yapıldığı kurum ve odanın, danışana kendini rahatça ifade 

edebileceği bir güven vermesi önem arz etmektedir. 

Bazı danışanlar için, danışmanın kılık ve kıyafeti de önem kazanır. Giyim ve kuşam karşıdaki kişiye yakınlık e 

güven telkin etmelidir. Danışman kıyafeti ile dikkat çekmemelidir. 
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3. Görüşme Zamanı 

 

Danışma bir seri halinde süren görüşmeleri içerir. Görüşmelerden istenen verimin alınabilmesi için zamanın iyi 

kullanılması ve randevuların da, danışmanın ve danışanın görüşebileceği saatlerde olması gerekir. 

Görüşmelerin mesai saatleri içinde tutulması bazı danışanlar için uygun olup, dinlenme ve tatil vakitlerine 

dokunulmamış olur. Gece geç saatler, hafta sonu ve benzeri zamanlar bazı danışanlar için uygun olmayabilir. 

Okulda okuyan ve bir işte çalışan danışanlar ise mesai bitiminde görüşme talep edebilirler. Görüşmelerin 

bireysel danışmalarda 50 dakika, grup danışmalarında 90 dakika olması artık geleneksel olarak kabul 

edilmiştir. Okul gibi kurumlarda bu görüşme daha kısa, ders saati süresi gibi olabilir. Danışanların yaşları 

küçükse bu süre ilgilerine göre ayarlanabilir. Çocuklarla yapılacak grup danışması bir saati geçmemelidir.  

İlk görüşmede danışmanın kaç oturum süreceği, her oturumun kaç dakika olduğu hakkında bilgi verilmeli, 

ücret ve kurallar açıkça konuşulmalı ve danışanla bir anlaşma yapılmalıdır. Randevulara gelemeyeceği zaman 

bunu bildirmesi istenmelidir.  

Yaklaşımlara göre değişmekle birlikte, haftada bir yapılacak görüşme uygundur. Ancak konunun önemine 

göre, acil durumlarda daha sık görüşmeler de yapılabilir. Görüşmeler arasında zaman olması, danışan ve 

danışmana durumu değerlendirmeleri için fırsat verir. Danışanın ihtiyaç hissetmesi halinde her zaman 

arayabileceği, uygun olursa görüşme talep edebileceği güven ve garantisi verilmelidir.  

Danışanın erken veya geç gelmesi psikolojik danışma ile ilgili bir sorundur. Danışmanın ise görüşmeye geç 

gelme veya haber vermeden gelmeme lüksü yoktur. Danışmanın dakik olması ona olan güveni besler (Meier 

ve Davis,2006). 

 

4. Not Tutma 

 

Danışma görüşmelerinin not tutulması görüşmelerin gelişimini görme açısından yararlıdır. Her görüşmeden 

sonra danışman kısa hatırlatıcı notlar tutabilir. Görüşme esnasında not tutma ve görüşmelerin ses ve video 

kayıtlarını yapma konusu ise bazı sınırlılıkları içerir. Kayıt, danışanın bilgisi dâhilinde ve izni ile yapılmalıdır. 

Tutulan notların ve yapılan kayıtların hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılmaması gerekir. Danışanın 

istemediği hallerde kayıt tutulmamalı ve ya tutulan kayıtlara son verilmeli ve silinmelidir. Kayıt altında bir 

danışan duygu ve düşüncelerini, görüş ve önerilerini rahatlıkla anlatması güç olabilir. Danışman ve danışan 

atasındaki güven ortamının oluşmasını engelleyebilir. 

Danışan kabul ederse ses ve görüntü kaydı bilgisi altında alınabilir. Video kayıtlar danışana izlettirilerek 

konuya dışarıdan bakması sağlanabilir. Bu teknikle kişinin olayı ve kendisini dışarıdan birisi gibi daha farklı 

görmesi ve anlaması sağlanabilir.  

 

5. Danışma Ücreti 

 

Danışmanlık profesyonel bir meslektir. Bir meslek olarak danışmanlarda yaptığı işin karşılığın rayiç bedelleri 

üzerinden almalıdırlar. Danışman, eğer bir kurumda çalışıyorsa, çalıştığı kurum adına danışma yaptığı için 

ayrıca bir ücret talep edemez. Zaten kurumu, okulu veya danışma merkezi ona belirlenmiş bir maaş veya 

ücret ödemektedir. 

Kendi bürosunda danışma yapan danışman ise danışma görüşmesinin başında, ödeme durumunu 

konuşmalıdır. Danışan böylece bir seri danışma görüşmesi sonunda ne kadar ödeme yapacağını bilirse, 

danışmaya devam edip etmemeye karar verecektir. Bu ücretin kişinin ekonomik durumunu ve o an ülkedeki 
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ortalamaları göz önüne alması gerekir. Genel ortalamaların üstünde bir ücret talebi ise danışmanın etik 

anlayışının sorgulanmasına neden olur.  
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GÖRÜŞME AŞAMALARI 

 

Psikolojik danışma birden çok görüşmeyi içeren bir süreçtir. Bu süreç bazı aşamalardan geçer. Bu aşamaları 

bilme, danışmanın danışmayı programlaması açısından oldukça önemlidir. Danışan açısından da danışmanın 

nasıl bir gelişim sürecini izleyeceğini bilmesi faydalıdır. Bu başlık altında danışma aşamaları hakkında iki farklı 

görüş ele alınacaktır. Bunlardan birisi ülkemize ait, diğeri de yurtdışından olacaktır. M. Kepçeoğlu ve G. 

Egan’a ait görüşme aşama örnekleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

1. Kepçeoğlu’na Göre Danışmanın Aşamaları 

 

Kepçeoğlu’na göre psikolojik danışmanın aşamaları dört başlık halinde ifade edebilir (Kepçeoğlu, 1994):  

1. Yapılanma 

2. Problemi ortaya koyma 

3. Çözüm için gerekenleri ortaya koyma 

4. Sonuçlandırma  

Söz konusu bu aşamalar aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

1. Yapılanma:  

 İlk aşama olan yapılanmada süreç hakkında danışanı bilgilendirme amaçlanır. Bu bilgiler 

danışmanın rolü ve yapabileceği yardımın nitelikleri, danışanın danışma süreci ile ilgili görevlerini 

ve danışma oluşumunun kurallarını içerir. Danışanın yanlış veya gerçekçi olmayan beklentilerini 

ortadan kaldırmayı amaçlar. 

2. Problemi Ortaya Koyma:  

 Danışman tarafından oluşturulan güven verici ortamda danışan problemini anlatmaya ve 

probleminin etrafındaki duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır. Burada danışman danışanı 

ustalıkla dinlemeyi ve onun kendisini anlamasına yardımcı olmayı sürdürür. Danışan problemini 

gerçekçi bir gözle anlamaya başlamıştır.  

3. Çözüm İçin Gerekenleri Ortaya Koyma: 

 Problemin anlaşılmasından sonra gelen bu aşamada çözüm için mevcut olan seçeneklerden 

birisini tercih etme ve karar verme süreçleri yaşanır. Burada kararı verecek ve uygulama için 

sorumluluğu alacak olan danışanın bizzat kendisidir. Danışman kolaylaştırıcılık rolünü 

üstlenmiştir. 

4. Sonuçlandırma:  

 Alınan kararların uygulamaya konulması ve sonuçların değerlendirilmesi de psikolojik danışmanın 

bir parçasıdır. Alınan kararlar sonraki görüşmeye kadar yapılacak uygulamaları içerdiği gibi, 

danışma sürecinin sonunda varılması istenen hedeflerle de ilgili olabilir. 

 

2. Egan’a Göre Danışmanın Aşamaları 

 

Gerard Egan (1998) üç aşamalı danışma modeli önermiştir. Bu yardım modeli danışanla geliştirilen ilişkilerde 

bir harita olarak görülmektedir. Bu aşamalar: 

1. Aşama: Problemin Aydınlatılması  

2. Aşama: Amaçlar Oluşturma  

3. Aşama: Harekete Geçme 

Söz konusu bu aşamalar aşağıda kısaca açıklanmıştır:  
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1. Problemin Aydınlatılması Aşaması: 

 İlk iş olarak danışman ve danışan arasında güven verici bir ilişkinin kurulması önemlidir.Bu 

aşamada danışana deneyimlerini somut bir şekilde keşfetmesi ve aydınlatması için bazı 

danışmanlık becerileri kullanılır. Bu beceriler aktif katılım, dinleme, içerik ve duyguları yansıtma 

ve bunun için de soru sorma becerileri olabilir. 

2. Amaçlar Oluşturma Aşaması:  

 Bu aşamanın amacı danışanın problemini net olarak anlamasını ve problemine uygun amaçlara 

yönelmesini sağlamaktır. Bir önceki yardım becerilerine ilaveten bu aşamada duyguların 

açıklanması, kendini açma ve gerçeklerle yüzleşme becerileri devreye girer. Danışman danışana 

hangi hedefleri başarabileceği ve bunlardan hangisinin gerçekten danışana ait ve başarılabilir 

olduğu konusunda yardımcı olmaya çalışır.  

3. Harekete Geçme Aşaması: 

 Üçüncü aşamada danışanın daha önceki aşamada belirlediği amaçların gerçekleşmesi için 

yapılacak planlar ve bu planları nasıl uygulayacağı konusu tartışılır. Burada yaratıcılık, beyin 

fırtınası ve cesaretlendirme gibi beceriler devreye girer. 

 

Egan’ın üç aşamalı yardım modelinin farkı onun pragmatik oluşundan gelmektedir. Egan, bu modelin sadece 

klinik danışma için değil, aynı zamanda sağlık, sosyal hizmetler ve yönetim için de geçerli olduğunu 

belirtmiştir (Şirin, 1994). 

Danışma görüşmelerinin aşamaları önce güven verici bir ilişkinin kurulması, problemin ortaya konulup 

anlaşılması, çözüm için önerilerin tartışılması ve önerilerden birisine karar verilmesi, sonuç olarak uygulamaya 

geçilmesi ve takip edilmesi gibi bir sıra izlemektedir.  
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GRUP GÖRÜŞMESİ TEKNİKLERİ 

 

Psikolojik danışma kavramı daha çok bireysel danışmayı çağrıştırtır. Psikolojik danışmada danışan sayısı 

birden fazla ise çift danışması (karı–koca ilişkileri gibi) ve grup danışması gündeme gelir. Amaçları, ilkeleri ve 

anlayış bakımından bireysel ve grup danışması arasında bir fark yoktur. Aslında grup danışmasının sonunda 

da bireylerin gelişim ve değişimi hedeflenmektedir. Bireysel danışmada var olan prensipler grup 

danışmasında da geçerlidir. Danışana saygı ve onun kendi ayakları üzerine durabilecek hale gelmesi iki 

danışma türünde de arzulanan bir sonuçtur. Bu benzerliklere rağmen, bazı farklılıklarda söz konusudur. 

Psikolojik, sosyolojik ve ekonomik ve diğer nedenler grup danışmasının bireysel danışmaya tercih edilmesine 

sebep olmaktadır. Danışman yanında diğer danışanlarında yardım ve görüşleri değerlendirilen grup danışması 

sosyal gerçekliğe daha uygun bir ortam oluşturmaktadır. Ayrıca kişilerarası ilişkiler bireysel danışmaya göre 

daha zengindir. Yine bir seansta birden çok kişiye yardım yapılabildiği için, danışanlar ve danışman açısından, 

grup danışması daha ekonomik bulunmaktadır. Kişilerarası ilişkilerin daha yoğun ve derin olduğu grup 

danışmasında, her birey hem danışan hem de danışman rolünü üstlenir. Tan (1995), Grup atmosferinin 

kişilerin kendilerini daha kolay açmalarına yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Danışman grubun bir lideri 

olarak grup sürecinin devamını takip eden bir kolaylaştırıcı rolünü üstlenir. Lewin üç tarz liderlik olduğunu 

ifade etmiştir: Otoriter, demokratik ve ilgisiz liderlik (Kağıtçıbaşı, 2004). Liderin tarz ve kişiliği grubun 

çalışmasını olumlu ve olumsuz yönde etkiler.  

 

1. Grup Çeşitleri 

 

1991’de ASWG (Grup Çalışması Uzmanları Biriliği) grup çalışanları için yeterlilikleri ve standartları 

geliştirmiştir. Bu kurallar dört ayrı grup uzmanlığını kapsamaktadır (Glading, 1999): 

 İş grupları 

 Psiko-eğitimsel gruplar 

 Danışma grupları ve 

 Psikoterapi grupları.  

Söz konusu grup çeşitleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

1.1. İş veya Görev Grupları 

 

Grup amaçlarını başarmak amacıyla bir araya gelmiş insanların, etkili ve yeterli bir şekilde çalışmalarını teşvik 

eder. Görev gruplarının çeşitleri vardır, bunlar: Gönüllü toplulukları, hizmet grupları, görev birlikleri, 

komiteler, planlama grupları, toplumsal organizasyonlar, tartışma ve öğrenme grupları gibi örneklerdir. İş 

grupları, diğerlerinden farklı olarak kişileri değiştirmeyi amaçlamaz.  

 

1.2. Psiko-Eğitimsel Gruplar 

 

Psiko-eğitimsel gruplar özellikle, devlet okullarındaki eğitim ortamları için geliştirilmiştir. Bunlar iki çeşittir: 

Eğitim grupları ve rehberlik grupları. Psiko-eğitimsel gruplar bilgi edinmek ve ilgili kavram ve becerileri 

geliştirmek için eğitimsel yöntemleri kullanmaya önem verir. Psiko-eğitimsel gruplar, farklı seviyelerde farklı 

konularda oluşturulabilir. Bu gruplar önleyici, gelişim amaçlı, iyileştirici amaçlarla kurulabilir. Psiko-eğitimsel 

grupların kurulduğu okul dışı ortamlar: Hastaneler, ruh sağlığı merkezleri, ceza ve ıslah evleri, sosyal servisler 

ve üniversiteler olabilir. Diğer psiko-eğitimsel grup çeşitlerine tartışma grupları, rehberlik edilen grup 



377 

 

etkileşimleri, iyileştirme grupları, destek grupları, oryantasyon grupları, eğitsel gruplar ve öğrenci merkezli 

öğrenme grupları. 

 

1.3. Psikolojik Danışma Grupları 

 

Önleyici, gelişim odaklı ve iyileştiricidir. Danışma grupları, bireysel danışmadaki etkinliğe eşit bir tedavi türü 

olarak kabul edilir. Danışma grupları ayrıca kişilerarası problem çözme grupları olarak da adlandırılır. Danışma 

gruplarının yoğunlaştığı nokta, grup içinde ve grup yardımı ile bir kişinin davranışı, gelişimi veya değişimidir. 

Amaç bireysel olmakla birlikte, grup bu amacı paylaşabilir. Danışma grupları grup dinamiklerine ve kişilerarası 

ilişkilere vurgu yapar. Danışma grupları, sıradan fakat genellikle hayatın zor olan problemlerinin deneyimi için 

ideal ortamlardır. 

 

1.4. Psikoterapi Grupları 

 

Bazen sadece grup terapisi veya grup psikoterapisi olarak da adlandırılır. Psikoterapi grupları ileri derecede 

ve sürekli uyum bozukluğu yaşayan kişilerin, kişisel ve kişilerarası problemleri ile ilgilidir. Terapi grupları 

psikolojik problemlerle ilgilidir. Psikoterapi grupları tabiatı gereği tedavi edicidir ve uzun süreli psikolojik 

sorunları olan insanlara yöneliktir. Bu insanları bilinçaltı çatışmaları ile yüzleştirerek, problemlerini çözmeyi 

amaçlar. 

 

2. Grup Sürecinin Özellikleri 

 

Grup danışmasına başlamak için belli bir problemi olan birden çok bireyin bir araya gelmesi gerekir. Bu 

sayının danışman dâhil yedi kişiden az olmaması ve on beş kişiden de çok olmaması istenir, ideal sayı on iki 

kişidir. Çocuklarda daha az sayıda grup oluşturulabilir. Grup danışmasında temel ilkelerden birisi katılanların 

gönüllü olmasıdır. Belli bir somut amaç doğrultusunda ve belli bir ortamda (işyerleri gibi) oluşturulan gruplara 

homojen gruplar, farklı kişisel özelliklere sahip (cinsiyet, yaş vb.) bireylerin bir araya geldiği gruplara ise 

heterojen gruplar denmektedir. Çocuk, yetişkin ve yaşlılar için gruplar kurulabildiği gibi, kadınlar erkekler için 

ya da karışık gruplar kurulabilir. Ayrılan üyelerin yerine yenilerin kabul edildiği gruplara açık grup, yeni 

üyelere kapalı olan gruplara ise kapalı grup denilmektedir. Haftada bir kez yapılması önerilen grup 

danışmalarında her seansın ortalama doksan dakika sürmesi idealdir. Bu süre okullarda ders saatlerine göre 

ayarlanabilir. Çocuklarla yapılan gruplarda, çocukları bir arada tutmak zor olduğu için, bu süre 60 dakika 

olabilir. 

İşlevsel ve sağlıklı gruplar aşamalar halinde gelişir. Bu dönemler şunlardır: 

 Kuruluş- forming  

 Karmaşa- storming  

 Biçimlendirme-norming  

 Başarma- performing  

 Sonlandırma- adjourning  

Ortak problemi olan kişilerle bir grup oluşturulur. İlk oturumlarda kişilerin konuşmaya başlaması çok zordur. 

Bu durumda danışmanın inisiyatifi ele alması gerekmektedir. Oturum, danışmanın grup süreci ile ilgili kural ve 

gelişmeler hakkında grup üyelerine bilgi vermesi ile başlar. Eğer üyeler konuşmaya başlamasa, doğrudan 

grup üyelerinden birisine yapılan hitap sürecin başlaması için yeterlidir. Entelektüel ve genel konularla ilgili 

yapılan konuşmalar, bireysel problemlere ve psikolojik duygulara yöneliyorsa grup süreci çalışmaya 
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başlamıştır. Grup içindeki etkileşim danışmanla grup üyeleri arasında ve grup üyelerinin kendi aralarında 

gelişir. Böylece grup üyelerinin her biri, diğerine yardımcı olur. Zaman içerisinde grup dinamiği gelişerek 

grupta “biz” duygusu yerleşir.  

Başlangıç aşamasında grup lideri endişelerle ilgilenme, üyelerin hedef ve sözleşmelerini gözden geçirme, 

grup kurallarını daha açık ve tekrar ederek belirtme, sınırları koyma, üyeler arasındaki olumlu fikir ve duygu 

alış verişini teşvik etme gibi faaliyetlerle grupta uyumu sağlamaya çalışır. 

Grup üyeleri grup içindeki yerlerini tayin için diğer üyelerle rekabete başladıklarında karmaşa aşamasına geçiş 

gerçekleşmektedir. Endişe, direnç, savunma, iç çatışma, karşı koyma ve aktarım gözlemlen başlıca 

duygulardır. Eğer bu fırtınayı grup başarı ile atlatırsa kural(düzen) aşamasına geçer. Burada çözümler, 

uyumun inşası ve gelişim için fırsat vardır. 

Çalışma aşaması kargaşadan kurtulup düzen aşamasına geçildikten sonra gelir. Bu aşama grubun, kendisinin 

daha bütünleşmiş ve üretici bir sistem davranışlarına ve bireysel ve grup amaçlarının başarılmasına odaklanır. 

Çalışma aşaması aynı zamanda grubun icra ve eylem aşaması olarak da bilinir. 

Grubun bir araya gelme nedeni olan amaç gerçekleştikten sonra grubun sonlandırılması aşamasına geçilir. 

Sonlandırma düşünce ve duygularla dolu olup, grup tecrübesinin sadece bir hatıra olduğu zamanlardan sonra 

bile, kişileri etkilemeye devam eder. Eğer sonlandırma düzgün bir şekilde anlaşılır ve yönetilirse, bireylerde 

değişimin gerçekleşmesinde önemli bir erken olur. Bazı üyeler için sonlandırma oldukça zor bir dönemdir. 

Grupta üye sayısının yeter sayının altında kalması ya da grubun amaçlarının gerçekleşmesi durumlarında 

grup danışması sonlandırılır. Son oturumda grupça yaşanan deneyimlerin bir değerlendirilmesinin yapılması 

uygundur. Ayrılan üyelere, eğer ihtiyaç görürlerse danışanı istediği zaman görebilecekleri hatırlatılmalıdır.  

 

3. Grup Danışmasının Etkililiği 

 

Grup danışmasının etkili olduğu bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır: 

1. Bir gruba ait olma ihtiyacı,  

2. Grup desteğini arkasında hissetme,  

3. Diğer insanlarla konuşma ve iletişim kurma ihtiyacı,  

4. Aynı sorunlarla uğraşan insanlarla işbirliği yapma,  

5. Başkalarına saygı duyma ve takdir edilme ihtiyacını giderme,  

6. Benzeri sorunlarda yalnız olmadığını görme ve 

7. Başkalarının ürettiği çözümlerden faydalanma gibi alanlarda grup danışması katılımcılara fayda 

sağlamaktadır.  

Bunun yanında grup danışmasının yetersiz olduğu durumlar da mevcuttur. Bunlar da aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  

1. Grupta mahremiyetin sürdürülmesi,  

2. İlerlemiş psikolojik sorunlarla baş etme,  

3. Öfkenin kontrolü,  

4. Uzman danışmanlarının sayısının az olması,  

5. Herkese yeterli ilginin gösterilememesi,  

6. Grup içi klikleşmeler,  

7. Grup ortamının yapaylaşmaya başlaması ve  

8. Derinliğine bireysel yardımının yapılamaması gibi alanlarda grup danışması yetersiz kalmaktadır 

(Kuzgun, 1997; Özgüven, 2000). Böyle durumlarda grup danışmasının bireysel danışma ile 

desteklenmesi gerekebilir. 
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Yapılan çalışmalar (Hall ve Hall 1988), grup süreçlerinin hem faydalı ve hem de zararlı sonuçları olabileceğini 

göstermektedir. Demokratik değerlerin geçerli olduğu, danışmanın eğitimli olduğu ve lider değil kolaylaştırıcı 

bir rol üstelendiği gruplarda üyeler pozitif değişmeleri rapor etmişlerdir. Karizmatik liderliğin olduğu ve 

danışman ustalıklarının zayıf olduğu gruplar da ise zararlı etkiler danışanlar tarafından ifade edilmiştir. 
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GÖRÜŞME UYGULAMALARI 

 

1. Psikolojik Danışmanın Tanımı ve Başlıca Özellikleri 

 

Bir problemi çözmek amacıyla danışman ile danışan kişi arasında yapılan, karşılıklı görüşmeye psikolojik 

danışma olarak adlandırılmaktadır. Bu tanım çok kısa ve açıklama isteyen bir tanımdır. Psikolojik danışma bir 

yardım sürecidir. Bir danışma görüşmesinin üç ana unsuru vardır. Bunlar danışan, danışman ve problem 

olarak sıralanabilir.  

Psikolojik danışmayı farklı açılardan ele alıp tanımlayan yazarlar vardır. Bunlardan Robinson, danışmayı 

kişinin kendisine ve çevresine daha iyi uyum sağlaması için beceri kazanmasına yardım süreci olarak 

tanımlamıştır. Carl Rogers ise, kişinin yaşadığı danışma süreci sonucu, daha önce kabul etmediği yaşantıları 

algılayarak benlik yapısına katması oluşumu olarak tanımlamıştır. Super danışmada insan gücü planlaması 

boyutunun önemini vurgulamıştır. Patterson ise danışmanın ruh sağlığını geliştirmeye yönelik olarak 

gerçekleşen bir kişilerarası ilişkiler süreci olduğunu belirtmiştir. Byrne, danışmada davranış değişikliğinin 

amaçlandığını; Shertzer ve Stone’da danışmanın kişinin kendisini daha anlamlı bir şekilde görüp gelecekle 

ilgili amaçlarını netleştirmesine yardım etme oluşumu olarak tarif etmiştir (Bakınız Tan, 1992, s. 33-34). 

Psikolojik danışmanın ne olduğunu anlatmaya çalışan tanımlarda bakış açılarına göre farklı noktalara 

değinilmektedir. Ancak bu tanımlarda ortaya çıkan bazı ortak öğeler mevcuttur. Bu ortak noktaları karakterize 

eden özellikler psikolojik danışmanın ana çerçevesini oluşturur. 

Psikolojik danışma’nın belirgin özellikleri aşağıda sıralanmıştır (Tan, 1992, s. 33-35; Kuzgun, 1997, s. 109; 

Özgüven, 2000, s. 173): 

1. Danışmada danışman(lar) ve danışan(lar) olmak üzere iki taraf vardır. 

2. Danışman, psikolojik danışma süreçleri konusunda eğitim görmüş uzman bir kişidir. 

3. Danışmaya gelen kişiye danışan denmektedir. 

4. Danışmaya başvuru nedenini, kişinin yaşadığı bir problem durumu oluşturmaktadır.  

5. Psikolojik danışmada amaç; düşünce, tutum ve davranış alanında kişide değişiklikler meydana 

getirerek, danışanın kendisini anlamasına, mevcut problemini çözmesine ve kendisi, işi ve 

çevresi ile uyum sağlayarak, etkin seçim ve kararlar alıp mutlu olması sağlama olarak ifade 

edilebilir. 

6. Danışma gönüllülüğe dayanan bir ilişkidir. Taraflar kendi istekleri ile bir araya gelmişlerdir. 

Karşılıklı saygı vardır. 

7. Danışma ilişkisi, yüz yüze gerçekleşen, sözlü ve sözsüz iletişimin yaşandığı, yeni öğrenmelerin 

olduğu, karşılıklı güvene dayanan çeşitli psikolojik teknik ve süreçleri içerir. 

8. Danışma ilişkisinde mahremiyet esastır. 

9. Danışma ilişkisi mesleki ve para boyutları olan profesyonel bir ilişkidir. Sistemli ve planlı süreçleri 

içerir. 

10. Genel olarak aşırı uyumsuzluk gösteren kişilerden ve ilerlemiş vakalardan çok, normal kişilerin 

problemleriyle ilgidir. Danışmanın başında, danışmaya gelen kişiler kaygı, bunalım ve çaresizlik 

hissetseler de bunlar olağan durumlar olup, ilerlemiş değildir. 

11. Kişinin olumlu be bilinçli davranışları üzerinde durulur  

 

Tan (1992) danışmayı danışan ile danışma alanında yetişmiş meslek adamı olan danışmanın oluşturduğu 

sosyal ortamda, danışanın kendini gerçekleştirecek ve problemlerini çözebilecek bir olgunluk seviyesine 

erişmesi için psikolojik yaklaşımların kullanıldığı sistemli ve planlı bir etkileşim ve öğrenme oluşumu olarak 
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tanımlamıştır. Bu tanımlarda psikolojik danışmanın farklı yüzlerini ve özelliklerini görmek mümkündür. 

Psikolojik danışmayı oluşturan üç unsur vardır. Bunlar danışman, danışan ve danışanın yaşadığı problemden 

oluşur. Bu üç temel öğe danışma oluşumunun olmazsa olmazlarındandır.  

 

2. Psikolojik Danışmanlık ve Benzer Meslekler 

 

Psikolojik danışmanlık dışında bazı mesleklerde de psikolojik yardım yapılması söz konusudur. Bunlardan 

psikoterapi, klinik ortamlarda ve hasta olarak nitelenen kişilere psikolog ve doktorların yaptığı psikolojik 

yardımdır. Psikolojik problemlere yapılan tıbbi yardım alanı ise psikiyatri olarak bilinmektedir. Rehber ve 

eğitim psikologları ise okulda öğrencilerin karşılaştıkları sorunlarla ilgilenmektedirler. Sağlık ve adalet gibi 

kurumlarda çalışan sosyal hizmetler uzmanları ise, hastaların ve eski mahkûmların ailesine ve topluma 

yeniden intibaklarını sağlamaya uğraşmaktadırlar. Bu alanlarda psikolojik süreçlerin yaşandığı ilişkiler söz 

konusu olmaktadır. Ancak hepsi insanların gelişimini ve mutluluğunu amaçlarken gerek uzmanlık sahaları, 

gerekse yardım ettikleri kişilerin nitelikleri açısından farklılıklar göstermektedirler. 

 

3. Psikolojik Danışma ve Terapi 

 

Psikolojik danışmaya bilinen, en yakın uzmanlık alanı ise psikoterapidir. Psikoterapi ile psikolojik danışma 

arasında bazı benzerlikler olsa da aynı şeyler değildir. Psikoterapi daha çok tıbbi bir kavram olarak çağrışım 

yapmakta, psikolojik danışma ise tıp dışı bir uygulama olarak bilinmektedir. Psikolojik danışmada hasta, 

hastalık ve tedavi gibi tıbbi kavram ve uygulamalardan uzak durulmaktadır. Psikoterapi ile psikolojik danışma 

arasındaki farklılıkları (1) yardım yapan uzmanlar, (2) yardım talep eden kişilerin nitelendirilmesi, (3) 

problemin özelliği ve ağırlık derecesi, (4) yardım yapılan ortam, (5) ulaşılmaya çalışılan amaçlar, (6) 

kullanılan yöntem ve teknikler açısından ele almak gerekmektedir. 

Danışma bir konuda görüş alma anlamına gelirken, terapi tedavi olma anlamını taşımaktadır. Danışmada 

psikolojik danışmanlar bulunmakta, psikoterapi ise klinik psikologlar ve psikiyatri doktorları tarafından 

yapılmaktadır. Psikolojik danışmaya gelen kişi danışan olarak nitelendirilmekte, psikoterapi için gelen kişi 

hasta olarak isimlendirilmektedir. Psikolojik danışmada meslek seçimi, evlilik ve aile sorunları, stres ve 

benzeri problemler için müracaat varken; psikoterapide nevrotik ve psikotik rahatsızlıkların tedavisi için 

başvuru yapılmaktadır. Psikolojik danışma büro, okul, huzurevi ve işyeri gibi ortamlarda yapılırken; 

psikoterapi hastane, klinik ve muayenehane gibi tıbbi ortamlarda yapılmaktadır. Psikoterapide tedavi 

amaçlanmakta, buna mukabil psikoterapide kişinin probleminin çözümü, başarı ve mutluluğu 

amaçlanmaktadır. Psikolojik danışmada karşılıklı görüşme esasken, psikoterapide görüşme yanında tıbbi farklı 

tedaviler de devreye girmektedir. Yine psikoterapide danışan problemin farkındayken, çünkü kendisi bizzat 

başvurmaktadır, psikoterapide kişi problemin farkında olmayabilir ve genellikle bir yakını veya kurum 

tarafından tedaviye yönlendirilmiştir. 

Psikolojik danışma akıl ve ruh sağlığını koruyucu bir alan olarak, hastanelerde psikiyatri servislerinde hizmet 

ederek psikoterapi yapan ve klinik psikologlardan daha geniş bir alana hitap etmektedir. Psikoterapistler 

hastanelerde özel hasta gruplarına hizmet verirken, hastane dışında yuva, okul, hapishane, polis, huzurevi, 

işyeri ve şirketlerin danışmanlık servisleri benzeri ortamlarda danışmanlık hizmeti veren rollerinin ayrılması ve 

görev tanımlarının yapılması gerekmektedir. Görev alanları konusunda günümüzde yaşanmakta olan rekabet 

ve karışıklıkların giderilmesi her iki uzmanlık alanı için de yararlı olacaktır (Şirin, 2004). 
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4. Psikolojik Danışmanın Amaçları 

 

Karşılıklı iki tarafın görüşmesine dayanana psikolojik danışmada amaçları belirleyen pek çok etken vardır. Bu 

etkenlerin başında danışanın ihtiyaç, istek ve problemleri gelir. Genel amaçların ortaya konulmasında teorik 

yaklaşımlar ve danışamaya ilişkin farklı görüşlerin ve kişilerin açıklamaları farklılık arz etmektedir. Fobilerden 

kurtulmak veya ders seçmek gibi dar amaçların yanında, mutlu olmak veya kendini gerçekleştirmek gibi uzun 

vadeli ve genel amaçlar da danışmanın hedefleri arasında sayılmaktadır.  

Psikolojik danışma yardımıyla bireylerin ruh sağlığını koruma, kişisel gelişimini sağlama, içinde bulunduğu 

ortama uyum sağlama, çeşitli korkuları yenme, kişisel etkinliğini arttırma, güven duygusunu geliştirme, 

problem çözme becerilerini sağlama, zamanı etkin kullanma, geleceğe ilişkin planlar yapabilme, kişilerarası 

ilişkilerde başarılı olabilme, sosyal ortamlarda atılgan olabilme, varoluşunu sürdürebilme ve kendine ait 

değerler sistemi geliştirebilme gibi pek çok amacı gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. 

Sayılamayacak kadar çok olan ve pek çoğunun bir danışma hedefi olup olmadığı tartışma konusu olan bu 

kavramları bazı başlıklar halinde toplamak mümkündür. Tan (1992), araştırmacıların ileri sürdüğü bu amaçları 

beş başlık altında toplamıştır. Bunlar: 

 Davranışta değişiklik 

 Olumlu ruh sağlığı 

 Problemin çözümü 

 Bireyin kişisel etkinliği 

 Karar verme olarak sıralanabilir. 

Davranışta meydana gelmesi istenen değişiklik, sadece davranışçı psikologların istediği bir amaç değil, aynı 

zamanda danışmanın sonuçlarını ve başarısını somut olarak görmemizi sağlayan bir enstrüman olarak da 

önemlidir. Olumlu ruh sağlığı ile bireyin bağımsız, tutarlı ve bütünsel bir şahsiyet geliştirerek; çevresi ile uyum 

içerisinde olması ve sorumluluklarına sahip çıkması kast edilmektedir. Danışmaya başvuru sebebini oluşturan 

problemin çözümü de somut ve kısa vadeli bir amaç olarak önem kazanmaktadır. Kişisel etkinliğin 

geliştirilmesi de diğer amaçlarla birlikte kişinin kendisini daha iyi algılamasına ve hissetmesine yardım edecek 

bir amaçtır. Kişinin kendisi ve geleceği ile ilgili önemli kararları alabilecek duruma gelmesi de danışma 

amaçlarından birisidir. Bu amaçların dışında bazı alt amaçlardan da söz etmek mümkündür.  

Danışma görüşmeleri boyunca gerçekleşmesi beklenen amaçlar, zaman içerisinde yayılarak ortaya çıkarlar. 

Psikolojik danışmada zaman içerisinde gerçekleşmesi beklenen amaçlar, (1) yakın, (2) orta vadeli ve (3) uzak 

amaçlar üç başlık altında ifade edilebilir.  

Yakın vadeli amaçlarla, her danışma görüşmesi (seansı) sonunda ulaşılmaya çalışılan sonuçlar kast 

edilmektedir. Bunlar danışmanla danışan arasında güvene dayanan açık bir ilişkinin kurulması, danışanın 

deşarj olması, şikâyet konularının kaybolması, danışanın problemi ifadelendirmesi, problem konusunda iç-

görü kazanması gibi amaçlar yakın vadeli amaçlar olarak sayılabilir. Yakın vadede gerçekleşmesi beklenen 

amaçlar küçük, somut ve belirgin amaçlardır. Orta vadeli amaçlara danışma seansları sonunda ulaşılmaya 

çalışılır. Problemin çözümü, kendi potansiyel ve imkanlarını daha iyi tanıma, karar verme becerisi kazanma, 

kedisi ile ilgili seçimler yapabilme özellikleri orta vadede kazanılması gereken özellikler olarak belirmektedir. 

Yakın vadeli ve orta vadeli amaçların gerçekleşmesi, uzun vadeli amaçların gerçekleşmesine zemin 

hazırlayacaktır. Uzun vadeli amaçlar, insanlığın genel olarak ulaşması arzulanan amaçlardır. Bunlar kişisel 

bütünlüğün sağlanması, varoluşunu sürdürme, kendini oluşturma ve kendini gerçekleştirme şeklinde ifade 

edilebilecek felsefi yönleri de olan amaçlardır. 
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5. Psikolojik Danışmanın Temel Prensipleri 

 

Psikolojik danışmada gerekli olan prensipler Carl. R. Rogers (1983) tarafından üç önemli başlık halinde ifade 

edilmiştir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Hakikilik (doğallık): Danışmanın kendisinin danışma ilişkilerinde doğal bir şekilde davranması 

kastedilmektedir. Danışanla hiçbir maske takmadan, uygun bir şekilde iletişim kurması ve ona 

gerçek duygularını gizlemeden hitap edebilmesi istenir. Eğer danışman heyecan, sıkılma, 

dalgınlık, kızgınlık gibi duygularını gizlemeye çalışırsa bunlar beden dili ve sözsüz iletişim yolu ile 

ortaya dökülebilir.  

2. Şartsız olumlu kabul (saygı): Danışana saygı duymayı ve onu olduğu gibi kabul etmeyi ifade 

eder. Kabul ile danışanın olumlu ve olumsuz bütün yönleri ile düşünce ve davranışlarını şartsız 

olarak kabul esastır. Bu kabul onaylama değil, karşı tarafı anlama manasına gelir. 

3. Duygudaşlık (empati):Kendimizi danışanın yerine koyarak, onun açısından olaylara bakabilme 

yeteneği kastedilmektedir. Kendimizi danışanın yerine koyarak, onun davranışlarını ve 

nedenlerini daha iyi anlayıp, nasıl yardım yapacağımızı planlayabiliriz. 

Eğer bir danışman Rogers’ın çekirdek şartlar (core conditions) olarak nitelediği bu prensipleri, danışma 

ilişkilerinde uygularsa, başarılı olmaması için bir neden yoktur. 

Bu üç çekirdek gerekliliğin prensip olarak danışmaya uygulanması, pratikte bir grup danışma becerilerinin 

kullanılmasını gerektirir. Aşağıda ifade edilen danışma becerileri bu prensiplerin uygulamada ortaya çıkmış 

birer açılımı olarak görülmelidir. Duyguların açılımı, kendini açma ve yüz yüze gelme hakikilik prensibinin bir 

uygulamasıdır. İçeriğin ve duyguların yansıtılması ise empatinin bir yansımasıdır. Danışanı destekleme ve 

değer verme ise saygının bir gereğidir. Bir çeşit kişilerarası iletişim uygulaması olan psikolojik danışmada 

gerekli olan iletişim becerileri aşağıdaki bölümde sıralanmıştır (Şirin, 2004). 

 

6. Danışma Becerileri 

 

Ivey ve Authier (1978) psikolojik danışmada danışman tarafından kullanılan davranışları ve davranışların 

altında yer alan unsurları mikro beceriler (microskills) olarak tanımlamışlardır. Eğer bir danışman mikro 

becerilerde ustalık kazanırsa bunları ustalıkla, danışmana yardım için kullanabilir. Bu beceriler kısaca aşağıda 

sıralanmış ve açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

 Dikkatin sağlanması 

 Duruş (beden dili) 

 Basit Kabul ve Cesaretlendirme 

 Sessizlik (dinleme) 

 Açık ve kapalı uçlu sorular 

 İçeriğin yansıtılması 

 Duyguların açıklanması 

 Duyguların yansıtılması 

 Kendiliğinden açılım 

 Yüz yüze getirme  

 Atılganlık 
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Danışma ile ilgili beceriler aşağı yukarı bunlardır. Danışman, psikolojik danışmada ustalık kazandıkça bu ve 

benzeri becerileri ayrıntılı olarak kullanarak, danışmaya gelen kişiye yardımcı olur. Danışma becerilerinin 

sadece danışma görüşmelerinde değil, günlük yaşantıda da kullanan herkes için yararlı olduğu bulunmuştur 

(Şirin, 1994). Danışma becerileri aşağıda tek-tek ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir: 

 

Dikkatin Sağlanması 

 

İlk karşılaşmada danışmaya gelen kişiye ilgi göstermek ve ona değer verdiğimizi anlatmak için o kişiye 

dikkatimizi yöneltmek her zaman kolay değildir. Danışmanın kendi düşünceleri, duyguları, ihtiyaçları ve 

problemleri dikkatin sağlanmasını etkiler. Dikkatimizi yoğunlaştırabilmek için birden çok mesaj yerine tek 

mesaja yönelme gerekir. Fiziki, fizyolojik ve psikolojik gürültünün olmaması dinleme kalitesini yükseltir. 

Danışanla sıcak ve samimi bir ortamın psikolojik danışmanın başında sağlanması, yani samimiyet kurulması 

da ilk görüşmede gerekli becerilerdendir. 

 

Duruş (Beden Dili) 

 

Beden Dili ve vücudun duruşu iletişimdeki en etkin unsurlardan birisidir. Beden Dilinin ve sözsüz iletişimin, 

kişilerarası iletişimdeki payının sözel becerilerden daha yüksek olduğu bilinmektedir. Başarılı bir danışmanın 

aşağıdaki davranış stillerini uyguladığı gözlemlenmektedir (Hall ve Hall, 1988): 

 Oturma Biçimi; karşıdaki kişiyi rahatsız etmeyecek bir mesafede rahat ve dikkatini veren bir 

oturuş, kollar açık ve bağlanmamış.  

 Açı; Yüz danışmana hafif açılı olarak dönük. 

 Eğilme ve eşzamanlı hareket; Hafi danışana doğru eğik şekilde oturma ve onunla uygun ve 

eşzamanlı ve doğal vücut hareketi. 

 Göz teması; danışanı dinlediğini ve sözlerini takip ettiğini gösteren bir göz teması, rahatsız 

edici bakışlardan kaçınma. 

 Engellerden kaçınma; masa, sandalyenin arkası gibi fiziki engellerden kaçınma, danışanla 

danışman arasında iletişimi engelleyecek bir eşya ve durumun olmaması.  

 Rahat nefes alma; heyecan vermeyecek bir şekilde nefes alma. 

 Karşıdaki kişinin rahat olmasını sağlama; danışma görüşmesi sırasında karşıdaki kişinin 

rahat bir durumda olmasını temin etme. 

Bu becerilerin uygulanması başta danışman için zor gelse de, zamanla ustalaşmakta ve kendi stilini 

geliştirmektedir. 

 

Basit Kabul ve Cesaretlendirme  

 

Yerinde gülümseme, baş sallama, “hım... hım”, evet, anlıyorum, dinliyorum gibi sözler konuşan durma 

noktasına geldiğinde onun devam etmesine yardımcı olur. Konuşan konuşmasının takip edildiğini düşünür ve 

devam etmek için teşvik görür. Danışmanın dikkatini danışanın anlattıklarına verdiğini gösteren bir beceridir. 

Danışan için dinlenmek ve değer verilmek, psikolojik danışma sürecinde önemli bir kazanımdır. 

 

Sessizlik (Dinleme)  
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İletişimde en zor becerilerden birisi susma veya dinlemedir. Dinlemede hemen karşıdaki kişi konuşurken 

sözünü kesmemek, bitirdikten sonra biraz beklemek gerekebilir. Tecrübeli danışmanlar danışanın sözleri 

kesmeden sabırla dinlerler. Tan (1992), suskunluk da pek çok anlama geldiğini ve psikolojik danışma 

açısından önemli olduğunu belirtmiştir. Yine dinlemeyi kulağın dışında beden dilimizle, açık ve kapalı sorular 

sorarak da gösterebiliriz. Dinleyerek karşımızdaki kişinin deşarj olmasına, rahatlamasına yardım ettiğimiz gibi, 

onun kendi durumunu anlamasına da yardımcı oluruz. Tarihimizde Marko Paşa insanları sadece dinleyerek, 

sözleri kesmeyerek yardımcı oluyordu. Kişi problemle ilgili konuşarak kelimelerle ifade ettiği zaman olaylara 

rasyonel bir bakış elde eder ve tekrarlarda ise olayın farklı boyutlarını görerek, problem hakkında derin bir iç-

görü kazanır.  

 

Açık ve Kapalı Uçlu Sorular 

 

Soru sorarak kişiyi dinlediğimizi gösterdiğimiz gibi, konunun açılmasına da yardımcı oluruz. Özellikle “niçin” 

sorusu yerine “nasıl” sorusunu tercih etmeliyiz. ”Niçin” sorusu danışanı savunmaya itebilir veya utandığı için 

cevap vermekte zorlanabilir. Bu yüzden niçin sorusunu az ve dikkatli kullanmak gerekmektedir. Soru tipleri ve 

danışma iletişimine etkileri aşağıda belirtilmiştir.  

 Açık uçlu soru: Kişinin istediği uzunlukta ve istediği şekilde cevapladığı soru tipidir. 

 Kapalı uçlu soru: Evet, hayır, doğru yanlış gibi kısa cevaplı sorulardır. 

 Dar cevaplı soru: Bir iki cümle ile cevaplanabilen sorulardır. 

 Doğrudan soru: Ne, ne zaman, nerede ve kim gibi kesin cevap gerektiren sorulardır. 

 Dolaylı soru: Kişiyi zorlamayan ve kişinin kendini rahat hissettiği sorulardır. 

 

Psikolojik danışmada açık uçlu sorular tercih edilmelidir. Soruların problemle ilgili olmasına özen göstermek 

gerekir. Sorular görüşmeyi zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı olmalı, saygı ve güveni sarsmamalıdır. Sorgulama 

değil, yardımı esas almalıdır. 

 

İçeriğin Yansıtılması  

 

Doğru empatinin yollarından birisi karşıdaki kişi ne söylüyorsa, onun söylediğinin ana hatlarının geri-

bildiriminin yapılmasıdır. Kişinin size söylediklerini değerlendirmeden ve yargılamadan yansıtmak hem sizin 

dinlediğinizin bir göstergesi hem de, onun hakkında bir önyargı sahibi olmadığınızın bir kanıtıdır. İçeriği 

yansıtmakla konuşan danışana doğru anlaşılıp anlaşılmadığının geri bildirimi yapılmış olur. Bir danışma 

görüşmesinde üç türlü yansıtmada bulunmak mümkündür: 

 Olduğu gibi tekrar: Konuşanın söylediklerini sadece öznesini değiştirerek olduğu gibi tekrar 

etme, buna papağan gibi tekrar da denmektedir. Bu becerinin sık kullanılması yapay bir ortam 

havası verir ve danışma için kolaylaştırıcı değildir. 

 Rafine tekrar: Ayrıntıları, tekrarları çıkartarak konuşanın asıl ifade etmek istediği ana unsurları 

anlayış içerisinde yansıtmadır. Psikolojik danışmanlar için en gerekli becerilerden birisidir. 

Yerinde uygulandığında danışma sürecinin olumlu olarak gelişmesine katkıda bulunur. 

 Özetleme: Konuşmanın sonuna doğru, konuşan kişinin bütün anlattıklarının bir özetini yaparak 

geri-bildirimde bulunmadır. Bazen uzun anlatımlar da kısa bir cümleyle özetlenebilir. Konuyu 

dağınık, uzun ve karmaşık bir şekilde ve de tekrarlarla anlatan danışanın, konuyu net ve öz 

olarak görmesine yardım eder. Bir konunun problem olmasının nedenlerinden birisi de, 

danışanın kendisi tarafından yeterince anlaşılmış olmamasıdır.  
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Duyguların Açıklanması 

 

Danışmanlık yapan kişi eğer kendi duygularını iyi ifade edebiliyorsa, danışanın duygularını da anlayarak doğru 

olarak geri-yansıtabilir. Dinleyen kişi olayla ilgili kendi duygularını açarak konuşan kişinin daha iyi duygu 

ifadesinde bulunmasına yardımcı olur. Duyguları ifade ederken iletişim engellerinden kaçınmak gerekir. 

Duygu açıklamalarında beden dili ve sözlü iletişimden yararlanılır. Bazı danışanlar duygularını ifade etmekte 

zorlanırlar. Böyle durumlarda sözlü olmayan ipuçlarını dikkate almak gerekir. İnsanlar ne kadar duygularını 

saklamaya çalışırsa çalışsın, yüz ifadesi, jest ve mimikler ile diğer beden dili işaretleri duygularını ele verir. İyi 

bir danışanın sözlü olamayan işaretleri okumada uzman olması beklenir. Aynı zamanda duyguları ifade etmek 

için zengin bir kelime dağarcığına sahip olmak gerekir. Çoğu insan için duygularını açıklayan kelimeleri 

bulmak zordur. İngilizce duyguları ifade etmek için elli civarında kelimeye sahipken, ölü bir dil olan Sanskirt 

dili binden fazla kelime duyguları sembolize etmektedir (Hall ve Hall, 1988). Türkçenin kelime hazinesinin 

geliştirilmesi her sahada olduğu gibi, psikolojik danışmanlık açısından da önemli bir görevdir. Danışmanların 

zengin bir kelime hazinesine sahip olması ve bunun içinde devamlı okuyarak genel kültürlerini genişletmeleri 

bir ihtiyaçtır.  

 

Duyguların Yansıtılması 

 

Bazı kişiler için duygularını ifade etmek kolay görünse de, bazıları için bu çok kolay bir iş olmayabilir. 

Danışman burada ifade edilenin yanında ifade edilemeyen duygulara ulaşmaya çalışmalıdır. Konuşan kişinin 

genellikle farkında bile olmadığı, ancak konuşma ve bedensel ifadelerinin altında yatan duygu ve tutumları 

ona geri yansıtarak konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olma, duyguları yansıtmanın bir yoludur. Yansıtılan 

duygular genellikle içeriğin bir parçasıdır. Yansıtma yolu ile kişinin duygu ve düşüncelerini tanımasına ve 

kendisi hakkında gerçekçi bir benlik anlayışı geliştirmesine yardımcı oluruz. Çünkü danışmada, danışman 

tarafından geri yansıtılan duygular psikolojik problemlerin önemli bir parçasıdır. Danışanlar bazı durumlarda 

kaygı, öfke, umutsuzluk gibi negatif duygularını kabul etmek istemezler. Bazı durumlarda danışmanlar da 

duyguları yanlış yorumlayabilir. Böyle durumlarda danışmanın belli duyguları vurgulaması danışmaya yardımcı 

olmayabilir. Duyguların geri bildiriminin ustalıkla yapılması, danışma sürecinin devamı açısından önemlidir. 

 

Kendiliğinden Açılım 

 

Dinleyen kişi, danışanın yalnız olmadığını, benzer yaşantıları diğer insanların da tecrübe ettiklerini göstermek 

amacı ile kendi hayatından örnekleri paylaşabilir. Konuşan kişi, kendini açan danışmanın olumlu ve olumsuz 

yönleriyle bir insan olduğunu görerek rahatlar. Danışmanın kendini açması az zaman almalı ve konuşana 

yardım amacını taşmalıdır. Unutmamak gerekir ki önemli olan danışmanın problemleri, düşünceleri değil, 

danışanın problemleri ve çözüm yollarının keşfedilmesidir. Danışanın kendini açmasının faydaları şunlardır: 

 Güven duygusu 

 Paylaşım 

 Rahatlama 

 Saygının gelişimi. 

 

Açılımın özel hayatla ilgili bilgiler ve o an ile ilgili düşünce ve duygular olmak üzere iki türünden bahsedilebilir. 

Ustalık sahibi danışmanlar kendinden az bahsetme ile çok bahsetme arasında bir orta yol bulurlar. Kendini 
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açma becerisi danışmanın ilerleyen aşamalarında kullanılan bir beceridir. Danışman tarafından kendi hayatı 

ile ilgili bilgi vermenin amacı danışanın kendi hayatı ve problemleri ile ilgili derinlemesine açıklamalarda 

bulunmasına yardım etmektir. 

 

Yüz-Yüze Getirme 

 

Danışmayı gerekli kılan nedenlerden biriside kişinin kendi gerçeğiyle yüzleşmeyi kabul etmeyip, hayali bir 

duruma sığınmasıdır. Bu beceriyi kullanmada amaç kişinin kendisine ait gerçekleri ve bu gerçeklerini 

boyutlarını net bir şekilde görmesine yardım etmektir. Kendi durumu hakkında gerçekçi bir algı geliştiren 

danışan, geleceği ile ilgili daha doğru kararlar alabilecektir. Görüşmenin ilerlemiş süreçlerinde konuşan kişiyi 

kırmadan onun anlattıkları arasındaki mantıksal çelişkileri veya anlattıkları ile beden dili arasındaki çelişkileri 

ifade ederek kişinin gerçeklerle yüzleşmesine yardımcı olma, bir şekilde kişinin yaşadığı gerçeklerle yüz yüze 

gelmesidir. Bu beceriyi hassasiyetle kullanmak gerekir, aksi halde iletişim kesilebilir.  

Yüzleştirmeyi dört açıdan yapabiliriz: 

 Konuşanın gerçek benliği ile ideal benliği arasındaki çelişki 

 Sözlü ifade ile beden dili arasındaki çelişki 

 Sözlü ifadede meydana gelen mantıksal çelişkiler 

 Konuşanın kendisini algılaması ile dinleyenin konuşanı algılaması arasındaki çelişkiler 

 

Danışanın kendisiyle ve problemleriyle karşı karşıya gelmesinden kaçınma, danışmanın amaçlarına ulaşmayı 

engelleyici bir durumdur. Danışan gerçeklerle yüz yüze gelmesi kendisini, başkalarının referansını da dikkate 

alarak, daha iyi anlamasına yardımcı olur. 

 

Atılganlık 

 

Kişinin içinde bulunduğu şartları ona yansıtırken farklı tutumlar sergilenebilir. Bu tutumları dört grupta 

toplamak mümkündür. 

 Atılgan tutum: Doğruları çekinmeden, fakat karşıdaki kişiyi incitmeden ifade etme. 

 Saldırgan tutum: Doğruları karşıdaki kişiyi yaralamak amacıyla kullanma. 

 Pasif tutum: Tartışmadan kaçınma, haklarından vazgeçme. 

 Manipüle edici tutum: Dolaylı yollardan ve ima ederek tartışma  

 

Etkin ve başarılı bir danışmada atılgan ve güvenli tutum vardır. Danışman sahip olduğu tutumları sadece 

davranışlarıyla değil, sözleriyle de yansıtabilir.  

 

7. Psikolojik Danışma Engelleri 

 

Danışma sürecinin gelişmesini engelleyen bazı tutum ve davranışlar Gordon (1993) tarafından “iletişimde yol 

blokları “olarak tanımlanmıştır. Danışma ortamındaki kişiler bazen farkına varmadan karşıdaki kişi ile iletişimi 

bozan problemler çıkartabilirler. Bu tip tavırlar verilmek istenen mesajın karşıdaki kişi tarafından tam ve 

düzün olarak anlaşılmasını engeller. 

 Damgalama: “Bu yaptığın aptallık”, “sakar”, geri zekalı” vb. ifadelerle karşıdaki kişinin bazı 

davranışlarını tanımlamaya çalışma, o kişinin bize olan güven duygusunu olumsuz etkiler. 
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 Emir Verme: Yapmalısın etmelisin gibi emirler. Bu ifadeler karşımızdaki kişinin duygu, ihtiyaç 

ve problemlerinin önemsiz olduğunu anlatır. 

 Soru Sorma: Nerede geziyordun? gibi. Karşımızdaki kişide güvensizlik ve şüphe uyandırır. 

 Suçlama: Hep problem çıkarıyorsunuz! vb. karşıdaki kişinin benlik saygısının aşınmasına neden 

olur ve karşı eleştiriye sebep olur. 

 Alay Etme: Bu soruya böyle bir cevabı Einstein bile veremezdi, vb. cümleleri kullanma. 

Danışanın danışmana olan saygısının yitimine sebep olur.  

 Onaylama: Bir davranışı değerinden fazla takdir etme, abartma. Güven duygusunun 

zedelenmesine yol açar. Kişi bu takdiri hak etmediğini bilir. 

 Reddetme: Bir davranışı değerinden eksik takdir etme veya reddetme danışanın danışmana 

olan inancının kaybolmasına yol açar.  

 İsimle Çağırma: Kişiyi gerçek isimi yerine başka bir isimle çağırma. ”Sırık buraya gel” gibi 

lakap takma. Danışanın kapsamlı ve uzun soluklu bir iletişim kurmasına engel olur. 

İyi yetişmiş bir danışman bu davranışlardan kaçınır. Bu davranışları yapan kişilerin çoğu, bu tip ifadelerin 

sonuçlarını düşünmeden hareket ederler. Bu davranışlardan kaçınmak için alternatif ifadeleri içeren bir 

reperatuar geliştirmek danışmanın işini kolaylaştırır. 
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TEMEL ANALİZ YÖNTEMLERİ 

 

Danışanın kendi hakkındaki bilgileri değerlendirdiği ve bu kendisi hakkındaki sonuçları doğruladığı 

yöntemlerden birisi de SWOT analizidir. SWOT analizi öncelikli olarak veri toplamak için kullanılır. SWOT, her 

ne kadar analiz olarak ifade edilse de kasıt istatistiksel bir analiz değildir. Aslında SWOT’un toplanılan verileri 

analiz etmek için yaratılmış bir planlama aracı olduğu söylenebilir. 

SWOT analizi öncelikle iş yönetimi amacıyla kullanılmaya başlanılmışsa da daha sonraki dönemlerde geniş ve 

değişik alanlara uygulanmaya başlanmıştır. Geniş bir kullanım alanına sahip olması, SWOT analizinin, 

literatürde farklı çevirilerle, değişik biçimlerde adlandırılmasına neden olmuştur. İlk SWOT analizi çalışmaları 

1960-70’li yıllarda Standfort Araştırma Enstitüsünde Albert S.Humphrey, Robert Stewart, Marion Dosher, 

Birger Lie ve Dr. Otis Benepe tarafından yapılmıştır. Yaratıcısı ise Albert S.Humphrey olarak gösterilmektedir. 

İlk çalışmalarda plan ve programlama ile ilgili sorunlara çözüm bulmak için oluşturulan çeşitli sorulara yanıtlar 

aranmıştır (Humphrey, 2011). SWOT analizine ilişkin farklı ve çeşitli tanımlar olmakla birlikte benzer anlamlar 

ve ifadelerin yoğunlukta olduğu görülmektedir.  

 

1. S. W.O.T. Analizinin Tanımı 

 

SWOT analizi herhangi bir kuruluş, örgüt, kamu kurumu ya da özel sektör firmasının içsel durumunu ve onu 

çevreleyen dışsal faktörleri tahlil etmek için kullanılan yöntemlerden biridir. İşletmenin bir bütün olarak 

mevcut durumunun ve tecrübesinin incelenmesi, üstün ve zayıf yönlerinin tanımlanması ve bunların çevre 

şartlarıyla uyumlu hale getirilmesi sürecine de SWOT analizi adı verilir. Ayrıca stratejik kararların verilmesinde 

bir bilgi toplama ve tasnif etme aracıdır (Dinçer, 2004, s. 142-151). Bu anlamda mevcut durumun tüm 

yönleri ile iç ve dış dinamiklerin göz önünde bulundurulmasıyla fotoğrafının çekilmesidir. Kullanım alanı şirket 

analizlerinden bireysel kariyer planlamaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Her ne kadar şirketlerin 

kendilerini tanımaları amacıyla ortaya atılan bir kavram olsa da SWOT analizi bireylerin kendilerini 

değerlendirmeleri amacıyla da kullanılmaktadır. Bu bölümde de “Kişisel SWOT Analizi” incelenecektir.  

SWOT analizi; “Strengths”, “Weaknesses”, “Opportunities”, “Threats” sözcüklerinin baş harfleri kullanılarak 

isimlendirilmiştir.  

S - Güçlü yanlar: Bireylerin diğerlerine göre üstünlük sağladığı varlık ve yeteneklerini kapsamaktadır. Ayrıca 

bireyin yararlanabileceği ve çıkarları için kullanabileceği iç faktörlerdir. Daha etkili ve verimli olabilme halidir. 

Bireyin becerileri, çevre ile ilişkileri, sahip oldukları güçlü yanları içinde yer alır.  

W - Zayıf yanlar: Bireyi zayıflatan, ilerlemesini, becerilerini engelleyen faktörlerdir. Yetersiz kalma ve 

değişikliklere yanıt verememe bunların bir bölümü olarak sayılabilir. 

O - Fırsatlar: Birey için olumlu sonuçlar yaratabilecek ve gelişimi için kullandığı faktörlerdir. Çevreden bireye 

sunulan veya bireyin yararlanabileceği durumlar olarak ifade edilebilir. Beceriler, kaynaklar sayılabilir.  

T - Tehditler: Bireyin varlığını sürdürmesine engel olabilecek istenmeyen durumlarla birlikte amaçlarını 

gerçekleştirilmesini güçleştiren ve kendi başarısını, çalışmasını risk altına sokan faktörlerdir. Değişimlere 

uyumsuzluk veya motivasyon kaybı tehditler arasında sayılabilir. Bunun dışında uzak ve yakın çevredeki 

değişiklikler, yenilikler zaman zaman tehditler yaratabilmektedir (Aksu 2002, s. 62; Aydıntuğ, 2004, s. 162; 

Ülgen ve Mirze, 2004, s. 160). 

 

2. SWOT Analizinin Amacı 
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SWOT analizi bir bakıma bireyin fotoğrafını çekmektir. Amaç, bireyin bütün yönlerini ve özelliklerini olduğu 

gibi yansıtmaktır. Genelde bireylerin tek yönlü bir bakış açısına sahip oldukları söylenebilir. Kendilerini yansız 

olarak görmeleri ve değerlendirmeleri oldukça zor bir olasılıktır. Bu nedenle SWOT analizi bir anlamda farklı 

alanlardan bakarak (çalışanlar, paydaşlar ve müşteriler), bireye gerçeğe daha çok yaklaşan bir görüntü 

yakalama olanağı sunar. SWOT analiziyle bireylerin mevcut durumları ortaya konabilir, gelecekte nerede 

olmak istediklerine ilişkin hedefleri de belirlenebilir. SWOT analizinin bir başka amacı da yönetim açısından 

bireyin kaynak ve becerileri ile çevre şartlarının arasında uygunluk sağlamaktır (Dinçer, 2004, s. 142; Üstün, 

2000, s. 38-39).  

SWOT analizi ile bireyin mevcut performansı ve sorunlarını da dikkate alarak potansiyelleri belirlenir. Bunun 

yanı sıra; bireyin, mevcut ve gelecekteki amaçlarını gerçekleştirebilmek için stratejik yönelimlerini tanımlamak 

ve bunların uygulamasını sağlamak amacıyla da gerçekleştirilebilmektedir (Yurtkuran, 2005, s. 75; Erden, 

2003, s. 65). 

SWOT analizinin diğer amaçları ise, sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında, bireye ilişkin 

durum saptaması yapmak, ortaya çıkan durumun ve bunun amaçlarıyla ne kadar örtüştüğünün 

belirlenmesinden sonra bireyin geliştirilmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaları planlamak olarak 

sıralanabilir.  

 

3. SWOT Analizi Oluşturma 

 

Bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı etkinlikler içsel faktörlerden olduğu kadar çevresel 

faktörlerden de etkilenir. Bu yüzden SWOT analizi ile birey, iç ve dış durum değerlendirmesi yapar. Birey 

SWOT analizi oluşturma işleminde öncelikle iç analiz yapılır. İç analizde güçlü yönler belirlenirken aşağıdaki 

sorulara yanıt aranır (Reuvied, 2006, s. 14; Güldür, 2007). 

1. Sahip olduğum olanaklarım nelerdir? 

2. Avantajlarım ve üstünlüklerim nelerdir? 

3. Neleri iyi yapabiliyorum? 

4. Hangi kaynaklara kolay ulaşabiliyorum? 

5. Dışarıdan gözleyenler ve bakanlar hangi yönümü kuvvetli olarak görüyorlar? 

6. Eğitim ve teknik bilgi düzeyim nedir? 

7. Olumlu özelliklerim nelerdir? 

Zayıf yönlerin belirlenmesinde ise; 

1. Neleri kötü yapıyorum? 

2. Yetersiz ve gereksiz olarak yaptıklarım nelerdir? 

3. Nelerin yeniden düzenlenmesi gerekir? 

4. Engellerim nelerdir? 

5. Nelerden kaçınmalıyım? 

6. Bilgi ve iletişim akışı engellerim nelerdir? 

7. Başkalarının gördüğü zayıf yönlerim nelerdir? 

8. Olumsuz özelliklerim nelerdir? 

9. Geliştirilmesi gereken yönlerim nelerdir?Sorularına yanıt aranır.  

İkinci aşamada ise dış analiz yapılır. Dış çevre, bireyin etkinlikte bulunduğu çevre olarak da değerlendirilir. 

Birey açısından dış çevre hem doğrudan etkileşimde bulunduğu yakın çevre, hem de doğrudan etkileşimde 

bulunmasa bile dolaylı olarak bireyi etkileyen uzak çevreden oluşmaktadır. Genellikle kontrol dışında olan dış 

etkenler arasında politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik durumlar sayılabilir. Dış analizde bireyi 
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etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir. Analiz kapsamında ekonomik, sosyal, demografik, 

kültürel, politik, çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik etkenlerin belirlenmesi gerekir. Dış değerlendirme ile 

bireyin içinde bulunduğu çevrenin anahtar parametreleri ve güçlerin tanımlanması gerçekleşir. Bireyin dış 

analizsi ayrıca, etkinlikte bulunduğu alan, kişi, kurum ve grupları kapsar (Ülgen ve Mirze, 2004, s. 80; Gürlek, 

2002, s. 2). 

Dış analiz, SWOT analizinin bireyin fırsatlarını ve tehditlerini, bu gün ve gelecek açısından değerlendirmeyi 

ele alan ikinci aşamasıdır. Dışsal çevre, bireyin dışında olan ve kısa dönemli denetimi içinde olmayan 

değişkenlerden oluşur. Dış çevre, görev çevresi (bireyi doğrudan etkileyen) ve toplumsal çevre (bireyin 

endüstri çevresi) olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Çevre değişkenleri güdeleyici olabileceği gibi 

engelleyici de olabilir. Bu iki yönlü etki hem yakın çevreden hem de uzak çevreden gelir. Birey ve örgütlerin 

etkilik göstergelerinden biri de kontrol edebildiği ilişki çevresinin genişliğidir (Aksu, 2002, s. 60; Başar, 2001, 

s. 12).  

Bireyin dış analizinde fırsatlar ve tehditler belirlenirken aşağıdaki sorulara yanıt aranır 

(http://dtuypgrubu2009.blogspot.com, 2011): 

Fırsatların Saptanmasında; 

1. Çevremde ne gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor, neler olup bitiyor? 

2. Önümde duran fırsatlar neler? 

3. Fırsat yaratan kaynaklar nelerdir? 

4. Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler nelerdir? 

5. Hükümet politikalarındaki değişiklikler nelerdir? 

6. Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler nelerdir? 

7. Yerel olaylar ne gibi fırsatlara kapı açabilir? 

Tehditlerin Saptanmasında ise; 

1. Önümde ne gibi engeller var? 

2. Rakiplerim ne durumdalar? 

3. İş, ürün veya hizmet standartlarında her hangi bir değişim söz konusu mu? 

4. Değişen teknoloji her hangi bir şekilde beni tehdit ediyor mu? 

5. Finansal sorunlarım var mı, yoksa hangi durumlarda çıkabilir? 

SWOT analizinde içsel (güçlü, zayıf)ve dışsal (fırsat, tehdit)analiz tamamlandıktan sonra elde edilen veriler 

değerlendirilir. Veriler, amaç dışı olan bilgilerin ayıklanmasından sonra güçlü ve zayıf yanların, fırsat ve 

tehditlerin analizinde benzer ifadeler birleştirilerek yorumlanır. Aşağıda bir SWOT analizi tablosuna bir örnek 

sunulmuştur (http://liderinsan.com, 2011):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel SWOT Analizi Örneği 

http://dtuypgrubu2009.blogspot.com/
http://liderinsan.com/
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Güçlü Taraflar 

İyi insan ilişkileri; Liderlik becerileri 

10 yıl orta düzey yönetici tecrübesi 

Güçlü referanslara sahip olma 

Zayıf Taraflar 

İşimi aceleye getirerek hata yapma 

Yabancı dil yetersizliği 

Sektörümdeki gelişmeleri düzenli bir 

şekilde takip etmeme 

Fırsatlar 

Doğum iznine çıkan iş arkadaşımın 

yürüttüğü projelerden birini 

yürütme olanağı 

Yönetici eğitiminde karşılaşacağım 

kilit insanlar 

Tehlikeler 

İşten çıkarmaların beni olumsuz 

etkileyerek motivasyonumu 

azaltması 

Yabancı dili iyi olan iş arkadaşımın 

çok uluslu toplantılara benim yerime 

girmesi 

 

4. SWOT Analizinin Yararları 

 

SWOT analizinin bireylerin var olan ve gelecekteki durumlarına ilişkin kestirimlerde bulunmak için yapıldığı 

söylenebilir. SWOT analizi ile bireyin olumlu ve olumsuz iş akışı ya da performansının belirlenmesi o bireye 

‘kendisini bilmesi’ gibi önemli bir edinim ve bilgi sağlar. Bir diğer yararı ise şu anı değil gelecekteki olası 

gelişmelere yönelik bir durum değerlendirmesini içerir. Bu açıdan bir kestirime ve özel verilere dayanır. Her 

iki yönden de bireysel potansiyeli ortaya koyması açısından bireylere büyük yararlar sağlar. Ayrıca;  

1) Anlama ve algılamayı kolaylaştırır. Bireyi ve onu çevreleyen ortamı tüm yönleriyle, çıplaklığıyla 

gözler önüne serer. Mevcut durumunu en gerçekçi bir şekilde belirlemesine yardımcı olarak 

strateji geliştirmesine yarar sağlar.  

2) Karar almayı kolaylaştırır; mevcut durumun görülüp bireyin adımlarını daha sağlıklı, daha 

gerçekçi ve daha etkin atmasını sağlar ve gelişmesi için yol haritası sunar. 

SWOT analizinin bununla beraber, güçlülüğü geliştirmek ve güçsüzlüğü, riskleri ortadan kaldırmak, azaltmak 

için kullanılan etkili ve yararlı bir analiz tekniği olduğu söylenebilir. Bireyin amaçlarına uygun kararların 

alınmasında da büyük faydalar sunabilir (Ülgen ve Mirze, 2004, s. 80; Gürlek, 2002, s. 2).  
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 

Ölçme ve değerlendirme konusu içerisinde bireyi tanıma ve bireyi tanımanın amacı, bireyi hangi yönleri ile 

tanımamız gerektiği, ölçme ve değerlendirme için geliştirilmiş araçları kullanırken nelere dikkat etmemiz 

gerektiği, ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler ve ölçme sonuçlarını nasıl yorumlayacağımıza ilişkin 

bilgiler sunulmuştur. 

 

1. Bireyi Tanıma 

 

Birey, sürekli gelişim ve değişim halindeki bir varlıktır ve her birey tek ve benzersizdir. Her bireyin gelişim 

hızları ve nitelikleri farklıdır. Bunun için de her bireyin tanınması ve kendi ilgi, yetenek ve potansiyellerini 

geliştirmesine yardımcı olunması gereklidir. Bireyi tanımanın amacı, bireyin kendini tanımasını sağlamak, 

onun gelişmesine ve uyumuna yardımcı olmaktır (Abacı, 2008, s. 169). Bireyi tanıma ile problem nerede, 

neler yapılabilir, başarılı olabilmek için o bireye özgü teknikler neler olabilir, bireyin potansiyelleri nelerdir, 

gelişmesi için neler yapılmalıdır? vb. sorularına cevap aranır.  

 

2. Bireyi Tanımanın Amacı 

 

Bireylere ilgi ve yeteneklerine uygun eğitsel programlar ve meslekler seçmelerinde, başarısızlık, ilgisizlik ve 

sosyal uyumsuzluk vb. sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak; onların zayıf ve güçlü yönlerinin, ilgi 

tutum ve değer yargılarının, yetiştikleri çevrenin geliştirici ve engelleyici etkilerinin ayrıntılı olarak bilinmesine 

bağlıdır. Bu yüzden bireylerin seçimleri ve kararlarını kendilerini tanıyarak vermeleri önemlidir. Bireyin kendini 

gerçek bir şekilde tanımasında ise profesyonel bir yaklaşımın katkısı göz ardı edilemez. Bireyi tanımanın 

amaçları şu şekilde özetleyebiliriz (Özgüven, 2002, s. 46). 

1. Bireyin kendisini tanımasına ve gerçekçi bir benlik geliştirmesine yardım etmek, 

2. Herhangi bir konuda karar vermek için gerekli temel bilgilerin toplanmasını sağlamak, 

3. Yetenek ve ilgileri doğrultusunda bireyleri akademik programlara ve mesleklere yönlendirmek, 

4. Genelde ve okulda düzenlenecek eğitim programları için uygun olacak bireyleri ayırma ve 

sınıflandırma yapabilmek, 

5. İş verimi artırmak için bireylerin ve işin niteliklerine uygun kişileri seçmek ve yerleştirmek, 

6. Evlilik ve eş seçiminde bireylere yardımcı olmak, 

7. Bir kurumun özel amaçları için en uygun kişileri seçmek, 

8. Bireyin problemlerine uygun yardım ve tedavi hizmetini kararlaştırmak ve teşhis koymak, 

9. Bireylerin belirli konularda gelecekteki başarılarını yordamak, tahminlerde bulunmak.  

 

3. Bireyin Tanınması Gereken Yönleri 

 

Meslek danışmanlığında, hem uygun personelin seçilip işe yerleştirilmesi için hem de personelin gelişimini 

temin etmek için bireyi tanıma hizmetleri sunulmalıdır. Bireyi tanıma hizmetleri kapsamında, bireylerin, beden 

yapısı, sağlığı gibi fiziksel ve biyolojik özellikleri; genel ve özel yetenekleri, ilgileri, güdüleri, akademik 

geçmişi, başarısı, tutum ve değerleri, tercih ve beklentileri, benlik tasarımı, duygusal ve sosyal uyumu gibi 

davranışsal özellikleri; aile yapısı, eğitimi, ebeveyn tutumları, ekonomik durumu, sosyal imkanları gibi sosyo-

kültürel ve ekonomik koşulları açısından tanınmaları gerekmektedir. Başka bir ifadeyle bireylerin her yönüyle 

tanınması gereklidir. Can (2002, s. 85) ise bireylerin tanınması gereken yönlerini şu şekilde sınıflandırmıştır:  
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1. Beden gelişimi: Beden ölçüleri, ayak, boy, ağırlık v.s. gibi, bireyler ve cinsler arasındaki farklar 

“doğrudan” ölçülebilmektedir. 

2. Bireyin çevresi: Yapılan çeşitli araştırmalar aile çevresinin ve yakın çevrenin bireyin kişisel 

tutum ve değer yargıları ile alışkanlıklarının gelişiminde çok önemli etkileri olduğunu 

göstermiştir. Bu nedenle ana, baba ve kardeşler ve aile çevresine yakın kişilerin meslekleri, 

sağlıkları, eğitimleri, aile ilişkileri, sosyo-ekonomik durumları v.s. nitelikleri hakkındaki bilgiler 

toplanmalıdır. Ailenin ve kişinin bulunduğu yakın çevreye ait kültürel ve sosyal nitelikteki bilgiler 

de bireyin gelişim ve uyum özellikleri hakkında tamamlayıcı bilgiler verirler. Bu bilgiler bireyin 

gözlenen davranışlarının nedenlerinin anlaşılmasında ve bilinçli olarak bireye yardım edilmesinde 

kullanılır. (Özgüven, 2002, s. 9-15) 

3. Sağlık durumu: Bireyin beden sağlığı onun kişilik gelişimini olduğu kadar başarısını da 

etkilemektedir. Bu nedenle bireylerin zaman zaman boyu ve ağırlığı ölçülmeli, görme, işitme, 

konuşma bozukluğu, görünür beden sakatlığı olup olmadığı, önceden geçirdiği hastalıklar 

saptanmalı, her yıl en az bir kez sağlık kontrolünden geçirilmelidir. 

4. Yetenekleri: Yetenek, bireyin öğrenebilme gücüdür. Başka deyişle yetenek bireyin gelecekte 

neler yapacağını değil; eğitim aracılığıyla neler kazanabileceğini, neler yapılabileceğini 

göstermektedir. Böylece bireyin yetenekleri hakkında bilgi edinerek o bireyin gelecekteki 

başarısını kestirebilmek mümkün olabilmektedir. Bireyleri kendi potansiyelleri doğrultusunda 

yönlendirebilmek için öncelikle yeteneklerini tanımak gerekir. 

5. İlgileri: İlgi, bireyin bir şeyden hoşlanıp hoşlanmama derecesini ifade etmektedir. Örneğin, boş 

zamanlarında müzik dinleyen, harçlığını disket veya kasetlere harcayan, müzik konserlerini 

genellikle kaçırmayan, bir müzik aleti çalmak uğraşı veren bir kişinin müziğe karşı ilgisinin 

olduğu söylenebilir. Bireyin yetenekleri ile birlikte ilgisinin de bilinmesi, o bireyin bir alana veya 

mesleğe yönlendirilebilmesi için gereklidir. 

6. Başarısı: Bireyin başarı durumunun, üstün ve zayıf oldukları alanların bilinmesi başarısızlık 

nedenlerinin bulunup ortadan kaldırılmasına yardım edebilir. Ayrıca, geçmiş ve halihazırdaki 

başarısının bilinmesi, bireyin gelecekteki başarısının kestirilmesine, uygun bir alana ve mesleğe 

yönlendirilmesine yardım edebilir. 

7. Kişilik özellikleri: Bireyin yetenekleri, ilgileri, mizacı, duygusal yaşamı, alışkanlıkları, tavır ve 

değerleri, liderlik özellikleri, bağımsız davranabilme, duygusal kararlılık, başkalarıyla işbirliği 

yapabilme kişilik özellikleri arasındadır. 

8. Benlik algısı: Benlik, bireyin kendini nasıl gördüğüdür. Örneğin, bir kişi kendisini başarılı, zeki 

biri olarak görürken, diğer yandan kendisini düzensiz veya insan ilişkilerinde başarısız olarak 

tanımlayabilir. Bireyin geliştirdiği benlik algısı onun ruh sağlığı, meslek seçimi ve başarısı ile 

anlamlı olarak ilişkilidir. 

9. Sosyal destek sistemi: Sosyal destek sistemi, bireyin nasıl bir çevrede yaşadığını, aile 

çevresini, ailesi dışındaki diğer çevreyi; ailesi, arkadaşları, öğretmenleri, akrabaları, komşuları ve 

bireyin yaşamında önemli olan diğer kimselerle olan ilişkilerinin niteliğini; bu kimselerden ne 

derecede destek aldığını göstermektedir.  
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4. Bireyi Tanımada Temel İlke ve Anlayışlar 

 

Bireyi tanıma hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmesi için meslek danışmanlarının uyması 

gereken bazı ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler şu şekildedir (Kepçeoğlu, 1997, s. 75; Kuzgun, 1988, s. 82):  

 

1. Bireyi tanımanın asıl amacı onun kendisini tanımasına yardımcı olmaktır: Bu ilkeye göre asıl 

amaç bireyin kendi kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Bu anlamda meslek danışmanlığında bireyi 

tanıma; asıl amaca hizmet etme adına sadece bir araçtır. Bireyi tanıma hizmetleriyle elde edilen bilgiler her 

ne olursa olsun öncelikle bireyin kendisini tanıması için kullanılmıyor ve bu amaca hizmet etmiyorsa hiçbir 

önemi yoktur. Bu nedenle de toplanan tüm bilgilerin amaca hizmet edebilmesi ve işlevsellik kazanabilmesi 

için mutlaka ilgili kişilerle paylaşılması ve birlikte değerlendirmesi gerekmektedir.  

 

2. Meslek danışmanlığında bireyi tanıma hizmetleri tüm bireylere yönelik olmalı ve tüm bireyleri 

kapsamalıdır: Bireyi tanıma hizmeti sadece sorunlu olan bireylere veya sadece başarılı kişilere dönük bir 

hizmet olarak düşünülmemelidir. Bireyin başarısı, uyumu, psikolojik durumu her ne olura olsun kendisi için 

daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Bireyin kendisine ilişkin bilgisi artıkça farkındalığı ve 

bilinçliliği de artacaktır. Bununla birlikte bireyi tanıma amacıyla kullanılan her teknik her bireye uygulanmak 

zorunda değildir.  

 

3. Bireyi tanıma hizmetleri mutlaka takım halinde birlikte çalışmayı gerektirir: Meslek 

danışmanlığında bireyi tanıma hizmetlerinin tek bir kişi tarafından yürütülmesi ya da çok sayıda kişi 

tarafından birbirinden bağımız yürütülmesi son derece zor bir iştir. Bu nedenle de bireyleri tanıma adına 

kurum müdüründen başlayarak kurumda bulunan tüm yönetici, memur ve uzmanların işbirliği içinde olmaları 

gerekmektedir. Bu aynı zamanda bireyi tanıma hizmetlerinin daha etkili ve sağlıklı yürütülmesi ve amaca 

hizmet edebilmesi açısından da önem taşımaktadır. Sözü edilen işbirliği ve takım çalışmasında kurum 

müdürünün liderliğinde bireylerle daha yakın iletişim içinde bulunma fırsatına sahip meslek danışmanlarının 

yapılacak görev dağılımlarında destekleyici rol oynamaları şarttır.  

 

4. Bireyi tanıma hizmeti süreklidir: İnsan anne karnına düştüğü andan yaşamının son bulacağı ana 

kadar sürekli olan bir gelişim ve değişim içerisindedir. Gelişimin hızı her dönemde farklılık göstermektedir Bu 

nedenle de belirli dönmelerde elde edilen bilgilerin ve ölçümlerin değişim ve gelişimi göz ardı ederek daha 

sonraki dönemlerde aynen kullanılması, bireylerin kendilerini tanımaları açısından son derece sınırlı ve 

yanıltıcı olabilir. Bu nedenle bireylerin kendisini en doğru şekilde tanıyabilmesi açısından her yaş ve her sınıfta 

elde edilen bilgilerin bir arada ele alınması daha sağlıklı ve geçerli sonuçlar verecektir.  

 

5. Tanıma hizmetleri ile bireyler hakkında toplanan bilgiler geçerli ve güvenilir olmalıdır: Meslek 

danışmanlığında bireyi tanıma amacıyla kullanılan pek çok teknik ve ölçme aracı bulunmaktadır. Bu teknik ve 

ölçüm araçlarının bireyi tanıma hizmetine dönük kullanılabilmesi bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip 

olmayı, mesleki hazırlığı gerektirir. Yeterince uzmanlaşmadan ölçüm araçlarının kullanılması yanıltıcı ve bir o 

kadar sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Uzmanlaşma yanlıca kullanılacak ölçme aracını uygulamak demek 

değildir. Kullanılacak ölçme aracının geçerli ve güvenilir nitelikte olması, bireyi tanıma amacına dönük elde 

edilmek istenilen bilgiye uygun aracın seçilmesi, danışmanların ölçüm araçları konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmaları kadar uygulama esnasında kişisel kanı, görüş ve tutumlarını ölçüme yansıtmamaları da son derece 

önemlidir. Geçerliği ve güvenirliği çok yüksek dahi olsa hiçbir ölüm aracı ya da teknik bireyi bir bütün olarak 
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tanımaya yeterli değildir. Bu nedenle de bireyi tanıma amacıyla bir ya da birkaç ölçümden yola çıkarak 

genelleme yapmak doğru değildir. Olanaklar ölçüsünde mümkün olduğunca çok teknik ve ölçüm 

kullanılmasına özen gösterilmelidir.  

 

6. Bireyi tanıma hizmetlerinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarından elde edilen sonuçları çok 

dikkatli kullanmak gerekir: Geçerliği ve güvenirliği çok yüksek dahi olsa hiçbir ölüm aracı ya da teknik 

bireyi bir bütün olarak tanımaya yeterli değildir. Bu nedenle de bireyi tanıma amacıyla bir ya da birkaç 

ölçümden yola çıkarak genelleme yapmak doğru değildir. Olanaklar ölçüsünde mümkün olduğunca çok teknik 

ve ölçüm kullanılmasına özen gösterilmelidir. Sonuç olarak tek bir ölçüm aracına dayanarak çıkarımda 

bulunmak doğru değildir. Bireyi tanıma amacıyla yapılan tüm uygulamaları ve bunların sonuçlarını bir bütün 

olarak ele alıp birlikte yorumlamak gerekir. Unutulmaması ve özen gösterilmesi gereken bir diğer nokta da 

kullanılan ölçeklerin ardından öğrencileri sınıflama ya da etiketleme yanılgısına düşülmemesi gerektiğidir.  

 

7. Kurumlarda danışanlar hakkında çeşitli teknik ve araçlardan parça parça toplanan bilgiler, bir 

bütünlük halinde sınıflandırılmalı, özetlenmeli, danışanlarla paylaşılmak ve gerektiğinde diğer 

ilgililere sunulmak üzere dosyalanmalıdır: Danışanlar hakkında toplanan bilgileri en temel şekilde iki 

başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi genel bilgiler, ikincisi ise özel bilgilerdir. Genel bilgiler herkesle 

paylaşılabilecek nitelikte iken özel bilgiler daha gizli olup, bireyin sadece kendisi ve eğer gerekiyorsa en 

yakınları ile paylaşılabilecek nitelikteki kişisel bilgilerdir. Kimi zaman toplanan bilgilerin genel mi yoksa özel 

bilgi olduğu konusunda ayrım yapmak zor olabilir. Bu durumda buna karar verecek olan uzman eldeki bilginin 

başkaları tarafından öğrenildiği takdirde bireyin mutluluğunu, huzurunu ve gelişimini olumuz yönde 

etkileyebilecek nitelikte bir bilgi olup olmadığını dikkate almalıdır. Bu nedenle de danışmanların bilgileri 

sınıflandırma, dosyalama ve saklama işlemlerini gerçekleştirirken titiz davranmaları son derece önemlidir. 

Bilgilerin sınıflandırılması öğrencinin olumsuz etkilenebileceği durumlar karşısında korunmasını sağlayacaktır. 

Bilgilerin saklanması ve dosyalanması aynı zamanda danışman değişikliği gibi durumlarda da yeni gelen 

uzmanların bireyin geçmişi hakkında bilgi eksikliği yaşamalarına ve bu nedenle varılabilecek hatalı çıkarımlara 

da engel olacaktır.  

 

8. Kurumlarda danışanlar hakkında toplanan özel ve gizli olmayan genel bilgilerden, 

danışanların yanı sıra ilgili diğer danışmanların ve yöneticilerin yararlanması sağlanmalıdır: 

Genel bilgi olarak değerlendirilen bilgilerin paylaşılması, saklanması ve dosyalanması diğer danışmanlar ve 

yöneticiler açısından da bireyleri daha iyi tanıma ve kendisini tanımasına daha fazla yardımcı olma adına 

faydalı olabilecektir. Bununla birlikte danışanlar hakkında toplanan genel bilgilerden daha etkili 

yaralanılabilmesi için diğer meslek danışmanları ve yöneticilere de uzmanlar tarafından açıklayıcı bilgiler 

verilmesi ve yorumlanmasında yardımcı olunması gerekebilir.  

 

9. Bireyi tanıma hizmetleri sürdürülürken mesleki etik kurallarına mutlaka uyulmalıdır: Bireyi 

tanıma amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyet ve uygulamalarda etik ilkelerden bağımsız hareket 

edilmemelidir. Özellikle gizli bilgilerin kaydedilip saklanması, uygulanan psikolojik ölçme araçlarının bireyi 

tanıma amacına uygun nitelikte seçilip kullanılması, bireyi ve çevresindeki diğer kişileri zor durumda 

bırakabilecek etiketlemelerden kaçınılması ve buna benzer bireyi ve meslek danışmanlığı hizmetlerini olumsuz 

yönde etkileyecek mesleki etiğe uymayan her türlü davranış konusunda son derece titiz davranılması 

gerekmektedir. Aksi halde meslek danışmanlığı birimi ve etkinliklerine duyulan güven azalacak ve bu 

durumda bireylerin zarar görme olasılığı da artacaktır.  
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10. Tanıma hizmetlerinde bireylerin bütün yönleri ile tanınması bir ilke olarak benimsenmelidir: 

Bireyi tanıma hizmetlerinin temel amacı bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Birey tek yönlü bir 

varlık değildir. Bu nedenle de bireyi tek yönüyle ele almak yanıltıcı sonuçlar doğuracaktır. Bireyi bir bütün 

olarak ele alıp her yönüyle tanımaya çalışmak en doğrusudur. Bu amaçla olanaklar ölçüsünde bireyi tanıma 

çalışmaları sınırlandırılmayıp mümkün olduğunca geniş tutulmalıdır (Kepçeoğlu, 1997; Kuzgun, 1988). 

 

5. Bireyi Tanımada Kullanılan Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler 

 

Bireyi tanımada çeşitli ölçme araçları kullanır ve bunların sonuçlarından yararlanarak birey hakkında bir 

karara varırız. Ölçme sonuçlarının olabildiğince gerçeğe yakın ve objektif olabilmesi bu sonuçlara göre 

yapılacak değerlendirmelerin de o kadar yerinde ve isabetli olmasını sağlar. Bu sebeple ölçme araçlarından 

yararlanmak kaçınılmazdır. Ancak meslek danışmanlarının, bireyi tanımada kullanılan ölçme araçlarını 

seçerken bazı kriterlere dikkat etmesi gerekmektedir. Gysbers, Heppner ve Johnston (1998, s. 193) bu 

kriterleri şu şekilde sıralamışlardır: (a) geçerlik, (b) güvenirlik, (c) maliyet, (d) uygulama zamanı, (e) ölçme 

aracına danışanın vereceği tepki, (f) puanlama için gerekli olan eğitim, (g) puanlama zorluğu, (h) normlar, (ı) 

yorumlama için gerekli olan eğitim ve son olarak belki en önemlisi (i)ölçme aracının danışana yararlılığı. 

Güler, (2011, s. 40-55) ise bireyi tanımada kullanılan ölçme araçlarında bulunması gereken bu nitelikleri üç 

temel başlık altında toplamıştır: kullanışlılık, güvenirlik ve geçerlik. Aşağıda bunlar kısaca açıklanacaktır. 

 

5.1. Kullanışlılık 

 

Kullanışlılık, ölçme aracının hazırlanmasının, uygulanmasının ve puanlanmasının, ekonomik ve pratik 

olmasının derecesidir Bir testin sadece hazırlanma süresinin kısa olması yetmez. Aynı zamanda puanlama ve 

yorumlama için harcanan süre de bir testin ne kadar kullanışlı olacağını belirler (Erkan ve Gömleksiz, 2008, 

64). Kullanışlık, güvenirlik ve geçerliğin sağlanması koşuluyla istenen bir niteliktir ve ölçme aracının 

kullanışlılığı, güvenirliği ve geçerliği artırıcı yönde rol oynamalıdır (Güler, 2011, s. 55). 

 

5.2. Güvenirlik 

 

Güvenirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır; ölçülmek istenen belli bir şeyin sürekli olarak 

aynı sembolleri almasıdır; aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların 

alınmasıdır (Karasar, 2004, s. 148). Güvenirlik; ölçme sonuçlarının tesadüfî hatalardan arınık olma 

derecesidir. Güvenirlik farklı kavramlarla da ifade edilebilir: tutarlılık, kararlılık ve duyarlılık (Güler, 2011, s. 

45). 

 

Ölçme Aracının Güvenirliğini Arttırmanın Yolları: Ölçme araçlarının güvenirliliğini artırmanın bazı yolları 

bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi belirtilebilir (Güler, 2011, s. 43-55; Erkan ve Gömleksiz, 2008, s. 65): 

 

 Soru sayısını arttırmak: Ne kadar çok soru sorulursa o kadar duyarlı yani güvenilir sonuçlar 

elde edebiliriz. Ancak soru sayısının da bireyin seviyesi, yaşı, test ortamı, süresi gibi durumlara 

bağlı olarak mutlaka makul bir düzeyde tutulması gerekmektedir. Aksi takdirde güvenilir sonuç 

elde etmek için bireylerin cevaplayamayacakları kadar çok soru sormak hiç de doğru 

olmayacaktır. 



405 

 

 Soruları açık, anlaşılır ve net ifadelerle hazırlamak: Unutulmamalıdır ki testlerin amacı 

bireye ilişkin ölçülecek özellik açısından olabildiğince gerçek verilere ulaşmaktır. Bu sebeple 

ölçülmek istenilen özellik için sorulan sorular net ve açık olmalıdır ki bireyin soruyu tam olarak 

anlayıp bilip-bilmediğini ortaya koyabilmesi mümkün olsun. Şayet birey soruyu tam anlamazsa 

bizim öğrenmeye çalıştığımız bilgi düzeyini gözlemlememiz de mümkün olmayacaktır.  

 Bireyin teste motivasyonunu (güdülenmişliğini) arttırmak: Bu yapabilmenin iki farklı 

yolu bulunmaktadır. Bunlar: 

Testi uygulayan yapan kişi(ler)in tutumları: “Test” kavramı bile bireyde az ya da çok kaygı 

yaratır. Test sürecinde testi uygulayan kişilerin bireylerin bu kaygılarını azaltmaları, onların 

rahatlamasını sağlamaları çok önemlidir. Çünkü bireyin performans kaygısı ne kadar azalırsa, 

gerçek durumunu ortaya koyma olasılığı o kadar artacak, yani daha az hata yapacak ve test 

sonuçları da böylece daha güvenilir olabilecektir. 

Test süresini az ya da çok fazla olmayacak şekilde ayarlamak: Test süresinin bireyin seviyesine, 

testin zorluk düzeyine göre olabilecek en makul düzeyde vermek de ölçme sonuçlarının 

güvenirliği açısından çok önemlidir. Yetersiz test süresi bireyin soruları boş bırakmasına ya da 

atarak cevaplamasına sebep olacaktır ki bu da sonuçların güvenirliğini düşürür. Benzer şekilde 

gerekenden çok daha fazla verilen test süresi de güvenirliği olumsuz yönde etkilemektedir. Test 

süresinin çok fazla verilmesi halinde birey, ya yorgunluk vb. sebeplerle doğru verdiği cevaplarda 

çelişkiye düşmeye başlayarak yanlış cevaplara yönelmekte ya da kopya çekme eğilimi 

göstermektedir. Bu durumlar da yine ölçme sonuçlarının güvenirliğini düşürücü sebeplerdir.  

 Tesadüfi hata kaynaklarını olabildiğince azaltmak: Hata konusunda bahsedilen hata 

kaynakları (danışman, danışan, test ortamı ve test araçları) ne kadar engellenirse, ölçme 

sonuçları da o kadar güvenilir olacaktır. Danışmanın test sonuçlarını bildirirken göstereceği 

dikkat, bireyin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan teste hazır gelmesi, test ortamının ve test 

aracının sahip olması gereken özellikleri olabildiğince taşıması, testten elde edilen sonuçların da 

o ölçüde güvenilir olmasını sağlayacaktır (Güler, 2011; Erkan ve Gömleksiz, 2008). 

 

5.3. Geçerlik 

 

Ölçme aracının amacına hizmet etme derecesidir. Ölçme aracının ölçmesi istenilen özelliği başka özellikleri 

karıştırmadan ölçebilmesinin derecesidir (Güler, 2011, s. 49; Karasar, 2004, s. 149). Ölçme aracının geçerli 

olabilmesi için güvenilir olması şarttır ancak yeterli değildir. Güvenilir olan her ölçme aracı geçerli olmayabilir. 

Bir ölçme aracının geçerliği varsa mutlaka güvenilirdir. Bunun yanı sıra Murphy ve Davidshofer, (1991, s. 

105) ölçme aracının geçerliğinin tek başına yeterli olmayacağını, bunun yanı sıra bir de ölçme sonucunda 

alınan kararların da geçerliğinin olması gerektiğini ifade etmektedirler. 

 

Geçerliği Arttırmanın Yolları: Ölçme araçlarının geçerliliği artırmanın bazı yolları bulunmaktadır. Bunlar 

aşağıdaki gibi belirtilebilir (Güler, 2011, s. 53): 

 Testteki soruların güçlük düzeyleri danışanların düzeylerine ve testin amacına uygun olarak 

hazırlanmalıdır. 

 Her yıl aynı sorular kullanılmamalıdır.  

 Testten önce sorular açıklanmamalı, testte ipucu verilmemelidir. 

 Sorular belirli bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. 

 Güvenirliği arttırmak için yapılacaklar aynı zamanda geçerliği arttırmanın da bir yoludur. 
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6. Test Sonuçlarının Yorumlanması 

 

Meslek danışmanlığında kullanılacak testlerin geçerli, güvenilir ve kullanışlı olması son derece önemlidir. 

Ancak bununla birlikte kullanılacak testin seçilmesi ve uygulanmasından daha da önemlisi test sonuçlarının 

doğru olarak yorumlanmasıdır. Testin sonuçları doğru olarak yorumlanmadığı ve bireylere ya da öğrencilere 

ulaştırılmadığı takdirde doğru olarak seçilmesinin ve uygulanmasının da bir işlevi kalmayacaktır (Kepçeoğlu, 

1997, s. 145; Kaya ve Kutlu, 2005, s. 310). 

Testlerin yorumlanması aşamasında çeşitli tekniklerden yararlanılmaktadır. Özellikle testi yorumlayacak kişi 

ya da kişilerin yaklaşım biçimleri ve bireyle ya da öğrenciyle kuracağı iletişim biçimi bu açıdan önem 

taşımaktadır. Ayrıca her testin uygulanması ve yorumlanması farklı düzeyde bilgi, beceri ve uzmanlık 

gerektirmektedir. Bazı testlerin puanlanması ve yorumlanması belirli düzeyde istatistiksel kavram ve teknikler 

konusunda bilgi sahibi olmayı gerekli kılabilmektedir. Hangi durumlarda hangi istatistiksel tekniklerin 

kullanılması gerektiği amaçlara ve duruma göre uzmanlar tarafından belirlenmeli ve gerektiğinde yetkili 

uzmanlardan yardım alınmalıdır. Bunun yanı sıra test sonuçları yorumlanırken, başka teknikler kullanılarak 

birey hakkında elde edilmiş bilgilerin de göz önünde bulundurulması da daha sağlıklı bir yorumlama 

yapabilmede yardımcı olacaktır. Son olarak test sonuçları ilgili bireylerle paylaşılırken bireyi seçim yapma ve 

karar verme gibi konularda zorlamak etik değildir. Bu nedenle de meslek danışmanının temel amacı, bireyin 

durumla ilgili bilgi ve bilinçlilik düzeyini arttırmak ve onun kendi kişisel tercihini vermesinde yardımcı olmak 

olmalıdır (Kepçeoğlu, 1997, s. 145; Kaya ve Kutlu, 2005, s. 310).  

 

7.Test Puanlarını Etkileyen Bazı Faktörler 

 

Test puanını etkileyen, testin uygulanması veya kişinin test puanları ile olan etkileşimi ile ilgili bazı temel 

problemler vardır. Test puanları, puanın nedeni hakkında fikir vermediği için danışmanın bunları dikkate 

alması gerekir. Bireyin test puanını etkileyen faktörler çeşitli kaynaklardan ileri gelebilir. Bunlar arasında; 

testin verildiği ortam, testi uygulayan kişiye özgü faktörler, testi alan kişinin durumuna ilişkin faktörler, 

uygulanan psikolojik teste ilişkin faktörler sayılabilir (Özgüven, 2004, s. 375): 

 

Testin verildiği ortam 

Testin verildiği oda belirli sınırlar içinde bireyin performansını etkiler. Oda ne büyük ne de küçük olmalıdır. İyi 

ışıklandırılmış olmalı ve perde ve pencereler kapalı tutulmalıdır. Bu danışanın dikkatinin dağılmaması için 

gizlilik açısından önemlidir. Odada telefon kullanılması veya odaya sürekli girip çıkmak da danışanın dikkatini 

dağıtacak ve motivasyonunu olumsuz etkileyecektir.  

 

Testi uygulayan kişiye yönelik faktörler 

Testi uygulayan kişinin, test için belirlenen koşul ve standartlara uyması gerekmektedir. Test ile ilgili 

açıklamalar uygun ses tonu ile danışana aktarılmalıdır. Danışman, testi alan danışanlara karşı uyumlu ve 

dostça bir ilişki kurmalı danışana güven vermelidir. Testi alan kişinin motivasyonunu artırmak için soruları 

samimi bir şekilde cevaplamasının ve uygulayıcı ile işbirliği yapmasının önemini vurgulamalıdır. 

 

Testi alan kişiye ilişkin faktörler 
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Testi alan bireyin sağlık durumu, motivasyonu, test kaygısı, testler üzerinde daha önceden pratik yapmış 

olması, bilerek yanlış cevap vermesi, kopya çekmesi cevapların kalıplaşması, toto oynama ve toplumsal, 

kültürel önyargılar test puanlarını etkileyen faktörler arasında sayılabilir.  

 

Uygulanan psikolojik teste ilişkin faktörler 

Test maddelerinin yazımı, düzeni, testin genel düzeni, açıklama ve testlerde kullanılan materyaller test 

puanlarını etkileyen faktörler arasında sayılabilir.  

 

8. Testlerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Bazı Etik Kurallar 

 

Mesleki rehberlik hizmetlerinde testler kullanılırken uzmanların önemle uymaları gereken bazı etik (ahlaki) 

kurallar vardır. Bunlar özetle şöyle sıralanabilir (Abacı, 2008, s. 173): 

1. Meslek danışmanlığına başlamak için mutlaka bazı testlere sahip olmak ve bireylere test 

uygulamak gerekmez.  

2. Testler bireyi tanımada ve bireyin kendini tanımasında yardımcı olmada kullanılan çeşitli araç ve 

tekniklerden sadece bir tanesidir. Buna göre test sonuçları birey hakkında toplanan diğer 

bilgilerle bir arada kullanılmalıdır.  

3. Psikolojik testler birbirinden çok farklıdır. Her testin uygulanması, puanlanması ve sonuçların 

yorumlanması faklı düzeylerde bilgi, beceri ve mesleki hazırlık ister. Buna göre, her danışmanın 

kendi ehillik sınırını aşan testleri seçme, uygulama, puanlama ve yorumlama işinden kesinlikle 

kaçınmalıdır.  

4. Danışmanlar test kullanmak istediklerinde amaçlarının ne olduğunu açık ve seçik olarak 

belirlemelidir. Amacı belli olmayan hiçbir test uygulamasının, gereği ve de yararı yoktur.  

5. Seçilen testler yeterli düzeyde geçerli, güvenilir ve kullanışlı olmalıdır.  

6. Testler, hazırlanışlarında saptanmış olan belirli ortam ve koşullar altında uygulamalıdır. Bu ortam 

ve koşullardan sapma durumları ve bunların sonuçlar üzerinde yapabileceği değişiklikler 

uzmanlar tarafından dikkatle ele alınıp incelenmelidir.  

7. Testler, testlerin amaçları ve uygulamaları gibi konularda bireylere veya kamuya herhangi bir bilgi 

verirken, bu bilgilerin doğru olmasına ve yanlış anlamaya neden olmamasına özen 

gösterilmelidir.  

8. Test sonuçlarının kimlerle paylaşılabileceği ve bu sonuçları kimlerin kullanabileceği testi alan birey 

ile kararlaştırılmalıdır.  

9. Testin yazarı ya da yayın hakkına sahip olan kuruluştan, yazılı izin almadan bir testin tamamı veya 

baz kısımları üzerinde bir değişiklik yapılmamalı; test yeniden basılmamalı; başka kaynaklara 

aktarılmamalı, ticari amaçla kullanılmamalı ve asla bir başkasına mal edilmemelidir.  

10. Uzmanlar ya da testleri kullanan kişiler ellerindeki testin gizliliğini ve güvenirliğini korumak 

zorundadırlar (Kepçeoğlu, 1997).  

 

9. Testlerin Uygulanmasında Bilgisayar Kullanımı 

 

Bireyi tanımada kullanılan testlerde bilgisayar kullanımı iki şekilde gerçekleşmektedir: Testin danışana 

bilgisayar aracılığıyla verilmesi veya testten alınan puanların bilgisayar aracılığıyla değerlendirilmesi. Psikolojik 

danışma, mesleğe yöneltme, meslek seçimi, personel ve öğrenci seçimi, klinik hizmetleri gibi pek çok alanda 

bireylere ilişkin başarı, yetenek, ilgi, tutum, ve kişilik testleri sonuçlarını yorumlamada bilgisayar kullanımı 
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işlem hızı ve işlem hatasını azaltmak açısından büyük yararlar sağlamaktadır. Projektif testlerin dışında her 

türlü testin yorumlanmasında kullanılabilmektedir. Ancak bireye ilişkin verileri bütünü ile değerlendirecek ve 

son kararı verecek kişi alanın sorumluları ve uzman kişilerdir. Bilgisayar sadece, yorum için gerekli bilgilerin 

analizinde hız kazandırmakta, uzmana kişinin yorumuna kolaylık ve zenginlik getirmekte, zaman ve enerjide 

ekonomiklik sağlamaktadır (Özgüven, 2004, s. 81).  
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TESTLER 

 

Bireyi tanıma amacıyla kullanılan tekniklerin, ilgili kaynaklar incelendiğinde, uzmanlarca kabul edilen tek bir 

sınıflama modeline sahip olmadığı görülmektedir. Sınıflamalarda görülen bu farklılıklar bu amaçla değişik 

ölçütlerin kullanılmasından kaynaklanmakta ve seçilen ölçüte göre de doğal olarak sınıflamalar değişmektedir. 

Örneğin; bu teknikler bir ölçüte göre test ve test dışı teknikler olarak iki gruba ayrılır. Buna göre çeşitli 

yetenek, kişilik, ilgi ve tutum envanterleri, envanterler test grubuna; anket, görüşme, gözlem test dışı 

teknikler grubuna dahil olmaktadır. Bunun yanında bilginin kaynağı, bilginin elde ediliş süreci ve bilgilerin 

toplanmasında yapılması olası hata kaynakları ölçüt alınarak farklı sınıflamalar da yapılmıştır. Bu ölçütlere 

göre bireyi tanıma teknikleri 4 yaklaşım içinde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama şöyledir: standart testler, 

durumsal testler, kendini anlatma teknikleri ve gözlemsel teknikler (Özgüven, 1998a, s. 48). Ancak testler 

sınıflandırılırken genel olarak altı ölçüte göre gruplandırılma yapılmaktadır. Bu boyut ya da ölçütler şu şekilde 

sıralanabilir (Kepçeoğlu, 1997, s. 78):  

1. Standart Testler- Öğretmen Yapımı Testler  

2. Bireysel Testler- Grup Testleri  

3. Hız Testleri- Güç Testleri  

4. Performans Testleri-Kâğıt, kalem Testleri  

5. Objektif Testler-Sübjektif Testler  

6. Maksimum Performans Testleri-Tipik Performans Testleri  

Meslek danışmanlığında kullanılabilecek testler ise ölçtüğü nitelik ve amacına göre genel olarak beş ana 

başlık altında toplanabilir: 

1. Yetenek Testleri  

2. Başarı Testleri  

3. İlgi Envanterleri  

4. Kişilik Testleri  

5. Tutum Ölçekleri  

 

1. Yetenek Testleri 

 

 Yetenek, herhangi bir şeyi öğrenmek, iyi bir iş yapmak ve tamamlamak veya bir duruma başarı ile uymak 

konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç ve yine bireyin kalıtımsal olarak öğrenmesini 

çerçeveleyen sınır olarak tanımlanır. Bununla birlikte yeteneklerin, bugün yetenek testlerinden elde edilen 

puanların, kalıtım ile çevre ve eğitim etkinliklerinin bir ürünü olduğu kabul edilmektedir (Kemertaş, 2001, s. 

30). Mesleki rehberlik alanında bireye gereken yardımların en iyi şekilde yapılabilmesi için, onun bilinmesi 

gereken en önemli yönünü yetenekleri oluşturmaktadır. Bu nedenle de yetenek testleri mesleki rehberlik 

hizmetlerinde en yoğun olarak kullanılan testlerdir. Yetenek testleri bireylerin zihinsel, akademik ve özel 

yetenekleri hakkında bilgi edinmek amacıyla geliştirilmiş ölçüm araçlarıdır. Bireyin ya da öğrencinin 

öğrendiklerinden çok öğrenme güçlerini ölçmeye yönelik araçlar olarak değerlendirilen yetenek testleri 

bireyin ne yaptığını değil, en iyi neleri yapabileceğini gösterir. Sperman’ın (1927) yeteneklerle ilgili iki faktör 

kuramından bu yana yetenek testleri, “genel yetenek” ve “özel yetenek” olmak üzere iki temel faktöre ilişkin 

iki ayrı kategori olarak incelenmektedir.  
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1.1. Genel Yetenek Testleri 

 

Bu testler için zeka testleri teriminin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte günümüzde 

bazı sınırlıklılarından dolayı daha çok genel yetenek veya tarama testleri ifadeleri kullanılmaktadır. Genel 

yetenek testleri, bireyin her çeşit performans ve davranışı için gerekli genel bir güç olarak 

nitelendirilmektedir. Genel yetenek testleri ile, zihinsel sürecin çeşitli boyutları, sözlü ya da yazılı anlatımı 

kolayca kavrama, sayısal işlemleri doğru ve hızlı yapabilme, nesneler arasındaki ilişkiyi görebilme (yer, uzay 

ve zaman ilişkileri), genel akıl yürütme, mantıksal düşünme gibi bireyin çok çeşitli yönleri ölçülebilmektedir. 

Bireylerin akademik başarıları ile zeka düzeyleri arasındaki ilişkinin yüksekliği (.50 ile .70 arasında) nedeniyle 

genel yetenek testlerinin çoğu zaman bireylerin geleceğe dönük başarılarını tahmin etme ve yordama 

amacıyla kullanıldığı görülmektedir (Özgüven, 1998a, s. 67; Kemertaş; 2001, s. 30).  

 

1.2. Özel Yetenek Testleri 

 

Özel yetenek adından da anlaşılacağı üzere bireyin bazı özel alanlardaki başarısı için gerekli güçler olarak 

nitelendirilmektedir (Özgüven, 1998a, s. 60). Özel yetenek, “herhangi bir beceri alanında bir şeyler öğrenme 

olanağı verildiği zaman insanın bundan yararlanma gücü” olarak tanımlanmaktadır (Baymur, 1996, s. 84). 

Özel yeteneğe ilişkin tanım ve nitelendirilmeden de anlaşılacağı üzere, özel yetenek testleri ile bireylerin özel 

yetenek isteyen mesleklere yöneltilmesi ya da seçilmesi sağlanmaktadır. Bilindiği üzere bazı meslekler genel 

yeteneğin yanı sıra belirli özel yeteneklere sahip olmayı da gerektirmektedir. Örneğin beden eğitimi 

öğretmeni ya da sporcu olmak isteyen bir öğrencinin sportif yeteneklere, ressam olmak isteyen öğrencinin 

resim, sanat, görsellik vb yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Resim, müzik, spor, el becerisi, dans, vb 

gibi özel yetenekler bireye doğuştan gelen ve uygun ortamlarda ortaya çıkabilen yeteneklerdir.  

 

1.3. Yetenek Testlerinin Sıklıkla Kullanıldığı Durumlar 

 

Özel yetenek testlerinin en çok kullanıldığı durumlar aşağıda sıralanmıştır (Özgüven, 1998a, s. 67; Kemertaş, 

2001, s. 30).  

1. Öğrencilerin, bir mesleği ve öğrenim dalını seçmesinde ve yöneltilmesinde genel yetenek ve daha 

sınırlı olarak da özel yetenek testlerinden yararlanılır.  

2. Özel eğitim programları için üstün ve düşük zeka seviyelerine sahip olan öğrencilerin seçimi ve 

sınıflandırılmasında yetenek testlerinden (genel yetenek testleri) faydalanılır.  

3. Öğrencilerin gerek akademik, gerek pratik gerekse seçmeli derslerden hangilerini izlemeleri 

konusunda en uygun kararı verebilmek konusunda yetenek testlerinden yararlanılır.  

4. Öğrencilerin yetenek seviyeleriyle örtüşür nitelikte bir başarı gösterip göstermedikleri anlamak 

amacıyla yapılan yetenek ve başarı karşılaştırmalarında kullanılır.  

5. Öğretmenlerin ve danışmanların öğrencileri tanıma amaçlarına dönük olarak yetenek testlerinden 

(genel yetenek) faydalanılmaktadır. Öğretmenlerin genel yetenek düzeyi geri olan öğrencileri 

kolayca fark ederken, genel yetenek düzeyleri yüksek olan öğrencileri normallerden ayırt etmede 

zorluk yaşadıkları bilinmektedir.  

6. Öğrencilerin duygusal problemlerinin ve uyum problemlerinin incelenmesinde problemi teşhis etme 

amacıyla da genel yetenek testlerinden yararlanılır.  

7. Eğitim ve meslek danışmanlığı alanlarında yetenek testleri yaygın olarak kullanılır.  

8. İş potansiyelini belirleme ve yeteneklerin ölçülmesinde de kullanılır.  
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2. Başarı Testleri 

 

Genel yetenek kavramı, bireyin öğrenme gücü olarak, eğitim ve çevre olanakları ile ne derece 

öğrenebileceğinin ve ne derecede bilgi ve beceri kazanabileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Başarı ise, gerek hayatta, gerek iş yaşamında gerekse okulda belirli bir ders veya akademik programdan 

bireyin ne derece yararlanabileceğinin bir ölçüsüdür (Kemertaş, 2001, s. 31). Başarı testleri, eğitim süreci 

içerisinde, öğrencilerin belirli bilgi, ünite ya da ders alanlarında öğrenme düzeylerini ölçmek amacıyla 

hazırlanmış testlerdir. Dolayısıyla başarı testleri daha ziyade “bireylerin geçmiş akademik yaşantılarını 

belirlemek amacıyla” kullanılır. Başarı testleri genel olarak “Standart Başarı Testleri” ve “Öğretmen Yapısı 

Başarı Testleri” olmak üzere iki grup altında değerlendirilir.  

 

2.1. Standart Başarı Testleri 

 

Bu testler, belirli bir konu, ünite veya konu alanını esas alarak hazırlanmış, bireyin öğrenme çevresini ve 

içinde bulunduğu koşulları dikkate alamayan, hazırlandığı alanda genel olarak kullanılabilen standart ölçme 

araçlarıdır (Kemertaş, 2001, s. 31). Standart başarı testleri, test uzmanları tarafından hazırlanır, uygulanır ve 

değerlendirilir, yapılan uygulama ve değerlendirmeler de standarttır. “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi” 

tarafından yapılan, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), Orta Öğretim Kurumları Sınavı (OKS), Kamu Personel Seçme 

Sınavı (KPSS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye 

Tespit Sınavı (KPDS), Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), 

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (KBYS), Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Dikey 

Geçiş Sınavı (DGS) gibi sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk 

Sınavı, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Sınavları gibi sınavlar 

standart başarı testlerine örnek verilebilir.  

 

2.2. Öğretmen Yapısı Başarı Testleri 

 

Bu testler, öğrenme çevresini, öğrencileri ve öğretilen kadarını dikkate alarak öğretmenlerin, öğrettikleri 

konuların öğrenilme derecesini ölçmek amacıyla hazırladıkları testlerdir. Akademik başarının ölçülmesi 

amacıyla belirli sınıf seviyeleri için hazırlanmış standart başarı testlerine ulaşmak zordur. Bu nedenle, 

akademik başarının ölçüsü olarak öğretmen yapısı testlerden yararlanılır. Öğretmen yapısı testler çalışmanın 

yapıldığı zamana göre değerlendirilir. Genellikle öğretmen yapımı testlerde, yıl içi ve yılsonunda yapılan 

sınavların ortalamaları alınarak ya da yapılan sınavlar için belirlenen yüzdelik payları dikkate alınarak ulaşılan 

notlar, sınavların yapıldığı döneme ilişkin olarak öğrencilerin başarısı hakkında değerlendirme yapmada 

kullanılır (Abacı, 2008, s. 177).  

 

3. İlgi Envanterleri 

 

Roe’ye (1964) göre ilgi, “bir kimsenin özel bir çaba sarf etmeden, dikkat ettiği, gözlediği, üzerinde durup 

düşündüğü ve zevk alarak yaptığı şeyler” olarak tanımlanmaktadır. Strong (1943) ise ilgiyi, “bireyin bir kişiye, 

objeye, ya da etkinliğe karşı sürekli olarak hoşlanma, hoşlanmama, kayıtsız kalma şeklinde gösterdiği 

tepkiler” olarak tanımlamaktadır (Özgüven, 1998b: s. 269). Claparede ilginin “yaşayan bir varlık koruyucu ve 

geliştirici bir kuvvet” olduğunu; John Dewey “ erek ve maksatlarını geliştirmek için insanı hareket ve etkinliğe 
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sevk eden bir kuvvet olduğunu”, Adolf Ferrier ise “ilgi olmadan, yani zorla ve istemeksizin kazandırılmak 

istenen bilgilerin, ölü fikirlerden ibaret olduğunu” ifade etmişlerdir (Aytuna, 1961, s. 69). Bu tanımlardan ve 

fikirlerden de açıkça görüldüğü üzere öğrenme yaşantısında ilgilerin önemi son derece büyüktür. Öğrenciler 

ilgi duydukları konuları öğrenmeye daha istekli olup, daha kolay öğrenebilirler ve bu şekilde öğrenilen 

bilgilerin kalıcılığı da daha fazla olmaktadır. Öğrencilerin ilgilerini bilmek onların öğrenme yaşantılarını daha 

zevkli hale getirerek kolaylaştırmak ve aynı zamanda hızlandırmak, eğitsel ve mesleki anlamda doğru 

seçimler yapabilmelerine yardımcı olmak açısından son derece önem taşır.  

İlgi envanterleri bireylerin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları yönlerini daha iyi tanıyarak, ileride doyum 

sağlayacağı alanları seçmelerine yardımcı olan ölçme araçlarıdır. Bu nedenle de ilgi envanterleri, meslek 

danışmanlığında daha çok eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. İlgi envanterleri 

“Eğitsel rehberlik” kapsamında, öğrencinin ilgi duyduğu alana, programa, derse ya da kursa yönelmesinde 

yardımcı olmaktadır. Benzer şekilde “meslek danışmanlığı” kapsamında danışanın ilgi duyduğu alanlara dönük 

meslek ve iş seçmelerine” yardımcı olmak amacıyla “İlgi envanterlerinden” yararlanılmaktadır. Burada 

unutulmaması gereken önemli nokta bireyin herhangi bir mesleğe ya da işe dönük seçim yapmasında 

yardımcı olurken, onun ilgi alanları ve yeteneklerini bir arada değerlendirmeye almaktır. İlgi ve yeteneklere 

uygun alan, meslek ve iş seçimi bireylerin mesleklerinde daha başarılı olmalarında son derece önemlidir. 

Meslekteki başarı ve memnuniyetin yüksek olması bireyin iş yaşamında olduğu kadar genel hayatı ve aile 

yaşamı açısından da önem taşır.  

Bununla birlikte bireylerin ilgilerinin çok sayıda olması ve çeşitlilik göstermesi nedeniyle ilgi envanterlerinin 

sınırlandırıldığı görülmektedir. Benzer ya da farklı nitelikte pek çok ilgi envanterinde az çok birbirine benzeyen 

ilgilere yer verildiği bilinmektedir. Örneğin, Thurstone İlgi Envanteri ile 9 çeşit ilgi ölçülmektedir. Bunlar ; 

"Aritmetik İşler”, “Biyoloji Bilimleri”, “Dil”, “Fizik Bilimleri”, “Hesap İşleri”, “Yönetim İşleri”, “Müzik”, “Ticaret”, 

ve “Yardım İşleri” alanlarından oluşmaktadır.  

 

3.1. Sık Kullanılan İlgi Envanterleri 

 

Psikolojik danışma ve rehberlik etkinlikleri içeriğinde eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetleri kapsamında 

ülkemizde sıklıkla kullanılan ilgi envanterleri şu şekildedir (Abacı, 2008, s. 180): 

Kuder İlgi Alanları Tercihi Envanteri: Bireyin meslek ilgilerini belirlemek amacıyla uygulanmaktadır. 

Bireyi ilgi alanına göre bir mesleğe yöneltmek amacıyla kullanılmaktadır.  

Kendini Değerlendirme Envanteri (Y. Kuzgun): Meslek seçiminde ya da program seçiminde sorun 

yaşayan öğrencilere uygulanmaktadır. Uygulanma amacı; Öğrencilerin, yetenekleri, ilgileri, meslek değerleri 

ile ilgili sağlıklı kararlar verebilmelerine yardımcı olmaktır.  

Thurstone İlgi Envanteri: İş ve mesleklerle ilgili çeşitli ilgi alanlarına ilişkin bilgi vermektedir. Bu alanlar; 

Aritmetik İşleri, Biyoloji Bilimleri, Dil, Fizik Bilimleri, Hesap İşleri, Yönetim İşleri, Müzik, Ticaret, Yardım İşleri 

alanlarıdır.  

Mesleki Yönelim Envanteri (M. Kepçeoğlu): Bu ilgi envanteri bireyin, çeşitli iş ve mesleklere olan ilgi ve 

isteklerini ortaya koymaktadır. Buna göre birey, envanter sonuçları ile iş ve mesleklere yönelmesinde ilgi ve 

isteklerine uygun doğru seçimler yapmasına yardımcı olur.  

 

3.2. İlgi Envanterleri Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

 

İlgi envanterleri kullanılırken gözünde bulundurulması gereken bazı önemli noktalar vardır (Özgüven, 1998b, 

s. 284; Tan, 2000, s. 225; Kuzgun, 1988, s. 68).  
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 İlgiler zamanla ve yaşla birlikte durağanlık ve süreklilik kazanır. Örneğin mesleki ilgiler yaklaşık 

olarak 17 yaşlarında ayrımlaşmaya başlamaktadır. Ergenlik çağına rastlayan ve öğrencilerin lise 

ve dengi okullarda öğrenimlerini sürdürdükleri bu dönemde öğrenciler bir meslek alanına doğru 

yönelmektedir. Bu nedenle bu dönemde ilgilerin sağlıklı bir şekilde ölçülmesi ve öğrencinin takip 

edilmesi son derece önemlidir. İlgilerin ayrımlaşmamış ya da kararlılık kazanmamış olması 

nedeniyle daha önceki dönemlerde, önemli kararlar almak için ilgi envanterlerinin kullanılması 

gerekir.  

 Bireyin bir alana karşı ilgi duyması, onun o alanda başarılı olacağı anlamına gelmemektedir. 

Bireyin ilgisi onun başarısını yordamaktan daha çok o alan ya da işten alacağı doyumu 

yordamak için kullanılır. Bu bireyin ilgi duyduğu işi severek yapacağı ve bu işte mutlu olabileceği 

anlamına gelmektedir. Zaten başarı sağlamadığı takdirde bireyin bir alana sürekli ilgi uyması 

mümkün değildir.  

 Bireyin bir alanda ilgisinin olması onun o alanda yetenekli olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle 

de bireyin yetenekleri dikkate alınmadan sadece ilgilerine dönük olarak bir alana yönelmesi 

sakıncalıdır. Bireyin ilgi duyduğu alanda yeteneği o alana yöneldiği takdirde başarısız olacaktır. 

Bu başarısızlık da zamanla ilgisini kaybetmesine neden olabilir. Meslek danışmanlığı faaliyetleri 

kapsamında bireyin kendisi için en uygun alan ya da mesleğe yönelmesinde en sağlıklı uygulama 

bireyin hem ilgi duyduğu hem de yetenekli olduğu alanlara yönelmesidir.  

 İlgilerin çeşitliliği ve çok sayıda olması nedeniyle ilgi envanterleri belirli sayıda alanla 

sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte teknolojik düzeyde toplum ve sanayide olan gelişmelerin 

bireylerin ilgi alanlarının ve meslek gruplarının değişmesine yol açtığı görülmektedir. Bunun 

doğal bir sonucu olarak ilgi envanterlerinin çoğu kez kişilerin ilgi alanlarını belirlemede yetersiz 

kalması kaçınılmazdır. Bu nedenle de öğrencilerin ve bireylerin ilgi alanlarını belirlerken farklı ilgi 

alanlarını ölçen ilgi envanterleri kullanılmasında yarar vardır.  

 İlgi envanterlerinin sonuçları, bireyler hakkında toplanan diğer bilgilerle karşılaştırılıp, 

yorumlanmalıdır. Bireyi sadece ilgilerine dönük olarak bir alana ya da mesleğe yöneltmek 

sakıncalıdır.  

 Rasyonel yaklaşımla geliştirilen ilgi envanterlerinde her zaman için bir yanılma payı olabileceği 

ihtimali unutulmamalı ve testle ilgili açıklama yapılırken, bireyin kendini gerçekçi olarak 

anlatmasının önemi vurgulanmalıdır.  

 

4. Kişilik Testleri ve Envanterleri 

 

İnsanları birbirlerinden farklı kılan, kendisi ve çevresindekilere bakış açıları, insanlarla kurabildiği ilişki 

düzeyleri ve tepkilerini kapsayan çeşitli ortamlarda kendini gösteren bedensel, düşünsel ve ruhsal 

özelliklerdir. Bireyin kendini, çevresini, olayları algılama şekli ve bunlara verdiği tepkiler kişilik özelliklerini 

oluşturur. Buna göre; kişilik, kişinin bütün bedensel, zihinsel, özelliklerinin, duygusal ve sosyal gelişiminin, 

ilgilerinin, yeteneklerinin, alışkanlıklarının, tutumlarının, içgüdülerinin, dürtülerinin, eğilimlerinin, kazanılmış 

deneyimlerinin ve yaşantısının bir bütünüdür. Dolayısıyla kişilik bireyin tüm özelliklerini kapsamaktadır. 

Bireyin tüm özeliklerinin karşılıklı iletişimi kişiliğini oluşturmaktadır ki bu kişiliğin anlaşılmasını oldukça 

karmaşık kılar. Bu nedenle kişilik tipleri sınıflandırılmaktadır. Buradaki temel amaç; kişilerin, olaylar 

karşısındaki tepkilerinin yarattığı sorunlarla başa çıkmalarında onlara yardımcı olmaktır. Meslek 

danışmanlığında bireylerin kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, oldukça önemlidir. Kişiliğe dair çok 

sayıda özellik olduğundan kişilik testleri ve envanterlerinin daha çok bireylerin psikolojik yardıma ihtiyaç 
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duyup duymadığını belirlemek, sorun yaşamakta olan bireylerin problemlerine dönük doğru tespitler 

yapabilmek, bireyin kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olmak, bireylerin kişilik örüntüleriyle uyumlu 

tercihler (özellikle alan tercihleri ve meslek ve iş seçimleri) yapmalarına yardımcı olabilmek amacıyla 

kullanıldığı görülmektedir. Kişilik test ve envanterleri, kendini anlatma (self-report) tekniğinden yararlanarak 

bireylerin kişilik özelliklerini, psikolojik ihtiyaç ve değerlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış ölçüm araçlarıdır 

(Abacı, 2008, s. 177; Özgüven, 1998b, s. 298).  

Özgüven’e (1994) göre bir bireyin “neyi ne kadar yaptığı” onun başarısını , “neyi ne kadar yapabileceği” onun 

yeteneğini gösterirken, “neyi ne kadar yapmak istediği” ise onun ilgisini göstermektedir. Kişilik testleri ise 

daha çok bireyin ne yaptığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Başka bir ifadeyle kişilik testleri davranış 

ölçekleridir ve daha çok bireylerin kişisel ve sosyal nitelikleri ve uyum düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş 

ölçüm araçlarıdır (Yeşilyaprak, 2003, s. 127).  

Kişilik envanterleri, projektif kişilik testleri ve objektif kişilik envanterleri olarak iki grup altında ele 

alınmaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik etkinlikleri içeriğinde ülkemizde sıklıkla kullanılan kişilik 

envanterleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

4.1. Projektif Kişilik Testleri 

 

Kişiliğin değerlendirilmesinde kullanılan "projektif teknikler" açık seçik olmayan uyarıcılara karşı bireylerin 

gösterdiği kişisel ve öznel tepkilere dayanan yöntemlerdir. "Projektif teknikler kişiliğin iç yapısını yansıtan ve 

kişiliği ortaya çıkarmaya çalışan tekniklerdir. "Projektif" kelimesi "yansıtma" anlamına gelmektedir. Projektif 

testlerde uyarıcı olarak resimlerden, mürekkep lekelerinden, tamamlanmamış cümlelerden yararlanılmaktadır 

(Freud, 1955; akt., Özgüven,1998b, s. 328). Psikolojik danışma ve rehberlik etkinlikleri içeriğinde ülkemizde 

sıklıkla kullanılan projektif testlerin bazıları aşağıda açıklanmıştır (Özgüven, 1998b, s. 328; Akkoyun, 1994, s. 

146).  

 

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi: Rorscharch testi 1921 yılında Hermann Rorschach tarafından 

oluşturulmuştur. Hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla kağıt üzerinde oluşturulmuş çeşitli lekeler gibi 

belirli bir anlamı olmayan şekilleri kullanma düşüncesinden hareketle geliştirilmiştir. Daha çok farklı ruh 

hastalıklarının (şizofren, manik, histerik ve diğer klinik gruplar) teşhisinde kullanılmaktadır. Bireylerin normal 

ve anormal olarak ayırt edilmesinde mürekkep lekesi testinden elde edilen algısal özelliklerin önemli olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu test, 20x26 cm büyüklüğünde mürekkep lekelerinden oluşan on kartın kullanılmasıyla 

uygulanır Uygulamada 10 mürekkep lekesinin her biri gösterilirken, test olan bireyden, bu lekelerde ne 

gördüğünü söylemesi istenir. Test olan kişiden, 10 mürekkep lekesini tekrar dikkatle gözden geçirmesi istenir 

ve her lekenin hangi parçasının belirli yanıtlara yol açtığını belirtmesi istenir. Testin süresi yoktur, testi alan 

kişi serbest olarak tepkide bulunabilmektedir. Test puanlamasının bir bölümü nesneldir. Rorschach testi 

kendine özgü birçok yanıtın nicelik olarak betimlenmesi ve hesaplanması için normlara sahiptir. Sonuç olarak 

uygulamak, puanlamak ve yorumlamak için özel eğitim gerekmektedir (Özgüven, 1998b, s.328-332).  

 

Tematik Algı Testi (T.A.T.): T.A.T. 1938 yılında H.A. Murray ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. 

T.A.T’da amaç bireyin kişilinde hakim olan dürtü, duygu, karmaşa ve çatışmaları ortaya çıkarmaktır. Murray 

(1943) bireyin farkında olmadığı için ifade edemediği eğilimlerinin ortaya çıkarılmasında bu testin yararlı 

olacağını düşünmektedir. T.A.T 30 tane resimli ve bir boş beyaz karttan oluşmaktadır. Resimler uyarıcı olarak 

kişide düşünmeyi canlandırabileceği kişiler arası ilişkileri kendine özgü biçimde alabileceği içerikte 

hazırlanmıştır. Resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek 
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şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. T.A.T. çocuklar, gençler ve yetişkinlerin komplekslerini, 

heyecanlarını, duygularını ve önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır. T.A.T.’ın Takım A ve 

Takım B olmak üzere iki ayrı uygulama yönergesi bulunmaktadır. Takım A normal zeka seviyesine sahip genç 

ve yetişkinler için uygulanırken, Takım B çocuklar ve az eğitim görmüş yetişkinler için kullanılmaktadır. Her iki 

takımında gerek uygulaması gerekse yorumlaması özel eğitim gerektirir (Özgüven, 1998b, s. 333).  

 

Luisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi: Psikoterapi ve psikanalizde kompleksin saptanması, hastalığın 

saptanması amacı ile daha çok çocuklara uygulanan bir testtir. Denekler tarafından tamamlanacak 10 küçük 

hikaye bulunmaktadır. Bu hikayeler; kuş, evlilik yıldönümü, kuzu, cenaze töreni, korku, fil, imal edilmiş obje, 

anne ve baba ile gezinti, havadis ve fena rüya başlıklarını taşımaktadır. Çocuktan yarım olarak anlatılan 

hikayeyi tamamlanması istenir. Daha sonra her hikaye için normal ve anormal sayılan yanıtlara ve yanıtların 

türüne göre çocuğun ruhsal durumu hakkında yargılara varılır (Özgüven, 1998b, s. 336). 

 

Beier Cümle Tamamlama Testi: Test bireyin tavır ve duygularını yansıtır. Tamamlanmamış cümlelerden 

oluşan projektif bir testtir. Bu test, Form A 8-18 yaşları arası; Form B 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan 

oluşmaktadır ve her bir formada 67 madde bulunmaktadır. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu işi ve 

konulara karşı duygusal tutumunu inceleme amacı ile danışma merkezlerinde, kliniklerde kullanılmaktadır 

(Özgüven, 1998b, s. 336). 

Projektif testlerin sayısı ve çeşitliliği ebetteki bu kadar değildir. Bu bölümde sadece bazılarına genel hatlarıyla 

yer verilmeye çalışılmıştır. Aşağıdaki Tablo 1’de projektif testleri beş grup altında toplanan projektif tekniklere 

göre yine kısaca verilemeye çalışılmıştır (Abacı, 2008, s. 183). 

 

 

 

Tablo 1: Projektif Testler 

 

PROJEKTİF TESTLER 

Çağrışım Tekniğine Dönük 

Projektif Testler  

Çağrışıma dayalı Projektif 

Tekniklerde birey kendisine 

gösterilen uyarıcının çağrıştırdığı 

bir kelime veya kavram ile tepkide 

bulunur.  

a) Kent-Rosanoff Çağrışım Testi,  

b) Rorschach Mürekkep Lekesi 

Testi,  

c) Holtzman Mürekkep Lekesi 

Testi 

Yapılandırma Tekniğine 

Dönük Projektif Testler  

Yapılandırmaya dayalı testlerde, 

bireyden bir adam, bir ağaç resmi 

veya bir uyarıcıya uygun bir 

hikaye uydurması ve bunları 

yaparken tamamen kendini 

serbest bırakması istenerek, 

kendine özgü çağrışımlara uyarak 

ürünü meydana getirmesi 

beklenir.  

a) Tematik Algı Testi,  

b) Çocuklar için Algılama Testi,  

c) Blacky Resimleri  
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Tamamlama Tekniğine Dönük 

Projektif Testler  

Tamamlamaya dayalı testlerde, 

bireye yarım bırakılmış cümle, 

hikaye ve resim gibi uyarıcılar 

verilerek, kendisinden yarım kalan 

uyarıcıyı diğer yarısına uygun 

düşecek düzeyde serbestçe 

tamamlaması istenir. 

a) Cümle Tamamlama Testleri : 

Beier Cümle Tamamlama Testleri, 

Rotter Cümle Tamamlama 

Testleri,  

b) Luisa Duss Psikanalitik 

Hikayeler Testi  

c) Rosenzweig Resimli Engelleme 

Testi  

Anlatım Tekniğine Dönük 

Projektif Testler  

Anlatıma dayalı teknikler, bireye 

kendini çok yönlü olarak anlatma 

ve sunma olanağını vermektedir. 

Birey kendisini resim yaparak, 

kendini ya da bir başkasını verilen 

bir rolü kendi cümleleriyle 

oynayarak, ya da oyun oynayarak 

tanıtabilir. Burada bireyin ortaya 

koyduğu ürün kadar, bu ürünü 

ortaya koyma süreci de önemlidir.  

a) Oyun  

b) Psikodrama  

c) Sosyodrama  

d) Çizim ve Resim Testleri  

 

Seçme ve Düzenleme 

Tekniğine Dönük Projektif 

Testler  

Seçme ve Düzenlemeye dayalı 

testlerde bireyden hoşlanma ve 

kendine uygunluk gibi bir ölçüte 

göre seçeneklerden bir seçim 

yapması veya bağımsız olarak 

düzenlemesi istenmektedir.  

a) Szondi Testi  

 

 

 

4.2. Objektif Kişilik Envanterleri 

 

Objektif kişilik envanterleri; bireylerin psikolojik ihtiyaç ve değerlerini ortaya çıkarmaya yarayan ve bireylerim 

gerek kişisel gerekse toplumsal uyumlarının objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan envanterlerdir. Bu 

envanter ya da testler geliştirilirken bazı temel test geliştirme stratejileri kullanılır. Test geliştirme stratejisi 

terimiyle test maddelerinin sistematik olarak gruplandırılması ve toplam test puanlarının elde edilmesi için 

maddelerin puanlandırma yönünün saptanması kastedilmektedir. Ülkemizde gerek psikolojik danışma 

hizmetlerinde gerekse psikiyatride sıklıkla kullanılan kişilik test ve envanterlerinin bazıları aşağıda 

açıklanmıştır (Abacı, 2008, s. 184).  

 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ruh sağlığı 

açısından normal ve normal olmayan bireyleri ve bireylerin kişisel ve sosyal uyum düzeylerini belirleme 

amacıyla geliştirilmiş bir envanter olup, daha çok klinik psikoloji alanında kullanılmaktadır. Yaygın olarak 

psikiyatri hastalarının tanısında ve patolojik hastalık gruplarına göre vakaaların sınıflandırılmasında kullanıldığı 

görülmektedir. 16 yaşın üzerindeki normal zekâ seviyesine sahip kişilere uygulanmaktadır. Doğru”, “yanlış” 

ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 maddeden oluşan bu envanter temel 10 alt ölçek ve geçerliği 

sınamak amacıyla 3 geçerlik alt testinden oluşmaktadır. Envanterin temel alt ölçekleri, Hipokondriasiz (Hs) , 

Depresyon (D), Histeri (Hy), Psikopatik sapma (Pd), Erkeklik-Dişilik (Mf), Paranoya (Pa), Psikasteni (Pr), 
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Şizofreni (Se), Hipomani (Ma) ve Sosyal içedönüklük (Si) başlıkları adı altında toplanmıştır. MMPI, uygulama, 

puanlama ve yorumlama açsından uzmanlık gerektirir (Abacı, 2008, s. 184; Özgüven, 1998b, s. 308).  

 

Edwards Kişisel Tercih Envanteri (EPPS): Murray (1964) tarafından oluşturulan “Gereksinim Teorisi”ne 

dayanan Edwards Kişisel Tercih Envanteri (EPPS), insan gereksinimlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli 

mesleklerde çalışan bireylerin en belirgin psikolojik ihtiyaçlarını belirleme amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca 

bireyin mesleğe yönelme sorunlarını belirlemede, meslek seçiminde bireyin ihtiyaçlarının bilincine varmasına 

ve kararlarında ihtiyaçlarını dikkate almasında uyarıcı olarak da kullanıldığı görülmektedir. Envanter, toplam 

210 çift maddeden oluşmakta bu maddeler 15 alt ölçek altında toplanmaktadır. Envanterdeki maddeler 

sosyal kabul niteliği birbirine yakın ya da aynı maddelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur (Abacı, 

2008, s. 184). 

 

Hacettepe Kişilik Envanteri: Hacettepe Kişilik Envanteri Özgüven (1976) tarafından, bireylerin kişilik 

özellikleri, kişilikle ilgili problemleri, kişisel ve sosyal uyum düzeyleri toplamları ile genel uyum düzeyleriyle 

ilgili bilgiler elde etmek amacıyla deneme formu olarak geliştirilmiştir. “Kişisel Uyum” ve “Sosyal Uyum” olmak 

üzere iki temel bölümden oluşan envanter; bireylerin kişisel sosyal uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal 

vakaları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Bir terim olarak kişilik, 

yetenek ve başarı yönleri de dahil olmak üzere bireyin tüm niteliklerini kapsar ve kişinin davranışı bu çok 

niteliklerinin, karmaşık etkileşimlerinin bir ürünü olarak ortaya çıkar. Ancak bu envanterde kullanılan kişilik 

kavramı bireyin duygu, düşünce ve davranış biçimini içerecek şekilde dar bir anlamda kullanılmıştır (Kızıltan, 

1982).  

 

16 Kişilik Faktörü Envanteri: Envanter 1940’lı yıllarda Kimya kökenli Psikolog olan İngiliz araştırmacı 

Raymond B. Cattell tarafından geliştirilmiştir. Cattell insan niteliklerini betimleyici 171 sıfat ile oluşturduğu 

liste üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde 16 kişilik faktörü belirlemiştir. Bu kişilik faktörlerinden oluşan 16 

Kişilik Faktörü Envanteri hem bağımsız hem de bağımlı kişilik özelliklerini içermektedir. 16PF Kişilik Faktörü 

Envanteri, normal kişilik özelliklerinin geniş ve güvenilir bir ölçümünü sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, günlük 

hayatta gösterdiğimiz çeşitli davranışların tahminine ilişkin de detaylı ve hayatın birçok alanında kullanılabilir 

bilgiler sağlayan bir ölçüm aracı niteliğindedir. Envanterin en çok kullanıldığı alanlar; işe alım, yönetim 

geliştirme, takım oluşturma ve geliştirme, kariyer gelişimi danışmanlığı, bireysel ve çift/aile danışmanlığı, 

değişik hedeflere yönelik danışmanlık süreçleri ve araştırma alanlarıdır (Abacı, 2008, s. 185).  

 

Beck Depresyon Envanteri: Beck ve arkadaşları (1961) tarafından geliştirilen Beck Depresyon Envanteri 

ve depresyon belirti düzeyini ölçmede yaygın olarak kullanılan bir ölçek olup depresyonun şiddetiyle ilgili bilgi 

vermektedir. Envanterde depresif belirti ve tutumları ölçen toplam 21 madde bulunmaktadır (Abacı, 2008, s. 

185).  

 

5. Tutum Envanterleri 

 

Tutum, “bireylerin belirli bir objeyi, kişiyi, grubu, kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde 

gözlenen, duygusal bir hazır oluş hali ya da eğilimi olarak” tanımlanmaktadır (Özgüven, 1998b, s. 353). 

Tutumların düşünce duygu ve davranış olmak üzere üç öğesi bulunmaktadır. Bir öğrencinin zayıf not almaya 

karşı ilişki tüm bilgi ve görüşleri, bu konudaki tutumunun düşünce öğesini; zayıf not aldığında mutsuz olması 

duygu öğesini oluşturmaktadır. Zayıf not almamak için derslerini takip ederek düzenli çalışması ise davranış 
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öğesini göstermektedir (Selçuk, 2000, s. 51). Bireylerin davranışlarında kendilerine özgü tutumlarının 

etkisinin oldukça fazla olduğu söylenebilir. Tutumların ölçülmesi bu temele dayanmaktadır.  

Tutum envanterlerinin kulanım amacı; birey ya da grupların belirli durumlarda karşılaştığı zaman neler 

yapabileceğini kestirebilmektir. Bu nedenle de psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerinde öğrencilerin 

okula, ailelerine, arkadaşlarına, derslere, sınavlara, vb konulara ilişkin tutumlarının bilinmesi onların duygu, 

düşünce ve davranışlarını anlamada önemli bilgiler sunabilir (Kemertaş, 2001, s. 32).  

Tutum ölçekleri, bir kimsenin ya da bir grubun nelere ne derece değer verdiğini, o duruma ilişin ne 

düşündüğünü ve ne hissettiğini saptamaya yarayan araçlar olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte tutumlar 

doğrudan gözlenememektedir. Bu nedenle de tutumların ölçülmesi bazı güçlükleri de beraberinde 

getirmektedir. Ülkemizde genellikle “kesinlikle katılıyorum”dan “kesinlikle katılmıyorum”a kadar uzanan 

derecelendirmeyi model alan likert tipi tutum ölçekleri kullanılmaktadır.  

Tutum ölçeklerinde, yapı geçerliği ile ölçme-tekrar ölçme güvenirliği ve madde güvenirliği analizi sonuçları 

önemlidir. Aşağıdaki Tablo 2’de tutum ölçeklerin geliştirilirken yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bazıları 

kısaca açıklanmıştır (Kırcali-iftar, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Sıklıkla Kullanılan Tutum Ölçekleri 

 

SIKLIKLA UYGULANAN TUTUM ÖLÇEKLERİ 

Thurstone Aralıklı Ölçeği  Bireylerin ölçek üzerindeki yerlerini belirleyen 

ölçektir. Soruların cevap puanları eşit aralıklı ve 

ağırlıklıdır (C1=0.2, C2=5.4, C3=10.6 vb.). Her 

sorunun k sayıda seçeneği vardır. Bu 

seçeneklerin her birine 0 ile 11 arasında puan 

(tartı) verilir. Bu tartıların aralıklarının eşit olması 

gerekir. Cevaplayıcıdan bu seçeneklerden birisini 

seçmesi istenir. Bu seçeneğin ağırlığı 

cevaplayıcının puanı olarak alınır.  

Thurstone Ayırma Ölçeği:  Her sorunun 7 ardışık ağırlıklı seçeneği bulunur. 

Bu seçeneklerin ağırlıklı puanları 0-11 arasında 

eşit olarak değişecek biçimde sıralanır. Normal 

ya da Nötr cevabın puanı yaklaşık 5.5-6 olacak 

şekilde ağırlıklar dizilir. Cevaplayıcı bu 

seçeneklerden en çok benimsediği iki seçeneği 

seçer bu seçeneklerin ortanca ağırlığı 

cevaplayıcının puanı olarak alınır. Bu puanlara 

göre cevaplayıcılar birbirlerinden ayrılırlar.  
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Likert Ölçeği:  Bireylerin bir konudaki davranış puanlarını 

belirlemeyi sağlayan bir ölçektir. k sayıda 

sorunun her biri için farklı sayıda seçenekler 

belirlenir. Seçenekler sıralı biçimde ardışık olarak 

dizilirler seçenekler dengeli (-2, -1, 0, +1, +2 

biçiminde) ya da sıralı sayısal değerlerle 

puanlandırılır (0, 1, 2, 3, 4, 5). Tüm sorulara 

verilen cevaplar toplanır. Toplam puan bireyin 

konu hakkındaki davranış, bilgi, tutum puanıdır. 

Her birey puanına göre toplam ölçek ölçeği 

üzerinde bir yerde yer alarak bireyin konu ile 

ilgili davranış pozisyonu belirlenir  

Osgood Ölçeği:  Cevaplayıcının bir konudaki davranışının 

derecesini (yoğunluk, şiddet) ve içeriğini ortaya 

koymaya yarayan bir ölçektir. Ele alınan 

konunun her boyutu bir soru ile ifade edilir ve 

her sorunun olumludan olumsuz cevaba doğru 

sıralanan 7 seçenek belirlenir. Nötr ya da Normal 

etki ile ilgili cevap ortanca cevap olarak alınır. 

Osgood ölçeğinde soruların 2 ve daha fazlasının 

bir araya gelerek bir fenomeni birlikte ifade 

ettikleri (faktörler grubu) varsayılabilir  

Q tipi Ölçek:  Bir konu hakkında bireylerin yargılarını almak için 

r adet soru hazırlanır. Cevaplayıcıların bu soruları 

k sayıda gruba (alt yargı seti) ayırması istenir. r 

adet sorunun her birinin hangi alt gruba girdiğini 

(uygun alt grupları) puanlandırılarak (i grup 

puanı) belirtilmesi cevaplayıcılardan istenir (i= 

1,2,...,k). r adet sorunun cevaplayıcılar 

tarafından hangi alt gruplara atandığı 1 ile k 

arasında puanla belirlenir. Bu ölçekte alt set 

puan aralıkları eşit alınmalıdır. Ayrıca her bir 

cevaplayıcının diğer cevaplayıcı ile benzerlikleri 

korelasyon analiziyle belirlenir. Böylece bireylerin 

benzerlikleri araştırılır.  

 

Meslek danışmanlığı hizmetlerinin temel amacı bireylerin kendilerini tanımlarına, kendi ilgi, yetenek ve 

değerlerinin farkına vararak potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Meslek 

danışmanlığı hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi için belki de ilk basamak öncelikle bireyi tanımak ve bireyin 

kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Kendisini tanımayan, kendi özellikleri, üstün ve sınırlı yanları, ilgi ve 

yetenekleri, arzu, istek ve beklentileri, değerleri, düşünce ve inançları hakkında gerçekçi ve sağlıklı analizler 

yapamayan bir bireyin kendini gerçekleştirmek bir yana yaşamı içerisinde doğru seçimler yapabilmesi ve 

sağlıklı kararlar alabilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle de bireyi tanıma hizmetlerin sağlıklı 

yürütülebilmesi ve işlevsellik kazanmasında son derece önem taşımaktadır. Bireyi tanıma amacıyla yaygın 
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olarak kullanılan testler, Yetenek Testleri, Başarı Testleri, İlgi Envanterleri, Kişilik Testleri ve Tutum Ölçekleri 

başlıkları adı altında sınıflandırılmaktadır. Bireyi tanıma amacıyla kullanılan teknikler ister testler ister test dışı 

teknikler olsun, unutulmaması gereken nokta bireyi tanıma ve onun kendini tanıma amacına hizmet 

etmesidir. Bireyi tanıma amacıyla kullanılan tekniklerden elde edilen bilgilerin bireyi etiketleme, belirli bir 

sınıfa koyma gibi olumsuz etkileyecek her türlü yaklaşım ve davranıştan uzak kalması son derece önemlidir. 
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VERİ VE BİLGİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 

 

 “Bir problemin farkına varılması ve açıkça ortaya konulması, çözülmesinden daha temeldir” Albert Einstein. 

“İyi tanımlanmış bir problem, yarısı çözümlenmiş bir problemdir” (Anonim) 

 

1. Araştırma 

 

Araştırma, problemlere güvenilir çözümler aramak, bilinmeyen ya da tartışmalı olan bir konuya açıklık 

getirmek amacıyla yapılan sistematik ve objektif bir veri toplama ve değerlendirme sürecidir. Bu tanım gereği 

araştırma, yeni bir bilgi üretmekten ziyade, amaca yönelik veya problemin çözümüne yardımcı olacak gerekli 

mevcut bilgileri elde etme (re-search) anlamına gelmektedir. Elde edilen, derlenen veya analiz edilen 

bilgilerin doğru olabilmesi için, araştırmacının objektif olması gerekir. Zira Artemus Ward’ın dediği gibi, “bizi 

sıkıntıya sokan şeyler bilmediklerimiz değil, yanlış bildiklerimizdir” (Zikmund, 1990). 

Bir araştırmanın başarısı, konu, amaç yada problemin iyi belirlenmesi, açıkça ortaya konulması ve uygun 

yöntemlerle veri toplanmasına bağlıdır. Bilimsel araştırma yöntemleri genellikle şu aşamalardan oluşur (Balcı, 

2006): 

- Araştırma probleminin teşhis ve tanımlanması, 

- Problemle ilgili mevcut literatürün taranması, 

- Araştırma soru yada hipotezlerinin ifade edilmesi, 

- Araştırma sorularını cevaplandırmak veya hipotezleri test etmek üzere araştırma yönteminin 

(araştırma deseni) geliştirilmesi, 

- Verilerin toplanması, 

- Verilerin analizi, 

- Bulguların değerlendirilmesi, sonuçların çıkarılması ve raporlanması. 

 

2. Veri 

 

Bir araştırmada, konu ve yöntem belirlendikten sonra sıra veri toplamaya gelir. Gerçekte kullanılacak veriler 

büyük ölçüde araştırmanın yöntemine bağlıdır. Örneğin deney ve gerçek alan araştırmalarında veri elde 

etme, yöntemin bir parçasıdır. Oysa tanıtma ve istatistik yöntemini kullanan araştırmalarda ayrıca bir veri 

toplama faaliyetine gerek vardır ki burada yapılan açıklamalar daha çok bu ikinci tip içindir. 

Bir araştırma veri olmadan yürütülemez. Veri, araştırmayı sonuca götürmeye yarayan her türlü bilgi, belge 

kayıt veya istatistiklerdir. Veriler, bir anlamda işlenmemiş kanıtlardır. Bunların çeşitli bilimsel yollarla işlenip 

değerlendirilmesi sonucu, incelenen sonuca cevap bulunmaya çalışılır. Veri; çeşitli kaynaklardan derlenebilen, 

üzerinde inceleme yapılabilecek her türlü “bilgi” olarak tanımlanabilir. Veri toplama bir anlamda olgular 

hakkında gözlemde bulunma demektir. Araştırmacının asıl amacı olguları tanıtmak ve bunlar arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymaktır. Veriler olguların göstergesidir. O yüzden de araştırmanın temelini oluştururlar (Kurşun, 

2011). 

 

3. Veri Türleri 

 

Bilimsel araştırmalarda kullanılan veriler “olgusal” ve “yargısal” olmak üzere iki grupta toplanabilir: 

Olgusal veri, olgulara (gerçeklere) dayalı, kişisel yargı ve yanlılıktan uzak, yorum gerektirmeyen ve değişme 

olasılıkları zayıf (zamana ve koşullara bağlı olarak mümkün) verilerdir. Bu tür veriler, herkesin üzerinde 
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anlaşabileceği tipte, gözlenebilir türde ölçüleri olan gerçeklerdir. İnsanların demografik özellikleri, cinsiyet, 

yaş, boy gibi nitelikleri bu tür verilerdir. 

Yargısal veri ise, insanların düşünce ve tutumlarına dayalı olarak oluşan ve gelişen karar niteliğindeki 

bilgilerdir. Olgusal verilerin dışındaki tüm veriler yargısaldır. Başarı, yetenek, kişilik, ilgi, görüş ve tutum gibi 

birçok psikolojik ve sosyolojik özellikler, bu tür verilerle belirlenir.  

Bir başka sınıflandırmaya göre ise veriler, birincil veri ve ikincil veri olmak üzere ikiye ayrılır: 

Birincil veriler, kaynağın araştırılan konuya fiziksel olarak en yakın olduğu durumlarda elde edilirler. Bu tür 

verilerde, kaynakla araştırmacı arasında aracı ya da aracılar yoktur. 

İkincil veriler ise, birincil veri kaynaklarındaki bilgilerden faydalanılarak oluşturulmuş bilgilerdir. 

Araştırmada asıl olan birincil kaynak ve verilere ulaşmaktır. Bu yüzden birincil kaynaklara ulaşma imkanı 

varken ikincil kaynakların kullanılması doğru değildir (Balcı, 2006). 

 

4. Veri Toplama Teknikleri 

 

Bir araştırma için gerekli olan veriler, çeşitli kaynaklardan çeşitli yollarla elde edilir. Bu kaynak ve yolların 

seçimi, verinin özelliğine, veri kaynağının durumuna ve araştırmacının imkanına bağlıdır. Verilerden birçoğu 

ölçme teknikleriyle elde edilir. Test, bunlar arasında en sık kullanılan ölçme yöntemlerinden birisidir. 

Veri toplama teknikleri beş kategoride sınıflandırılabilir: 

B- Yazılı Kaynaklar 

C- Gözlem 

D- İçerik Çözümlemesi  

E- Görüşme (Mülakat) 

F- Soru Kağıdı – Anket 

Belirtmek gerekir ki bir araştırma yukarıdaki tekniklerden birisine ağırlıklı olarak dayandırılmış olabilir. 

Örneğin, yalnız anket çalışmalarına, gözlem veya yazılı kaynaklara dayalı araştırmalar gibi. Ancak daha yaygın 

olanı bunların hepsinin veya birkaçının birlikte kullanılmasıdır. Özellikle yazılı kaynak derlemesi olmadan sırf 

görüşme, anket veya içerik çözümlemesine dayalı olarak bir araştırma yapılması ender bir uygulamadır. Bir 

araştırmayı dizayn ederken amaç, verilen bütçe ve zaman sınırları içerisinde veri toplama usullerini optimize 

etmek ve toplam araştırma hatasını (survey error) minimize etmek olmalıdır. Bu nedenle bazen “en iyi 

yöntem” birkaç veri toplama yönteminin bir sentezi de olabilir (Leeuw, 2005). 

 

4.1. Yazılı Kaynaklar 

 

Konu hakkında diğer kişi ve kurumlar tarafından yazılmış ve hazırlanmış çeşitli yazılı belge, yapım veya 

kalıntının toplanması ve incelenmesidir. Genellikle alan araştırmalarına başlamadan önce konuyla ilgili daha 

önce yapılmış olan çalışmaların kayıtlarından ve derlenmiş bilgi kaynaklarından yararlanılır. Örneğin, yazılı 

kaynaklar arasında konuyla ilgili olmak koşulu ile her türlü kitap, makale, istatistik, gazete yazısı, yasal belge, 

tutanak, biyografi, kişisel anı, mektup vs. sayılabilir. Ancak bunların yanında harita, resim, fotoğraf ve 

görüntü bandı gibi görsel araçlarla teyp, plak, kaset gibi işitsel kaynaklar da önemli yer tutarlar. Yazılı 

kaynaklar da kendi aralarında çeşitli şekilde gruplandırılabilir.  

 Kitaplar, dergiler, çeşitli istatistiki kaynaklar, resmi rapor ve yazışmalar, kurum kayıtları, 

 Vaka çalışmalarına ilişkin kayıtlar, 

 Kişisel belgeler, 
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 Dolaylı belgeler; araştırma konusuyla doğrudan doğruya ilgili olmasa bile dolaylı olarak konuya 

ışık tutabilecek belgeler (rehber, yıllık, ansiklopedi ve sözlüklerle diğer teknik belgeler). 

Günümüzde bilgisayarların birbirine bağlanması ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilgisayar ağları 

oluşturulmuştur. Bu da, bazı firmaların belirli konularda ayrıntılı bilgi toplayarak “bilgi bankaları” 

oluşturmalarına olanak vermiştir. Araştırmacı bir ücret karşılığında ya da bağlı bulunduğu kuruluş aracılığıyla, 

dünyanın neresinde olursa olsun, bilgisayardaki bu bilgilere anında ulaşma olanağına sahip bulunmaktadır. 

Bu da araştırıcıya yeni ufuklar açmakta ve geleneksel yöntemlerle kaynak derlemenin sınırlamalarını büyük 

ölçüde ortadan kaldırmaktadır. 

 

4.2. Gözlem 

 

Gözlem tekniği genellikle doğa ile uğraşan bilim adamlarının uyguladığı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir. 

Gözlem, doğal olay veya davranışların seçilmesi, kaydedilmesi ve kurallaştırılmasına yönelik sistematik bir 

faaliyettir. Gözlemin bilimsel bir nitelik taşıması için veri toplama işlemi sistematik bir biçimde yapılmalıdır. 

Elde edilen bilgiler yine sistematik olarak toplanan başka verilerle ilişkilendirilmeli ve genel davranış 

kalıplarına ulaşılması öngörülmüş olmalıdır. 

Gözlenen nesnenin, olayın ve davranışın doğal ortamında olması, sonuçların daha nesnel olmasını 

sağlamaktadır. Ancak bu yöntem toplumsal bilimlerde pek fazla kullanılmamaktadır. Toplumsal olayların, 

olguların gözleminde gözleyenin öznel bir takım değerlendirmelerde bulunması, araştırma sonuçlarını belli 

ölçülerde nesnellikten uzaklaştırma tehlikesini de beraberinde getirir. 

Doğal ortam araştırmalarının tipik bir örneği olan gözlem, olayların doğal oluşum içinde izlenmesini esas alır. 

Fakat gözlemin sıradan bir faaliyet olmaktan çıkıp bilimsel bir nitelik kazanabilmesi için bazı koşullar gerekir. 

Bunlar şöyle sıralanabilir: 

 Gözlem belirli bir araştırma amacına hizmet etmelidir. 

 Araştırmacı tarafından önceden planlanmış bir faaliyet olmalıdır. 

 Gözlem sonuçları sistematik olarak kaydedilmelidir. 

 Tutarlılık ve geçerlilik açısından gözlem sonuçları kanıtlanabilmelidir. 

Araştırmacı gözlemlenecek olay ve davranışları belirledikten sonra ne zaman ve ne şekilde gözlem 

yapacağına karar verecektir. Olaylar belirli aralıklarla ya da sürekli biçimde gözlemlenebilirler. Sürekli zaman 

gözlemleri olayın gerçek oluşum sıklığını ya da süresini gösterir. Sürekli gözlemin olanaksız ya da gereksiz 

bulunduğu durumlarda hangi sıklıkta gözlem yapılacağına karar vermek gerekir. Bu amaçla zaman 

örneklemesi de yapılabilir. 

Gözlem sonuçları kayda geçirilmelidir. Bunun için de sonuçlar ölçülebilir nitelikte olmalıdır. Fakat bazen sosyal 

olay veya davranışları ölçmekte önemli güçlükler bulunabilir. Araştırmacı, güvenilir gözlemde bulunabilmek 

için bu konuda hazırlığını tamamlamış olmalıdır. Eğer gözlemde alet kullanma olanağı varsa bundan da 

yararlanılmalıdır. 

Gözlem günlük, sıradan olaylar üzerinde yapılabileceği gibi en karmaşık laboratuar deneylerini de kapsamına 

alabilen bir tekniktir. Bu nedenle hem basit, hem de gelişmiş bir teknik olarak algılanabilir. Basit ve sistematik 

olmak üzere iki grupta incelenir. 

 

1- Basit Gözlem: Standart bir tekniğe dayanmayan, tekrarlanması rastlantılara bağlı olan gözlemdir.  

Basit gözlem, katılımlı ve katılımsız olmak üzere iki biçimde gerçekleştirilir. 

 

a- Katılımlı gözlem: Bu gözlem biçiminde gözlemci, herhangi bir gözlem aracı kullanmadan olaya 
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doğrudan katılır. Gözlemci olayın içinde grubun bir üyesi gibi yer aldığından gerçek kimliğini gizlemek 

durumundadır. Bu tekniğin en olumlu yanı, katılımcıların gözleyenin gerçek kimliğini bilmediğinden 

daha doğal ve net davranışlar sergilemesidir. Gözlemci için olumlu yanı ise diğer tekniklerle elde 

edemeyeceği bazı bilgilere bu yöntemle daha rahat ulaşabilmesidir. Bu yöntemin olumsuz yanları 

hakkındaki değerlendirmeler, şu dört nokta üzerinde yoğunlaşmaktadır:  

- Gözlemci, amacının bilincinde olduğu için olaya tam katılımı mümkün olamaz. 

- Gözlemcinin olaylara katılım ölçüsü, gözlenen olaylar açısından araştırmacının görüşünü 

sınırlamaktadır. 

- Gözlemcinin grup üyeleri ile bütünleşmesi tarafsızlığını yitirmesine neden olmaktadır. 

- Aynı grup ve aynı koşullarda farklı gözlemcilerin katılımı sonucu elde edilen veriler ya da 

sonuçlar belli ölçülerde öznel bir takım yargıları da içereceğinden ortak sonuçların alınması 

zordur. 

b- Katılımsız gözlem: Gözlemcinin gözlenen olayın içerisinde doğrudan bulunmadığı gözlem 

türüdür. Dışarıdan bakan gözlemci, içeride olup bitenleri gördüğü halde, gözlenen kişinin veya 

grubun bundan haberi olamaz. Gözlemcinin varlığı ile gözleneni etkileme tehlikesi en düşük 

düzeydedir. 

  

2- Sistematik gözlem: Sistematik gözlemde gözlenen olay veya olguda belirli bir kalıbın gözlemci 

tarafından göz önünde bulundurulması söz konusudur. Bu da verileri denetleme olanağı ile basit gözlemde 

doğabilecek bazı sakıncaların ortadan kalkmasını sağlar. Bu türde, bir uçta yapılanmamış ya da açık - sonlu 

gözlemler, diğer uçta ise nispeten yapılanmış ve önceden belirlenmiş yöntemler yer alır. Birincide araştırmacı 

ayrım gözetmeden, araştırmanın tam bir tanıtımını olabildiğince vermeye çalışır. Diğeri ise olayın sayımı, 

dökümü ve gruplandırılmasına dayanan bir yöntemdir. Dolayısıyla ikinci yaklaşımda ne tür olay veya 

davranışların kaydedileceğine ve gözlemin hangi sıklıkta yapılacağına önceden karar verilmelidir. 

En aşırı durumda gözlem, olayla ilgili her şeyi aynen ortaya koyar, yani bir tür olayın gerçek yansıması 

durumundadır. Fakat buna ne olanak ne de gerek vardır. Gözlemde temel ilke, olayı aynen yinelemek değil, 

onu özetlemek, basitleştirmek ve sistemleştirmektir.  

 

4.3. İçerik Çözümlemesi 

 

Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler, bu alandaki araştırmaları da önemli ölçüde etkilemektedir. İçerik 

çözümlemeleri; yazılı, görsel ve işitsel alanlardaki yayınların irdelenmesini amaçlamaktadır ve iletişim 

alanında oldukça yoğun olarak kullanılır. İçerik çözümlemesi, bir mesajın içindeki verilerden yinelenebilir ve 

anlamlı çıkarımlar yapabilen ve güvenilir sonuçlar vermesi beklenen bir araştırma tekniğidir.Amaca yönelik 

olarak yapılan çözümlemenin üç farklı uygulamasından söz edilebilir. 

1- Pragmatik (faydacı) çözümleme: İletilerin verildiği zamanlardaki sıklığın sayılarak nasıl bir 

etkisi olacağını ortaya çıkarmak (Örneğin TV’de reklamların verilme sıklığı). 

2-Anlambilimsel çözümleme: İletide ya da içerik analizi yapılan görsel, işitsel veya yazısal 

olayların metinlerindeki sözcük, terim ve kavramların yinelenme sayıları ortaya çıkarılır. 

3-İşaret aracı olarak çözümleme: İletinin içeriğinin özelliklerine göre sıklığının sayılması.  

 

4.4. Görüşme (Mülakat-Interview) 
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Herhangi bir konuda geniş bilgi edinilmek istendiğinde başvurulan bir yöntem olan görüşme, 

toplumbilimcilerin sık sık başvurdukları bir tekniktir. Görüşülen her kişiye aynı sorular yöneltilir. Yüz yüze bir 

ilişkiye dayanması, verilerin elde edilmesinde açıklık ve kesinlik kazandırır. Konuyu daha fazla aydınlatmak 

için yeni sorular sorma olanağı vardır. Bu bağlamda görüşülen kişinin fazla sınırlandırılmadığı bir yöntemdir. 

Alınan yanıtlar, görüşmecinin elindeki yönerge doğrultusunda değerlendirilir. Bununla birlikte kendisiyle 

görüşülen kişinin inanç, düşünce ve yargıları dolayısıyla sonuçlarda bir sapma olasılığı ortaya çıkabilir. Bir 

araştırma tekniği olarak görüşmeye, daha önceden hazırlanan bir soru klavuzu ile başlamakta yarar vardır. 

 

4.5. Soru kağıdı (anket) 

 

Toplumu ilgilendiren konularda objektif ve homojen bilgi toplamak için kullanılır. Anket, farklı şekillerde 

adlandırılabilir. Bu tanımlamalarda anketin kullanım şekli büyük ölçüde belirleyici olmaktadır (Kurşun, 2011).  

 

5. Anket Yöntemi 

 

Anket, belirli bir konuda saptanmış hipotezlere ya da sorulara bağlı olarak, bir evren veya örneklemi 

oluşturan kaynak kişilere sorular yöneltmek suretiyle sistemli veri toplama tekniği olarak tanımlanabilir. 

Anket, bilgi alınacak kişilerin doğrudan doğruya okuyup cevaplandıracakları bir soru listesinin hazırlanması 

şeklinde yapılan gözlemdir.  

İnsanların taşıdıkları karakteristiklerin, gösterdikleri davranışların, benimsedikleri kanı veya görüşlerin ve 

sahip oldukları tutumların öğrenilmesinde, belki de en güvenilir kaynak, kendileri, onların sözlü veya yazılı 

açıklamalarıdır. Bu açıklamaları elde etmenin yolu ise, onlarla sorularla iletişime geçmektir. İşte anketle bilgi 

toplama da, insanlardan gerekli bilgileri sorularla toplama yolunu benimser. 

Anketler, sosyal bilimlerde gözlemleri standartlaştırmak amacıyla başvurulan araçlardan birisidir. Anket yapan 

kişi, veri toplarken kaynak kişilerle yüz yüze değil, hazırladığı soru listesi ile ilişkiye girer. Bu yüzden de arzu 

edilen bilgileri elde etmek için soru listeleri herkes tarafından aynı biçimde anlaşılmaya ve amaca uygun 

olarak cevaplamaya elverişli nitelikte olması gereklidir. Bu amaçla soruların standartlaştırılması ve istenen 

cevapları alabilmek üzere uygun seçeneklerin sunulması gereklidir (Balcı, 2006). 

Bir araştırmacı anket tekniğini kullanmadan önce kendisine soracağı ilk şey, ihtiyaç duyulan verilerin daha 

garantili bir teknikle toplanıp toplanamayacağıdır. Mesela, biraz daha fazla para ve zaman harcamak suretiyle 

verileri görüşme yoluyla elde edebilmek mümkünse, o yolu seçmek belki daha isabetli olacaktır. 

Araştırmacılarda genellikle “anket hastalığı” vardır. Özellikle tez yazacak öğrenciler bir problem üzerinde 

çalışmayı düşündüklerinde akla getirdikleri ilk şey anket olmaktadır. Oysaki araştırmaya başlamadan önce 

üzerinde en çok düşünülecek konulardan biri problemin çözümü için gerekli verileri toplamada en uygun 

tekniğin ne olabileceğidir. Bunun mutlaka anket olma zorunluluğu yoksa diğer yöntemlerden birini seçme 

olanaklarının denenmesinde fayda vardır. En uygun yöntemi seçebilmek için anket dâhil bütün teknikleri çok 

iyi tanımak, her birinin üstün ve zayıf taraflarını bilmek gerekmektedir. Araştırmacının bu teknikler arasında 

en uygun ve güvenirlik, geçerlilik, kullanışlılık bakımından en iyi olanı seçmesi beklenir. Bu ise bilgi ve tecrübe 

ister. Anket soru formunun geliştirilmesinde ilk adım, açık ve net bir kavramsal haritanın çıkarılmasıdır. 

 

5.1. Anket Yapma Yöntemleri 
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Anket yapmanın farklı yöntemleri vardır. Anketin niteliğine, soru miktarına, örneklem (veya evren) 

büyüklüğüne, bütçeye, insan kaynağına, kaynak kişilerin niteliğine, kaynak kişilerin coğrafi uzaklıklarına göre 

aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı seçilebilir:  

 

1. Yüz yüze anket yapma: Anket formunda bulunan sorular, bu konuda eğitilmiş bir kişi (anketör) 

tarafından sorulur ve alınan yanıtlar forma kaydedilir. 

2. Posta aracılığı ile anket yapma: Soru formları, kişilere posta yolu ile ulaştırılır ve doldurulan anketlerin 

ya tekrar geri postalanması istenir veya belirlenen zaman sonunda belirlenen kişilerce toplatılır. 

3. Telefonla anket yapma: Sorular anketör ya da araştırmacı tarafından telefonla sorulur ve alınan yanıtlar 

yine anketörün elindeki anket formuna kaydedilir. 

4. Gözlem altında anket yapma: Araştırmacı ya da anketörün de bulunduğu bir ortamda, anket formları 

kişilere dağıtılır ve nasıl uygulanacağı açıklanır. Kişiler anket formlarını kendileri uygularlar ve forma 

kaydederler. Fabrika ve işletmelerde toplu uygulanan anketler, bu yönteme örnektir. 

5. İnternet sitesi üzerinden anket yapma: Günümüzde giderek yaygınlaşan, maliyeti oldukça düşük, 

alınması ve değerlendirilmesi hızlı ve geniş kitlelere ulaştırılabilen anket yapma yöntemidir.  

Bu beş anket yönteminin çeşitli özelliklerine göre karşılaştırılması aşağıdaki Tabloda sunulmuştur (Oğur ve 

Tekbaş, 2011): 

 

Tablo 1: Anket Yapma Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

  Anket Yöntemi   

Özellik Yüz yüze Postayla Telefonla 

Gözlem 

altında 

İnternet 

üzerinden 

Maliyet +++ + ++ +++ ++++ 

Uygulama hızı + ++ ++++ ++ +++ 

Örneğin toplumu temsil edebilirliği ++++ + + +++ ++++ 

Soruların açıklanması ve doğru cevap 

alma olasılığı +++ - ++ + - 

Göze hitap eden araç kullanabilme +++ + - + ++ 

Uygulama boyutu + +++ ++ + ++++ 

Çabuk yanıt +++ + ++ ++ + 

Anketörün taraf tutma olasılığı +++ - ++ + ++++ 

 

Seçilen anket yöntemi, cevaplayıcıları iki şekilde etkileyebilir: Soruyu cevaplamak için gerekli çaba miktarını 

etkileyebilir ki, bu da cevap hatalarını artırabilir veya kişilerin dürüstçe cevap verme istekliliğini etkileyebilir ki, 

bu da sosyal olarak arzu edilen cevabı verme eğilimini artırabilir. Toplanacak verinin kalitesi, “toplam 

araştırma hatası (total survey error)” adı verilen birtakım yanlışlık ve önyargılar nedeniyle düşebilir. Bu 

hatalar, rassal veya sistematik hatalar olabilir. Örneklem seçimi hataları en sık karşılaşılan hatalardandır. 

Örneklem-dışı hatalar arasında ise kapsam hatası, cevap alınmama hatası ve ölçme hatası olmak üzere üç tür 

hata yer almaktadır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır (Roberts, 2007): 

 Kapsam hatası (coverage error, örneklem çerçevesi hatası): Popülasyonun tüm 

üyelerinin örneklemde eşit şekilde temsil edilme şansına sahip olmadığı durumlarda ortaya çıkar. 

Örneklemin seçileceği listelerin mümkün olduğunca kapsamlı hazırlanması ile bu hata azaltılabilir. 

Örneğin; ulusal nüfus sayımlarında örneklem, ikamet adreslerinden veya seçim kayıtlarından 

doğrudan elde edildiği için, kapsam hatası oranı oldukça düşüktür. 
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 Cevap alınmama hatası(non-response error): Nüfusun farklı alt-gruplarında farklı 

cevaplama oranlarına neden olan örneklemde mevcut bir yanlılığı ifade eder. Cevap alınma oranı 

anket yöntemine göre değişmekle birlikte, bu tür hata oranı yüz yüze yapılan anketlerde en 

düşüktür. 

 Ölçme hatası (measurement error): Anketlerde verilen cevaplarda rastlanılan yanlı 

tutumlardan kaynaklanan hatadır. Bunun temelde iki kaynağı vardır: Sorular ve aktörler. Bir 

başka deyişle, ölçme hatası, ya anketin dizaynı veya ankette sorulan sorulardan kaynaklanabilir 

veya anketi yapan veya anketi cevaplayandan kaynaklanabilir. 

 

5.2. Anket Sorularının Hazırlanması 

 

Anket uygulamasında en önemli noktalardan birisi kuşkusuz anket sorularının hazırlanmasıdır. Anket 

sorularının düzenlenmesi, bilgi, sabır, özen isteyen ve ön araştırmayı gerektiren bir işlemdir. Sorular, herkes 

tarafından aynı şekilde anlaşılacak biçimde kısa, açık ve kesin olmalıdır. Görüşme tekniğindeki gibi soruların 

yeniden dile getirilmemesi veya tamamlayıcı soru sorulamaması, anket sorularının baştan dikkatli bir şekilde 

hazırlanmasını gerektirir. 

Sorular hazırlanmadan önce çalışmanın kapsamı ayrıntılı olarak belirlenirse bu farklı bölümleri soru şekline 

dönüştürmek oldukça kolaylaşır. Daha açık bir deyişle, elde edilmeye çalışılan her bilgi ankette bir soru 

şeklinde ifade edilmelidir. 

Anket sorularını hazırlamada geçerli iki ana ilke vardır. Bunlardan birisi, sorulacak her sorunun araştırmanın 

ana konusu veya hipotezi ile doğrudan ilişkili olması, ikincisi ise soru cetvelinin bir iç bütünlüğe sahip 

bulunmasıdır. Bu ilkelerden birincisi ilgisiz soruların sorulmamasını, ikincisi birbirine benzer soruların kendi 

aralarında gruplandırılmalarını ve dolayısıyla soru cetvellerinin mantıki bir bütünlük oluşturmasını ifade eder 

(Kurşun, 2011). 

Anketlerde yer alan sorular, içeriklerine veya yapı biçimlerine göre dört sınıfta toplanabilir (Judd vd, 1991):  

 Olgusal Sorular: Kaynak kişilerin doğum yeri, yaşı, öğrenim durumu, eğitim düzeyi, gelir 

düzeyi, medeni hali, cinsiyeti ve mesleğine ilişkin bilgiler gibi gözlenebilen ve kolaylıkla kontrol 

edilebilen kişisel özellikleri belirleyen sorulardır. Ayrıca kaynak kişinin bilgisi dahilinde olan olaylar 

ve koşullar da (geçirdiği hastalıklar, tedaviler, kazalar, suçlar vs) bu türden sorulardır. Olgusal 

sorularda spesifik olma çok önemlidir, hangi bilginin istendiği açık olarak ve tam olarak 

sorulmalıdır. 

 Davranış Soruları: Kişilerin davranışlarına, kişisel ve toplumsal etkinliklerine ilişkin soruları 

kapsar. Bu sorular, kişilerin kişisel ve toplumsal etkinlikleri yapıp yapmamaları ile ilgilidir. Okuma, 

eğlence, kültür, tüketim, tasarruf gibi bireysel alışkanlıklarla (okunan gazete, izlenen film, tercih 

edilen tasarruf şekli vs) aile ve çevre ile ilişkileri belirleyen bilgilere (hangi partiye oy verdikleri 

gibi) bu tür sorularla ulaşılır. Kontrolü ve ifadesi kolaydır ancak bazen soruyu dolaylı yoldan 

sormak gerekebilir. Örneğin, “bankada paranız var mı?” sorusu yerine, tasarruflarınızın ne 

kadarını bankada değerlendirirsiniz?” sorusu sorulabilir. 

 Tutum, İnanç, Kanı ve Görüş Soruları: İnanç, kanı ve görüş soruları, bir kimsenin belli bir 

anda ve belli bir konuda ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini saptamaya yönelik sorulardır. 

Tutum soruları ise, kişilerin uzun süreli hayat tecrübeleri ve yetişme süreçleri içinde kazandıkları 

temel kişilik eğilimlerini yakalama amacındadır. Her iki tür sorular da soyut konuları içerir. 

Duygu, düşünce, inançlar çerçevesinde oluşan, kişinin kendi dünyasına ait özellikleri ve 

beklentileri yansıtır. Bu soruları hem hazırlamak hem de onlara cevap almak zordur. Sınanması 
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da zordur. Tutumlar en iyi kapalı uçlu çoklu sorularla ölçülebilir. Burada tutumun yoğunluğunu 

ölçmek hedeflenir. 

 Bilgi Soruları: Kişilerin belli bir konuda ne bildikleri, bunu ne ölçüde bildikleri, bu bilgileri hangi 

kanaldan ve ilk kez ne zaman öğrendikleri gibi bilgileri ortaya çıkarabilmek amacıyla hazırlanan 

sorulardır. Bazen bu sorular eleme sorusu niteliğini taşırlar. Kişinin belirli bir konuda bilgisinin 

olup olmadığının belirlenmesi, o konuda sorulara devam edilip edilmeyeceğini gösterir. 

”Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunu sizce nedir?” sorusu, bu tür sorulara verilebilecek bir 

örnektir. 

Anket soruları, amacına göre de şöyle gruplandırılır: 

 Eleme Sorusu: Kişinin sorulacak konuyu bilip bilmediğinin araştırılması amacına yöneliktir. 

 Sondaj Sorusu: Kişinin davranış, tutum ve görüşlerinin kökenine iner, neden ve niçinlerini 

araştırır.  

 Sınama Sorusu: Daha önceki cevapları alınan soruların doğru olup olmadığını açığa çıkartmak 

amacıyla sorulur.  

 

5.3. Cevap Kategorileri 

 

Alınmak ya da ölçülmek istenen bilgi veya tepkinin kapsamına ve niteliğine göre, anket soruları iki türlü 

olabilir: “Kapalı-uçlu” sorular ve “açık-uçlu” sorular.  

 Kapalı-uçlu sorular: Eğer sorulan soruya verilecek cevap seçenekleri tam olarak belirlenmişse, 

başka bir deyişle, sorular sistemleştirilmişse bunlara kapalı-uçlu sorular denir. Bu tür sorularda, 

soruya cevap olan kategoriler çoğu kez önceden belirlenmiş süreksiz kategorileri olan 

değişkenlerden oluşur. Bu kategorilerin biçimleri, değişkenlerin sınıflamalı, eşit aralıklı veya oranlı 

olmasına göre tayin edilir. 

 Açık-uçlu sorular: Bu tür sorularda deneğe, soruları serbestçe cevaplama ve cevapları kendi 

ifadesiyle dile getirme olanağı verilmiş olmaktadır. Araştırmacının cevaplar konusunda önceden 

bilgi sahibi bulunmadığı, çok değişik cevaplar alma olasılığının söz konusu olduğu veya 

derinlemesine cevaplar alınmak istendiği durumlarda, açık-uçlu soru şekli tercih edilmelidir. 

Örneğin bilgi ve sondaj soruları, nitelikleri gereği açık uçlu olmaktadır.  

Her iki soru türünün avantaj ve dezavantajları vardır. Açık-uçlu sorular, kişilere kendi cevaplarını yazma 

imkanı verdiğinden, diğer türe göre kişileri daha çok güdüler. Herhangi bir tutuma göre tüm tepki 

seçeneklerinin bilinmediği veya eksik bilgi bulunduğu durumlarda, açık uçlu-sorular avantaj sağlar. Fakat bu 

tür sorulara benliğe karşı, anlaşılmaz ve ilgisiz cevaplar alınabilir. Çünkü açık uçlu tepkiler, insanların tutum 

pozisyonu yanına, tutumun yoğunluğu, objeye karşı bilgileri, eğitimleri, genel sözel yetenekleri, iletişim stilleri 

gibi faktörlerin sonucu olmaktadır. Bu yüzden bunların kodlamaları da zor hatta bazen imkansızdır. 

Kapalı-uçlu sorularda ise kategorilerin önceden sağlanması, aynı zamanda sorunun içeriğinin denek 

tarafından açıkça görülmesine de yardımcı olur. Örneğin, bir seçimde adayların adları denek tarafından 

hatırlanamayabilir, o zaman açık uçlu soru uygun olur; ancak “hangi ilde doğdun?” gibi cevabı bilinen bir 

soruyu açık uçlu yapmaya gerek yoktur. 

Her iki tarzın avantajlarından yararlanabilmek amacıyla, iki türün birleştirildiği soru türleri oluşturulmuştur. Bir 

soruya cevap kategorileri (kapalı) verildikten sonra, sonuna “diğer varsa belirtiniz” gibi açık uçlu bir seçenek 

koymak mümkündür. Ancak uygulamalar, bu seçeneğin çok fazla doldurulmadığını, mevcut seçeneklerin 

işaretlenmesinin denek tarafından daha kolay bulunduğunu göstermektedir. Bu problemi kısmen de olsa 
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gidermek amacıyla, pilot anketlerde bu tür açık-uçlu seçenekle yeni kategorilerin toplanması ve buna göre 

asıl anketin geliştirilmesi mümkün olmaktadır (Balcı,2006).  

Anket sorularına verilecek cevaplara göre oluşacak değişkenler üç grupta incelenebilir: sınıflamalı, sıralamalı 

ve aralıklı değişkenler. Aşağıda bu değişkenler açıklanmıştır. 

 

5.3.1. Sınıflamalı değişkenler 

 

Bunlar, bir değişkenin çeşitli kategorilerine ilişkin ve birbirinden bağımsız seçenekler arasından bir yada 

birkaçının seçilmesini isteyerek, cevapları bu seçeneklere göre kategorilere ayıran sistemli sorulardır. Özellikle 

olgusal cevap istenen sorularda, tüm seçenekler verilmeli, seçeneklerin uygun bir yerine kutucuk, daire, 

kapalı parantez, rakam veya boşluk konularak, cevap yeri açıkça gösterilmelidir. Örnekler: 

A-Uygun seçeneğin yanındaki boşluğa X işareti koyunuz: 

Cinsiyetiniz:   Kadın …  Erkek … 

B-Uygun olan seçeneğin yanındaki kutuyu/daireyi işaretleyiniz: 

Öğrenim durumunuz:  

Okur-yazar değil O Okula gitmemiş okur yazar O  

İlköğretim  O Lise    O   

Üniversite  O Lisansüstü   O  

 

C-Sizin için uygun seçenekleri işaretleyiniz: 

Hangi sporları yaparsınız? 

Futbol   Basketbol  Masa tenisi  Yüzme 

Voleybol  Diğer (Lütfen belirtin):……………………. 

  

5.3.2. Sıralamalı değişkenler 

 

Anketleri birçoğu görüş veya tutumları ölçerler. Bu tür soruların cevapları da genellikle sıralamalı 

değişkenlerdir. Bu kategoriler öznel nitelikte olup, araştırmacı tarafından tanımlanır. Genellikle çoktan aza, 

yüksekten düşüğe, mükemmelden kötüye gibi sıralamalar içerir. Bunun kaç kategoriden oluşacağı, 

araştırmacı tarafından belirlenir. Örnekler: 

A-Çocuğunuzun okuldan kaçması sizce ne derece önemlidir? 

( ) Çok önemli( ) Oldukça önemli ( ) Önemli değil( ) Hiç önemli değil 

B-Kendinizle ilgili konularda karar verirken başkalarına danışır mısınız? 

( ) Her zaman( ) Çoğunlukla ( ) Bazen ( ) Nadiren ( ) Hiçbir zaman 

C-Hastanede yattığınız sürece hastane çalışanlarının size karşı tutumlarını nasıl değerlendirirsiniz? 

 Çok kötü Kötü Fena değil İyi Çok iyi 

Doktorlar 1 2 3 4 5 

Hemşireler 1 2 3 4 5 

Hastabakıcılar 1 2 3 4 5 

Temizlikçiler 1 2 3 4 5 

 

D-Bir dersin içeriğinin belirlenmesine, öğrencilerin ne dereceye kadar katılmalarını istersiniz? 
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Ders içeriklerinde 

öğrenciler son kararı 

vermelidir 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ders içeriklerinin 

hazırlanması, tamamen 

öğretim elemanlarına 

bırakılmalıdır 

 

Sıralamalı sorularda, uygun sayıda kategorinin belirlenmesi önemlidir. Kategori sayısının çok az olması, 

duyarlılığı öldürebilir, kişileri tercih yapmaya zorlayabilir; buna karşılık çok fazla kategori konulması, kaynak 

kişinin birbirine yakın kategorileri ayırt edebilmesini zorlaştırır ve dolayısıyla onun cevap vermesini 

engelleyebilir. Özellikle belirsizliğe hoşgörüsü düşük olan insanlar bu durumda çabuk bozulmakta ve cevap 

vermeyi reddedebilmektedir. 

Sıralama soruları içeren birçok ankette, kategoriler arasına “bilmiyorum”, “kararsızım” veya “görüşüm yok” 

gibi seçenekler de eklenmektedir. Böylelikle, görüşü olmayanların anketi tamamlamaktan kaçınmaları 

engellenebilir. Bu tür kategorilerin, ölçeğin bir parçası olarak algılanmaması için, ortaya koymak yerine, 

ölçeğin sağ tarafına eklenmesi daha uygundur. 

Sıralamalı ölçekler için önerilen bir başka alternatif format ta, cevapları listeleyip, sıralamayı deneğe 

bırakmaktır. Örneğin, 

A-Üniversite eğitimine yeni başlayan öğrencilerin karşılaştıkları olası sorunlar aşağıda sıralanmıştır. Bu 

sorunları, sizin için önem derecesine göre (1 en önemli) sıralayınız: 

--- Yurt sorunu 

--- Aile özlemi 

--- Uyum sorunu 

--- Ulaşım sorunu 

Bu tür sorularda, kategoriler yansız olarak ve belli bir sisteme göre (örneğin alfabetik) dizilirse, kaynak kişinin 

sıralaması etkilenmemiş olur. 

 

5.3.3. Aralıklı değişkenler  

 

Aralıklı ölçekler sürekli değişkenlerden elde edildiklerinden çok sayıda cevap kategorisi olacaktır. Bu 

ölçeklerde gerçek değerler yerine yaklaşık değerler veya dilimler alınır. Böylece, gerçek veri vermek 

istemeyen kişinin ilgili soruyu cevaplaması kolaylaştırılır. Burada aralık ölçüsünün aynı olmasına özen 

gösterilmelidir. Yaş ve gelir bilgileri aralıklı değişkenlere örnek verilebilir: 

 

A-Aylık geliriniz ne kadardır? 

( ) 1000 TL ve altı  ( ) 1001 TL – 2000 TL ( ) 2001 TL – 3000 TL  

( ) 3001 TL -4000 TL ( ) 4001 TL – 5000 TL ( ) 5000 TL ve üstü  

 

5.4. Anketin Uygulanması 

 

Anket yöntemi ile veri ve bilgi toplamanın başarılı olabilmesi için, anket sorularının ve cevap kategorilerinin 

hazırlanması kadar, anketin uygulanması da önemlidir. Uygun bir anket yapma yöntemi seçilmesi, anketin 

geri dönüş oranını yükseltir. Özellikle postayla yapılan anket uygulamasında, anketin başında bir sunuş veya 

kapak mektubu yer alır. Bu sunuşta, araştırmacının kimliği, araştırmanın amacı, cevap verilmesini ikna 

edebilmek için güdüleyici açıklamalar, anketin doldurulma yönergesi ve verilerin bilgilerin amaç-dışı 

kullanılmayacağına dair güvence yer almalıdır. 



435 

 

Genellikle anketin ilk sayfasında kaynak kişinin niteliklerine yönelik yaş, doğum yeri, ikamet yeri, gelir ve 

benzeri betimsel sorular yer alır, ardından yapılandırılan sorulara geçilir. İyi bir anket hazırlayabilmek için 

konunun, amacın, evren ve bunu temsil edecek örneklemin çok iyi bilinmesi; anketi cevaplandıracak kişilerin 

eğitim, ekonomik, sosyal ve politik özelliklerinin iyice kavranması gerekmektedir. Soruların cevaplayıcıların 

özellikleriyle, inanışlarıyla, şahsiyeti ve çalıştığı yer ile zıt düşmemesi ayrıca anlayış, kavrayış ve ilgi 

seviyelerine uygun olması gerekmektedir. 

Bir anket uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle özetlenebilir: 

- Sorular sade olmalı, cümleler uzun olmamalı, cevaplayıcının eğitim düzeyine uygun bir dil 

kullanılmalı, bu bağlamda yöresel terimler kullanılmamalı, sorular cevap vereni herhangi bir 

şekilde etkilememeli, soruların kapsamı tek konuya yönelik olmalı, 

- Sorulan soruların arkasından kontrol edici (süzgeç) sorular sorulmalı,  

- Anketteki sorular özelliklerine göre gruplanmalı, aynı konudaki sorular bir araya getirilmeli, 

- Olumlu ilişkiler kurulmalı, nazik olunmalı, kişinin yüzüne bakılmalı, asık suratlı görünmekten 

kaçınılmalı, kendinden emin, dostça, rahat bir tavır takınmalı, 

-  Araştırmayı bitirdikten sonra teşekkür etmeli, 

- Cevapların açık ve kesin olmaması durumunda, sorularla açılmalı, ancak bunu yaparken 

cevaplayıcı etkilenmemeli,“fikrim yok” diyenleri zorlamamalı, 

- Araştırmacı daha çok bilgi toplamak amacıyla uzun anketler hazırlama yoluna gitmemeli, başka 

kaynaklardan örneğin, kitap ve ansiklopedilerden bulunabilecek bilgiler, anket sorusu olarak 

sorulmamalı, 

- Daha genel anlamdaki sorular öne alınmalı, detaylı ve özel sorular bunları izlemeli, 

- Cevap veren kişiye işi başarabileceği güvenini verebilmesi ve güdülemesi için, anket kolay 

sorularla başlamalı, mümkün olduğu kadar sistemli hazırlanmalı, cevaplar fazla bir düşünme ve 

yazmayı gerektirmemeli, 

- İki konulu sorulardan kaçınılmalı (Aydın, 2011), 

- Araştırma sonunda ulaşılmak istenen konuların bir listesini yapılmalı, bunlardan hangilerinin 

anket uygulayarak elde edebileceği belirlenmeli, 

- Sorulardan elde edilecek her bilginin nerede kullanılacağı belirlenmeli (Elde edilecek bilgilerin 

frekansının mı, yüzdesinin mi, sınır değerlerinin mi kullanılacağı), 

- Sorularda kısaltma, yabancı deyim ve argo kullanılmamalı, 

- Genel anlam taşıyan sorular yerine özel ve sınırları belirli sorular sorulmalı (örneğin, “geçen yıl” 

yerine, “1999 yılı içerisinde” ya da “son 12 ay içerisinde” deyiminin kullanılması), 

- Kişilerce özel hayatlarına müdahale şeklinde algılanabilecek soruları sorarken, sorular ve 

seçenekler biraz yumuşatılmalı, mümkün olduğunca kesin cevap yerine cevap aralığı talep 

edilmeli (gelir durumu, doğum kontrol yöntemi vs), 

- Yanıtlaması zor olacak ya da zaman alacak sorular sorulmamalı (örneğin, “Aşağıdaki sağlıkla ilgili 

15 sözcüğü önem sırasında göre sıralayın.”, “Son yedi gün içerisinde yediğiniz yiyecekleri yazın.” 

vs), 

- Her sorunun ve yanıt şıklarının başına numara ya da harf koyulmalı, diğer işaretlerden 

kaçınılmalı, 

- Sorular ve kategoriler sayfalar arasında bölünmemeli, sorular, yanıtlar ve açıklamalar kolayca 

birbirinden ayrılabilmeli (örneğin; açıklamalar italik ve koyu, sorular normal cümle düzeninde, 

yanıt şıkları da büyük harflerle), 
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- Mümkün ise, her sorunun sonunda parantez içerisinde sorunun nasıl yanıtlanacağı belirtilmeli 

(“Yalnızca birini işaretleyin”, “Birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz”, “Size uygun olan şıkları daire 

içine alın” gibi), bu tür açıklamaları, anket formunun başında belirtmekten kaçınmalı, 

- Soruların arasına katılımcının ilgisini çekebilecek cümleler koyulmalı (örneğin,“Şimdi de size, 

çalıştığınız işyeri ile ilgili bazı sorular sormak istiyoruz.”, “Bu anket formunun diğer bir amacı da 

sizlerden gelecek bilgilerle hastalarımıza ulaştırdığımız hizmeti iyileştirmektir.”, “Bu son 

sayfamızdaki birkaç soru sizleri daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.” vs), 

- Anketi tüm örnekleme veya evrene uygulamaya geçmeden önce mutlaka ön test (pilot) 

uygulama yapılmalı, ön teste katılanların görüş, öneri ve eleştirileri alınmalı, anket buna göre 

yeniden düzenlenmelidir. 

 

5.5. Anketin Avantaj ve Dezavantajları 

 

Bilgi ve veri toplamada anket uygulamasının avantajları şöyle özetlenebilir (Orduram, 2011; Balcı, 2006; 

Aydın, 2011): 

- Geniş kitlelere kısa sürede uygulanabilir. 

- Büyük gruplar üzerinde bir anda uygulama imkanı verir. 

- Anket tekniği maliyet, zaman ve enerji bakımından araştırmacıya tasarruf sağlar. 

- İsim ve imza kullanılmadan yapılabileceğinden, kişi cevapları hiç çekinmeden yazar. Bu da 

anketin diğer tekniklerden bir üstünlüğüdür. 

- Cevaplar sorunun hemen altında yazılı olarak yer aldığı için cevaplayıcı cevaplamada zorluk 

çekmez. 

- Fazla araç ve gerece ihtiyaç olmadan hazırlanır ve uygulanır. 

- Anketin geniş coğrafi bölgelere ve çok sayıda insana uygulanabilmesi yüzünden daha geniş bir 

örneklem üzerinde çalışma, dolayısıyla örneklemin temsil düzeyini, böylece de araştırmanın dış 

geçerlik derecesini artırmak mümkün olabilmektedir. 

- Anket sorularının yazılı olması cevaplayıcıların onları tekrar tekrar incelemesine imkân verir. Bu 

nedenle anketle ulaşılan bilgilerin daha doğru olacağı söylenebilir. 

 

Bilgi ve veri toplamada anket uygulamasının dezavantajları ise şöyle özetlenebilir (Balcı, 2006; Aydın, 2011): 

- Sorulara ayrı kişilerce ayrı anlamlar verilmesi anketin bir dezavantajıdır. 

- Cevapların ne derece bilinçli ve içtenlikle verildiği bilinmediğinden yazılanların geçerliliği 

şüphelidir. 

- Açık uçlu sorularda verilen cevapların anlaşılması güç olabilir. 

- Anketin esneklikten uzak olduğu söylenebilir. Çünkü anketi uygularken araştırmacı cevaplayıcıyla 

yüz yüze bulunmaz. Bu yüzden de soruları yeniden dile getirme imkanı yoktur. 

- Anket sadece okuryazarlara verilebilmektedir. 

- Anketle derinlemesine bilgi edinme imkânı yoktur. 

- Anket tekniği yapısal özelliklerinden ötürü sınırlı bilgiler sağlayabilir. Çünkü görüşmeye oranla 

anket daha kısa bir sürede tamamlanmak zorundadır. Anketin dikkat ve ilginin dağılmasını 

önleyecek güdüleyici öğelere sahip olmaması, kısa sürede doldurulmasına gerekçe oluşturur. 

- Ankete cevap verenler ile vermeyenler arasında fark vardır. Bunun için gönderilen anketlerden 

birçoğu cevaplanarak geri gelmemiş ise böyle bir çalışmadan elde edilecek bulguları diğer 

gruplara genellemek yanlış ve hatalı bir davranış olacaktır. 
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- Anket gönderilen kişiler genellikle eğitim görmüş kişilerdir. Buna rağmen kişilerin soruları aynı 

derecede anlayamamaları veya cevaplarında açık olmamaları ve rastgele cevaplar vermeleri 

düşünülebilir. Araştırmacının bunu kontrol etme imkânı yoktur. 

- Postayla gönderilen bir ankete cevap verecek kişinin anketi gönderenle iletişimi zordur. Kişi 

lüzum gördüğü noktalarda anket sahibine soru soramamakta, açıklama isteyememektedir. 
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İŞ ARAMA TEKNİKLERİ VE ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA 

 

İş arama süreci, bireyin kendini ve talep ettiği işin niteliklerini tanıyarak doğru araçları kullanmasıyla başarıya 

ulaşılabilecek bir süreçtir. Bu nedenle kitabın bu bölümünde öncelikle kişinin kendini tanıması için gereken 

becerilerin ve beklentilerin neler olduğu, uygun motivasyonun nasıl sağlanacağı ve işverenlerin istek ve 

beklentileri anlatılacaktır. Sonrasında adayın içinde bulunduğu işgücü piyasası hakkında genel bilgi verilecek 

ve iş başvurusu yaparken kullanılan çeşitli araçlar açıklanacaktır.  

 

1. İş Arama Süreci 

 

İş arama süreci, bir tarafta iş arayan aday, diğer tarafta işgören tedarik etmek isteyen işletme olmak üzere 

çift taraflı bir süreçtir. İşletmelerin işgören tedarik politikaları, adayların istihdam edilme şartlarını 

oluşturduğundan bu sürecin iyi bilinmesi gerekmektedir. İş arama sürecinde adayın başvuru yaptığı işletme 

ya da insan kaynakları şirketinde karşılaşacağı seçim süreci şu şekilde sıralanabilir (Yılmazer, 2010, s. 108; 

Mucuk, 2006, s. 169; Sarılar, 2006, s. 34):  

Başvuruların kabulü: Bu aşamada açık pozisyonun gerektirdiği niteliklere ve temel vasıflara sahip 

adayların özgeçmişleri toplanmaktadır.  

Ön eleme için telefon görüşmesi: Gereksiz işlemleri kısaltmak, adaya zaman kazandırmak, konuşma ve 

iletişim becerilerini anlamak ve adayın işe olan ilgisini ölçmek için özgeçmişleri uygun olan adayların telefonla 

aranmasıdır.  

Ön görüşme-başvuru formu doldurma: Yetkili çalışan tarafından yapılan kısa görüşmelerdir. Başvuran 

adayın işletmeye dair ilk izlenim edinmesi sağlanırken, ayrıntılara girmeden iş için uygun nitelikte olmayan 

adaylar elenir. İşe uygun nitelikleri olan adaylar ise bu aşamada başvuru formu doldurmaktadır.  

İşe giriş testleri: Ön görüşmeyi geçen adaya, genel ve mesleki bilgi yanında beceri testleri de 

uygulanabilir. Bu tür seçme testlerinin amacı, kişisel özelliklere ve yeteneklere dair objektif ölçüm 

yapabilmektir.  

Mülakat: Adayın başvurduğu pozisyonda başarılı olabilmesi için gereken bilgi, beceri ve deneyime sahip olup 

olmadığının belirlenmesi amacıyla, gerçekleştirilen kişiler arası etkileşim sürecidir. Mülakat türlerine göre 

yapılması gereken hazırlıklar farklı olacaktır. Bu nedenle mülakat şeklini önceden bilmek, adaya düşünme 

fırsatı verecektir. Başlıca mülakat türleri telefonla, birebir ya da grup mülakatı, eleme mülakatları, pane l 

mülakat, stres mülakatı ve çıkış mülakatlarıdır.  

Referans araştırması: İşe alma kararı verilmeden önce adayın verdiği bilgilerin doğruluk derecesi, kişilik 

yapısı, önceki işteki performans durumu gibi bilgileri, başkalarından öğrenmek için referans kontrolü 

yapılmaktadır. Genç adaylar için okul ya da üniversitedeki öğretim görevlileri referans olarak önerilirken, iş 

tecrübesi olan adaylar için eski yöneticileri ya da farklı seviyelerden çalışanlar önerilmektedir.  

Sağlık kontrolü: İşe alma kararından önce adayın sağlık kontrolü yapılarak, fiziksel şartları ve sağlık 

gereklerini karşılayıp karşılamadığı saptanmaktadır.  

İş teklifi: İşe alınacak kişi belirlendikten sonra adaya iş teklifi yapmak üzere tekrar bir görüşme yapılır. Yazılı 

veya sözlü olabilen iş teklifinin aday tarafından kabulünden sonra hizmet sözleşmesi imzalanır. Kurumsal 

şirketlerde işe alınmayan başvuru sahiplerine de yazılı bir bildiri gönderilmektedir ancak bu henüz çok yaygın 

değildir. 

İşe yerleştirme ve adaptasyon: işe alınan birey belirli bir süre deneme çalışması için işe yerleştirilir. 

Amaç, işe yerleşen kişinin yetenekleri ile işletme ihtiyaçlarının uyumunun sağlanmasıdır. Deneme süresi 
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sonunda değerlendirme yapılarak gerek görülürse eğitim verilir ve istenilen standartların gelişmesi sağlanır. 

Ancak uyum problemi varsa ve beklenilen standartlar gelişmiyorsa adayın işine son verilir.  

Adayların seçim sürecinde karşılaşacakları yöntemler, farklı mülakat türleri yanında testlerdir. Mülakat, adayın 

iş pozisyonunun gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığını anlamak için yapılan iş görüşmeleri iken; testler, 

iş başvurusu yapan adayın işletmenin aradığı kişi olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan ölçümlerdir. 

Mülakattan önce uygulanan mesleki sınavlar (Mucuk, 2006, s. 169) dışında farklı amaçlar için geliştirilmiş 

çeşitli testler vardır. Bu testler zeka, yetenek, başarı, ilgi ve kişilik testleri olarak sınıflandırılabildiği gibi 

(Ertürk, 2000, s. 289) biyografik bilgi, tolerans, mesleki düşünce ve iş bilgisi testleri de olabilmektedir 

(Hansen, 1988, s. 346;Mushkin, 1978, s. 93).  

Yapılan farklı sınıflandırmalarda, testin soru sayısı ve adı değişse bile genel olarak ölçmek istediği değerler 

adayın işverene karşı sunduğu ya da gizli kalmış niteliklerine odaklanmaktadır. Tüm bu süreçte başarı 

sağlanması öncelikle adayın kendini tanımasına bağlıdır.  

 

2. Kişinin Kendi Özelliklerini Tanımlaması 

 

Kişinin kendini tanıması için bilgi, beceri, istek ve inançları konusunda objektif ve doğru bilgiye ihtiyacı vardır. 

Bireyin kendini tüm yönleriyle objektif olarak değerlendirmesi oldukça güçtür. Ancak iş fırsatlarının 

yakalanması için işin gereklerini iyi bilmek kadar kendini tanımak da önemlidir. Bu nedenle adayın özellikle 

nitelikleri, becerileri ve geçmiş deyimleri üzerinde durması gerekmektedir (Robinowitz, 1977, s. 273).  

Bu değerlendirmeleri yaparken bazı analiz tekniklerinden ve bilgisayar programlarından faydalanılabilir. 

Bilgisayar ortamında geliştirilen haritalama metotları ile bireyin cevapladığı sorulardan kendini tanıma seviyesi 

tespit edilebildiği gibi (Kohn ve Schooler, 1982, s. 1257) SWOT analizi ve Johari penceresi gibi analiz 

teknikleri ile de bu sınama yapılabilir. 

SWOT kelimesi İngilizce 4 kelimenin ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve bu kelimeler analizin içeriğini de 

sunmaktadır. Analize göre adayın kontrolü altında olan güçlü taraflar (strengths) ve zayıf taraflar 

(weaknesses) iç faktörleri, piyasanın etkisi altında olan fırsatlar (opportunities) ve tehditler (threats) dış 

faktörleri oluşturmaktadır (Mihaela, 2011, s. 1000). İş başvurusu yapan aday, güçlü yanlarını ön plana 

çıkarmalı, zayıf yanlarını geliştirmeli, pazarın olası tehditlerinin farkında olmalı ve fırsatları görebilmelidir. 

Analiz bu dört başlık altında bireyin kendinde ve dış çevrede gördüğü özellikleri sıralamasıyla, kendini ve 

kontrol edemeyeceği çevreyi tanımasını sağlamaktadır.  

Johari penceresi, kişinin kendisini tanıması ve etkin bir iletişim sağlaması için, iki temel boyuta dayanarak 4 

farklı durum sunmaktadır. Joseph Luft ve Harry Ingman (1955) tarafından geliştirilen ve yazarların ön 

adlarının birleştirilmesiyle oluşturulan teknik, bireyin kendisine dair bildiği ve başkalarının bireye dair bildiği 

bilgilere dayanan iki boyutun arena, özel bölge, kör nokta ve bilinmeyen bölge olmak üzere yaratacağı dört 

durumun analizi ile kişilerin kendisini tanıyacağını ileri sürmektedir. Arena, hem birey hem de diğerlerinin 

bildiği alanı, özel bölge bireyin bilinçli olarak gizlediği alanı, kör nokta başkalarının bildiği ancak bireyin 

bilmediği alanı, bilinmeyen bölge ise hem bireyin hem de başkalarının bilmediği alanı anlatmak için 

kullanılmaktadır (South, 2007, s. 11). Bireyin kendisini tanıması ve bu sayede kendisini işverene etkili bir 

şekilde ifade edebilmesi için bilinmeyen bölgeyi ve kör noktayı daraltması ve arena bölgesini genişletmesi 

gerekmektedir.  

Bu analizler dışında adayın kendi beceri ve niteliklerini tanıması için kişisel farkındalığının yüksek olması 

gerekmektedir. Çünkü kişisel farkındalık, adayın kendi düşüncelerini anlayabilme ve iç gözlem yapabilme 

konusundaki dikkat seviyesidir. Belirgin bir durumu yorumlarken neyin doğru neyin yanlış olduğunu 

konusunda sebepler bulma eğilimi olduğundan; kişisel gözlem yapmak, düşünce ve bilinç üzerine 
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odaklanmak, bireyin geliştirdiği düşünce, öneri ve geribildirim üzerinde etkili olacaktır. Kişinin kendi 

özelliklerini tanıyabilmesi için geliştirilmesi gereken kişisel farkındalık, bireyin iç gözlemlerinden ve sosyal 

kıyaslamalarından etkilenmektedir. Farkındalığın gelişmediği alanlarda ilerleme sağlanarak, kişinin kendini 

tanıması dolayısıyla da problem çözme yeteneğinin gelişmesi sağlanabilir (Kao vd., 2008, s. 1720).  

Kişi kendi özelliklerini tanıdıktan sonra hedeflerine göre oluşturacağı kariyer planını hayata geçirmeli ve 

istediği noktaya ulaşabilmek için planlı hareket etmelidir (Laker ve Laker, 2007, s. 128). Böylece sistemli bir 

şekilde ilerleme sağlandığı gibi sürekli olarak başa dönüp zaman kaybetmenin de önüne geçilmektedir.  

 

2.1. Beklentilerin Tanımlanması 

 

İş aramak, uzun süre devam edecek iş yaşamına katılmak için yapılan ilk girişimlerdendir. Bu nedenle adayın 

sevdiği işi yaparak başarılı olabilmesi, iş arama yöntemlerini iyi bilmesini gerektirmektedir. Adayın 

yeteneklerine ve ilgisine uyan doğru işi bulması, sadece iş bulmasından daha önemlidir. Kendi özelliklerini ve 

beklentilerini bilen aday ne istediğini de bileceğinden doğru hedefe odaklanacaktır.  

Beklentiler tanımlanırken, aranan işin kariyer hedeflerine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ulaşmak 

için çaba harcanan iş, uzun vadede gereken deneyimi sağlamalıdır. Ayrıca aday işi yaparken zevk almalı ve o 

işi yapma konusunda istekli olmalıdır (Chen vd., 2004, s. 426). Aksi takdirde iş ararken geliştirilen 

beklentilerle, iş hayatında karşılaşılan durum farklı olacak ve hayal kırıklığı yaratacaktır. Bu nedenle 

beklentilerin doğru tanımlanması gerekmektedir.  

İş başvurusu yapan adayın beklentileri, öncelikle asgari şartların sağlanması ardından işletmede kişisel 

motivasyon sağlayacak imkanların sunulması yönünde gelişmektedir. Amerikalı bilim adamı F. Herzberg 

tarafından 1959 yılında geliştirilen çift (iki) faktör teorisi, iş tatmini ve motivasyonun ücret, çalışma koşulları 

ve sosyal güvence gibi asgari şartların yanı sıra başarı, tanınma, takdir edilme, yapılan işin niteliği, yetki ve 

sorumluluk sahibi olma, ilerleme ve yükselme imkanları gibi faktörlere de bağlı olduğunu ileri sürmektedir 

(Herzberg, 1987, s. 8). Buradan yola çıkarak henüz iş başvurusu yapmadan önce beklentilerin doğru bir 

şekilde tespit edilmesi ve gelecekte arzulanan noktaya ulaştıracak iş pozisyonlarına başvurulması gerektiği 

söylenebilir.  

 

2.2. Becerilerin Tanımlanması 

 

Beklentilerini tanımlayan aday, bu beklentilerin gerçekleşmesi için gerekli becerilere sahip olmalıdır. Beceri, 

adayın yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak, bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma 

yeteneğidir. Bu yeteneğin geliştirilmesi için bazı yetkinliklere odaklanmak gerekmektedir. Yetkinlik, yüksek 

seviyede performans elde edebilmek için ayırt edici olan bilgi, beceri ve kişilik özellikleridir. Geliştirilmesi 

gereken yetkinlikler şunlardır (Chen vd., 2004, s. 426-428):  

 İşle ilgili yetkinlikler; detaylara dikkat, güvenli davranış, strese tolerans, kişilerarası iletişim, 

inisiyatif kullanma, risk alabilme gibi becerilerdir.  

 Bireysel yetkinlikler; yaratıcılık, empati, değişime açıklık ve ikna edicilik gibi becerilerdir.  

 Kişilerarası yetkinlikler; takım çalışması, kişilerarası iletişim ve sözel becerilerdir.  

 Yönetici yetkinlikleri; çatışma yönetimi, delegasyon, ekip ve personel geliştirme, organizasyon ve 

planlama becerileridir.  

Kişisel becerilerin geliştirilmesi için, bu maddelere dikkat etmek, ödev, proje, staj ve iş deneyimi gibi geçmiş 

deneyimlere odaklanmak faydalı olacaktır. Adayın ilk yapması gereken, kendi becerileri üzerinde düşünmek, 

gerekirse başkalarından bu konuda yardım almaktır.  
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Beceriler geliştirilirken işverenler tarafından istenmeyen düşük ilgi, güven telkin etmeyen davranışlar ve 

gereksiz sosyal ilişkiler gibi olumsuz özellikler de yok edilmeye çalışılmalıdır (Blessing, 1997, s. 65). Ayrıca iş 

özelliklerini bilmek, gerekli becerilere sahip olup olmadığını anlama konusunda adaya yardımcı olacaktır (Kim 

vd., 2009, s. 551). İş hayatına başladıktan sonra kişisel beceriler konusunda farkındalık, adayın işi algılama 

ve işinden memnun olma seviyesini de etkileyecektir (Burnett ve Bartol, 2009, s. 469).  

Becerilerin geliştirilmesi anlık bir olay değil uzun bir süreçtir bu nedenle adayın düzenli olarak kendi 

becerilerini denetlemesi, zayıf olduğunu düşündüğü noktaları geliştirirken iyi olduğu tarafları da 

güçlendirmesi gerekmektedir (Schultheiss, 2011, s. 338). Adayın becerileri geliştirme eğilimi yaş ve kıdem 

gibi faktörlerden etkilendiğinden (Veldhoven ve Dorenbosch, 2008, s. 127) iş arama sürecinin başında bazı 

becerilere odaklanarak iyileştirmek yararlı olacaktır. Becerilerin geliştirilmesi için yüzeysel ve dağınık ilgi değil, 

derin odakla yapılan öğrenme tavsiye edilmektedir. Öğrenme ile geliştirilebilecek bazı beceri türleri; kendi 

güçlü ve zayıf yönlerini fark edebilmek, inisiyatif kullanabilmek, davranışlar üzerinde yorum yapabilmek ve 

kendi hedeflerini planlayabilmek gibi becerilerdir (Cassidy, 2006, s. 171).  

 

2.3. İş Aramada Motivasyon 

 

Motivasyon iş arama sürecine başlayabilmek ve uzun süren bu süreçte, umutları kaybetmemek için gerekli bir 

itici güçtür. İş arama sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için bilgi, odaklanma ve motivasyon 

gerekmektedir. Ancak bu şekilde belirsiz durumlar, plandan sapmalar ve durgunluklar aşılabilir (Ballout, 

2009, s. 655).  

Kariyer planlaması yaparken özel danışmanlık firmalarından yararlananlar bu motivasyonu daha rahat 

koruyabilirken bireysel hareket eden adayların kendi ilgilerini yüksek tutmaları gerekecektir. Yapılan işe 

bağlılık geliştirmek ve belirli bir plan çerçevesinde hareket etmek, motivasyonun yüksek tutulmasını 

destekleyecektir. 

İş arama sürecinde motivasyon, hem objektif hem de sübjektif göstergeleri içeren planların hayata geçirilme 

seviyesine ve kişisel özellikler yanında dış faktörlerin de etkilerine bağlıdır. Başarılı olmayı etkileyen dış 

faktörler, bireyin kendi başarı algılaması ile karşılaştırılarak değerlendirilmeye alınacak (Ballout, 2009, s. 659) 

ve sonraki başvuru süreçlerini etkileyecektir. Bu aşamada stres yaratan faktörlerle başa çıkabilme ve 

belirsizliğe karşı toleranslı olma becerileri adayı daha güçlü hale getirecektir.  

Bir danışmanlık firması, iş sahibi olmak ya da kariyer planlaması yapmak isteyen bireylere başarılı olabilmek 

ve motivasyon kaybına uğramamak için planlı olmalarını ve beş hafta boyunca belirli adımları izlemelerini 

önermektedir. Bu adımlar; alınan eğitimi düşünme, kendine güveni tazeleme, kendi kariyer gelişimi için 

inisiyatifi eline alma, verileri toplama, fikir geliştirme ve iş tecrübesi olanlardan yararlanmadır (Stevens, 1996, 

s. 14). Belirsizlikten kaçınmamak ve bu konuda tecrübeli kişilerden yardım almak, iş arama motivasyonu 

sağlamaya yardımcı olacaktır.  

 

3. İşveren İstek ve Beklentileri 

 

İşveren istek ve beklentilerinin başında, işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ve yetenekte işgören 

bulma ve bunların arasında en yararlı olanı seçme gelmektedir. İşverenin bu isteğini gerçekleştirebilmesi için 

öncelikle işgörenler tarafından yapılacak işlerin ayrıntılı olarak incelenmesi yani iş analizlerinin yapılması ve 

bunların düzenli bir şekilde yazılı hale getirilmesi yani iş tanımlarının hazırlanması gerekmektedir. Ardından 

insan kaynakları planlaması yapılarak, mevcut çalışanlar ve gelecekte olası ihtiyaçlar hakkında detaylı bir 

planlama yapılmalıdır. Tüm bunları yaparken işgücü arzı sürekli olarak takip edilmektedir (Yılmazer, 2010, s. 
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105). Bu beklentilerin iş arayan aday için anlamı, niteliklerinin farkında olarak iş analizinde yer alan kriterler 

doğrultusunda işe uygunluğunu değerlendirmesi gereğidir. Kendi becerilerine ve ilgi alanına uygun iş seçimi 

için iş analizlerinin yani işin kapsamının iyi bilinmesi gerekmektedir.  

İlk kısımda bahsedilen aday seçim süreci ayrıca işletme için işgören seçim sürecini oluşturmaktadır. Bu süreç 

dikkate alındığında işverenin aday beklentisi, işe uygun bilgi ve beceri sahibi olması, işi gerçekten istemesi ve 

yeni iş ortamına uyum sağlaması olarak sıralanabilir. 

İşveren, belirlenen açık pozisyon ile iş başvurusu yapan adayın niteliklerini incelerken adayın çeşitli konularda 

başarılı olmasını beklemektedir. Bunlar; iş bilgisi, işin kalitesi, iş miktarı, iş birliği, girişim yeteneği ve karar 

vermedir (Ertürk, 2000, s. 295). 

Bu kriterler işin niteliğine göre farklılık gösterebilir. Örneğin bazı iş türleri için ekip çalışması uygunken, 

bazıları için bireysel performans ve kişisel rekabet arzusu beklenmektedir. İşin gerektirdiği niteliğe göre 

işverenin adaydan beklediği özellikler farklılık göstermektedir. Adayın belirtilen kriterlere sahip olup olmadığı 

iş başvuru sürecinde anlaşılmaya çalışıldığı gibi, istihdam edildikten sonraki deneme sürecinde de 

gözlenmektedir. Yukarıdaki kriterler dikkatle incelendiğinde işverenin adaydan beklentisinin üç temele dayalı 

olduğu söylenebilir. Bunlar işle ilgili beklentiler, kişisel özelliklere dair beklentiler ve iletişim becerilerine dair 

beklentilerdir. İşveren bu beklentilerini karşılayabilmek için, işletme imajını olumlu göstererek uygun 

işgücünü çekmeye çalışacaktır (Ballout, 2009, s. 657). Buradan yola çıkarak işverenin, adayın uygun 

niteliklere sahip olması yanında işletme tarafından sunulan imkânları beğenmesini de beklediği söylenebilir. 

Çünkü iş ortamı ve işverenin sunduğu imkânlar, bireyin işe başladıktan sonra verimliliğini ve başarı düzeyini 

etkileyecektir.  

İşletme de belirli hedeflere ulaşmak için herkesin yapması gereken görevler vardır. İşveren çalışanlarından 

görevlerini yerine getirirken, işletmenin kurallarına uymalarını da beklemektedir. İş başvurusu yapan aday, 

işveren ya da insan kaynakları departmanı yetkilisiyle ilk görüşmesinde kurallara uyum sağlayabilen, disiplinli 

ve özenli biri olduğunu gösterebilmek için kıyafet seçimine dikkat etmelidir. Kısa süren mülakat sürecinde 

adayla ilgili ilk izlenim kıyafeti, duruşu, konuşması ve seçtiği kelimelerle oluşmaktadır. Yüz yüze yapılan 

mülakat ya da şahsen yapılan iş başvurunda, adaydan beklenen ve dikkat edilmesi gereken hususlar şu 

şekilde sıralanabilir (Yılmazer, 2010, s. 108; Grotto ve Lyness, 2010, s. 396; Barutçugil, 2004, s. 273):  

Kıyafet seçimi: Yapılacak işin niteliğine ve kullanılacak malzemeye göre kıyafet seçimi ve işverenin bu 

yönde beklentisi değişmekle birlikte, ofis ortamında çalışmayı gerektiren işler için genellikle bakımlı ve şık 

görünmek tercih edilmektedir.  

Davranış biçimleri: Görüşmelere geç kalmak olumsuz bir imaj yaratacağından, tam vaktinde görüşme 

salonunda olmak gerekmektedir. Duyulur bir ses tonu ve anlaşılır bir konuşma ile kendini tanıtmak, göz 

teması kurmak, el sıkışmak ve dürüst olmak gibi konularak dikkat edilmelidir. 

Hazırlık süreci: Adayın iş başvurusuna gitmeden önce mutlaka hazırlık yapması gerekmektedir. İşletme, 

açık pozisyon ve görüşmeci hakkında önceden elde edilen bilgiler, görüşme sürecinde adayı rahatlatacaktır.  

Konuşma şekli ve düşünce yapısı: Adayın kendini düzgün bir şekilde ifade etmesi, düşünerek konuşması 

ve işi ne kadar istediğini belli etmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle kaçamak cevaplardan ve belirli bir hedef 

sunmamaktan kaçınılmalıdır. Söz kesmek, yapmacık davranmak, çok alçak ya da çok yüksek sesle konuşmak, 

konuşurken argo sözcükler kullanmak başarısızlığa neden olacaktır.  

 

4. İş Aramayla İlgili Genel Değerlendirme 

 

Bu bölümde iş arama kanalları, çalışma alanları ve işgücü piyasası hakkında bilgi verilerek adayın içinde 

bulunduğu çevreyi tanıması ve değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.  
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4.1. İş Arama Kanalları 

 

İş arama kanalları, mevcut bir işte çalışanlar için genellikle terfi uygulamalarında kullanılan işletme içi 

kaynaklar ve yeni iş arayan ya da iş hayatına ilk defa atılanlar için işletme dışı kaynaklar olarak sıralanabilir. 

Genel iş arama kanalları aşağıdaki gibidir (Ertürk, 2000, s. 283; Bingöl, 2006, s. 160-170; Heyman, 1998, s. 

18; Philips, 1980, s. 40):  

 

İlanlar: Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi değişik kaynaklarda duyurulan ilanlardır.  

Doğrudan işletmeye yapılan başvurular: Bu başvurular işletmenin kurumsal internet sitesinden 

yapılabileceği gibi, işletmenin insan kaynakları departmanına ya da küçük işletme ise işletme sahibine 

doğrudan özgeçmiş ileterek yapılan başvurulardır.  

İş ve işçi bulma kurumları, özel istihdam büroları: Özel veya kamuya ait olarak kurulan bu kurumlar, 

hem iş arayanların hem de eleman arayan işletmelerin başvurusu ile istihdam olanakları sağlamaktadır. 

Türkiye’de Türkiye İş Kurumu ve özel istihdam büroları bu alanda faaliyet göstermektedir.  

Öğretim kurumları: Mesleki eğitim veren kuruluşlar, halk eğitim merkezleri, meslek liseleri ve üniversiteler 

işletmelerin genellikle başvurdukları kurumlardır. Son sınıf öğrencilerine ve başarılı öğrencilere ulaşmak için 

düzenlenen kariyer günleri, firmaların okul ziyaretleri ve kariyer merkezi ziyaretleri, iş arama alanlarından 

biridir.  

İşyeri çalışanlarının tavsiyeleri: Belirli bir işletmede çalışan kişiler, açık pozisyonun adaylara iletilmesinde 

ya da belirli özelliğe sahip işgören adayının niteliklerini işletme yöneticilerine ulaştırılmasında aracı olabilirler. 

Mevcut çalışanlardan iş bulma kanalı olarak faydalanabilmek için geniş bir sosyal ağ oluşturmak 

gerekmektedir.  

İşyeri çalışanlarının yakın ve akrabaları: Yukarıdaki iş arama kanalına benzer bir şekilde çalışanın 

işletmeye bağlılığını artırmak için akrabaları da işe alınabilir. Ancak bazı işletmeler iş ilişkisi ile akrabalık 

ilişkisinin dengelenemeyeceği endişesiyle bu metodu tercih etmemektedir.  

Geçici süreyle işgören alınması: Genellikle mevsimlik işlerde ya da askerlik gibi işi bırakma durumları olan 

adaylarda bu tür iş kanalları uygulanmaktadır.  

Sanal ortamda yapılan başvurular: Bazı işletmeler kendi kurumsal sitelerinde ya da bu amaçla kurulmuş 

insan kaynakları siteleri üzerinden eleman ihtiyacını duyurmakta ve başvurular internet üzerinden kabul 

etmektedir. Bu tür başvurularda güvenilir bir site olmasına, başvurunun güncel tutulmasına ve güncel iş 

ilanlarının takibine dikkat etmek gerekmektedir.  

Danışmanlık firmaları: İnsan kaynakları uzmanı bulunmayan, geniş çaplı işgören aday havuzunda eleme 

yapılması gereken iş pozisyonları olan ya da profesyonel destek almak isteyen işletmelerin tercih ettiği bu 

yöntem, performans değerlendirme ve ücretlendirme faaliyetleri için de kullanılmaktadır.  

Sendika ve mesleki kuruluşlar: İşletmede çalışan kişilerin varsa bağlı olduğu sendikaya aranan nitelikler 

iletilerek uygun eleman istenebilir. Mesleki kuruluşlarda bu anlamda katkı sağlamaktadırlar. Ancak bu yola 

başvurmak için işverenin sendika ve meslek kuruluşlarıyla iyi ilişkiler geliştirmiş olması gerekmektedir.  

İstihdam fuarları: İşveren temsilcilerini ve adayları bir araya getirerek gerçekleştirilen fuarlar, geleneksel 

işe alım yöntemlerinden daha maliyetsiz bir şekilde piyasa araştırması imkânı verdiğinden, tercih edilen işe 

alım yöntemlerindendir.  

Yabancı ülkede çalışma: Bazı ülkeler işgücü piyasasında kıtlık varsa ya da belirli işleri yapmak için yurtdışı 

kontenjanı ayırmışsa yurtdışından eleman almayı tercih etmektedir.  
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Tecrübeli ve eğitimli adaylar bazen iş arama kanalı olarak rakip firmaları da tercih edebilmektedirler. Çok 

uluslu işletmelerin faaliyette bulundukları ülkelere göre geliştirdikleri işe alım politikaları da adaylar için bilgi 

verici olabilir (Philips, 1980, s. 40). Genellikle işletme tesisinin bulunduğu ülkede yapılan işe alımlar, adaylar 

için iş fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

 

4.2. Çalışma Alanları 

 

Çalışma alanları birçok işi kapsamakla birlikte kişisel özelliklere uygun işin seçilebilmesi için farklı şekillerde 

sınıflandırılmaktadır. Karmaşıklık derecesi düşük olan alanlar ile tam tersi çok karmaşık olan işler 

bulunmaktadır (Short, 2011, s. 29). Adayın başvuracağı işin karmaşıklık boyutunu bilmesi, başarı şansını 

tahmin etmesi ve işin kendisine uygunluğunu ölçmesi konusunda yardımcı olacaktır. Örneğin oldukça 

karmaşık ve teknik bilgi gerektiren işlerde genellikle tecrübe şartı aranmaktadır.  

Çalışma alanının hareketliliği ya da sakinliği gibi faktörler de adayın başarısını etkilemektedir. Bazı adaylar 

sakin alanlarda, bireysel çalışmayı tercih ederken, bazıları hizmet sektöründe satış yapmayı tercih edecektir. 

Başarılı olunacak çalışma alanı tercihinde, adayın tutumu belirleyici olacaktır. Bazı çalışma alanlarında cinsiyet 

ve yaş gibi demografik özelliklerin baz alındığı kriterler yer almaktadır. Örneğin bilişim sektöründe genç 

yöneticiler tercih edilirken, şirket avukatlığında tecrübe esas olduğundan genç olmayan adaylar tercih 

edilmektedir (Blessing, 1997, s. 13). Bu nedenle adayın başvuru yapmadan önce işin gerekliliklerini ve 

kendine uygun işi araştırırken bazı demografik özellikleri de dikkate alması gerekmektedir. 

Farklı şekillerde sınıflandırılan çalışma alanları kısaca şu şekilde sıralanabilir; yönetimsel işler, yazışma işleri, 

esnaflık, satış işleri, teknik işler, profesyonel çalışmalar, beceri işleri, hizmet işleri ve diğer işlerdir (Asakura, 

1995, s. 688). Bu sınıflandırma bazen şef ya da yönetici ve işçi olmak üzere örgütsel seviyelerle de 

yapılmaktadır. Beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışan gruplandırması bu sınıflandırmadan kaynaklanmaktadır.  

Çalışma ortamı X, Y, Z olmak üzere kuşaklara da bölünmektedir. Burada kastedilen kişilerin yaşlarıdır ve 

içinde bulundukları nesile bağlı olarak hareket edecekleri varsayılmaktadır. İş hayatında yer alan eski 

kuşaklara X denirken, ardından gelen nesil Y olarak adlandırılmakta ve şu an çocukluklarını yaşayan kuşağa Z 

denmektedir. X kuşağı daha otoriter bir ortamdan etkilenirken, Z kuşağı bilgi teknolojileriyle büyümektedir 

(Kim vd., 2009, s. 548). Bu nedenle adaylara içinde bulunacakları ortamları da düşünerek, çalışma alanı 

seçmeleri önerilmektedir. İş başvurusu kabul edilen aday, uyum sürecinden sonra yöneticisini ve 

meslektaşlarını da uygun bir şekilde yönlendirebilmelidir. Kuşak farklarını anlamak olası çatışmaları önlemeye 

yardımcı olacaktır.  

İş başvuru sürecinin hem işveren hem de aday için başarılı bir şekilde tamamlanması, adayın birinci bölümde 

de bahsedildiği gibi kendini tanımasına bağlıdır. Bu nedenle gerekirse aday kendi gelişimi için de kişisel 

testlere başvurabilir. Kendini tanıyan adayın uygun işi bulabilmesi için kendi niteliklerine ve ilgi alanına uygun 

işi bulması yani kendisine yakın hissettiği çalışma alanını keşfetmesi gerekmektedir.  

 

4.3. İşgücü Piyasası Hakkında Genel Bilgi 

 

İş bulma sürecinde yasal düzenlemeler ve işgücü piyasasının koşulları gibi dış çevre faktörleri sürecin tamamı 

üzerinde oldukça etkilidir. Yasal düzenlemeler işletmelerin tedarik uygulamalarını etkileyeceğinden, istihdam 

politika ve uygulamaları üzerinde doğrudan belirleyici olacaktır. Bu durum iş arayan adayları da etkileyecektir. 

İşgücü piyasası işgücünün nitel özelliklerinden ve nicel olarak arzından oluşmaktadır. Piyasada işsizlik oranı 

düşükse ve istenen beceriler az bulunuyorsa, işletme adayı işe alıp eğitim sunmak zorunda kalacak; işsizlik 
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oranı yüksekse daha kolay işgücü tedarik edecek ve adaylardan yüksek beceri beklenecektir (Bingöl, 2006, s. 

155).  

İşgücü piyasasında rekabetin fazla olduğu durumlarda aday ve işvereni buluşturan ortam, genellikle resmi 

başvuru kaynakları ve istihdam politikaları olacaktır. Bu tür ortamlarda işgücü piyasası eksik bilgiyle dolu 

olacağından, adayın açık pozisyonun özellikleriyle ve kendi rakipleriyle ilgili bilgi alması da güçleşecektir. 

Böyle durumlarda başvuru yapanların referanslarına başvurulabilir, ancak bu da bilinmeyen kaynaktan bilgi 

toplamak anlamına gelecektir. Resmi olmayan başvuru metotları yani arkadaş, akraba ve belirli bir meslek 

grubundan tanıdıklarla oluşturulan sosyal ağlardan yararlanmak da faydalı olabilir (Heyman, 1998, s. 17). 

İşgücü piyasasında işgücü arzının az olduğu durumlarda ise ev hanımları, maddi olanakları iyi olduğu için 

çalışmayı düşünmeyenler, mevsimlik işçiler ya da ek iş yapmak isteyen adaylardan yararlanılmaya 

çalışılmaktadır (Bingöl, 2006, s. 171).  

İş arayan adayın başarılı olabilmesi, bir anlamda işgücü piyasasında arz ve talebin bir araya gelmesidir. Bu 

nedenle aday öncelikle kendi özelliklerini iyi bilmeli, ardından başvuru yaptığı şirketin ve pozisyonun 

gereklerini tespit edebilmelidir. Kişisel ve işe dair değerlendirmelerin ardından adayın kısa süren başvuru 

sürecinde niteliklerini etkili bir şekilde sunabilmesi için çeşitli araçlara ihtiyacı vardır. Özgeçmiş, takdim 

mektubu, tanıtım kartı, referans mektubu ve amaç mektubu bu amaca hizmet eden araçlardır. Ancak istenen 

sonuca ulaşabilmek için bu formların etkin bir şekilde hazırlanması gerekir. Bu nedenle bir sonraki bölümde 

bu araçların anlamı, kapsamı ve hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılacaktır.  

 

5. Sunuş Teknikleri 

 

Adayın kendi özelliklerini işverene sunarken kullandığı araçlar, onun kısa süreli yansımasıdır. Bu yansımaları 

hazırlarken kullanılan form türüne göre dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu araçlar işletmede önceden 

hazırlanmış ya da açık pozisyon için geliştirilmiş iş başvuru formu doldurma, özgeçmiş (CV) oluşturma, 

özgeçmiş formunu daha belirgin hale getirmek için tercih edilen takdim mektubu (ön mektup) hazırlama ve 

kartvizitin daha gelişmiş hali olan tanıtım kartı, referans mektubu ve amaç mektubu oluşturmadır. Bu 

bölümde bu araçların nasıl hazırlanacağı, hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve yer verilmesi 

gereken bilgiler anlatılacaktır.  

 

5.1. Özgeçmiş Hazırlama 

 

Özgeçmiş, adayın iş başvuru sürecindeki ilk ve en önemli aracıdır. Bu nedenle adayın kişiliği ve becerileri 

hakkında fikir vermelidir. Net bir fikir verebilmesi için neden başvurulduğuna dair belirgin ifadeler yer 

almalıdır. Özgeçmiş formu, adayın ön görüşmeye kabul edilip edilmeyeceği konusunda karar vermeye 

yardımcı olduğundan iş başvuru süreci daha başından olumsuz sonuçlanabilir. Bu nedenle çok dikkatli 

hazırlanması ve aşağıdaki konulara yer verilmesi gerekmektedir (Short, 2011, s. 34):  

Kişisel bilgiler: Görüşme için adaya ulaşılması için öncelikle kişisel bilgilere yer verilmelidir. Ad, soyad, 

varsa askerlik durumu ve medeni durum yanı sıra güncel adres, telefon ve e-mail bilgileri yazılmalıdır.  

Mesleki bilgiler: Eğitim bilgileri, iş ya da staj deneyimi, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi gibi becerilere ve bu 

alanlarda sağlanılan başarılara bu bölümde yer verilmektedir. Geçmiş deneyimlerin niteliklerine ve kariyer 

hedeflerine yer vermek faydalı olacaktır.  

Referanslar ve hobiler: Son olarak özgeçmişte adayla ilgili bilgi alınabilecek kişilerin ad, soyad, telefon ve 

e-mail adreslerine yer verilmelidir. Buraya yazılan kişilerin durumdan haberdar edilmesi oldukça önemlidir. 



449 

 

Hobiler, sosyal yeteneklerin ve takım çalışmasına uygun olma ya da olmama gibi becerilerin anlaşılması için 

ipuçları sağladığından özgeçmişte yer verilmesi yararlı olacaktır.  

Uygun bir ortamda çekilmiş bir fotoğraf sağ üst köşeye düşmeyecek şekilde eklenmeli, yazım ve imla 

kurallarına dikkat edilmeli, doğru bilgilere yer verilmeli, etkileyici ve hatırlanabilir olması için çok uzun 

olmamalıdır. Özgeçmişte amaç, yetenekleri ve iş becerilerini vurgulamak olduğundan, bu amaç dışında 

hareket edilmemelidir. İşin gerekliliklerine göre farklı özgeçmiş formları hazırlamak başarı şansını artıracaktır.  

 

5.2. Diğer Formlar 

 

En çok kullanılan başvuru aracı özgeçmiş olmakla birlikte başvuruyu daha etkileyici kılmak için ya da 

başvurulan işletmenin politikalarına uygunluk açısından kullanılan çeşitli araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar 

kısaca şu şekilde açıklanabilir (Schultheiss vd., 2011, s. 339; Short, 2011, s. 34; Gati, 2003, s. 275):  

 

Takdim mektubu hazırlama: Ön mektup olarak da bilinen takdim mektubu özgeçmişin etkinliğini artırmak 

için hazırlanan üst yazıdır. Amaç belirli bir iş ilanına başvururken adayın yeteneklerinin takdim edilmesi yani 

sunulmasıdır. Öncelikle talep edilen işten, ardından bu işin gereklilikleriyle adayın niteliklerin uyumundan ve 

son olarak da görüşme olasılığı üzerine iletişim bilgilerinden bahsedilmektedir. Genellikle diğer adaylardan 

farklı olan yönler ve işletmeye katılabilecek değerler üzerinde durulmalıdır. İstenirse herhangi bir ilan 

olmadan olası pozisyonlar için de kullanılan form, özellikle yurtdışı için yapılacak iş başvurularında tercih 

edilmektedir.  

İş başvuru formu doldurma: Müracaat formu, iş istek formu ya da talep formu olarak da bilinen iş 

başvuru formu, genellikle işletme tarafından önceden hazırlanmış ve gerekli bilgilerin doldurulması için 

boşluklar bırakılmış bir form türüdür. Adaydan istenen bilgiler özgeçmiş formundaki bilgilerin aynısı olmakla 

birlikte daha da detaya inilerek ücret beklentisi, kariyer hedefleri gibi sorular da eklenmektedir.  

Tanıtım kartı hazırlama: Adayın kendini tanıtabilmesi için hazırlanan özgeçmiş formunda yer alan bilgilerin 

özet halde sunulduğu, beklentilerin ve niteliklerin vurgulandığı kart türüdür. İşverenin dikkatini çektiğinden 

ve adaya sunum kolaylığı sağladığından tercih edilmektedir.  

Amaç mektubu: Başvurulan pozisyonun neden tercih edildiği, gelecekle ilgili ne yapmak ve hangi konuda 

çalışmak istendiğini vurgulayan bir mektuptur. Diğer başvuru formlarında olduğu gibi burada da amaç, 

nitelikleri, becerileri ve deneyimleri vurgulamak ve iş için uygun olduğu konusunda işvereni ikna etmektir.  

Referans mektubu: Tavsiye mektubu olarak da bilinen referans mektubu, iş bulma sürecini hızlandırmak 

için kullanılan önemli araçlardandır. Diğer formlardan farklı olarak referans mektubunu aday değil adayı iyi 

tanıyan eski yöneticisi ya da yeni mezun ise öğretmeni doldurmaktadır. Başvurulan pozisyonla ilgili olarak 

adayın mevcut nitelik ve becerilerinden bahseden referans mektubunun, objektif olarak doldurulması faydalı 

olacaktır. 

Sanal ortamda interaktif formlar: Farklı kariyer fırsatlarıyla ilgili bilgi veren internet tabanlı sistemler 

bireylerin kendilerine uygun iş fırsatlarını yakalayabilmesi için gerekli motivasyonun sağlamasına yardımcı 

olmaktadır. Yüzlerce iş türünü barındıran, kişisel ilgiyi anlayabilmek için bireyi teste tabi tutan, bireyin 

özgeçmişine ve ilgi alanına göre iş alternatifleri sunan bu tür yazılımlar, adayların kariyer planlamasını 

desteklediği gibi hayal kırıklığına uğrama olasılıklarını da düşürmektedir.  
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ETKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ TEKNİKLERİ 

 

Başarılı ve etkili bir iş görüşmesi çeşitli aşamaları içeren bir süreçtir. Bu süreç, iş görüşmesinin 

uygulanmasından başlayarak, görüşme sırasında hem görüşenin ve işverenin hem de görüşülen ve adayların 

dikkat etmesi gereken kuralları kapsamaktadır. Bu bölümde iş görüşmenin sağlıklı olabilmesi için görüşme 

süreci ve her iki tarafın dikkat etmesi gerekli unsurlara değinildikten sonra, çağdaş görüşme tekniklerini de 

kısaca açıklamaya çalışılacaktır.  

 

1. İş Görüşmesi (Mülakat) 

 

İşe alım görüşmesinin ilk aşaması ön görüşmedir. Fakat bu görüşme asıl iş görüşmesi olarak kabul 

edilmemelidir (Byars ve Leslie, 2000, s. 11). Buradaki amaç, bugün veya gelecekte yeterli adayları belirleme 

ve bir sonraki sürece taşımaktır.  

Mülakat veya görüşme, belli ve ciddi bir amaçla yüz yüze gelen iki veya daha fazla kişinin soru-cevap 

yöntemiyle nesnel ve öznel bilgi toplamak için, etkileşim içinde yaptıkları bir personel seçme yöntemidir 

(Çetin, 1991, s. 5). 

İhtiyaç duyulan iş gücü ile ihtiyaç duyulan iş için, iki kişi veya bir kişi ile bir grup arasında sözlü bilgi 

alışverişidir. Belirli bir amaç doğrultusunda yapılan görüşmedir. Bu bilgi alışverişi her zaman olmasa da 

genellikle planlı olarak yapılır. İki tarafın da konuşma ve dinlemesini içerir. 

Mülakatlar, işletmelerin eleman seçiminde sıklıkla kullandıkları bir araçtır. Testler ve değerlendirme merkezi 

gibi yöntemlerden daha fazla tercih edildiği görülmektedir (Erdoğan, 1991, s. 65). 

Mülakat (iş görüşmesi) iki yönlü bir süreçtir; öncelikle başvuran adayların işe ve işletmeye uygunluğunu 

belirlemenin yanı sıra, iş için gerekli yeterliliklere sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla da yapılır. Diğer 

yönüyle; bu süreç içinde aday, işin ve örgütün kendisi için uygunluğunu değerlendirmiş olur. 

İşe alma görüşmesi şartlarına uygun şekilde yapıldığında, iş için uygun adayları belirlemeyi sağladığı kadar, 

kurumun imajını da olumlu yönde etkileyecektir. Bununla birlikte uygulamada bazı kurumların iş 

görüşmelerine davet ettikleri adaylara olumlu veya olumsuz herhangi bir yazılı ve/veya sözlü geribildirimde 

bulunmadıkları fark edilmektedir. Bu durum, kurumun imajını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu noktada 

kurumlarda insan kaynağı seçimi ile ilgilenen yöneticilere; adaylar işe alım yönünde seçilmeseler dahi, 

kendilerine sözlü veya yazılı olarak sonucun iletilmesi önerilmektedir (Gürüz ve Yaylacı, 2009, s. 147–148). 

 

2. İş Görüşmesinin Uygulanması 

 

Görüşme, insan kaynakları yönetiminin seçme ve işe alma işlevinin bir parçasıdır. Sistem yaklaşımı 

bütününde düşünüldüğünde yapının sağlıklı kurulması hem bütün kurumu hem de insan kaynakları işlevleri 

arasındaki ilişkileri olumlu etkileyecektir. Bu bağlamda sağlıklı bir görüşme için insan kaynakları planlaması, iş 

analizi, iş ve performans değerlemesi gibi işlevlerin doğru ve etkin bir şekilde işlemesi gerekmektedir.  

İş görüşmesi yoluyla adayın, iş başarma yeteneğinin olup olmadığını, başarılı olmak için motive edilip 

edilmeyeceğini ve örgüt ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını anlaşılabilir (Solmuş, 2005). 

 

2.1. Görüşmeyi Hazırlamak 

 

Görüşmenin hazırlanması aşamasında görüşene ve görüşülene düşen bir takım görevler vardır. Bunları 

görüşmecinin ve görüşülenin yapması gerekenler olarak iki başlık altında açıklayabiliriz: 
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2.1.1. Görüşenin yapması gerekenler 

 

İnsan kaynakları planlamasına göre, işe alma süreci başlatıldıktan sonra iş analizinde çıkarılan iş tanım ve 

gereklerine uygun adayların tespit edilmesi için görüşenin yapması gereken iş süreci aşağıdaki gibidir: 

 

Başvuru ve görüşme formunun hazırlanması 

 

Başvuru formu, görüşülen hakkında özet bilgilerin bulunduğu belgedir. Görüşme formu ise, seçme görüşmesi 

sürecinde yapılacak hazırlıklarda son derece yararlıdır. Görüşme formu, görüşmecinin uyması gereken önemli 

kuralları hatırlatıcı, görüşme sorularını belli bir sırada içeren ve gerektiğinde kayıt işlerini de kolaylaştıracak 

biçimde hazırlanmış bir listedir. 

 

Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi 

 

Başvurulardaki bilgilerin değerlendirilip, gerekli elemelerin yapılması sürecidir. 

 

Referans kontrolü 

 

Referans kontrolü adayların eğitim ve iş tecrübesi gibi konuları içerdiği gibi güçlü ve zayıf yönlerinin de 

ortaya çıkartılmasında kullanılabilir. 

 

Görüşme zamanını seçmek 

 

Görüşme her iki taraf içinde uygun olacak en verimli zaman diliminde gerçekleştirilmelidir. 

 

Görüşme ortamını sağlamak 

 

Görüşmeciye düşen ilk görev, adaya kendisini rahat hissetmesini sağlamaktır. Doğrudan doğruya esas 

konuya geçmeden evvel başka konulardan söz açılarak aday rahatlatılmalıdır (Eren, 2001, s. 270). 

Görüşme rahat koltuklarda, ışığın ve ısının ayarlandığı iyi bir ortamda yapılmalıdır. Görüşmenin özel olması ve 

kalabalık ortamlardan uzak yapılması adayın samimiyeti ve kendini iyi ifade etmesi açısından önemlidir. 

 

Görüşme yapısını belirlemek 

 

Görüşme yapısı sürecinin başlangıcında planlanmalıdır. Yönlendirici (görüşen kontrolünün ağır bastığı) ve 

yönlendirici olmayan görüşme yapıları bulunmaktadır. 

 

Soru sormak ve cevap almak 

 

Görüşmecinin adaya soracağı sorular, ulaşmaya çalışılan bilginin en önemli kaynağıdır. En uygun türdeki 

sorular ve cevapları görüşme sürecini doğru yönlendirir. Soru sormanın bilgi almaktan başka yararları da 

bulunmaktadır. En önemli kısmı, görüşmenin kontrol altında tutulması ve görüşülenin yönlendirilmesidir. 

Böylelikle resmiyet ortamının belirlenmesi de sağlanmış olunur. 
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Dinlemek 

 

İyi dinleme görüşülene yardımcıdır. Görüşme sürecinin bir parçası olduğunu hissettirir. Kabul edilme ve değer 

verilme duyguları verir. Böylece açık ve dürüst iletişimi teşvik eder. En açık yararı, iyi dinleme görüşmenin 

verdiği bilgiyi doğru olarak yorumlamayı ve kaydetmeyi sağlar. 

 

Sondajlamak  

 

Görüşülenin açıklamasına, konuyu açmasına veya konuyla yüz yüze gelmesini sağlayan sözlü veya sözsüz 

mesajlardır. Sondajlama kişinin davranış, tutum ve görüşlerinin kökenine iner. Görüşmecinin konuşmayı 

kontrol etmesini ve belirli konulara yöneltmesini sağladığı gibi görüşmede geri besleme imkanı da 

vermektedir. 

 

Görüşmeyi Sonuçlandırmak 

 

Görüşen, her adaya ayrı ayrı bütün görüşmelerin sonunda hangi kararın ne zaman ve nasıl verileceği ve 

kendisinin hangi yolla haberdar edileceğini bildirmeli ve sıcak bir şekilde yolcu etmelidir. 

 

Değerlendirmek 

 

Değerlendirme aşaması tüm sürecin kilit noktasıdır ki olası öznelliği-yanlılığı azaltmak amacıyla her adayın en 

az iki değerlendirici tarafından gözlenmesi sağlanır. Bu aşamada değerlendiricilerin gerekli eğitimi almış 

olmaları gerekmektedir. Adaya ilişkin her gözlem bilgi formu ya da kamera gibi araçlarla kaydedilmelidir. 

Farklı değerlendiricilerden gelen tüm bilgiler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmeli ve aday hakkında bu 

sonuçlar temel alınarak karara varılmalıdır. 

Görüşmenin bu aşaması adaydan alınan izlenimlerin ve tutulan notların karşılaştırılarak, olumlu ve olumsuz 

görüşlerin saptaması sürecini içerir. Objektif kriterlere geçemeyenler elenir, elemeyi geçenler son defa 

değerlendirilip seçim yapılır ve görüşme süreci tamamlanır (Sabuncuoğlu, 2000, s. 98). 

 

2.1.2. Görüşülenin yapması gerekenler 

 

Aynı zamanda, adayın da görüşme süresince dikkat etmesi gereken birtakım kurallar vardır. Bunları kısaca 

şöyle özetlemek mümkündür (Gürüz ve Yaylacı, 2009, s. 147-148): 

 İşin özellikleriyle kendi sahip olduğu özellikleri karşılaştırmak, 

 Özgeçmiş hazırlamak, 

 Prezantabl (iyi giyimli) olmak, benden dilini iyi kullanmak, 

 Sorulan soruları doğru yanıtlamak, 

 İş ve kurumla ilgili sorular sormak, 

 Görüşmeye zamanında gitmek, 

 Önceden görüşmecinin adı, kurumun yapısı, ürün ve hizmetleri, Pazar içindeki durumu vb. 

konularda araştırma yaparak bilgi sahibi olmak, 

 Kişisel yetenekleri, başarıları, performansı ortaya koymak vb.  

Görüşülenin yukarıda sayılan kurallara dikkat etmesi hem kendini iyi ifade etmesi hem de etkili bir görüşme 

açısından son derece önemli bir unsurdur.  
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2.2. Görüşmecinin Dikkat Etmesi Gereken Konular 

 

İşe alma görüşmesinin başarısında yöneticinin/görüşmecinin tavırları ve bu sürece bakış biçimi de oldukça 

önemlidir. Herhangi bir yöneticinin önemli yöneticilik görevlerinden biri, çalışacağı elemanı seçmek olduğuna 

göre, bir yönetici eleman seçimi, görüşme teknikleri, iletişim, empati gibi konularda bilgi sahibi olmalıdır. 

Görüşme sürecinde görüşmecinin dikkat etmesi gereken konular şunlardır (Gürüz ve Yaylacı, 2009, s. 147-

148): 

 Adayın kişiliğine saygılı olmalıdır. Kişilikten çok davranış ile ilgili sorular sormalıdır. 

 Adayla empati kurarak onu rahatlatmaya çalışmalıdır. 

 Adayın anlatımlarına ve sorularına fırsat vererek iyi bir dinleyici olmalıdır. 

 Görüşmeyi kişisel yargılar, davranış kalıplarından uzak tutarak objektif bir biçimde yürütmelidir. 

 Görüşmeyi görüşme planından yararlanarak standart bir biçimde yürütmeli ve adayın 

anlatımlarını kaydetmelidir. 

 Zaman ve süre önceden belirlenmeli ve aday bu konuda yine önceden haberdar edilmelidir. 

 Görüşmenin sonucu konusunda aday yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilmelidir. 

 Görüşmeyi denetim altında tutmalıdır. 

 Görüşmecinin yukarıda sayılan kurallara dikkat etmesi hem işletme beklentilerinin iyi ifade edilmesi hem de 

görüşme sonucu ne olursa olsun adayın gözünde kurumun olumlu bir imaj oluşturması açısından son derece 

önemli bir unsurdur  

 

3. İşveren Tarafından Beğenilmeyen Davranışlar 

 

İşveren tarafından beğenilmeyen davranışları aşağıdaki başlıklar altında gruplandırabiliriz: 

 

3.1. Beden Dili ile İlgili Yanlışlar 

 

İşveren tarafından beğenilmeyen kapsamında, görüşülenin beden dili ile ilgili olarak yapabileceği yanlışlar 

aşağıda sıralanmıştır: 

 İzin verilmeden oturma 

 Samimiyetsiz tokalaşma 

 Bacak bacak üstüne atma 

 Rahatsız veya aşırı rahat oturma 

 Abartılı jest ve mimikler kullanma 

 Göz kontağına kapalı olma 

 Bakışları sabitleme 

 

3.2. Konuşma ile İlgili Yanlışlar 

 

İşveren tarafından beğenilmeyen kapsamında, görüşülenin konuşma ile ilgili olarak yapabileceği yanlışlar 

aşağıda sıralanmıştır: 

 İzin verilmeden konuşma 

 Heyecansız ve donuk konuşma 

 Konuşurken yere ve tavana bakma 
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 Bozuk diksiyon 

 Aşırı yüksek veya düşük ses tonu 

 Konudan konuya atlama 

 Siyasi konuşma 

 Özel hayatından çok bahsetme 

 Kaçamak yanıt verme 

 

3.3. Davranışla İlgili Yanlışlar 

 

İşveren tarafından beğenilmeyen kapsamında, görüşülenin davranışla ile ilgili olarak yapabileceği yanlışlar 

aşağıda sıralanmıştır: 

 Görüşmeye geç kalma 

 Aykırı fikirleri ısrarla savunma  

 Bilgi ve deneyiminden emin olmama 

 Katı ve önyargılı olma 

 Eleştiriye açık olmama 

 Kararlarında başkalarına bağımlı olma 

 Soruları anlamada güçlük çekme 

 Dengeli, sakin ve huzurlu olmama 

 

3.4. İş ile İlgili Yanlışlar 

 

İşveren tarafından beğenilmeyen kapsamında, görüşülenin iş ile ilgili olarak yapabileceği yanlışlar aşağıda 

sıralanmıştır: 

 Hedef ve plan sunamama 

 Firma hakkında bilgisiz olmak 

 Ücret konusu üzerinde fazlaca durma  

 Kendine aşırı statü biçme 

 Sadece fikir edinmek için görüşmeye geldiği izlenimi verme  

 Önceki işi ve işverenleri kötüleme  

 İşle ilgili görevleri çok bulduğunu belirtme 

 Kısa bir süre için çalışmak istediğini belirtme 

 İş hakkında hiç soru sormama  

 Aşırı ilgisiz veya aşırı ısrarcı olma 

 

3.5. Diğer Yanlışlar 

 

İşveren tarafından beğenilmeyen kapsamında, görüşülenin diğer yanlışlar olarak değerlendirilebilecek 

yanlışlar aşağıda sıralanmıştır: 

 Sağlıkla ilgili eksik bilgi vermek 

 Abartılı bir cv 

 Aşırı frapan ya da rahat giysiler 

 Aşırı makyaj 

 Kişisel bakıma dikkat etmeme 
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 Açık cep telefonu 

İşveren tarafından beğenilmeyen davranışların bilinmesi ve bunlara dikkat edilmesi görüşmenin her iki tarafı 

için de çok önemli ve etkili bir görüşmeyi de destekleyici bir unsurdur.  

 

4. İşverenin Sorabileceği Sorular 

 

İşverenin görüşmede sorabileceği belli başlı konu başlıkları ve soruları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

 

4.1. Referansla ilgili sorular 

 

 İş ve yetkinlikleriniz hakkında kimlerden bilgi alabiliriz? 

 Eski işinizin size kattığı artı ve eksileri söyler misiniz? 

 

4.2. Kariyer beklentisi ve iş ile ilgili sorular 

 

 İşinizle ilgili edindiğiniz deneyimleri ve sorumlulukları kısaca anlatır mısınız? 

 Daha önce çalıştığınız işinizdeki başarılarınızdan bahseder misiniz? 

 İşinizin en sevmediğiniz yönleri nelerdir? 

 Daha önceki işinizden ayrılma sebebiniz nedir? 

 Mesleki geleceğiniz hakkındaki vizyonunuzdan bahseder misiniz? 

 Sektörle ilgili takip ettiğiniz yayınlar nelerdir? 

 Ücret beklentiniz nedir? 

 Seyahat engeliniz var mıdır? 

 Şirketimizin hedefleriyle, kariyer hedefinizi nasıl bağdaştırırsınız? 

 

4.3. Davranış ve kişilik soruları 

 

 Stres altında çalışma konusunda başarılı mısınız? 

 Güçlü ve zayıf taraflarınızdan bahseder misiniz? 

 Hangi özellik ve niteliklerinizin bu işe uygun olduğunu düşünüyorsunuz? 

 Takım çalışmasına yatkın mısınız? 

 

4.4. Eğitim soruları 

 

 Eğitiminizle kariyer beklentileriniz arasındaki ilişkiyi kurabilir misiniz? 

 Lisans eğitiminizden başka katıldığınız eğitim programları nelerdir? 

 Son bulunduğunuz sektörde, pozisyonda öğrendiklerinizi anlatır mısınız? 

 Yüksek lisans yapmayı düşünür müsünüz? Neden ‘’evet’’, neden ‘’hayır’’ 

 

4.5. Yeterlilik soruları 

 

 Kolay inisiyatif kullanabilir misiniz? 

 İş yoğunluğunun getirdiği yüksek tempolu çalışmaya alışkın mısınız? 

 Başarı kriterleriniz nelerdir? 
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 Stres altında çabuk ve isabetli karar verebilir misiniz? 

Etkili bir görüşme için işverenin süreci iyi yönetmesi ve adayı her yönüyle tanımlayacak sorular sorması 

oldukça önemlidir. Herhangi bir başlığı, sıralanmış maddeler ile bitirmek yerine, ilgili maddeler sıralandıktan 

sonra, ilgili başlığı kısaca özetleyen son bir paragraf yazılması bölüm akıcılığını artırması açısından faydalı 

olacaktır. 

 

5. Çağdaş Görüşme Teknikleri 

 

Günümüzde geçerli olan çağdaş görüşme tekniklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

 

5.1. Yapılandırılmış Görüşme Tekniği 

 

Yapılandırılmış görüşme tekniğinde, görüşmecinin yargılarının tutarlılığı önemlidir. Standartlaştırılmış 

sorularla, adaylar hakkında objektif bir karşılaştırılma yapılmış olur (Bingöl, 2003, s. 184). 

Görüşme sırasında sorulara verilen cevaplar değerlendirilmek için kaydedilir. Daha sonra adayların verdikleri 

cevaplar ayrı ayrı gözden geçirilir (Can ve Kavuncubaşı, 2001, s. 128). 

Yapılandırılmış görüşme tekniği, görüşme yeri, zamanı ve sorularının, bir görüşme planı dahilinde 

gerçekleştirildiği tekniktir. Bu görüşme planı insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş ve performans 

değerlemesi gibi insan kaynakları işlevlerinden çıkarılacak yetkinlik ve iş standartlarından elde edilen bilgiler 

doğrultusunda hazırlanır. 

Yapılandırılmış görüşme tekniğine örnek olarak Sanayi Psikolojisi Ulusal Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve 

uygulamada başarılı sonuçlar getiren ‘’7 Nokta Planı’’ gösterilebilir. Buna göre bu planda yer alan ve adaylara 

sorulan soruları içeren konular şunlardır (Gürüz ve Yaylacı, 2009, s. 150). 

 Fiziksel görünüm: Yapılacak işte önem taşıyabilecek önemli bir sağlık sorunu veya bedensel 

bir sakatlığı var mı? 

 Edinimler: Ne tür eğitim ve öğrenim görüp, ne gibi deneyimler edinmiş? Eğitimde ve iş 

yaşamında ne kadar başarılı? 

 Genel zekâ: Zekâ düzeyi ne, ortaya çıktığı kadarıyla belirtileri neler? 

 Özel yetenekler: Belirgin bir mekanik yeteneği veya el becerisi var mı? 

 İlgiler: Entelektüel, pratik, fiziksel, sosyal ve sanatsal ilgileri ne düzeyde? 

 Mizaç: Diğer insanlardan ne derece kabul görüyor, onlarda etki sağlayabiliyor mu? Bağımlı mı, 

özgüveni var mı, dışa mı içe mi dönük? 

 Koşulları: Ailevi koşulları nasıl? 

 

5.2. Yapılandırılmamış Görüşme Tekniği 

 

Ön hazırlık yapılmadan görüşmenin atmosferine göre yapılan görüşme tekniğidir. Bu yöntem adayın kişisel 

problemlerini, rahatsızlıklarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür görüşme tekniğinde, görüşmecinin 

daha fazla çaba göstermesi ve uzmanlık becerisine sahip olması gerekir (Gürüz ve Yaylacı, 2009, s. 150). 

 

5.3. Panel ve Grup Tipi Görüşme Tekniği 

 

Panel ve grup mülakatları, nispeten daha fazla zaman alır ve bunların planlı şekilde uygulanması daha güçtür. 

Grup görüşmelerinde birden fazla adayla eş zamanlı olarak görüşülür adayların grup içi davranışlarını, 
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iletişim, tartışma ve etkileme yeteneklerini değerlemek için uygun bir görüşme tekniğidir (Acar, 2010, s. 

145). 

Grup tipi görüşmelerin amacı, adayın grup içerisindeki davranışlarını incelemektir. Değerleyici, adayın verilen 

amaca ulaşmak için diğer grup üyeleri ile ne kadar koordineli çalıştığını, farklı fikirleri ve eleştirileri nasıl ele 

aldığını ve grup içerisindeki lider mi yoksa üye rolüne mi sahip olduğunu görmek ister (Tahiroğlu, 2002, s. 

136). Panel tipi görüşme ise, birden fazla mülakatçının bir adayla görüştüğü oldukça yaygın bir mülakat 

türüdür. Geniş panellerin olumsuz yanı, kargaşa oluşturabilmesidir. Bu durum, panel üyelerinin adayla ilişki 

kurmalarını zorlaştırabilir veya tutarlı bir şekilde soru sormalarını engelleyebilir. Panel üyeleri arasındaki grup 

dinamiği görüşmenin asıl amacının önüne geçebilir. Ancak görüşme öncesinde iyi bir hazırlık sürecinin 

geçirilmiş olması bu olumsuzluğu engelleyebilir. Mülakat panelinde yer alan her görüşmeci, her adayın adil ve 

eşit olarak değerlendirilip seçilmesi görevine ve panelin yürütülmesi işleyişine kendini tam olarak 

odaklamalıdır (Tınaz, 2005, s. 72). 

 

5.4. Baskılı (Stres) Görüşme Tekniği 

 

Baskılı görüşmelerde amaç, adayın dengesini nasıl koruduğunu, uyum yeteneğini ve beklenmeyen olaylar 

karşısında kendisini ne kadar çabuk toparladığını görmektir. Bu tür görüşmeler, özellikle işin gereği olarak 

yüksek stres düzeyi yaratan ortamlarda çalışacak adaylara uygulanır. Baskılı görüşmelerde adaya dostça 

davranıştan düşmanca tutuma kadar çeşitli davranış biçimleri gösterilerek, adayın tepkisi ve savunma 

biçimleri gözlenir. Ancak bu tür görüşmeler sırasında oluşturulacak stresin iş ortamında oluşacak stresle aynı 

düzeyde ve nitelikte olmasına özen gösterilmelidir (Barutçugil, 2004, s. 269). 

Özellikle ikinci dünya savaşı sırasında batıdaki stratejik hizmet ofisinde ajan adayları seçmek amacı ile 

kullanılan stres mülakatları, savaş sonrasında iş dünyasında da yaygın olarak kabul görmüştür (Bingöl, 1998; 

s. 154). Bu yöntem, sabır, soğukkanlılık ve strese dayanıklılığın önem taşıdığı koruma, güvenlik, danışma 

hizmetleri, çağrı merkezi görevlileri, gizli ve tehlikeli işlerde çalışacak adaylar için kullanılmaktadır. 

 

5.5. Karma Görüşme Tekniği 

 

Birden fazla görüşme tekniğinin uygulandığı bir görüşme türüdür. Görüşme teknikleri arasında geçişler 

içerdiği için profesyonel görüşmeciler tarafından uygulanabilir. 

Serbest görüşme yönteminin amacı görüşmecinin kanaatlerini en sağlıklı biçimde oluşturarak, adaylar 

arasında en uygun olanının seçilmesidir (Erdoğan, 1991, s:68). 

 

5.6. Telefon İle Görüşme Tekniği 

 

Telefon mülakatı, organizasyon için zaman ve maliyet açısından kazanç sağlayan bir uygulamadır. Her iki 

taraf için de anlamlı ve yararlı olmayacak bir görüşmenin yol açacağı maliyetler, zaman kaybı ve gereksiz 

umutlar, telefon mülakatı ile önlenmiş olmaktadır. Bu tür telefon mülakatları, özellikle işi gereği telefonu çok 

sık kullanacak olan satışçılar, müşteri ilişkileri elemanları, sekreterler ve çağrı merkezi çalışanları için son 

derece büyük bir önem taşımaktadır. 

Telefonda yapılan iş görüşmelerinde, adayın kıyafete ve görünüme özen gösterme zorunluluğu olmadığı gibi 

bilgileri anında doğrulama imkânı yoktur. Kopya çekme şansı da vardır. Ancak kendini ifade etmekte güçlük 

çeken adaylar için yüz yüze olmayan görüşmeler daha zor olabilir. Bir telefonla iş görüşmesinin saati 

biliniyorsa, en az on dakika önceden hazırlanmak, görüşmenin etkinliği açısından yararlı olabilir. Telefonla iş 
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görüşmelerinde adayın kendisini başarılı kıldığına inandığı noktaları hatırlayıp bunları görüşme süresince 

kullanabilmesi gerekir. Öte yandan sürenin sınırlı olduğunu unutmayıp, karşınızdaki kişinin ilgilendiği noktaya 

odaklanmak, sorulan açık ve net olarak sormak ve cevaplan da açık ve net istemek son derece önemli 

olmaktadır (Barutçugil, 2004, s. 264-266). 

 

5.7. Bilgisayar ile Görüşme Tekniği 

 

Bilişim ve özellikle internet teknolojisindeki gelişmelerin görüşme alanına uygulanması gerek yazılı gerekse 

görsel ve sözlü görüşmeyi bir araya gelmeden yapılabilir hale getirmiştir. Günümüzde, özellikle uluslar ötesi 

şirketler hem kaynak ve zaman maliyetini düşürmek hem de küreselleştikçe hızlanan iş ve yönetim dünyasına 

uyum sağlamak için internet üzerinden görüşme tekniğini tercih etmektedir.  

 

5.8. Yetkinlik Bazlı Görüşme Tekniği 

 

Birçok organizasyon, çalışanlarının başarılı olması için sahip olmaları gereken özellikleri belirlemenin ne kadar 

zor olduğunun bilincindedir. Üstelik gerekli olan bu yetenekler her bir iş ve iş grubu için farklıdır. Bu nedenle 

organizasyonlar, çalışanın işinde başarılı bir performans görüşmesini sağlayan kilit bilgi, beceri ve yetenekleri 

ortaya çıkaran yetkinlik modellerini kullanmaya başlamıştır (Noe, 2002, s. 94). Yetkinlik modeli, önceden de 

belirtildiği gibi, her bir iş veya iş grubu için ayrı ayrı belirlenmiş, mükemmel performansın elde edilmesini 

sağlayacak kilit davranışları içeren yetkinlik diye adlandırdığımız başarı faktörlerini göstermektedir 

(Schoonover, 2004). Her yetkinlik modelinde, mevcut pozisyonlar için hangi yetkinliklerin ve yetkinlik 

düzeylerinin olması gerektiği ilişkilendirilmiştir. Genel olarak yetkinlik modelleri birbirlerine benzeseler de, 

örgütün kültürü, vizyonu, misyonu ve stratejileri doğrultusunda farklılıklar olmaktadır. 

Bu mülakat çeşidi, adayın geçmiş iş tecrübeleri ya da farklı problemler karşısında göstermiş olduğu davranış 

biçimlerinden yararlanmak suretiyle yetkinliklerini ve pozisyona uygunluğunu saptamayı amaçlayarak, 

geleneksel görüşmelere oranla adayın kişiliği ve iş yapış biçimleri hakkında daha fazla bilgi elde etmeyi 

sağlamaktadır. 

Yetkinlik bazlı görüşmelerde yöneltilebilecek sorular pozisyona göre değişiklik gösterir. Görüşme öncesi bir 

hareket planı hazırlayarak sorulabilecek sorulara hazırlanmak, mülakatın daha başarılı geçmesini 

sağlayacaktır. Buradaki en önemli nokta örneklerin, iş dünyasındaki yaşanmışlıklardan kaynaklanmasıdır. 

Yetkinlik bazlı mülakat, varsayımsal durumlara veya bir senaryoya değil, geçmişte yaşanmış olaylara 

dayanmaktadır. Bu mülakat tekniğinin üç anahtar ilkesi sayesinde, arzu edilen yetkinliklerin adayda mevcut 

olup olmadığı, geliştirilip geliştirilemeyeceği saptanmaktadır. Bu ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Mercangöz, 

2003, s. 62): 

 Geçmiş davranışlar, gelecekteki davranışların habercisidir: Bir kişi bir yetkinliği bir 

kere kullandığı takdirde tekrar kullanması muhtemeldir. 

 İnsanlar tutarlıdır: Kişi, bir durum için kullandığı yetkinlikleri bir başka durum için 

kullanabilir. 

 Başarısızlığı tahmin etmek başarıyı tahmin etmekten daha kolaydır: Başarı elde 

edebilmek birçok faktörün bir araya gelmesi ile olur, ancak başarısızlık bir yetkinliğin eksikliği 

nedeni ile olmaktadır. 

Yetkinlik bazlı görüşme de kullanılan soruları şu başlıklar altında gruplayabiliriz: 

 Eğitim 

 Takım çalışması 
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 İkna 

 İlişki yönetimi 

 İnisiyatif alma 

 Karar alma  

 Risk alma 

 Sonuç odaklılık 

 Kişilik 

 Hedef 

 Strese dayanıklılık 

 İletişim 

 Müşteri ilişkileri 

 Dürüstlük 

 Şirket kültürüne uyum 

 Zaman yönetimi 

 

5.8.1. Yetkinlik bazlı mülakatın geleneksel mülakat ile karşılaştırılması 

 

Yetkinlik bazlı mülakat, adayın kişiliği ve nitelikleri ile değil, geçmiş iş deneyimlerini sorgulayarak ilgili 

yetkinliklere ve arzulanan davranış kalıplarına sahip olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaç edinmektedir. 

Elde edilen yanıtlar doğrultusunda adayın pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip olup olmadığı, söz 

konusu pozisyonda nasıl bir performans göstereceği üzerine odaklanılmaktadır. Çünkü yetkinlik bazlı mülakat, 

“geçmişte gösterilen performans, gelecekte gösterilecek performansın belirleyicisidir” düşüncesine 

dayanmaktadır. 

Geleneksel mülakat iş analizlerini baz almaktadır. Kişinin eğitimine, niteliklerine, yeterliliklerine ve teknik 

bilgisine odaklanan bu yöntem, işi yapmak için gerekli donanıma sahip olan adayları belirlemekte ancak bu 

kişilerin işte mükemmel performans sergileyecekleri konusunda garanti verememektedir. Elde edilen cevaplar 

düşüncelere ve duygulara dayanmaktadır. Bir önceki iş deneyimi ile ilgili az bilgi elde edildiğinden, gelecekte 

belirli bir durumda kişinin nasıl bir davranış ve performans göstereceği ile ilgili fikir vermemektedir 

(http://www.bcassessment.ca/careers/Documents). 

 

5.8.2. Yetkinlik bazlı mülakatın faydaları 

 

Yetkinlik bazlı mülakat, açık pozisyona ait gerekli yetkinliklere sahip uygun adayların seçilmesin, düşük 

performans sonuçlarının ortadan kalkmasını ve şirketlerin farkındalıklarını artırmasını sağlayan yetkin bireyleri 

kazandıran etkili bir seçme metodudur. Aşağıda bu metodun sağladığı çeşitli yararlar yer almaktadır (Dubois 

ve Rothwell, 2004):  

 Yetkinlik bazlı mülakatsonuç odaklıdır. 

 Yetkinlik bazlı mülakat, eğitimle veya gelişim için belli bir çaba sarf ederek kazanılmayacak 

yetkinliklere sahip bireylerin şirkete çekilmesinde büyük bir role sahiptir. 

 Yetkinlik bazlı seçme, karar verme yetkisine sahip ya da yönetici konumunda olan kişilerin 

mükemmel performanstan bekledikleri ölçülebilir ve doğrulanabilir sonuçların belirlenmesinde 

onlara yardımcı olmaktadır. İşini iyi yapan ya da mevcut ve/veya potansiyel yetkinliklerini işinde 

kullanabilen bireylerin işten ayrılmalarının azalmasını sağlayan etkili bir seçme metodudur. 
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 Adaylar bu yöntemle sahip oldukları niteliklerin altını çizme, açıklama ve gösterebilme fırsatına 

sahip olmaktadır. Bu seçme sürecinde adaylar, yapacakları iş ile ilgili olmayan davranış veya 

yeteneklerle ilgili sorularla karşılaşmamaktadır. 

 Yetkinlikler kolayca başka iş pozisyonlarına da aktarılabilir olduğundan, beklenmeyen bir değişim 

meydana geldiğinde ya da organizasyonun daha etkili işlemesi için gerekli hızlı bir süreç ile karşı 

karşıya kalındığında Yetkinlik bazlı mülakat yöntemi ile işe yerleştirilen adayların olması 

organizasyona büyük fırsatlar katmaktadır. Bu fırsatlar bazı istisnalar ile sınırlıdır. Spesifik bir 

organizasyona ait yetkinliklerin başka bir pozisyona transfer edilmesi mümkün olmayabilir. 

Başka pozisyonlardaki başarı için olumlu bir gösterge olarak değerlendirilmeyebilir. 

 Yetkinlik bazlı mülakat ayrımcılığı ortadan kaldırmaktadır. Yaş, ırk, cinsiyet, etnik köken, din gibi 

kriterlere bakmaksızın arzu edilen performansı ortaya çıkaracak yetkinliklere sahip kişilerin 

belirlenmesini sağlamaktadır. 

 Yetkinlik bazılı seçme ve yerleştirme Süreci, işe alınacak yeni personel ve çalışan deneyimli 

personel için insan kaynakları yetkililerinin yetkinliklerin geliştirilmesiyle ilgili yapacakları planları 

oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. 

 Yetkinlik bazlı mülakat ile değerlendiriciler/mülakatı yapanlar arasında ortak bir dil oluşmaktadır. 

Kişiler farklı olsa da hangi yetkinliğin nasıl değerlendirileceği tanımlı olduğu için belli bir standart 

sağlanmaktadır. 

 Bu metot adayların sahip olduğu yetkinlikleri ortaya çıkardığı için, kilit pozisyonlara kimlerin 

yedek olacağının belirlenmesinde de büyük kolaylık sağlamaktadır. 

 Yetkinlik bazlı seçme süreci, arzu edilen performansı gösterecek kişileri işe yerleştirdiğinden 

geleneksel eğitim için ayrılan süreleri azaltmakta, performans çıtasını sürekli yükseltmektedir. 

 

5.9. Davranışsal Görüşme Tekniği 

 

Yaratıcı ve abartılı özgeçmiş yazma eğiliminin oldukça arttığı günümüzde, davranışsal eğilim görüşmeleri bir 

dizi "öyleyse kanıtla" sorusu içermektedir. Bunun arkasında yatan düşünce, mülakatı yapan yönetici veya 

danışmanların kendilerini güvenceye alma isteğidir. Amaç çeşitli yeteneklerin kullanılmış olduğu örnek 

olaylardan yola çıkarak, kişinin gerçekten bu yeteneklere sahip olup olmadığını anlamaktır. Yetenekler 

konusunda sorulacak sorular ve alınacak cevaplar dört aşamalı olacaktır. Bu sorularla adayın yaşadığı ve taraf 

olduğu bir olayı, bu olayda üstlendiği rolü, gerçekleştirdiği eylemi ve elde ettiği sonuçları anlatması 

istenecektir. Bu sorular, adayın belirli durumlarda nasıl davrandığını, zihinsel ve duygusal tepkilerinin neler 

olduğunu ortaya koyacaktır (Barutçugil, 2004, s. 268). 

Davranışsal değerlendirme "geçmişte gösterilen performansın, gelecekte gösterilecek performans için en iyi 

gösterge olduğu" teorisinden hareketle davranışsal özelliklerin tespitine yönelik soruların üzerinde 

kurulmuştur. Bu sorular ile amaçlanan, adayın daha önce yaşadığı tecrübeleri nasıl özümsediği ve gelecekte 

karşısına çıkabilecek benzer özellik taşıyan olayları nasıl yorumlayacağıdır. Görüşmeci, mülakat esnasında 

adayın başvurduğu pozisyonun firma içi gereklerini sınar. Adayın gelecekte ortaya koyacağı davranışsal 

özellikler için görüşmeci, işin üç temel özelliği üzerinde durur. Bunlar: profesyonel beceriler, motivasyon ve 

duygusal yaklaşımdır. Davranışsal görüşme tekniği profesyonel iş tecrübesi olan adaylara uygulanır. Yeni 

mezunlar, profesyonel bir deneyim yaşamadıkları için, davranışsal değerlendirme sorularına sağlıklı cevaplar 

veremezler. Profesyonel yaklaşım ve iş tecrübesi hakkında detaylı bilgi almaya yönelik davranışsal 

değerlendirme mülakat sorularına, özellikle üst düzey veya orta kademe bir pozisyonda bulunan adayın 

hazırlıklı olması gerekmektedir. 
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5.10. Durumsal Görüşme 

 

Soruların doğrudan gerçekleştirilen iş aktivitelerine yönelik olarak sorulduğu, işte karşılaşılan özgün 

durumlara göre yapılandırılmış bir görüşme tekniğidir. 

Olası örnek olaylar üzerinden gidilerek adayların anlık ve pratik iş yapabilme yetenekleri keşfedilmeye çalışılır. 

Durumsal mülakatta adayın söz konusu işin başarıyla yerine getirilmesi için önemli görülen davranışsal 

özelliklere sahip olup olmadığı araştırılır. Kritik durumlarda adayın başarı için gerekli olan davranışları gösterip 

göstermeyeceği önceden belirlenmeye çalışılır. Aynı zamanda kişinin gerekli iş deneyimine sahip olup 

olmadığı da bu teknikle değerlendirilebilir. Adayın kritik olaylar karşısında göstereceği tepkiye bakarak, ileride 

alabileceği daha özel görevlere uygun olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır. 
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PROBLEM ÇÖZME/KARAR VERME TEKNİKLERİ 

 

Günümüz çalışma hayatı koşulları göz önüne alındığında, kişilerin hem beceri ve eğitim düzeylerine uygun 

hem de ilgi ve beklentilerini karşılayabilecek özelliklere sahip bir iş pozisyonunu bulmaları, yorucu bir süreci 

başarıyla yönetmelerine bağlıdır. Aradıkları işi bulanların ise, bu işte başarılı olarak çalışmaya devam etmeleri 

ve işlerini kaybetmemeleri iş arama ve bulma çabaları kadar önemlidir. İnsanların hem iş arama ve yerleşme 

sürecinde hem de işyerinde başarılı bir şekilde çalışmaya devam etmeleri için birçok özelliğe sahip olmaları 

gerekmektedir. Bu bölümde kritik özelliklerden problem çözme ve karar verme teknikleri ele alınacak ve bu 

kavramlar tanımlanarak, detaylı bir şekilde bu tekniklerin kullanım şekilleri, nelere dikkat edilmesi gerektiği 

incelenecektir. 

 

1. Karar Kuramları 

 

Günlük hayatta birçok durumda kullandığımız “karar” kelimesinin TDK Sözlüğüne göre anlamı; “Bir iş veya 

sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı” şeklindedir (TDK, Büyük Türkçe Sözlük, 

http://tdkterim.gov.tr/bts/).  

İlgili yazın incelendiğinde karar verme tekniklerine temel teşkil eden birçok bilimsel çalışmanın yapıldığı ve 

çok sayıda kuram öne sürüldüğü görülmektedir. Bunlar çoğunlukla kişinin hangi mesleği hayatı boyunca 

sürdürmeye nasıl karar verdiğini açıklamaya çalışmaktadır. Burada bunlardan önde gelen 2 kurama ve “Genel 

Karar Verme Stili” başlıklı kuramları birleştirme amacıyla yapılan çalışmaya özet olarak değinilecektir. 

 

1.1. Gelatt Modeli 

 

Bu kurama göre meslek seçiminde duygusal ve sezgisel etkenler kişi üzerinde neredeyse hiç etki 

yapmamaktadır. Kişi kararını tamamen rasyonel bir tarzda ve mantıklı bir şekilde vermektedir. Bundan dolayı 

karar vermek doğuştan gelen içsel bir yetenek değil bilişsel bir kabiliyettir, dolayısıyla öğrenilebilir. Bu 

kuramın temel varsayımlarından birisi de doğru karar vermenin sahip olunan bilgi miktarı ile doğru orantılı 

olduğudur. Bilgi çoğaldıkça yanlış karar verme riski azalır. Bu kurama göre kişinin karar yönünü en çok 

istediği duruma yönelmesi belirler. Aynı kuramın altındaki bir diğer görüşe göre ise kişinin kararlarını 

beklentileri yönlendirebilmektedir. 

 

1.2. Hilton Kuramı 

 

Bu kurama göre karar olayı bilişsel tutarsızlığın azaltılmasından başka bir şey değildir. Bazı durumlar bu 

tutarsızlığı artırmaktadır. Örneğin acil karar verme zorunluluğu, çevresel etkenlerin olumsuzluğu, karar 

verildikten sonra değişiklik yapma olasılığının bulunmaması, kişisel yetersizliklerin farkında olunması, karar 

temel oluşturacak bilgilerin belirsizliği bunlardan birkaçıdır.  

 

1.3. Genel Karar Verme Stili 

 

Scott ve Bruce (1995) tarafından karar verme ile ilgili kuramları birleştirmek amacıyla oluşturulan bu 

yaklaşıma göre 5 farklı karar stili vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tekin ve Ehtiyar, 2010, s. 3399): 

a) Rasyonel Stil: Karar vermeye mantıksal ve yapısal bir yaklaşımın olduğu durumdur. 

http://tdkterim.gov.tr/bts/
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b) Sezgisel Stil: Karar vermede sezgilerin, duyguların ve diğer soyut faktörlerin etkin olduğu 

durumlardır. 

c) Bağımlı Stil: Karar vermede diğer kişilerin yönlendirme ve desteğinin etkin olduğu durumdur. 

d) Kaçınma Stili: Karar vermeyi ertelemenin ve karardan kaçınmanın olduğu durumdur. 

e) Kendiliğinden–Anlık Stil: Fazla düşünmeksizin ani karar verme durumudur. 

 

2. Karar Verme Modelleri 

 

Karar Verme Modelleri birçok yönüyle karar kuramlarına benzese de onlardan farklı birtakım özellikler 

taşıması dolayısıyla bu bölümde ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. Bu modeller aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Alver, 2003, s. 47-50): 

a) Kazancı artırma modeli: Bu modele göre karar verici tamamen yansız ve akılcı kararlar 

vermektedir. 

b) Tatmin ve İçsel Beğeni Modeli: Tatmin modeline göre birey kendisine karmaşık görünen 

durumları basitleştirmekte ve kendisine en iyi görünen seçeneğe yönelmektedir. İçsel beğeni 

modelinde ise birey, karar sürecinin başında kişisel olarak tercih ettiği bir seçeneğe daha yakın 

davranmakta ve diğerlerine yanlı bir tutum takınmaktadır. 

c) Fayda Modeli: Fayda maliyet analizine benzeyen bu modele göre birey her seçeneğin 

muhtemel sonuçlarının kendisine sağlayacağı faydayı tahmin ederek bunlar arasından en çok 

fayda sağlayacak olanı tercih etmektedir. 

d) Tahmin ve Pişmanlık Modeli: Bu modele göre birey kendisine karar süreci başlangıcında bir 

referans noktası belirleyerek, alacağı kararın sonuçlarını tahmin etmekte ve en uygun kararı 

seçmektedir. 

e) Bayezyen Karar ve Oyun Modeli: Bu model bireyin risk ve belirsizlik durumlarında nasıl karar 

verdiğini açıklamaya çalışmaktadır. Buna göre kişiler en fazla risk taşıyan ve en fazla belirsizlik 

içeren karar seçeneklerini eleyerek en sonunda en az risk taşıyan ve belirsizlik düzeyi en düşük 

karara yönelmektedir. 

 

3. Karar Türleri 

 

Koçel (2001, s. 49-50) “karar verme = seçim yapma” şeklinde karar sürecini özetlemiş ve aşağıda belirtilen 

karar türlerini sıralamıştır: 

 Rutin Kararlar 

 Rutin Dışı Kararlar 

 Stratejik Kararlar 

 Operasyonel Kararlar 

 Yönetsel Kararlar 

 Grup Kararları 

 Kişisel Kararlar  

Bu bölümde bir kişinin iş araması veya çalıştığı işte tutunabilmesi açısından “kişisel kararlar” daha yakından 

incelenecektir. Meslek araştırması ve karar süreci kişinin olgunlaşmaya başladığı dönemi kapsayan uzun bir 

süreç olmakla beraber herhangi bir meslek kapsamı içerisindeki bir işyerinde çalışma araştırması ve karar 

süreci oldukça kısa olmaktadır. 
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Kişisel kararlar genel olarak önceden çok katı bir tarzda planlanması pek mümkün olmayan, daha çok 

kişisel düşünme ve yaratıcılık yeteneklerine bağlı olan, geçmiş tecrübelerden etkilenebilen, kişinin bulunduğu 

çevre şartlarıyla oldukça sıkı ilişki içerisinde olan karar türleri olarak belirtilmektedir (Koçel, 2001: 51). Karar 

verilmesi gereken konunun önemi ve karmaşıklığı, kararın verilmesi gereken sürenin kısalığı arttıkça karar 

vericinin üzerindeki içsel ve dışsal baskılar da artar. Bu durum kişisel özelliklerin de önemini artırmaktadır 

(Tekin ve Ehtiyar, 2010: 3395). 

 

4. Karar Verme Süreci 

 

Karar verme süreci; herhangi bir kişinin herhangi bir durumla veya sorunla ilgili nasıl davranması gerektiği 

hakkında analitik bir tarzda düşündükten ve ilgili alternatifleri avantajları ve dezavantajları bakımından 

tarttıktan sonra, kendisi açısından en optimum uygulanabilirliğe ve faydaya sahip olan alternatifi seçme 

sürecidir. Bu bakımdan karar, bu sürecin sonucu olmaktadır. Bir şekille ifade etmek gerekirse karar süreci 

aşağıdaki gibi gösterilebilir (Koçel, 2001, s. 53): 

 

 

V
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R

İ 

 

1.Safha 2.Safha 3.Safha 4.Safha 5. Safha  

K

A

R

A

R 

Amaç belirleme 

Sorun tanımlama 

Amaçları 

irdeleme ve 

Öncelik 

belirleme 

Alternatif 

belirleme 

Alternatifleri 

kıyaslama 

Seçim 

yapma 

 

4.1. Amaç Belirleme ve Sorun Tanımlama 

 

Kişinin içinde bulunduğu şartları değerlendirerek amacını belirlemesi ve eğer bir sorun yaşıyorsa bu sorunu 

net bir şekilde tanımlaması karar sürecinin ilk ve en önemli aşamasıdır. Bu aşamada doğru hareket edilmez 

ise sürecin geri kalan aşamaları büyük bir ihtimalle problemli bir şekilde gerçekleşecektir. Amaç belirleme 

kısaca kişinin gelecekte nerede, hangi pozisyonda ve hangi şartlar altında bulunmak istediğinin netleşmiş bir 

ifadesi şeklinde tanımlanabilir. 

Amaç belirleme aşamasının birtakım ilke ve kriterleri bulunmaktadır. Bunlar Koçel (2001, s. 55)’e göre 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

a) Amaç ifadeleri doğrudan bir faaliyete işaret etmelidir, niyet ve istek belirtmekle kalmamalıdır. 

b) Amaçlar ölçülebilir olmalıdır. 

c) Amaçlar zaman bakımından da ifade edilmelidir. 

d) Amaçlar motive edici olmalıdır. 

e) Birden çok amaç varsa öncelikli olanlar belirlenmelidir. 

 

4.2. Amaçları İrdeleme ve Öncelikleri Belirleme 

 

Amaçların nasıl belirlendiğinin detaylı olarak irdelenmesini ifade eden bu aşamada Balık Kılçığı, Sebep-Sonuç 

Analizi, Pareto Analizi, Akış Diyagramları gibi bazı teknikler kullanılabilir (Koçel, 2001, s. 61). Bu teknikler 

ilerleyen kısımlarda daha detaylı olarak ele alınacaktır. 
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4.3. Alternatif Belirleme 

 

Bu safha kişisel özelliklerin, becerilerin, yenilikçilik ve yaratıcılığın en çok ortaya çıktığı aşamadır. Bu aşamada 

mevcut durum ve şartlara göre en uygun görülen alternatiflerin listesi oluşturulur. Alternatifleri belirlemek 

için en çok kullanılan yöntemlerden birisi beyin fırtınası tekniğidir (Koçel, 2001, s. 65). 

 

4.4. Alternatiflerin Kıyaslanması 

 

Bir önceki aşamada listelenen alternatifler uygulanabilirliği, arzu edilirliği, muhtemel faydası, gerektirdiği 

muhtemel kaynaklar, başarı ihtimali, çevresel şartlara uygunluğu gibi kriterler açısından kıyaslanmaktadır 

(Koçel, 2001, s. 66). 

 

4.5. Seçim Yapma 

 

Bu aşamada en önemli kavram seçim kriteridir. Seçim hangi kritere göre yapılacaksa mutlaka belirlenme lidir 

(Koçel, 2001, s. 66). Eğer kişi için arzu ettiği işin ücreti birinci kriter ise alternatifler arasından en çok ücreti 

sağlayan iş seçilmelidir. Fakat kişi için sosyal statü ve unvan ilk kriter ise daha yüksek pozisyon öneren iş 

teklifi daha seçilmeye yakın olan alternatif haline gelecektir. Günlük hayatta kişilerin bu ve benzeri kriterlerin 

sadece birisini tercih etmekle kalmayıp kendilerince bir ağırlık merkezi oluşturarak her kriterin olabildiğince 

yüksek temsil edildiği bir seçim yapmaya çalıştıkları söylenebilir. Görüldüğü gibi kişisel tercih ve kriterler 

kararı doğrudan belirleyici etki yapmaktadır.  

Bir başka kaynakta (Bağmancı, 2011, s. 54) karar verme süreci benzer şekilde fakat daha çok sayıda 

basamaktan oluşan bir süreç olarak gösterilmektedir. Buna göre karar süreci; 

1. Durumu (sorunu) tanımlama 

2. Veri toplama 

3. Sorunun nedenlerini belirleme 

4. Alternatif çözümler üretme 

5. Alternatifleri değerlendirme 

6. En iyi alternatifi seçme 

7. Uygulama 

8. Sonuçları değerlendirme şeklinde gerçekleşmektedir.  

 

5. Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler 

 

Karar verme sürecini etkileyen faktörler genel olarak içsel ve dışsal faktörler olarak iki başlıkta 

sınıflandırılabilir. İçsel faktörler karar verici konumda olan bireyle ilgili iken dışsal faktörler ise çevre ile 

ilgilidir.  

Bu faktörler genel olarak (Sağır, 2006, s. 45-83); 

 Karar vericiden kaynaklanan faktörler 

 Kararın önem derecesi 

 Çevresel faktörler 

 Zaman faktörü 

 Seçeneklerin çokluğu (sayısı) 

 Kısıtlılıklar olarak belirtilebilir. 



471 

 

İçsel faktörler ise (Sağır, 2006, s. 45); 

 Kişilik 

 Değerler 

 Algı 

 Karar vericinin riske karşı tutumu 

 Karar vericinin diğer insanlarında katkısını alma eğilimi şeklinde özetlenebilir. 

 

6. İyi Bir Kararın Nitelikleri 

 

Bir kararın iyi bir karar olarak nitelendirilebilmesi için taşıması gereken birtakım özellikler vardır. Bunlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Alver, 2003, s. 65): 

1) İyi bir karar daha önce belirlenen amaca ulaştıran veya en çok yaklaştıran karardır. 

2) İyi karar ne acele edilerek ne de çok zamana yayılarak verilen karardır. İyi karar tam zamanında 

alınan karardır. 

3) İyi bir karar mevcut sorunu çözerken aynı anda veya gelecekte başka sorunlara yol açmayan 

karardır. 

 

7. Karar Verme Sürecindeki Sistematik Hatalar 

 

Karar verme sürecinde genel olarak karar vericiden kaynaklanan temel bazı hatalar bulunmaktadır. Bu 

hatalar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Alver, 2003, s. 69-70): 

a) Bireyler geçmişte benzer durum ve sorunları hangi karar tipi ile çözmüşlerse yeni fakat benzer 

durumlarda da aynı kararı almaya eğilimlidirler. Bu durum hafıza kolaycılığı olarak da 

adlandırılmaktadır. 

b) Bireyler zihinlerinde kolay geri çağırabildikleri olaylar hakkında önyargı oluşturmaya eğilimlidirler. 

c) Bireyler daha önce birlikte yaşanan farklı olay ve durumların tekrarlanma ihtimalini abartma 

eğilimindedirler. 

d) Bireyler örnek aldıkları ve kararlarını oluştururken referans yaptıkları grubun sayısını ve 

büyüklüğünü abartma ve genelleştirmeye eğilimlidirler. 

e) Bireyler aşırı güvenden dolayı yanlış kararlara eğilimli olabilirler. 

f) Bireyler kararlarına temel teşkil edecek verilerin doğruluğunu ispat etmeye eğilimli olduklarından 

zayıf ve yanlış verileri gözden kaçırabilirler. 

 

8. Problem (Sorun) Çözme Teknikleri 

 

Problem kısaca istenmeyen bir durum veya istenen durumu bozan bir durum olarak, problem çözme ise bu 

istenmeyen durumun giderilmesi şeklinde tanımlanabilir. İş hayatında bireyin karşılaştığı birçok problem 

vardır. Her problemin çözülmesi bireyin iş tatminini artırırken çözümü uzun süren veya çözülemeyen sorunlar 

ters etki yapmaktadır. Problemler bazı durumlarda aniden ortaya çıkabilirse de çoğu kez oluşumu ve gelişimi 

uzun sürede gerçekleşen ve kendisini belli eden yapıdadır. Problemlerin genelde birden fazla ve kompleks 

yapıda nedenleri vardır (Gökçe, 2011, s. 3).  

 

8.1. Problem Türleri: 
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Bireyler iş hayatında veya öncesinde aynen günlük hayatta olduğu gibi birçok farklı türde problemle 

karşılaşabilmektedir. Bunlar genel olarak (Keçeci, 2011, s. 5): 

 Maddi problemler 

 Soyut problemler 

 Sosyal problemler 

 Psikolojik problemler olarak sınıflandırılabilir. 

 

8.2. Problem Belirleme Süreci 

 

Bireylerin problem çözme tekniklerinden ve sürecinden önce problemi belirleme süreci hakkında kendi 

farkındalıklarını artırmaları gerekmektedir. Çünkü teşhisi olmayan sorunun tedavisi imkânsızdır. Bireyler 

öncelikle kendi problem belirleme yeteneklerini test etmelidirler. Bu amaçla kendilerine şu soruları sorabilirler 

(Gökçe, 2011, s. 5); 

 Bir sorunun farkına varmakta yetersiz ve geç kalıyor muyum? 

 Sorunlarla yüzleşmek yerine onları görmezden geliyor muyum? 

 Sorunları çözmek yerine kabullenerek birlikte yaşamayı seçiyor muyum? 

 Sorunu tam olarak belirlemeden hızlıca çözmeye kalkıp yanlış adım attığımı fark edince 

hevesim kırılıyor mu? 

 Bu soruların çoğuna hayır cevabı veren bir birey problem tanıma ve belirleme konusunda 

içsel yeterliliğe oldukça sahip denilebilir.  

 

8.3. Problem Çözme Sürecinin Aşamaları 

 

Ünlü Amerikalı eğitimci John Dewey tarafından ortaya konulan problem çözme süreci 6 adımdan 

oluşmaktadır. Bunlar (Gökçe, 2011, s. 6); 

 Problemin farkına varma 

 Problemi tanımlama ve sınırlarını belirleme 

 Çözümü sağlamaya yardımcı olabilecek bilgileri toplama 

 Çözüme ulaştıracak alternatifleri belirleme 

 En uygun alternatifi seçme 

 Problemi çözme 

 Problem çözme sürecine ilişkin son yıllarda özellikle işletmelerde çok sık kullanılan ve popüler 

hale gelen 8D – 8 Disiplin olarak adlandırılan kavram da dikkat çekmektedir. Bu kavramda 

ifade edilen unsurları bireysel açıdan da değerlendirmek mümkün gözükmektedir.  

8D kavramının aşamaları (Güngör ve Göbenez, 2011, s. 2); 

D0: Problem Çözmek İçin Hazırlık 

D1: Problem Çözüm Ekibini Oluşturmak (Bireyler açısından problemin çözümüne katkı sağlayabilecek 

kişilerin tespit edilmesi) 

D2: Problemi Tanımlama 

D3: Geçici Önlem Alma ve Durumu Kontrol Etme 

D4: Kök Sebeplerin Tespiti 

D5: Düzeltici Faaliyetleri Seçme ve Doğrulama 

D6: Kalıcı Önlemleri Uygulama ve Geçerli Kılma 

D7: Problemin Tekrar Etmemesi İçin Tedbir Alma 
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D8: Ekibi Tebrik Etme (Katkı sağlayanlara teşekkür etme) şeklinde sıralanmaktadır. 

Elbette problem çözmenin birçok yöntemi ve tekniği bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmı işletmelerde 

ortaya çıkan problemlerin işletme çalışanları ve yönetimce nasıl çözüldüğünü açıklayan teknikler olmakla 

birlikte bu bölümde bu tekniklerin bireysel açıdan nasıl kullanılabileceğine değinilecektir.  

Tüm problemlerin tanımlanması için sorulması gereken temel sorular vardır. Bu soruların cevaplanmasıyla 

hem problem teşhis edilmiş hem de problemin çözümü yönünde adımlar atılmaya başlanmış olur. Bunlar; 

Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Kim? sorularıdır (CRM Yönetim Danışmanlık, 2011, s. 15). 

 

9. Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri 

 

Karar verme teknikleriyle ilgili bilgiler incelendiğinde genel olarak bireysel karar verme tekniklerine az yer 

verildiği daha çok iş yeri ortamında işletme ile ilgili kararların yönetimce nasıl alınması gerektiğine yönelik 

birtakım tekniklere ağırlık verildiği dikkat çekmektedir. Fakat burada iş öncesinde ve iş ortamında bireylerin 

karar alma tekniklerini nasıl kullandıklarına ilişkin bilgi verebilmek öncelikli amacımız olduğundan çeşitli 

teknikler bireysel açıdan incelenecektir.  

 

9.1. Fayda Maliyet Analizi 

 

Bu teknik işletmelerin bir karar verme öncesinde ilgili durumun muhtemel fayda ve zararlarını belirleyerek 

bunların hangisinin daha ağırlıklı olduğunu tespit etmeye çalışmasıdır. Bireysel açıdan bakıldığında kişiler iş 

ararken veya iş ortamında herhangi önemli bir karar vermek durumunda olduklarında kendileri açısından bu 

tekniği kullanabilirler. Bireyler öncelikle daha önce karar süreci açıklanırken ifade edilen aşamaları yapmalıdır. 

Alternatifleri belirledikleri aşamada her bir alternatifi seçmeleri durumunda kendileri açısından muhtemel 

zararlarını bir sütuna, muhtemel faydalarını bir sütuna yazarak kıyaslama yapmalıdırlar. En çok istedikleri 

faydayı sağlayan alternatifleri öne çıkarmalı, en çok kaçındıkları zarara yol açabilecek alternatifi ise arka plana 

atmalıdırlar. Bu şekilde bireysel açıdan bir fayda maliyet analizi yapılabilir. Elbette bu analiz sayısal ve kesin 

bir takım verilere dayandırıldığı ölçüde daha kullanılabilir olmaktadır. Örneğin bir iş değişikliği konusunda 

karar verme durumunda olan birey hangi alternatifin kendisine ne kadar gelir sağlayacağını hangi alternatifin 

ne kadar gelir kaybettireceğini sayısal olarak kıyasladığında rasyonel bir karar verme olasılığı artmış olacaktır.  

 

9.2. Yaratıcı Düşünce 

 

Gerek yönetsel seviyede ve takım çalışmalarında gerekse bireysel düzeyde yaratıcı düşünme ve fikir üretme 

problem çözümünün en temel yetenek gerekliliklerindendir. Yaratıcı düşünce sayesinde zihnimizde birtakım 

engeller ve şartlanmalar olmaksızın özgürce çözüm önerileri ortaya koyabilir ve bunlar içerisinden en uygun 

olanları seçebiliriz. 

 

9.3. Beyin Fırtınası 

 

Beyin fırtınası tekniği ile problem çözme, çoğunlukla işletmelerde birçok kişinin bir araya gelerek fikirlere 

engel konulmaksızın yeni fikirler ve çözümler bulma uygulamasıdır. Bireyler bu tekniği iş ortamında 

karşılaştıkları bireysel problemin çözümünde de rahatlıkla kullanabilirler. Bunu yaparken iş arkadaşlarından 

kendilerine yakın hissettikleri kişilerle veya aileleri ile bu yöntemi uygulayabilirler. Hatta tek başına iken bile 

ilgili problemi çözme yönünde bir fikir üretme uygulamasına giderek aklına gelen her türlü fikri not ederek 
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daha sonra bu fikirleri değerlendirme yoluna gidebilirler. Burada önemli olan bireyin olabildiğince çok sayıda 

fikir üretmesidir. Beyin fırtınası çeşitli ilkelerden hareketle fikirlerin ortaya çıkarılmasına dayanır. Bu ilkeler 

şöyle özetlenebilir (Efil, 1999, s. 142-143):  

 Açıklanan fikirler asla tenkit edilmemelidir.  

 Hiçbir fikir başlangıçta tartışılmamalıdır böylece daha fazla fikir toplanması kolaylaşır.  

 Açıklanan fikirden tereddüt edilmemelidir.  

 Herkes birbirini dikkatlice dinlemelidir.  

 Olumsuz hareket ve tutumlarda bulunmamak ve çatışmaya meydan vermemek gerekir.  

 Herkes bir kere konuşmaya mecburdur. 

 

9.4. Çoklu Oylama 

 

Probleme ilişkin çözüm alternatiflerinin bireyin çalışma arkadaşlarının ya da güvenebileceği kişilerin katılımıyla 

oluşturulan bir grup tarafından oylanması yoluyla seçilmesi tekniğidir. Bu teknikte her bir fikir oylanır, grup 

üyesi sayısına oranla önemsenmeyebilecek kadar az sayıda oy alan fikirler elenir. Kalan fikirler tekrar oylanır, 

bu süreç bir fikrin seçilmesine kadar devam eder. 

 

9.5. Nominal Grup Tekniği 

 

Herhangi bir yöntemle üretilen fikirlerin eşit katılımla önem sırasına göre sıralanması nominal grup tekniği 

olarak tanımlanmaktadır. Hangi sorunların üzerinde hangi sıra ile çalışılacağı seçilirken genelde sesi yüksek 

çıkanın yâda yetki bakımından üst sıralarda bulunan kişilerin istediği olur. Nominal tekniğin avantajı sorun 

seçiminde herkesin eşit olmasını sağlamasıdır. Bu teknikte birçok kişinin eşit biçimde katılımı sağlandığından 

daha katılımcı ve objektif sonuçlar ortaya çıkar (Bayraktaroğlu, 2008). 

 

9.6. Sebep – Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Tekniği) 

 

Problem ana konulara ve alt konulara ayrılarak bir çizimle gösterilir. Her ana konunun birkaç alt konusu ve 

her birinin çok sayıda sebepleri olduğundan ortaya çıkan çizim balık kılçığını andırır. Bundan dolayı balık 

kılçığı ismiyle de anılan bu teknik kişilerin sistematik bir şekilde düşünmesine yardımcı olur. Sebep-Sonuç 

Diyagramının amacı, problemlerin anlaşılırlığını farklı bakış açıları ile ele alınmasıdır. Bu teknikte her bir 

problem için genel sebeplerden yola çıkarak en yakın sebepten en uzak sebebe kadar tüm sebepler ortaya 

konmakta ve bütün ayrıntıları görmeye imkân tanımaktadır (Sarıkaya, 2003).  

 

9.7. Pareto Analizi 

 

Bir problemi oluşturan nedenleri ortaya koyarak önemlileri önemsizlerden ayırmaya yarayan bu yöntem, 

problemi çözmekten daha çok hangi sorunların daha önce çözülmesi gerektiğini teşhis etmeye yardımcı 

olmaktadır. Birçok alanda kullanılan Pareto analizinin temel vurgusu problemlerin %80’i sebeplerin %20’si 

tarafından meydan gelir şeklindedir. Pareto analizi önemli sebepleri daha az önemli olan sebeplerden ayırmak 

için kullanılır. Bu teknikte olaylar grafik kullanılarak gösterildiğinde, problemin en önemli sebebi üzerinde 

durulduğundan ve önceliklerin belirlenmesine yardımcı olduğundan birçok alanda kullanılabilmektedir. 

Özellikle kalite kontrol ve kalite geliştirme programlarında kullanılmaktadır (Özcan, 2001). 
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9.8. PUKÖ Döngüsü 

 

Bu yöntem esasen bir yönetim ve planlama sistematiğidir. Hiç bitmeyen, sürekli birbirini takip eden Planlama, 

Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma aşamalarından oluşmaktadır. PUKO döngüsü aşağıdaki basamakları 

içerir (Tazegün, 2009): 

a) İyileştirme için yapılacak değişikliği planla, 

b) Değişikliği pilot olarak uygula, 

c) Değişikliğin etkilerini analiz et ve yorumla 

d) Elde ettiğin bilgiler doğrultusunda önlem al ve harekete geç 

e) 1’inci basamağı tekrarla 

f) 2’inci basamağı, kapsamını genişleterek tekrarla 

PUKÜ döngüsü, kitabın “Kalite Yönetim Sistemi” bölümünde daha detaylı olarak açıklanmıştır. 
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TEMEL GİRİŞİMCİLİK 

 

Tüm dünyada ve Türkiye’de girişimciliğin önemi, işsizlik oranındaki artışa paralel olarak artmaktadır. 

Türkiye’de lisans eğitiminin stratejik planlamasının yetersizliğinden dolayı, sektörler temelinde işgücü ihtiyaç 

alanları tam olarak bilinmemektedir. Bu doğrultuda iş gücü piyasasından bağımsız bir şekilde tasarlanan 

eğitim politikalarının inşa ettiği olumsuz koşullarda, her yıl binlerce genç, gerek kamunun açtığı sınavlara 

hazırlanarak, gerekse özel sektörde iş aramaktadır. Mesleki eğitim veren bölümlerden mezun olan öğrenciler 

bile iş aramak durumunda kalmaktadır. Bu süreç yıllardır benzer şekilde işlemektedir. Yetkinliklere ve 

ihtiyaçlara dayalı bir yüksek öğretimin gerekliliği, gelinen şu aşamada tartışılmazdır. Bu koşullar altında, diğer 

taraftan “girişimci” olmak sadece iş bulamayan insanların başvurduğu veya başvuracağı bir yol olmaktan 

çıkarılmalıdır. Öğrenciler henüz öğrenim hayatında iken bile girişimci olmayı düşünmeli ve bununla ilgili 

sürece hakim olmalıdırlar. Aynı zamanda tasarlanan destek politikaları temelinde, gençleri girişimciliğe çeken 

mekanizmalar da tüm etkinliği ile cezp edici bir nitelikte olmalıdır. Oysaki Türkiye’de gençleri girişimciliğe 

sevk eden bir süreç yaşanmamaktadır. Bu çalışmada girişimcilik hakkında bilgi verilmek istenmektedir. 

Girişimcilik kavramı, girişimcilerin özellikleri, girişimcilik süreci, girişimcilikte yapılan hatalar ve öneriler bu 

çalışmanın temel konularını oluşturmaktadır. Girişimciliğin acil olarak Türkiye’nin ve Türk insanının 

gündemine taşınmaması, işsizlik oranlarından kaygı duyulmaya devam edilmesi anlamına gelmektedir. 

 

1. Girişimcilik Kavramı ve Önemi 

 

Girişimcilik, belirli fırsatlardan yararlanmak için bazı kaynakların ve süreçlerin araştırıldığı, değerlendirildiği ve 

bunlardan istifade edildiği bir süreçtir (Shane ve Venkataraman, 2000, s. 218). Girişimcilik; vizyon, değişim 

ve yaratıcılık unsurlarını içeren dinamik bir süreçtir. Girişimcilik, tutku ve enerji gerektirir, yeni fikirlerin ve 

yapıcı çözümlerin yaratılması ve tatbik edilmesi için bu enerjinin uygulanmasını gerektirmektedir (Yalçıntaş, 

2010, s. 95). Elbette girişimciliği sadece ticari boyutta ele alınan tanımlamalara sıkıştırmamak gerekir. Her 

kurumda ve düzeyde girişimcilikten bahsedilebilir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:  

- Sosyal girişimcilik  

- Ticari girişimcilik 

- Akademik girişimcilik  

- Stratejik girişimcilik  

- Sanatsal girişimcilik  

- Kurum içi girişimcilik  

- Eko-girişimcilik  

- Kadın girişimciliği  

- Kurumsal girişimcilik  

Bu kapsamda girişimciliği, artık sadece ekonomik hayatı harekete geçiren bir kavram olarak değil; sosyal 

yaşam kalitesini geliştiren, akademik ilerlemelerin farklı bir dinamiği olan, sanat yaşamını zenginleştiren, 

toplumdaki dezavantajlı grupların konumlarını güçlendiren ve çevre problemlerine çözüm arayan çok boyutlu 

bir kavram olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bu bölümde ele alınan girişimcilik ticari girişimcilik 

olsa da genel olarak girişimciliğin ve girişimlerin benzer özellikler taşıdığı bilinmelidir.  

 

2. Girişimciliğin Fonksiyonları 
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Girişimciliğin sosyal, ekonomik ve politik hayat içerisinde önemli bazı fonksiyonları bulunmaktadır. Bu 

fonksiyonlar üç temel alanda ortaya çıkmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:  

 

1. Ekonomik fonksiyonları; 

i. Girişimciler endüstride yeni işletmeler kurarak ekonomik hayatı canlandırır.  

ii. Girişimciler bir iş fikrini işletmeye dönüştürür. Böylece üretim ve istihdamda artış sağlanır.  

iii. Girişimci başkalarının göremediği fırsatlardan yararlanır ve bu anlamda sektörlerde yeni 

açılımlar sağlamak vasıtasıyla ekonomik gelişmeye katkıda bulunur.  

iv. Girişimciler yeni pazarlara ulaşılmasını sağlayarak ekonomik büyümeye katkı sağlar.  

v. Girişimciler yeni hammadde kaynaklarının bulunması veya hammaddelerin değişik alanlarda 

kullanımını sağlayarak üretimi hızlandırır ve çeşitlendirir.  

vi. Özelleştirmenin gerçekleştirilmesine katkı sağlar ve süreci hızlandırır.  

vii. İşsizliğin azaltılmasında ve istihdam artışında önemli bir rolü vardır.  

viii. Bireylerin ekonomide aktif birer aktör olarak yer alması yoluyla, merkezi olarak yönetilen 

ekonomilerin piyasa ekonomisine geçişini hızlandırır.  

ix. Kamu kesimindeki aşırı istihdamı azaltıcı bir etki yaratır.  

x. Girişimciler oluşturdukları KOBİ’lerle, dinamik, esnek ve değişen şartlara kolayca uyum 

sağlar ve ekonomik krizlerin atlatılmasında önemli roller oynar. Bu yönleri ile de girişimciler 

uluslararası pazarlara açılabilir, yeni sektörler oluşturabilir veya mevcut sektörlerin sınırlarını 

genişletebilirler.  

xi. Bir ülkede girişimciliğin artması rekabeti canlandırmak suretiyle, firmaları daha üretken ve 

etkin olmaya sevk eder. 

2. Toplumsal fonksiyonları 

i. Toplumsal anlamda girişimcilik bireylere cesaret verir ve toplum içindeki bireyleri 

güçlendirir. Dolayısıyla girişimcilik toplumsal gelişmeye katkı sağlar.  

ii. Girişimciler toplumun değişen taleplerini, ihtiyaçlarını ve önceliklerini algılamak ve 

karşılamak fonksiyonu ile ekonomik refahın anahtarı konumundadır.  

iii. Kadınların girişimciliğe özendirilmesi ile dezavantajlı toplumsal konumlarının, ekonomik ve 

sosyal hayatta daha fazla yer almaları yoluyla ortadan kaldırılmasına destek sağlanır. Bu da 

sosyal gelişmenin önemli uluslararası göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

iv. Girişimcilik bölgesel gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırır.  

3. Bireysel fonksiyonları 

i. Girişimcilik kişinin kendi potansiyelini ortaya koyması ve hedeflerini gerçekleştirmesini 

sağlar. Böylece girişimciler bireysel ve toplumsal mutluluk düzeyine olumlu katkı 

sağlamaktadır.  

ii. Bireylerin başarma ihtiyacını giderir.  

iii. Bireylerin toplumsal hayata entegrasyonunu hızlandırır.  

iv. Bireyin toplumdan izolasyonunu önler.  

v. Hem kendine güvenen, hem de güvenilen bireylerin ortaya çıkmasını sağlar.  

 

3. Girişimcinin Tanımı 

 

Ülkelerin gelişmesini veya geri kalmasını açıklayan nedenlerinden biri de o ülkelerin sahip olduğu girişimcilik 

potansiyelidir. Girişimcilik potansiyeli yüksek olan toplumlarda, girişimciler toplumların gelişmesinin katalizörü 
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konumunda olacaklardır. Bu kapsamda girişimci, mal veya hizmet üretimini gerçekleştirmek için doğal 

kaynak, sermaye, emek gibi üretim faktörlerini bir araya getiren ve faaliyete geçiren kişi olarak 

tanımlanabilir. Başka bir tanımla girişimci, çevresel faktörlerden doğan fırsatlardan yararlanma ya da yeni 

fırsatlar yaratabilme amacıyla ekonomik mal veya hizmet üretmek için üretim faktörlerine sahip olan, 

örgütlenme yeteneği bulunan ve risk alan kişidir (TÜGİAD, 1993, s. 3). Hisrich ve Peters (2001, s. 9)’e göre 

de girişimci; emek, hammadde ve diğer varlıkları daha büyük değer/imkan yaratacak şekilde bir araya 

getiren kişidir. Bu tanımlardan hareketle nihai olarak girişimci, bireylerin ihtiyaç duyduğu ürünleri veya 

hizmetleri üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getiren, maddi-manevi kazanç sağlama hedefiyle 

kendi işini kurmak üzere harekete geçen ve kendi işini kuran kişi şeklinde aktarılabilir. Girişimciyi, girişimcilik 

türüne göre de tanımlamak mümkündür. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi girişimciliğin farklı türleri 

olabileceği için, sadece ticari girişimciden değil, akademik girişimciden, eko-girişimcilerden veya kamu 

girişimcilerinden de bahsedilebilir. Ancak, bu çalışmada girişimciden kastedilen ticari girişimcidir.  

Diğer taraftan, girişimcilerin tanımlanması sürecinde dikkat edilmesi gereken bir nokta; girişimcilik ile para 

sahipliğinin birbirinden ayrılması gerekliliğidir. Çünkü girişim kavramı, paranın varlığından çok yeni ürün ve 

üretim tekniklerini, geniş bir vizyonu veya değişen koşullara uyum yeteneğini çağrıştırır (Durukan, 2010, s. 

29). Dolayısıyla, girişimcilik yeteneklerine sahip fakat yeterli sermayesi olmayan kişiler potansiyel birer 

girişimci olarak tanımlanmaktadır (Durukan, 2005, s. 132). 

 

4. Girişimcilerin Özellikleri 

 

Girişimcilerin temel özellikleri literatürde çeşitli şekillerde yer almaktadır. Başarılı girişimcilerin tipik olarak; 

risk alabilme, olaylara farklı açılardan bakabilme, fırsatları değerlendirebilme, yaratıcı olma gibi özellikleri 

vardır. Bunlara ilave olarak bir girişimcide bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir (Sexton, 1980; 

Huratko ve Hodgets, 1998; Müftüoğlu, 1993; Coşkun, 2006; Top, 2006; Arıkan, 2002; Lambing ve Kuehl, 

2000):  

- Fırsatları görebilme 

- Organizasyon kabiliyeti 

- İş kurmaya hevesli olma 

- Detaylara önem vermek ve mükemmeliyetçilik 

- Kararlı olma 

- Kendine güven duyma 

- Sürekli kendini yenileyebilme 

- Çok yönlü olma 

- Bağımsızlık 

- Vizyon sahibi olma 

- İş bitiricilik 

- Geri besleme yapabilme 

- Hızlı ve doğru karar verebilme 

- Yüksek hayal gücüne sahip olma 

- Beceriklilik 

- Esneklik 

- Doğruluk 

- Cesur olma 

- Belirsizliklere karşı yüksek tolerans 
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- Hatalardan ders alabilme 

- İyimserlik 

- Mücadele ruhu 

- A tipi kişilik 

- Başarma motivasyonu taşıma 

Girişimcilerin özellikleri sıralanırken elbette tüm bu özelliklerin bir kişide toplanmış olması kastedilmemektedir. 

Yapılan işe, sektöre ve kişiye göre değişebilen girişimcilik özellikleri, kişilerde farklı şekillerde bir araya 

gelebilmektedir.  

 

5. Girişimci Olmayı Etkileyen Faktörler 

 

Girişimci olmayı etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler kişiden kişiye veya bölgeden bölgeye 

değişmektedir. Bir girişimci için girişime başlama kararı, süregelen bazı alt kararlar almayı gerektirir. Bu 

kararlar şunlardır (Hisrisch ve Peters, 1985, s. 19):  

1. Var olan hayat koşullarını ve yasam tarzını terk etme 

2. Girişimci olma arzusuna sahip olduğu konusunda karar verme 

3. Hem iç, hem de dış faktörlerin, girişimci olma konusunda imkan sağladığı konusunda karar 

verme. 

Bu üç karar kritik bir öneme sahiptir ve girişimci olma yolunda atılacak ilk adımlardır. Literatürde bahsedilen 

bu üç karardan başka girişimcinin harekete geçmeden önce şu soruları da cevaplandırması gerekmektedir: 

- Hayal kırıklığına uğrasam bile yoluma devam edebilir miyim? 

- Olumsuz eleştirilere karşı kulaklarımı tıkayabilir miyim? 

- Cesaretli olmalıyım, umutlarım kırıldığında yeniden ayağa kalkabilir miyim? 

- Kabul edilebilir ölçüde risk almaya hazır mıyım? 

- Bulunduğum noktaya beni ne getirdi? Mücadelem mi? 

- Hatalarımı açık yüreklilikle göğüsleyebiliyor muyum?  

- Sosyal ağlarım genişleyecek, bu beni mutlu eder mi? 

- Sürekli olarak kendimi yenilemeliyim, eğitimlere ve kurslara katılmalıyım, buna hazır mıyım? 

- Yönetim becerilerimi geliştirici çalışmalar yapmaya hazır mıyım? 

- Sabırlı olmalıyım, acaba yeterince sabırlı mıyım? 

- Para kazanmayı başlangıçta ikinci plana alabilir miyim? 

- Ortaklık yapabilir miyim? Olmazsa olmazlarım belli mi? 

- Ailemden bir miktar uzak kalmayı göze alabiliyor muyum? 

- Bir müddet tek başına çalışmayı göze alabilir miyim? 

- İlgi odağı olmaktan mutlu olur muyum? 

- Disiplinli bir hayata hazır mıyım? 

- Özgürlük kısıtlamalarına hazır mıyım? 

- Harekete geçmeden önce hayata dair bazı kısıtlamaların farkında mıyım? 

- Zarar etmeyi göze aldım mı? 

- İş fikrim gerçekten bir ihtiyacı giderecek mi? 

Bu sorulara uygun cevaplar verilebilirse, birey girişimci olmaya hazırdır denilebilir. Bu sorular aslında girişimci 

olmayı etkileyen faktörlerden kabul edilebilir. Eğer bireylerin bu sorulara uygun cevapları yoksa veya sorulara 

hazırlıklı değilse, girişimcilik konusunda yeniden düşünmeleri gerekir. Üstelik kadın girişimci olmak istemek, 

bunlara ilave başka soruları da gündeme getirecektir.  
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Bu sorular ve cevaplardan sonra girişimci olmayı etkileyen faktörler beş grupta toplanabilir:  

 Demografik faktörler: Yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, sermayenin olup olmadığı, baba 

mesleği, anne mesleği, aile yapısı, hangi kültürde yaşamın devam ettiği, bireyin yaşadığı 

çevrenin girişimcilik konusundaki algılamaları;  

 Psikolojik faktörler: Güç güdüsü, başarma ihtiyacı, başarma güdüsü, bağlılık güdüsü, motivasyon 

düzeyi, öğrenme kapasitesi, kontrol odağı, zeka; 

 Ekonomik faktörler: Bireyin ve ailenin sermaye gücü ve desteği, girişimciliği sermaye olarak 

destekleyen kurum ve kuruluşların varlığı, girişimcilere sağlanan kredi, hibe vb. uygulamalar;  

 Politik faktörler: Yasaların girişimcilikle ilgili teşvikleri, girişimcilere sağlanacak imkanlar, 

girişimciliğin önündeki engellerin ne ölçüde kaldırıldığı; 

 Diğer faktörler: Bağımsızlık duygusu, arkadaş desteği, yüksek bir kazanç sağlama güdüsü, 

bireyin çevreden algıladığı destek olarak sayılabilir.  

 

6. Girişimcilik Süreci 

 

Girişimcilik süreci, fırsatların algılanması ve algılanan bu fırsatların bir organizasyon oluşturmada 

değerlendirilmesi ile ilgili olan tüm faaliyetler şeklinde tanımlanmaktadır (Keh vd.; 2002, s. 125). Girişimcilik 

süreci, girişim fikri ile başlayan ve girişimcilikle sonuçlanan bir süreci ifade etmektedir. Yaygın olarak bilinen 

şekli ile girişimcilik dört aşamalı bir süreçtir (Hisrich ve Peters, 2002, s. 39; Ulrich, 1998, s. 4):  

1. Fırsatların tanımlanması ve belirlenmesi: Girişimci adayı açısından sürecin ilk adımı 

fırsatların tanımlanması ve belirlenmesidir. İhtiyaçlardan ve değişimden kaynaklanan fırsatlar 

girişimciler tarafından dikkatle tanımlanmalıdır. İş fikri bu aşamada ortaya çıkar. Piyasada neler 

olduğunu izleme ve fırsatları sezebilme, girişimcilerin temel özellikleridir. Bilgi, beceri ve 

deneyimler dışında, girişimcilerin iş fikrine çevirdikleri konular onların yakaladıkları fırsatlardır. 

Bu fırsatlar, piyasaya yeni bir ürün ya da hizmeti sunma şansını yakalamak, güçlü ve avantajlı 

bir ortaklık için gerekli ilişkilere ulaşmak, diğer rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlayacak 

ürün ya da hizmetleri temin etmek olabilir. Fırsatların tanımlanmasında aşağıdaki sorular 

yardımcı olacaktır (Döm, 2008, s. 26):  

- Söz konusu fırsat pazarın hangi ihtiyacını karşılamaktadır?  

- Bu pazar ihtiyaçlarına ilişkin gözlemleriniz ve tespitleriniz nelerdir?  

- Bu pazar ihtiyaçlarını içinde yer aldığı sosyal koşullar nelerdir? 

- İlgili konuda pazar araştırması yapıldı mı? 

- Bu ihtiyaçları karşılayacak patentlerin varlığı nedir?  

- Pazardaki rekabet düzeyi nedir? Bu rekabet olgusu ne ile açıklanabilir?  

- Uluslararası pazar koşulları nedir?  

- Uluslararası rekabetin boyutu nedir?  

- Bu faaliyetlerden elde edilecek getiri düzeyi nedir?  

2. Gerekli kaynakların belirlenmesi: İş fikri belirlendikten sonra bu fikrin hayata 

geçirilebilirliğini temin etmek için ihtiyaç duyulan kaynakların (girdilerin) belirlenmesi ve temin 

edilmesi gereklidir. Sermaye, hammadde veya insan kaynağı bu anlamda öncelikli olarak örnek 

verilebilecek kaynaklardandır. Girişimcilik sürecinde en büyük yanılgılardan biri, girişimin veyahut 

girişim fikrinin geliştirilmesinin, kendisi için bağlanan kaynaklarla birebir ilişkili olduğu 

düşüncesidir. Halbuki iş fikri kaynaklardan bağımsız olarak geliştirilmeli ve kaynaklarla ilgili 

çalışma daha sonra yapılmalıdır.  
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3. İş planının geliştirilmesi: İş planı, girişimcinin kurulu veya kurmayı düşündüğü iş ve işletmesi 

ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dokümandır. Bu doküman, 

girişimciye, iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehberdir. İş planı, girişimcinin 

özelliklerini ve hedeflerini, işletmenin geçmiş ve mevcut dönem özelliklerini, gelecekten 

beklentilerini, işletme yapısı ve ortaklarını, ulaşmak istediği müşteri kitlesi ve hedeflediği 

piyasaların özelliklerini, hedef müşteriye ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama 

çalışmalarını, üretmeyi planladığı yeni ürün/hizmetleri, üretim için iş süreçlerini, işletmeyi 

yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi, işletmenin tahmini üretim ve satış 

planlarını, işletmenin finansal hareketlerini, finansal karlılığını, karşı karşıya olduğu risk ve 

fırsatları gösteren bir plandır (Can, 2004, s. 1). Girişimcilik sürecinde iş planı, işin fiilen kurulması 

ve devam ettirilmesinde önemli bir aşama olup, girişimcinin bundan sonraki faaliyetlerine yön 

verir. Girişimci, ortaya koyduğu iş planı ile belirlediği hedeflere ulaşmak için neyi, ne zaman, 

nasıl yapılacağını belirler (İraz, 2005, s. 203). İş planı girişimci için hem bir eylem planı özelliği 

taşır, hem de işiyle ilgili tüm detayları içerir.  

4. İşletmenin kurulması ve yönetimi: Girişimcilikte sürecin son unsuru işletmenin kurulması ve 

yönetimidir. Girişimci burada bir organizasyon yani sistem oluşturarak, iş fikrini iş planına uygun 

olarak hayata geçirir.  

 

7. Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları 

 

Girişimcilik kararı bazı avantaj ve dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Avantajlar ve dezavantajlar da 

şüphesiz kişiden kişiye ve içinde bulunulan şartlara göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak avantajlar şu 

şekilde sıralanabilir (Zimmerer ve Scarborough, 2002, s. 6): 

 Bağımsızlık elde etme: Kişi özgürce kendi işini yapmaktadır, daha doğru bir ifade ile 

kendisinin patronudur. Kadın girişimciler için bu avantaj daha belirgin bir şekilde 

gözlenmektedir.  

 Başarma duygusu tatmini: Başarma duygusu, kişinin kendisine hedefler belirlemesi ve bu 

hedeflere ulaşmasıyla yaşadığı bir duygudur. Bu anlamda girişimcilik başarma güdüsünü ve 

ihtiyacını gidermektedir.  

 Saygınlık elde etme: Bireylerin toplumsal düzlemde saygınlık elde etme istekleri, temel 

ihtiyaçlardan bir tanesidir. Kamuoyunun saygınlığını kazanmak, girişimci açısından bu ihtiyacın 

da tatmini anlamına gelmektedir. 

 Kâr elde etme: Girişimci kâr ettikçe zenginliği artacaktır.  

 Kişisel gelişime katkı sağlama: Girişimcilik bireylerin kendilerini ve sosyal çevrelerini daha iyi 

tanıdıkları ve yeni yetenekler geliştirdikleri bir süreçtir. Bu anlamda girişimciler çalışma 

yaşamının içine girdikçe gelişecekler, sosyal ağlar oluşturacaklar, kendilerini ifade yetenekleri, 

mücadele ruhları ve kendilerine güvenleri gelişecektir.  

 Sosyal tanınma sağlama: Girişimcilik faaliyetleri bireylere sosyal saygınlık kazanımı ve bir 

anlamda kurdukları hayallerin ve oluşturdukları hedeflerin, hedef kitleler tarafından paylaşılması 

yoluyla sosyal tanınma sağlamaktadır.  

Girişimciliğin başlıca dezavantajları da şu şekilde sıralanabilir (Kuriloff vd. 1993, s. 36): 

 Girişimci her ne kadar kendi işinin sahibi gibi gözükse de müşterilerin, devletin, yerel 

yönetimlerin ve paydaşların baskısı altındadır.  

http://www.ghdb.gov.tr/dokumanlar/kosgeb/is-plani-degerlendirme/view.html
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 Girişimlerin başarısız olma ihtimalinin yüksek oluşu, girişimciler açısından sorun teşkil 

etmektedir. Hayal kırıklığı, iflas gibi olumsuz sonuçlar, girişimciler açısından güven zedeleyici 

olabilmektedir.  

 İş yapma kapasitesinin mevcut kaynaklarıyla sınırlı olması nedeniyle girişimci, çoğu zaman 

hayalini kurduğu büyük projelere imza atmaktan vazgeçebilir. 

 Girişimciler tüm sermayesini kaybetme riski ile çalışmaktadırlar. 

 Girişimcinin mesai saati yoktur. Uzun ve belirsiz çalışma saatleri, girişimcinin enerjisini 

kaybettirir. Özel yaşamı, sosyal ve aile yaşamı bundan olumsuz bir şekilde etkilenir.  

 Yeni ve riskli bir işe girme ya da başarısızlığın stresi, girişimcinin aile yaşamını olumsuz 

etkilemekte ve boşanma sayılarında artışlara neden olmaktadır. 

 Zorunlu çalışma temposu, bazı fiziksel problemleri ve strese bağlı bazı psikosomatik 

rahatsızlıkları da beraberinde getirebilmektedir. 

 

8. Girişimciliğin Önündeki Engellerin Kaldırılması 

 

Gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada girişimcilerin iş hayatına girişlerini engelleyen çok sayıda faktör 

bulunmaktadır. Bu engellerin kaldırılması girişimciliğin teşvik edilmesi ve girişimcilerin önlerindeki engellerin 

kaldırılması büyük önem arz etmektedir. Bunun için ülkemiz açısından yapılması gerekenler şu şekilde 

sıralanabilir:  

 Her şeyden önce “Girişimcilik Bakanlığı” kurulmalıdır. Bu bakanlık girişimciliğin teşvik edilmesi, 

yaygınlaştırılması ve girişimcilerin önlerindeki engellerin kaldırılması bakımından oldukça 

önemlidir.  

 Girişimcilik eğitimi ve öğretimiyle, girişimcilik ruhu geliştirilmelidir. Bu anlamda, ilköğretim 

okullarında girişimcilikle ilgili bilgiler verilmeli ve bu yolla farkındalık oluşturulmalıdır. 

 Daha hızlı ve ucuz iş kurma süreçleri geliştirilmeli, girişimcilerin istihdam artırıcı faaliyetleri 

desteklenmeli ve yatırım ortamı hakkında toplum sürekli bilgilendirilmeli; iş kurma süreciyle ilgili 

mevzuat, bürokrasiyi azaltacak şekilde basitleştirilmeli, genç ve kadın girişimcilere yönelik kredi 

programları yaygınlaştırılmalıdır. 

 Girişimcilik konusu, küresel ve ulusal piyasa düzeyi yanında, yerel düzeyde de ilgili aktörler 

tarafından (yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları, dernekler ve sivil toplum örgütleri v.b.) 

ele alınmalıdır. 

 Kamu tekelleri ortadan kaldırılarak ve özel sektör işletmelerinin daha önce kamu tarafından 

korunan alanlara girişine izin verilerek, etkin bir özelleştirme programı uygulanmalıdır 

(Bilginoğlu, 2008, s. 304).  

 Yeni işletme kuranlardan daha düşük vergiler alınmalıdır, kadın girişimcilere 5 yıl vergi muafiyeti 

getirilmelidir. 

 Kiralama için vergi indirimleri, eski makine ve teçhizatın yeni etkinliklerde kullanılma olanağının 

artırılması ve sermaye amortismanının yükseltilmesi gibi önlemlerle batık maliyetler 

azaltılmalıdır. Piyasaya yeni girecek firmaların, piyasada var olan batık tesislerden makul bir 

bedel karşılığı serbestçe yararlanabilmeleri için hükümet müdahaleleri gereklidir. Batık yatırımın 

endüstrinin göreli olarak daha canlı bölümünden yalıtılması ve sermayenin batık kesiminin kamu 

otoritesi tarafından düzenlenmesi ve hatta işletilmesi yoluna gidilmelidir (Bailey ve Baumol, 

1984, s. 124). 

 Sermaye için kiralama piyasaları özendirilmelidir (Kessides, 1991, s. 44). 
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 Yerel düzeylerde girişimci kuluçkalıkları sayıca artırılmalı ve niteliği yükseltilmelidir.  

 Üniversitelerde “girişimciliği özendirme merkezleri” oluşturulmalı ve sanayi ile bu konuda işbirliği 

yapılmalıdır.  

 İş kurma, yatırım yapma, iş fikri hayata geçirme, patent alma gibi bürokratik işlemler 

hızlandırılmalıdır.  

 Genç girişimcilere bir veya iki yıl süre ile tecrübeli girişimcilerce veya danışmanlarca destek 

verilmeli ve bir anlamda kuşaklar arasında bilgi alışverişi tesis edilmelidir.  

 Girişimcilere yatırım yapılacak sektörlerle ilgili Ticaret Odaları veya Sanayi Odaları tarafından 

raporlar hazırlanmalı ve sektör envanterleri çıkarılmalıdır.  

 İflasın ertelenmesi ile ilgili yasa sürdürülmeli, borca batık durumda olan işletmelere süreler 

verilerek iyileşmeleri sağlanmalıdır.  

 Aileler küçük yaşlardan itibaren çocuklarının eğitimine dikkat etmeli, onların girişimci, atak ve 

sorumluluk yüklenebilecek bireyler haline gelmeleri için azami derecede çaba sarf etmelidir.  

 Kadın girişimciliğini desteklemek üzere yeni kurum ve kuruluşlar oluşturulmalıdır. Kadın girişimci 

adaylarına yönelik ayrıca eğitimler verilmelidir.  

 Toplumsal anlamda kadın girişimciliğinin önündeki sosyolojik engellemeler konusunda 

bakanlıklar nezdinde düzenlemeler yapılmalıdır. Toplumsal algılamayı değiştirecek ve 

özendirecek ek çalışmalar yapılmalıdır.  

 

9. Girişimcilikte Yapılan Hatalar 

 

Girişimcilik süreci tamamlandıktan ve işletme kurulduktan sonraki erken dönemde yapılan hatalar, işletmenin 

yok olmasına neden olmaktadır. Bu hatalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:  

 Profesyonel yönetim anlayışının olmayışı: Girişimci işletmesini kurduktan sonra sisteminin 

yetersiz hale gelmeye başladığını hissettiği andan itibaren, işi profesyonellere devretmelidir. 

Çünkü girişimcilik ve yöneticilik farklı konulardır. Yöneticilik profesyonel bir meslektir.  

 Yetersiz veya aşırı organizasyon ile çalışma: Yetersiz organizasyon işletmede bulunması gereken 

birimlerin bulunmaması ve sayıca yetersiz personelle çalışma demektir. Aşırı organizasyon ise, 

gereğinden fazla birim bulunması ve gereğinden fazla personel çalıştırılması demektir. 

Sergilenebilecek bu hatalar ile birlikte maliyetlerin yükselmesiyle işletme başarısız hale gelebilir.  

 Kurumsallaşamama: Kurumsallaşma, en kısa ve genel tanımı ile işletmede iş ve işlemlerin 

standart hale getirilmesi demektir. Girişimci tüm süreçleri ve işleri standart hale getirmeye 

çalışmalı, işletmeyi kişilere bağlı olmaktan çıkarıp, güvenilir bir zeminde hızlı hareket edebilecek 

bir konuma ulaştırmalıdır.  

 İşin büyümesine uygun olarak zihniyetin büyümemesi: Girişimci eğitim ve konferanslara 

katılarak, işinin büyümesine paralel olarak zihniyetini zenginleştirmeli yani ufkunu da 

genişletmelidir. Ufuk darlığı, vizyon yetersizliği önemli başarısızlık nedenlerindendir. Çünkü 

işletmeler büyüdükçe, daha da karmaşık bir hal kazanmakta ve hitap ettiği çevre koşulları da 

değişmektedir. 

 Kalifiye elemanlarla çalışamama: Bazen kalifiye eleman bulamama bazen de maliyetlerin yüksek 

olması nedeniyle, girişimcilerin nitelikli personel çalıştırmaması işletmelerde pek çok soruna 

neden olmaktadır.  

 Kaynak yetersizlikleri: Kaynak bazen sermayedir bazen insan gücüdür. Yapılan iş nedeniyle 

sermaye veya işgücü temin edilememesi, başarısızlığı kaçınılmaz hale getirmektedir.  
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 Stok kontrol yöntemlerinin bilinmemesi: Girişimciler iyi bir stok yönetimi sistemi geliştirmeli ve 

takip etmelidir. Yeni başlayanlar genellikle stok yönetiminde başarısız olmaktadır. Fakat diğer 

taraftan tecrübeli tedarikçilerle bu sorun aşılabilir.  

 Uygun olmayan krediler kullanılması: Finans kaynakları uygun alanlarda kullanılmalıdır. Kısa 

vadeli krediler, kısa vadede paraya dönüştürülebilecek alanlara yatırılmalıdır. Kısa vadeli krediler 

uzun vadede paraya dönüşecek alanlara yatırıldığında geri dönüşlerde sorun yaşanabilmektedir.  

 Yetersiz muhasebe sistemi ile çalışmak: İşletmeler için para ile ilgili tüm iş ve işlemlerin kayıt 

altına alınması son derece önemlidir. Sadece kayıt altına alınması değil, muhasebenin bilgi üretir 

pozisyona getirilmesi de gerekir. Başarısız girişimcilik örneklerinde, işletmeciliğin bu 

fonksiyonunun göz ardı edildiği gözlemlenmektedir. 

 Hammadde ve malzeme tedarikinin istikrarsız olması: Bazı durumlarda girişimciler, yetersiz 

fizibilite nedeniyle ihtiyaç duyulacak hammadde ve malzeme araştırmasını doğru bir şekilde 

yapmadan işe başlamaktadırlar. Bu doğrultuda işe başlanıp belirli düzeye gelindiğinde, 

hammadde veya malzeme sıkıntısı yaşanabilmektedir. Bu nedenle girişimciler başlangıçta 

hammadde kaynakları ile ilgili derinlemesine analiz yapmalıdır.  

 Pazarlama ve satış yetersizlikleri: Bazı durumlarda fikir ve plan uygun olmakla birlikte, 

pazarlama ve satışta sorunlar yaşanmaktadır. Reklama, fiyata, ürüne veya dağıtım sistemine 

gerekli özenin gösterilmemesi, fikir başarılı olsa da girişimi başarısız hale getirebilmektedir.  

 Üretim veya satışta kaliteye önem verilmemesi: Kalite artık tüm işletmeler için vazgeçilmez 

öneme sahiptir. Üretilen mal ya da sunulan hizmetin müşteri beklentilerine veya müşterinin 

kullanım amacına uygunluğu anlamına gelen kalite, girişimcilerce dikkate alınmalıdır. Bu 

anlamda müşteri odaklı çalışmak, tüm girişimcilerin hedefi olmalıdır.  

 Giriş ve çıkışı kolay bir sektöre yatırım yapılması: Sektöre giriş ve çıkışın kolay olduğu bir iş fikri, 

bazı durumlarda başarısızlık nedeni olmaktadır. Bu sektörel koşullarda rekabet had safhaya 

ulaşmakta ve fiyat temelli rekabet işletmelerin yaşamını tehdit eder hale gelmektedir. Çünkü, 

sektöre giriş düşük sermaye gerektirmektedir ve çıkışta da zarar riski bulunmamaktadır veya en 

azdır.  

 Halkla ilişkilere yeterli önemin verilmeyişi: Yeni girişimler kendilerini halka iyi anlatmalıdır. 

Girişimciler özellikle farklılıkları yansıtacak veya vurgulayacak biçimde tanıtım faaliyetlerini 

yürütmelidir.  

 Üretim veya hizmet için uygun teknolojinin seçilmemesi: Teknoloji seçimi ve yönetimi de 

girişimciler açısından bazı durumlarda başarısızlık nedeni olmaktadır. Maliyet, kalite ve insan 

kaynağı temini açısından ciddi sorunlar doğurabilen eski teknolojiler ve yüksek veya düşük 

kapasiteye sahip teknolojiler, girişimcilikte başarısızlığa neden olabilmektedir.  

 Yetersiz işletme sermayesi: İş fikrinin ve sonrasında gelen yatırımın ne kadar sermaye 

gerektirdiği fizibilite etüdü ile başlangıçta tespit edilmelidir. Yatırımın sonraki aşamalarında 

gerekli olacak sermaye miktarı da belirlenmeli ve özellikle işletme sermayesinin yeterli olmasına 

dikkat edilmelidir.  

Girişimcilikte yapılan hatalar, hem ekonomiye hem de bireylerin kendilerine zarar verebilir. Aslında hatalar 

girişimciliğin özünde vardır. Ancak bu hatalar nedeniyle pek çok girişimcinin ve etrafındakilerin girişimcilik 

ruhu zedelenmektedir.  

 

10. Genç Girişimcilere Öneriler 
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Yeni bir iş kurma, avantaj ve dezavantajlarıyla girişimciler için ciddi riskler içermektedir. Dezavantajların 

içerdiği risklerin kolaylıkla tahmin edilmesine rağmen, değerlendirilemeyen her bir avantajın, girişimcilerin 

karşısına bir süre sonra risk olarak çıkabileceği hususu genellikle dikkatten kaçmaktadır. Bu riskler sadece 

bireysel anlamda değil ülke ekonomisi açısından da büyük önem arz etmektedir. Başarısızlık durumlarında 

kişinin kendisi, ailesi, çevresi, tedarikçileri, müşterileri ve diğer paydaşları mağdur olmakta, öte yandan genel 

olarak ekonomi bundan zarar görmektedir. Her bir başarısız girişim ile kaynaklar israf edilmektedir. Bunun 

önüne geçilebilmesi amacıyla girişimcilere bazı öneriler sunulmaktadır. Bunlara dikkat edilmesi zarar riskini 

azaltabilecek ve girişimcilerin rahat çalışmasını temin edebilecektir. Buna göre; 

- Fizibilite etüdü mükemmel derecede iyi hazırlanmalıdır. 

- İş planı tüm ayrıntılarıyla hazırlanmalıdır. 

- Müşteri memnuniyeti sürekli politika haline getirilmelidir. 

- Kalifiye olmayan personelle çalışılmamalıdır. 

- Gelirlerle giderleri dengelemek ve nakit akışını düzenlemek gerekir. 

- Müşteri sürekli takip edilmeli ve bu anlamda proaktif olunmalıdır. 

- Müşteri kadar rakipler de takip edilmeli, yenilik hamleleri ve farklılıklar üzerinde durulmalıdır. 

- İnovasyon sürekli hale getirilmelidir. 

- Kuruluş yerini iyi seçmek gerekir. 

- İş yapılan bölge, ülke, şehir veya belde, kültürü ve yapısı ile iyi tanınmalıdır. 

- Teknolojik gelişmeler takip edilmeli ve imkanlar ölçüsünde işletmenin sahip olduğu teknolojiler 

yenilenmelidir. 

- Esnek bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 

- Ortaklar veya aile fertleri arasındaki ilişkiler bir anayasa ile teminat altına alınmalıdır. 

- Ortaklıklarda her türlü detay, başlangıçta konuşulmalı ve yazılı hale getirilmelidir. 

- Zararı ve kârı paylaşmayı bilmek gerekir. 

- İş ahlakına aykırı davranışlarda kesinlikle bulunmamak gerekir. 

- Sosyal ağlar sürekli geliştirilmelidir. 

- Odaların veya derneklerin düzenlediği faaliyet alanı ile ilgili seminerlere ve kurslara katılmak 

gerekir. 

- Sürekli bir ar-ge anlayışına sahip olmak gerekir. 

- Dürüstlük en iyi işletmecilik politikasıdır, unutmamak gerekir. 

- Alınan kararlar ileriye yönelik alınmalıdır. 

- Yurt içi ve yurt dışı gezilerle vizyon geliştirilmelidir. 

- Müşteri şikayet ve önerileri dikkate alınmalıdır. 

- Eleştirilire, önerilere ve yeni fikirlere açık olmak gerekir. 

- Muntazam bir belge kayıt ve arşiv sistemi kurulmalıdır. 

- İletişim teknolojileri sonuna kadar kullanılmalıdır. 

- Hayata ve insanlara mümkün olduğu kadar pozitif bakmak gerekir. 

 

Sonuç 

 

Toplumların gelişmesinde, büyümesinde ve kalkınmasında anahtar role sahip olan girişimciler ve girişimciliğin 

önemi tartışılmazdır. Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesinin toplumsal, ekonomik ve bireysel bazı sonuçları 

bulunmaktadır. Kaynakları bir araya getiren, bireylerin ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetleri üreten, kâr elde 

etmeye çalışan girişimciler toplumun önemli dinamiklerindendir. Bir iş fikrini projeye dönüştürerek toplumun 
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hizmetine sunmak, girişimciler için büyük bir haz kaynağıdır. Fırsatları görme, cesaret, kendine güven, 

organize olma gibi çeşitli özelliklere sahip olan girişimcilerin önündeki engellerin kaldırılması son derece 

önemlidir. Girişimci olmak isteyen herkesin, iş ve işlemlerini rahatça yürütebileceği danışmanlığa ihtiyacı 

vardır. Girişimcilik Bakanlığı da dâhil olmak üzere devlet kendini ilgilendiren düzenlemeleri yapmalıdır.  

Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurularak bu bölümde öncelikle girişimci ve girişimcilik kavramı, 

girişimciliğin hayata geçirilmesinde etkilendiği faktörler, avantaj ve dezavantajları açıklanmıştır. Ardından 

başarılı bir girişimci olabilmek için takip edilmesi gereken girişimcilik süreci, bu sürecin uygulamasında 

karşılaşılan engeller ve yapılan hatalara değinilmiştir. Son olarak genç girişimcilere iş hayatında 

karşılaşacakları riskler ve bu riskleri en aza indirerek başarılı bir girişim yapabilmek için öneriler sunulmuştur. 

Girişim süreci başlamadan önce ve süreç başladıktan sonra dikkatle takip edilmesi gereken bu öneriler iş 

hayatında başarılı bir başlangıç için rehber olarak sunulmuştur.  

İşsizliğin giderek arttığı günümüzde henüz öğrenciyken iş sahibi olmak, iş hayatında kendi işletmesiyle var 

olmak, mesleki eğitimini kendi şirketinde değerlendirmek gibi farklı amaçlarla girişimci olmak isteyen 

bireylerin desteklenmesi ve bu süreçte başarılı olabilmeleri için uygun altyapının hazırlanması gerekmektedir. 

Sonuç olarak bu kitabın farklı açılardan topluma hizmet edecek girişimci adaylarına yol gösterici olması ve 

yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde destek sağlaması beklenmektedir. 
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* Bu bölüm Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır 
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DEZAVANTAJLI GRUPLAR 
 

1. Özürlülere Yönelik İŞKUR Tarafından Gerçekleştirilen Hizmetler 

 

1.1. Türkiye’de Özürlü İşçi İstihdamı 

 

Özürlü; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 

yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 

gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve koruma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek 

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden, tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğu sağlık kurulu raporu 

ile belgelenen kişidir. 

Türkiye’de özürlülerin işçi olarak istihdamı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinde öngörülen kota sistemi 

ile sağlanmaya çalışılmaktadır. 

İşverenler 50 (tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51) veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör 

işyerlerinde %3, kamu işyerlerinde ise %4 oranında özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun 

işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. 

Kurum hizmetlerinden faydalanmak üzere çalışma gücünün %40’ından fazlasını kaybettiğini sağlık kurulu 

raporu ile belgeleyen özürlülerin Kurumca kayıt işlemleri yapılmaktadır. Özürlülerin kayıtları işlem tarihinden 

itibaren 2 yıl aktifte kalmakta ve bu süre içerisinde yenilenmeyen kayıtlar işlemden kaldırılmaktadır. 

Özürlülerden, Kurumca işe yerleştirilmesini isteyenler, bu durumlarını, “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve 

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen yetkili sağlık kuruluşlarından 

alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadırlar. 

Kurum tarafından sağlık kurulu raporu almak üzere sağlık kuruluşlarına gönderilen ve herhangi bir sosyal 

güvencesi olmayan özürlüye verilecek rapor için, sağlık kuruluşu tarafından muayene ve tetkik ücreti 

alınmamaktadır. 

Özürlü vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve ikinci kez aynı işleme tabi tutulmamaları için anılan 

Yönetmelikle belirlenen hastanelerden, kişisel müracaatla ya da kamu kurum ve kuruluşlarının 

yönlendirmesiyle aldıkları sağlık kurulu raporu, mevcut durum, çalışma gücü kaybı oranı, özrün sürekli-

süreksiz olması gibi bilgiler raporlarda kayıt esnasında dikkate alınmaktadır. 

İŞKUR özür gruplarına bakılmaksızın tüm özürlülere en iyi hizmeti vererek özürlü vatandaşların istihdam 

olanaklarının arttırılmasına çalışmaktadır. Bu itibarla özürlü vatandaşlar kendi niteliklerine uygun işlere 

yönlendirilmektedir. Özürlüler yer altı ve su altı işlerin dışında sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilen işlerde 

çalıştırılamaz. Bunun haricinde yukarıda değinildiği gibi kendilerine uygun işlerde çalıştırılabilmektedirler. 

Ancak raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların özürlü kaydı alınmamaktadır. 

 

1.2. Özel Sektöre Özürlü Yerleştirilmesi 

 

Özel sektör işverenleri özürlüleri, “Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

kapsamında istihdam etmektedirler. Özel sektör işverenleri, çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş 

Kurumu aracılığı ile alabileceği gibi kendi imkanları ile de işe alabilmektedir. 

Talep: Özel sektör işverenleri, çalıştırmakla yükümlü bulundukları özürlü işçileri, yükümlülüğün doğmasından 

itibaren 5 işgünü içinde niteliklerini de belirterek Kurumdan talep eder. Taleplerde, işyerinde yapılan işin 

gerektirdiği ağırlıklı vasıfların üstünde, istihdamı zorlaştırıcı şartlar öne sürülemez. Özürlü statüsündeki işçi 
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taleplerinde, işin niteliği gerektirmediği sürece, özürlülük oranına üst sınır getirilemez ve özür grupları 

arasında ayrım yapılamaz.  

Görüşme: Özürlü kontenjan açığı dolayısıyla Kuruma talepte bulunan işveren ile işe girmek için başvuran 

özürlülere Kurumda ya da Kurum tarafından uygun görülecek başka bir yerde, Kurum tarafından toplu 

görüşme yaptırılmak suretiyle seçme işleminin yapılması sağlanmaktadır.  

Tescil: Kurum aracılığı olmadan özürlü istihdam eden özel sektör işvereni, özürlünün işe başlama tarihinden 

itibaren bu durumu en geç 15 işgünü içinde Kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur. Kurum 

tarafından tescili yapılmayan işçi özürlü statüsünde değerlendirilmemektedir. 

İşverenin Yükümlülüğü: Özel sektör işvereni, özürlü açığını yükümlülüğün doğduğu andan itibaren 30 gün 

içinde karşılamak zorundadır. 

 

1.3. Kamuya Özürlü Yerleştirilmesi 

 

Kamu kurum ve kuruluşları özürlüleri, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında istihdam etmektedirler. Kamu sektörü işverenleri çalıştırmakla 

yükümlü oldukları işçileri mutlaka Türkiye İş Kurumu aracılığı ile işe almak zorundadırlar. 

Talep: Kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS 

puanıyla; ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve 

maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter 

huzurunda çekilecek kura ile belirlenmektedir.  

Kamu kurum ve kuruluşları, özürlü açık kontenjanlarının doğduğu tarihten itibaren 55 işgünü içinde 

niteliklerini de belirterek Kurumdan talepte bulunmakla yükümlüdürler. İşin özelliği gerektirmediği sürece 

özür grupları arasında bir ayrım yapılamaz ve özürlülük oranına göre bir üst sınır getirilemez.  

Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde 

verirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının il düzeyinde verilen sürekli veya geçici işçi taleplerinin 

karşılanamaması hâlinde ulusal düzeyde; ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması 

hâlinde, önce il düzeyinde sonra ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilmektedir. 

Sınav: Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek özürlü ve eski hükümlülere ilişkin yarışma 

sınavı Kurum tarafından, ÖSYM'ye yaptırılır. Kamu kurum ve kuruluşlarına daimi ve geçici işçi olarak alınacak 

özürlü ve eski hükümlüler için aynı veya farklı tarihlerde, il merkezlerinde olmak üzere en erken yılda bir en 

geç dört yılda bir sınav yapılmaktadır.  

Merkezi sınav bir oturumda 3 düzeyde;  

a) Lisans veya lisansüstü programlarından mezun olan adaylar için A düzeyinde,  

b) Ön lisans programlarından mezun olan adaylar için B düzeyinde, 

c) Ortaöğretim mezunu adaylar için C düzeyinde yapılır. 

Sınava Alınmada İstisnalar: Merkezi Sınava alınmada istisnalar şunlardır:  

a) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ile kamu kurum ve kuruluşlarında işe 

alınmada veya işe gönderilmede öncelik hakkı bulunanlar,  

b) Zihinsel veya ruhsal özürlü olanlar, 

 c) Kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü, eski hükümlü statüsünde daimi işçi olarak çalışmış olup da 

çalıştığı kurum ve kuruluşun disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 4857 sayılı İş 

Kanunu’nun 25/II. maddesine göre hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olanlar ile kamu kurum 

ve kuruluşlarına Kurum kanalıyla özürlü, eski hükümlü statüsü dışında bir statüde işe yerleştirilenlerden 
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sonradan özürlü, eski hükümlü kapsamında yer alan ve iş akdi feshedilmeyenler hakkında merkezi sınav 

uygulanmaz. 

KPSS Kapsamındaki Talepler: Ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, özürlülerin 

başvurabilmesi için KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir; bunlar için herhangi bir puan barajı aranmaz. 

KPSS kapsamındaki taleplerle ilgili aday listeleri belirlenirken; 

a) Ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki taleplere, KPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun 

adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının 3 katı, 

b) Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı 

sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının 

3 katı, ayrı listeler hâlinde kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Maden Kanunu kapsamında arazisi 

kamulaştırılanlardan belirtilen talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı, öncelik hakkı 

sahiplerine ilişkin listelere dahil edilmektedir. 

Oluşturulan listelere, açık iş sayısı oranlarına bakılmaksızın en son adayın KPSS’de almış olduğu puanla aynı 

puana sahip olan adaylar ile öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belge tarihi ile aynı tarihli belgeye sahip olan 

başvuru sahipleri de eklenmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli işçi olarak girmiş olanların, deneme süresi sonunda da çalışmaya devam 

etmeleri hâlinde, aynı tarihli KPSS puanları ile bir başka kamu kurum ve kuruluşunun sürekli işçi talebine 

başvuruları kabul edilmemektedir. 

Kur’a Usulü: Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek 

işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi iş ilanında belirtilen gün, 

saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini izleyebilmektedir.  

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınava alınacak asıl adayların listesi; 

a) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas 

alınmak suretiyle, açık iş sayısının 3 katı, 

b) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer 

aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının 3 katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile 

ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. Maden Kanunu kapsamında arazisi 

kamulaştırılanlardan belirtilen talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı 

sahiplerine ilişkin listelere dahil edilmektedir. 

Kuraya tabi özürlü taleplerine eğitim durumlarına bakılmaksızın zihinsel özürlüler de istemeleri hâlinde 

başvurabilmektedir. 

Listelerin Kamu Kurum ve Kuruluşuna Gönderilmesi: Kurum tarafından oluşturulan listeler, son 

başvuru tarihini izleyen günden itibaren 5 işgünü içinde, sınav yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve 

kuruluşuna gönderilmektedir.  

Ek Liste Gönderme: Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki 

adayların genel ve özel şartları taşıyıp taşımadığını, sınavdan önce inceler; başvuru sahiplerine ilişkin 

ispatlayıcı belgeleri saklar. Kamu kurum ve kuruluşları, durumu talep şartlarına uymayan adayları, isimleri ve 

belgeleriyle birlikte Kuruma ileterek, aynı sayıda ve aynı listeden, sıra gözetilerek bir defaya mahsus olmak 

üzere ek liste gönderilmesi talebinde bulunabilmektedir.  

Kamu kurum veya kuruluşlarının yapacağı sınava, Kurum tarafından gönderilenlerden, açık iş sayısının altında 

katılım olması hâlinde, sınav yapılmadan önce kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, başvuru yaptığı 

hâlde gönderilen listelere giremeyen en yüksek puanlı kişiden başlanmak suretiyle, Kurum tarafından açık iş 

sayısının 3 katını tamamlayacak şekilde yeni bir liste gönderilmektedir. 
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İkinci Liste Gönderme Yasağı: Durumu talepte belirtilen şartlara uygun olanlar arasından, Kurum 

tarafından en az açık iş sayısı kadar aday bildirilmesine rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarınca yerleştirme 

yapılmayarak iptal edilen talepler için, aynı şartlarda ve aynı yıl içinde Kurumdan yeniden işçi talebinde 

bulunulamaz. 

Tebligat: Sınav gün, saat ve yeri, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerde yer 

alan başvuru sahiplerine, sınav gününden en az 5 gün önce ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile tebliğ 

edilmektedir. 

Sınav/Mülakat Yapılması: Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından 

gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri 

veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılmaktadır. 

Sınav, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip 30 gün 

içinde yapılmaktadır. 

Özürlülere yönelik sınavlar, özür grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılır. 

Sınavın şekli ve soruları, meslekî bilgi ve görevle ilgili bilgi ve becerilerine ilişkin konularda işitme ve/veya dil 

ve konuşma, zihinsel özürlüler için öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri 

esas alınmak suretiyle belirlenmektedir. 

Sınav kurulu kamu kurum veya kuruluşlarının atamaya yetkili amirinin görevlendireceği bir başkan ve dört 

üyeden oluşur. Özürlüler için oluşturulacak sınav kurulunda, üyelerden biri Türkiye Sakatlar 

Konfederasyonunca belirlenir. Özürlüler için oluşturulacak sınav kurulu üyelerine toplantı gün, saat ve yeri, 

toplantı gününden en az 5 gün önce yazılı olarak bildirilmektedir. 

Sınav kurulu; sınavın yapılacağı yerleri önceden belirler, sözlü sınavlar hariç olmak üzere sınav sorularını ve 

cevap anahtarlarını hazırlar ve mühürlü bir zarfta saklar, sınav sonuçlarını değerlendirir.  

Adayın başarı puanı; hem yazılı hem de sözlü sınav yapılması hâlinde, adayın KPSS puanının %50’si, yazılı 

sınav puanının %30u, sözlü sınav puanının %20’si; sadece yazılı ya da sadece sözlü sınav yapılması hâlinde 

adayın KPSS puanının %70’i, yazılı veya sözlü sınav puanının %30’udur. Başarı puanı en yüksek olan 

adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste 

belirlenerek ilan edilir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav kurulunca incelenir. Sınav kurulu tarafından, 

başvuruda refakatçi talebinde bulunan özürlüler için, özür gruplarının özellikleri dikkate alınarak refakatçi 

görevlendirilmektedir. 

Sınav Sonucu: Yapılan sınav sonucunda, asıl ve yedek liste belirlenir. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden 

itibaren 7 gün içinde talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından herkesin görebileceği bir yere 

asılmak, varsa internet sitesinde ilan edilmek suretiyle açıklanır. Sonuçlar sınava giren adaylara ayrıca yazılı 

olarak bildirilir. Sınavda başarılı olan adayların sınav sonuçları iadeli taahhütlü posta ile gönderilmektedir. 

İtiraz: Adaylar, sonuçların tebliğinden itibaren 7 işgünü içinde sınav kuruluna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, 

sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde sonuçlandırılarak, nihaî karar itiraz sahibine iadeli 

taahhütlü posta ile bildirilmektedir. 

Yedek Listeden İşçi Alımı: Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten 

ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılmaktadır.  

Bildirim: Kamu kurum ve kuruluşları, sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanları ve varsa 

sınava katılmayanları, sınav sonucunun açıklanmasını izleyen 15 gün içinde liste hâlinde Kuruma bildirir. Asıl 

ve yedek listeden işe yerleştirilenler, yerleştirmeyi takip eden 15 gün içinde Kuruma yazılı olarak 

bildirilmektedir. 

Özürlülerin Tescili: (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına özürlü dışında bir statüde Kurum kanalıyla işe 

yerleştirilenlerden çalışırken özürlü olan ve işyerinden ayrılmayanlar ile iş akdi feshedilmeyenler hakkında, 
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ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından tescil talebinde bulunulması halinde, bunların belgelenmesi 

koşuluyla, Kurum kanalıyla başlangıçta işe yerleştirildikleri kapsamda (daimi işçi olarak işe yerleştirilmiş ise bu 

kapsamda, geçici işçi olarak işe yerleştirilmiş ise geçici işçi kapsamında) özürlü olarak tescilleri yapılmaktadır. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi normal statüdeki bir işgücü talebine özürlü olarak gönderilmiş ve işe 

alınmış olanlar işveren tarafından istenilmesi halinde özürlü olarak tescilleri yapılmaktadır.  

(3) Kurum aracılığı olmaksızın işe alınan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca özürlü statüsünde tescilinin 

yapılması istenilen özürlülerin tescil işlemleri yapılmamaktadır. 

 

Tablo1: İŞKUR’da yıllar itibariyle özürlülerin istihdamı ile ilgili sayısal veriler 

 

 

BAŞVURU İşe Yerleştirme Açık Kontenjan  

Durumu 
Sıra Bekleyenler 

Toplam Kamu Özel 

Yıllar Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Kamu Özel Toplam Erkek Kadın Toplam 

2005 21.830 4.029 25.859 20.274 3.043 23.317 1.547 181 1.728 18.727 2.862 21.589 2.990 21.824 24.814 59.829 9.716 69.545 

2006 22.462 5.774 28.236 20.651 3.130 23.781 1.037 165 1.202 19.614 2.965 22.579 2.331 19.427 21.758 57.151 10.492 67.643 

2007 26.196 10.201 36.397 15.592 2.272 17.864 494 79 573 15.098 2.193 17.291 3.417 22.175 25.592 50.360 12.968 63.328 

2008 33599 14881 48480 18.855 3.112 21.967 371 56 427 18.484 3.056 21541 2.380 20.117 22.497 71.927 24.606 96.533 

2009 24.901 15.618 40.519 22.844 3.584 26.428 470 75 545 22.373 3.510 25.883 1.981 16.367 18.348 74.306 27.083 101.389 

2010 22.140 14.004 36.144 27.830 4.427 32.257 265 30 295 27.565 4.397 31.962 1.863 18.299 20.162 59.572 16.877 76.449 

2011* 10.300 6.788 17.088 15.424 2.690 18.114 212 40 252 15.212 2.650 17.862 1364 21.287 22.651 62.497 25.007 87.504 

Kaynak: İŞKUR 

Not: 2011 yılı açık kontenjan verileri Nisan ayı diğer veriler Mayıs ayı itibariyledir 

 

1.4. Teşvikler 

 

26 Mayıs 2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda “İstihdam 

Paketi” olarak adlandırılan “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 4857 sayılı 

İş Kanunu’nun 30. maddesindeki yer alan özürlü istihdamı ile ilgili teşviği yeniden düzenlemiştir. Buna göre; 

• Kontenjan kapsamında çalıştırılan özürlülerin, 

• Korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlülerin, 

prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, 

• Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, 

• Yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran, 

işverenlerin ise bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan 

sigorta primine ait işveren hisselerinin %50’si Hazinece karşılanmaktadır. İşverenin bu haktan 

yararlanabilmesi için, bu durum, işverenin başvurusu üzerine Kurumca belgelenmektedir. 

 

1.5. Denetim 
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Kapsama giren işyerlerinin denetimi daha önce iş müfettişlerince yapılmakta iken, 5378 sayılı Özürlüler 

Kanununun 39. maddesiyle bu yetki doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürüne verilmiştir. İşyerlerinin 

kontenjan açıkları İş Müfettişlerinin işyeri denetimlerinde de incelenmekte, açık kontenjan tespit edildiği 

takdirde durum Kuruma bildirilmektedir. 

Özürlü çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve 

çalıştırmadığı her ay için 2011 yılında 1.672 TL (binaltıyüzyetmişiki TL) idari para cezası uygulanmaktadır. 

 

1.6. İŞKUR’da Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı 

 

Rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmeti, Kurum olarak son yıllarda üzerinde durulan önemli çalışmalardan 

biridir. Bu kapsamda; meslek seçme aşamasında olan özürlülerin kendilerini tanımalarına, meslekleri ve iş 

piyasasını tanımalarına yardımcı olunmakta, kendi ilgi ve yetenekleri ile uyumlu meslek seçmesi için ya da iş 

bulabilmesi için sistemli olarak rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Bu amaçla 63 ilde 

oluşturulan Meslek Bilgi Merkezleri ve 51 ilde faaliyet gösteren Meslek Danışma Servisleri bulunmaktadır. 

Ayrıca, 79 ilde de iş danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. 

 

1.7. Özürlü İstihdamı Projesi 

 

AB giriş sürecinde Hollanda ile yürütülen MATRA Katılım Öncesi Proje Programı çerçevesinde “İŞKUR’un 

Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi, Özürlüler İçin Gelişmiş Bir İstihdam Stratejisi ve Mesleki Rehabilitasyon 

Projesi” 2007 ve 2008 yıllarında pilot il olan İzmir’de uygulanmıştır. 450.000 Euro’luk bir bütçe ile yürütülen 

proje 2008 yılının sonunda tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında İzmir’de yeni bir yaklaşım tarzı uygulanmıştır. İlk önce gelen özürlüyü tanımak, ihtiyaç ve 

isteklerine daha iyi cevap verebilmek için “Genel Kayıt Formu”, daha sonra özürlünün kısıtlılıkları yerine 

yeteneklerini ön plana çıkarabilmek için “İş Arayan Çalışma Kabiliyeti” formu doldurulmuş olup; bu formlar, 

özürlünün gönderileceği işyerindeki açık pozisyona ilişkin olarak doldurulan “Çalışma Şartlarının Tarifi” 

formuyla eşleştirilerek uygun işe uygun özürlünün gönderilmesiyle özürlülerin verimli bir şekilde istihdam 

edilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu formlar için kitabın sonunda bulunan ekler bölümündeki EK-1 ve EK-2’yi 

inceleyebilirsiniz. 

Proje kapsamında 2008 sonuna kadar istihdam edilmesi amaçlanan 100 özürlünün tamamı istihdam edilerek 

proje büyük bir başarı ile sonuçlandırılmıştır.  

 

2. Eski Hükümlülere Yönelik Olarak İŞKUR Tarafından Gerçekleştirilen Hizmetler 

 

2.1. Türkiye’de Eski Hükümlü İşçi İstihdamı 

 

Türkiye’de eski hükümlülerin işçi olarak istihdamı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinde öngörülen kota 

sistemi ile sağlanmaya çalışılmaktadır. İşverenler 50 (tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51) veya 

daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde %2 oranında eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi 

durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. 

Eski hükümlülerden, Kurumca işe yerleştirilmesini isteyenler bu durumlarını “Tahliye Edilen Eski Hükümlüye 

Ait Durum Bildirim Formu” ile belgelemek zorundadır. 
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2.2. Kamuya Eski Hükümlü Yerleştirilmesi 

 

Kamu kurum ve kuruluşları, eski hükümlüleri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında istihdam etmektedir. Kamu sektörü işverenleri 

çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri mutlaka Türkiye İş Kurumu aracılığı ile işe almak zorundadırlar. 

Talep: Kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS 

puanıyla; ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve 

maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter 

huzurunda çekilecek kura ile belirlenmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, eski hükümlü açık kontenjanlarının oluştuğu tarihten itibaren 5 işgünü içinde 

niteliklerini de belirterek Kurumdan talepte bulunmakla yükümlüdür.  

Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi talepleri il düzeyinde, geçici işçi talepleri ise il veya ilçe düzeyinde 

verilmektedir. İl düzeyinde verilen sürekli veya geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ulusal 

düzeyde; ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde, önce il düzeyinde sonra 

ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilmektedir. 

KPSS Kapsamındaki Talepler: Ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, eski 

hükümlülerin başvurabilmesi için KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir; bunlar için herhangi bir puan barajı 

aranmaz. 

KPSS kapsamındaki taleplerle ilgili aday listeleri belirlenirken; 

a) Ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki taleplere, KPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun 

adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının 3 katı, 

b) Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı 

sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının 

3 katı, ayrı listeler hâlinde kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Maden Kanunu kapsamında arazisi 

kamulaştırılanlardan belirtilen talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı 

sahiplerine ilişkin listelere dahil edilmektedir. 

Oluşturulan listelere, açık iş sayısı oranlarına bakılmaksızın en son adayın KPSS’de almış olduğu puanla aynı 

puana sahip olan adaylar ve öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belge tarihi ile aynı tarihli belgeye sahip olan 

başvuru sahipleri de eklenmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli işçi olarak girmiş olanların, deneme süresi sonunda da çalışmaya devam 

etmeleri hâlinde, aynı tarihli KPSS puanları ile bir başka kamu kurum ve kuruluşunun sürekli işçi talebine 

başvuruları kabul edilmemektedir. 

Kur’a Usulü: Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek 

işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenmektedir. Kura çekimi iş ilanında 

belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılmaktadır. Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini 

izleyebilmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınava alınacak asıl adayların listesi; 

a) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas 

alınmak suretiyle, açık iş sayısının 3 katı, 

b) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer 

aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının 3 katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile 

ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. Maden Kanunu kapsamında arazisi 

kamulaştırılanlardan belirtilen talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı 

sahiplerine ilişkin listelere dahil edilmektedir. 
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Listelerin Kamu Kurum ve Kuruluşuna Gönderilmesi: Kurum tarafından oluşturulan listeler, son 

başvuru tarihini izleyen günden itibaren 5 işgünü içinde, sınav yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve 

kuruluşuna gönderilmektedir. 

Ek Liste Gönderme: Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki 

adayların genel ve özel şartları taşıyıp taşımadığını, sınavdan önce incelemekte; başvuru sahiplerine ilişkin 

ispatlayıcı belgeleri saklamaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşları, durumu talep şartlarına uymayan adayları, isimleri ve belgeleriyle birlikte Kuruma 

ileterek aynı sayıda ve aynı listeden sıra gözetilerek, bir defaya mahsus olmak üzere liste gönderilmesi 

talebinde bulunabilmektedir. 

Kamu kurum veya kuruluşlarının yapacağı sınava, Kurum tarafından gönderilenlerden, açık iş sayısının altında 

katılım olması hâlinde, sınav yapılmadan önce kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, başvuru yaptığı 

hâlde gönderilen listelere giremeyen en yüksek puanlı kişiden başlanmak suretiyle, Kurum tarafından açık iş 

sayısının 3 katını tamamlayacak şekilde yeni bir liste gönderilmektedir. 

İkinci Liste Gönderme Yasağı: Durumu talepte belirtilen şartlara uygun olanlar arasından, Kurum 

tarafından en az açık iş sayısı kadar aday bildirilmesine rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarınca yerleştirme 

yapılmayarak iptal edilen talepler için, aynı şartlarda ve aynı yıl içinde Kurumdan yeniden işçi talebinde 

bulunulamamaktadır. 

Tebligat: Sınav gün, saat ve yeri, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerde yer 

alan başvuru sahiplerine, sınav gününden en az beş gün önce ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile 

tebliğ edilmektedir. 

Sınav/Mülakat Yapılması: Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından 

gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri 

veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılmaktadır. 

Sınav, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip 30 gün 

içinde yapılmaktadır. 

Adayın başarı puanı; hem yazılı hem de sözlü sınav yapılması hâlinde, adayın KPSS puanının %50’si, yazılı 

sınav puanının %30’u, sözlü sınav puanının %20’si; sadece yazılı ya da sadece sözlü sınav yapılması hâlinde 

adayın KPSS puanının %70’i, yazılı veya sözlü sınav puanının %30’udur. Başarı puanı en yüksek olan 

adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste 

belirlenerek ilan edilmektedir 

Sınav Sonucu: Yapılan sınav sonucunda, asıl ve yedek liste belirlenmektedir. Sınav sonuçları, sınavın 

bitiminden itibaren yedi gün içinde talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından herkesin 

görebileceği bir yere asılmak, varsa internet sitesinde ilan edilmek suretiyle açıklanmaktadır. Sonuçlar sınava 

giren adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmektedir.  

İtiraz: Adaylar, sonuçların tebliğinden itibaren 7 işgünü içinde sınav kuruluna itiraz edebilmektedir. Yapılan 

itirazlar, sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde sonuçlandırılarak, nihaî karar itiraz sahibine 

iadeli taahhütlü posta ile bildirilmektedir. 

Yedek Listeden İşçi Alımı: Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten 

ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılmaktadır. 

Bildirim: Kamu kurum ve kuruluşları, sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanları ve varsa 

sınava katılmayanları, sınav sonucunun açıklanmasını izleyen 15 gün içinde liste hâlinde Kuruma 

bildirmektedir. Asıl ve yedek listeden işe yerleştirilenler, yerleştirmeyi takip eden 15 gün içinde Kuruma yazılı 

olarak bildirilmektedir 
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2.3. Denetim 

 

Kapsama giren işyerlerinin denetimi daha önce iş müfettişlerince yapılmakta iken, bu yetki doğrudan Türkiye 

İş Kurumu İl Müdürüne verilmiştir. İşyerlerinin kontenjan açıkları İş Müfettişlerinin işyeri denetimlerinde de 

incelenmekte, açık kontenjan tespit edildiği takdirde durum Kuruma bildirilmektedir. 

Eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her eski 

hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 2011 yılında 1.672 TL (binaltıyüzyetmişiki TL) idari para cezası 

uygulanmaktadır. 

 

3. Uzun Süreli İşsizlere Yönelik İŞKUR Hizmetleri 

 

3.1. Uzun Süreli İşsizlik Kavramı 

 

OECD ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre uzun süreli işsizlik kavramı, bir yıl veya daha uzun süre iş 

aramış ancak bulamamış kişileri kapsar. Türkiye’de kabul gören uzun süreli işsizlik tanımı da aynı şekildedir. 

Uzun süreli işsizliğin toplam işsizlik içinde yüksek oranlar teşkil etmesi, pek çok ülkede yapısal bir sorun 

olarak gözlenmektedir. Bireylerin işsiz olarak geçirdiği sürenin artması çalışma şevklerinin azalmasına, 

mesleki becerilerinin körelmesine ve iş bulma ümitlerinin azalmasına neden olmaktadır. Ümitlerini kaybederek 

işgücü piyasasının dışına çıkan bu bireylerin yeniden iş hayatına kazandırılması uzun süren ve maliyetli bir 

süreçtir. İşsiz kalınan sürenin artması, işsizlik sorununun çözümünün zorlaşmasına sebep olmakta ve işsizliği 

kalıcılaştırmaktadır. 

 

3.2. TÜİK ve İŞKUR’un İşsizlik Tanımlarındaki Farklılıklar 

 

Uzun süreli işsizlik tanımının yurtdışındaki ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kabul görmesine karşın Türk 

işgücü piyasasına ilişkin veri yayımlayan İŞKUR ve TÜİK arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır.  

İŞKUR ve TÜİK’in işsiz tanımlarındaki farklılık gösteren kilit nokta, TÜİK’in bir referans döneminin 3 ay 

olmasıdır. TÜİK’e göre 3 ay içinde bir iş arama kanalı kullanmayan kişi işsiz sayılmamakta, işgücü piyasasının 

dışında kabul edilmektedir. İŞKUR ise kayıtlarında bulunan işsiz, Kuruma 3 ay hiçbir işlem yaptırmasa da bu 

kişiyi işsiz kabul etmekte, ancak bir yıl Kuruma işlem yaptırmazsa aktif kayıtlarından pasif kayıtlara 

atmaktadır. Dolayısıyla İŞKUR kayıtlarında bulunan kayıtlı işsizlerin TÜİK bilgilerinde bir bölümü, işsiz bir 

bölümü de iş aramayıp çalışmaya hazır grubunda görülebileceği varsayılmaktadır. Sonuç olarak, İŞKUR 

kayıtlarında bir yıl ve daha uzun süredir bekleyen işsizlerin, TÜİK tanımlarına göre hepsinin uzun süreli işsiz 

kabul edilmediği bir kısmının işgücü piyasasının dışında iş aramayıp çalışmaya hazır kabul edildiği 

görülmektedir. Bu kapsamda İŞKUR kayıtlarında bulunup da işe yerleşmiş ancak Kuruma haber vermemiş 

kişilerin de bulunması mümkündür. Ancak bu kimseler en geç bir yıl sonra pasif kayıtlara düşecektir. Bu 

varsayımları yaparken göz ardı edilmemesi gereken önemli husus, TÜİK’in rakamlarının tahmine İŞKUR’un 

rakamlarının ise kayıtlı veriye dayalı olduğudur. 

 

3.3. Türkiye’de Uzun Süreli İşsizlik 

 

Türkiye hızla artan ve genç bir nüfusa sahiptir. Ancak ekonomik alanda nüfus artışı ile orantılı istihdam artışı 

sağlanamayışı; her gün işgücüne eklenen yeni bireylerle genişleyen işgücü arzı karşısında sınırlı iş gücü talebi 
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uzun süren yapısal işsizliğe zemin hazırlamaktadır. Sınırlı olan işgücü talebi karşısında nitelik olarak da 

uyuşmayan işgücü arzı, yapısal işsizliği körüklemektedir. 

Türkiye’de işgücüne katılma oranı oldukça düşük seviyededir. Bir de uzun süreli işsizler iş bulma umutlarını 

yitirip, işgücü piyasasının dışına çıktıklarında bu oran daha da düşecektir. 

 

Tablo 2: 2005–2009 Yılları Arasında Uzun Süreli İşsizlik 

 

 

Kaynak: TÜİK 

 

Türkiye’de uzun süreli işsizliğe cinsiyet bazında bakıldığında sayının erkeklerde daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 2005 yılından sonra her iki cinsiyet için de bu sayı azalmaya başlasa da, 2009 yılında tekrar 

artmıştır. Bu sayının en düşük olduğu yıl her iki cinsiyet için de 2008 olurken en yüksek olduğu yıl erkeklerde 

2005, kadınlarda ise 2009’dur. Bir yıldan uzun süreli işsizlerin, tüm işsiz gupları içindeki oranına bakıldığında 

bu oran erkeklerde 2005 yılında %36, kadınlarda %46 iken; 2009 yılında erkeklerde %22’e kadınlarda ise 

%32’e düşmüştür. Türkiye genelinde ise uzun süreli işsizlerin oranı %39’dan %25’e düşmüştür. 

Eurostat verileri incelendiğinde 2005–2009 yılları arasında işsizler içinde uzun süreli işsizlerin oranının en 

yüksek olduğu ülke sırasıyla Makedonya, Slovakya ve Hırvatistan’dır. En düşük olduğu ülkeler İzlanda, İsveç 

ve Danimarka’dır. Bu yıllar arasında AB ortalaması %40 iken, bu oran Türkiye için %25’tir ve Türkiye bu 

oranla pek çok AB ülkesinden daha düşüktür.  

Bu durumun en önemli sebepleri; ülkemizde vasıfsız işgücünün veya düşük eğitimli işgücünün kayıt dışı veya 

asgari ücret düzeyine yakın bir ücret düzeyinde çalışması, yine ülkemizde yaşlı nüfusun uzun süreli işsizlikte 

payının AB ülkelerine göre düşük olması ve ülkemizde istihdamın yaklaşık %30’unun oluşturan tarım 

sektörünün işsizliği ve uzun dönemli işsizliği gizleyerek uzun süreli işsizlik oranını düşürmesidir. 

 

 1 – 2 Ay 3 – 5 Ay 6 – 8 Ay 9 – 11 

Ay 

1 yıl Üstü Toplam 

Toplam 

2005 534 530 293 90 940 2.388 

2006 589 546 278 83 832 2.328 

2007 684 592 281 99 720 2.376 

2008 801 698 314 99 699 2.611 

2009 973 938 506 177 877 3.471 

Erkek 

2005 415 409 216 65 641 1.746 

2006 457 404 206 60 542 1.671 

2007 538 445 200 69 464 1.716 

2008 614 517 224 72 449 1.877 

2009 739 696 368 126 562 2.491 

Kadın 

2005 119 121 78 25 299 642 

2006 132 141 72 23 290 658 

2007 145 147 81 31 255 660 

2008 186 180 90 27 251 734 

2009 234 242 138 51 315 979 
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Grafik 1: Yaş Gruplarına Göre Uzun Süreli İşsizler 

 

Kaynak: TÜİK 

 

2009 yılında yaş gruplarına göre uzun süreli işsizlik incelendiğinde uzun süreli işsizliğin en çok görüldüğü yaş 

grubu %35 ile 25–34 yaş grubudur. Uzun süreli işsizliğin en az görüldüğü yaş grubu ise 55 yaş üstüdür. 

 

Grafik 2: Eğitim Durumlarına Göre Uzun Süreli İşsizler 

 

Kaynak: TÜİK 

 

2009 yılında arasında eğitim durumlarına göre uzun süreli işsizler içinde en yüksek oran ilkokul mezunlarıdır. 

Okuma yazma bilmeyen ve bilen ama bir okul bitirmeyenlerde bu oran daha düşüktür. 
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Grafik 3:Aradıkları İşin Türüne Göre Uzun Süreli İşsizler 

 

Kaynak: TÜİK 

 

2009 yılında aradıkları iş türüne göre uzun süreli işsizlikte tahmin edilebileceği üzere tam zamanlı iş 

arayanların oranı en yüksektir. Uzun süreli işsizler arasında yarı zamanlı çalışmak isteyenlerin ve kendi işini 

kurmak isteyenlerin oranı çok düşüktür.  

2007–2009 yılları arasında uzun süreli işsizlerin, işsiz kalma nedenlerine bakıldığında sırasıyla işini 

kaybedenler, işinden ayrılanlar ve ilk kez iş arayanlar olduğu görülmektedir. İşyerini kapatan veya iflas 

edenlerin sayısı giderek artmaktadır. İşinden ayrılanlar içinde kendi isteğiyle ayrılanlar ve emekli olanların 

sayıları 2009’da artmıştır. Diğer nedenlerle ayrılanların sayısı 2007’de düşüp sonra yeniden artmaya 

başlamıştır. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken ayrılanların sayısı en düşük sayıları oluşturmaktadır. İlk kez iş 

arayanların sayısı genelde 2009 yılında azalmıştır. Bu sayı okuldan yeni mezun olanlarda ve ev işleriyle 

meşgul olanlarda yüksektir. 

 

Tablo 3: 2005–2010 Yılları Arasında İŞKUR Verilerine Göre Uzun Süreli İşsizlik 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kayıtlı İşsizler 881.261 1.061.853 707.671 987.840 1.689.349 1.414.541 

Uzun Süreli 

İşsizler 

478.080 682.942 176.280 260.884 933.985 1.321.311 

Erkek 366.441 507.633 139.435 208.258 684.873 932.845 

Kadın 111.639 175.309 36.845 52.626 249.112 388.466 

 

İŞKUR verilerine göre işsiz ve uzun süreli işsiz sayıları ele alındığında 2005 yılında işsizlerin yaklaşık yarısının 

uzun süreli işsiz olduğu görülmektedir. 2006 yılında her iki sayı da artmıştır; ancak, uzun süreli işsizlikteki 

oransal artış daha fazladır. 2007 ve 2008 yıllarında işsizler içinde uzun süreli işsizlerin oranı %25’lere kadar 

düşmüştür. Ama işsizler içinde uzun süreli işsizlerin oranı 2009 ve 2010 yıllarında tekrar yükselerek önce 

%55’lere, daha sonra da krizin etkisiyle %93’lere kadar çıkmıştır. 
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Tablo 4: Öğrenim Durumlarına Göre İŞKUR Kayıtlı Uzun Süreli İşsizler 

Öğrenim Durum Pay 

Okur Yazar Olmayan 1,42 

Okur Yazar 1,59 

İlköğretim 45,95 

Ortaöğretim (Lise ve 

Dengi) 

35,83 

Ön lisans 8,54 

Lisans 6,43 

Yüksek Lisans 0,24 

Doktora 0,01 

 

2010 yılı verileri incelendiğinde, eğitim durumlarına göre İŞKUR’a kayıtlı uzun süreli işsizler içinde en yüksek 

oran %45 ile ilköğretim mezunları, daha sonra %35 ile ortaöğretim mezunlarına aittir.Eğitim düzeyi 

yükseldikçe, eğitimlilerin uzun süreli işsizler içindeki payı giderek azalmaktadır. 

 

Tablo 5: Tekli Kod Grubuna Göre İŞKUR Kayıtlı Uzun Süreli İşsizler 

Tekli Kod Payı 

Bilinmeyen 9,19 

Büro ve Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 8,75 

Diğer (Ön Lisans) 0,00 

Hizmet ve Satış Elemanları 4,11 

Kanun Yapıcılar Üst Düzey Yöneticiler ve Müdürleri 0,79 

Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 39,29 

Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık ve Su Ürünleri 

Çalışanları 

0,28 

Profesyonel Meslek Mensupları 5,42 

Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar 7,26 

Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcıları 8,01 

Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 16,90 

  

 

Tekli Kod Grubuna göre uzun süreli işsizliğin durumuna bakıldığında ise, en yüksek oranlar nitelik 

gerektirmeyen işlerde çalışanlarda ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarında görülmektedir. En düşük 

oranlar ise “diğer (ön lisans)” olarak adlandırılan grupta ve “nitelikli tarım, hayvancılık, ormancılık ve su 

ürünleri çalışanları” grubunda görülmektedir. 

 

3.4. Türkiye’de Uzun Süreli İşsizliğe Karşı Uygulanan Politikalar 

 

Türkiye’de AB ülkelerinde olduğu gibi, özel olarak uzun süreli işsizlerin istihdamını hedefleyen istihdam 

politikaları bulunmamaktadır. Genel olarak işsizlikle mücadele amaçlı istihdam politikaları oluşturulmuş ve 

uygulanmaya çalışılmıştır. Uzun süreli işsizlikle mücadelede AB ülkelerindekine benzer uygulamalara 
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gidilmemesine sebep olarak Türkiye’de uzun süreli işsizliğin AB’ye göre oldukça düşük düzeylerde ve farklı 

özeliklerde gerçekleşmesi gösterilebilir. 

Türkiye’de uzun süreli işsizlik olgusu özel olarak ele alınması gereken bir sorundur. Ancak bu konuda önleyici 

AB benzeri öznel politikalar henüz geliştirilmemiştir. Gerek aktif, gerekse pasif istihdam politikaları 

özelliklerine bakılmaksızın bütün işsiz grupları çevreleyen bir yapı arz etmiştir. Ancak AB yolunda ilerleyen ve 

hayli mesafeler kat eden Türkiye, istihdam politikası alanında önemli adımlar atmıştır. Örneğin İŞKUR 

yeniden yapılandırılmış ve daha fonksiyonel hale getirilmiştir. Yeni iş yasası ile esnek çalışma modellerine 

hukuki zemin hazırlanmıştır. İşe yerleştirme hizmetlerinde özel istihdam bürolarının faaliyetlerine olanak 

tanınmıştır. Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olan İŞKUR işsizlerin son umut kapılarından biri olmaktadır. 

Böylelikle uzun süredir işsiz bekleyenler Kuruma kayıt olabilmekte ve İŞKUR vasıtasıyla işe 

yerleştirilebilmektedirler. 

İşgücü yetiştirme kursları ile işsizlikten en fazla etkilenen ve bu nedenle de işgücü piyasasında dezavantajlı 

grup olarak görülen gençlerin, kadınların, özürlülerin, eski hükümlülerin, uzun süreli işsizlerin ve işsizlik 

sigortası kapsamındaki işsizlerin, iş piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde yetiştirilerek istihdam 

edilebilirlikleri arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda İŞKUR tarafından Aktif İşgücü Programları 

kapsamında düzenli olarak; “İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları”, “Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 

Yönelik Meslek Edindirme Kursları”, “Meslek Geliştirme Kursları” verilmektedir. 

Bilindiği üzere uzun süreli işsizlerin önemli bir bölümü meslek sahibi değildir veya işgücü piyasasının aradığı 

niteliklere sahip değildir. Bu durumda devreye aktif istihdam politikaları girmektedir. Aktif istihdam tedbirleri 

açısından İŞKUR yine çok önemli bir noktadır. Kurum, mesleki eğitim programları ve işletmelerde eğitim 

seminerleri düzenleyerek, iş ve meslek danışmanlığı ile meslek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunarak 

işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli projeler yürüterek belirli hedef grupların 

istihdamını kolaylaştırmaktadır. 

İŞKUR’un yürüttüğü Aktif İstihdam Politikaları uzun süreli işsizliğin önlenmesi için büyük önem arz 

etmektedir. Özellikle niteliksiz uzun süreli işsizleri mesleki eğitime tabi tutmak, iş arama konusunda 

kaybettikleri güveni geri getirmek veya iş arama becerileri kazandırmak için iş ve meslek danışmanlığı 

hizmetlerinin verilmesi çok önemlidir. Ayrıca Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında Toplum Yararına 

Çalışma Programları (TYÇP) uygulanmaktadır. Uzun süreli işsizlerin iş hayatından soğumamaları, mesleki 

tecrübe kazanmaları, çalışma disiplini edinmeleri için TYÇP oldukça önemlidir. Uzun süreli işsizlerin bu tür 

programlara katılmaları son derece önemlidir. 

İŞKUR, Pasif İstihdam Politikaları da yürüten bir kurumdur. Bu kapsamda işsizlere işsizlik sigortası, ücret 

garanti fonu, kısa çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatı hizmetlerini vermektedir. Bu hizmetler işsizlere, işini 

kaybedenlere maddi destek sağlamaktadır. Ayrıca pasif istihdam politikalarından faydalanan işsizlerin tekrar 

çalışma yaşamına dönebilmesi için aktif istihdam politikaları da uygulanmaktadır. 

İşsizlere ödenen işsizlik ödeneği, işsizleri çalışmamaya teşvik edecek miktarlarda değildir. Aynı zamanda 

işsizlik ödeneğinden faydalananlar aktif istihdam tedbirlerine tabi tutulmaktadırlar. 

İŞKUR; ayrıca, MATRA kapsamında Hollanda hükümetinin finanse ettiği “Uzun Dönemli İşsizlerin İstihdam 

Edilebilirlikleri Yararına İşgücü Piyasası Aracılık Faaliyetlerinin Artırılması Projesi”ni de yürütmektedir. Proje 

kapsamında iş danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilerek, uzun süreli işsizlikle mücadele edilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

3.5. Türkiye’de Uzun Süreli İşsizlikle Mücadele İçin Politika Önerileri 
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 İstihdam artırılmalı ve böylelikle işsizlik azaltılmalıdır. Ancak istihdamı artırmanın temel şartı 

ekonomik büyümedir. İstihdam, ekonomik büyüme ve sosyal politikalar uyum içinde 

yürütülmelidir. 

 Bilişim ve iletişim teknolojileri, istihdam işgücü verimliliği ve toplam verimliliği artırmaktadır. 

İstihdam, teknoloji ve eğitim sacayağı üzerine oturan büyük ölçekli projeler oluşturulmalı ve 

devlet bu projelere önderlik etmelidir. 

 Sektörlerin, organizasyonların ve çalışanların değişime uyum yetenekleri güçlendirilmelidir. 

Esneklik ile iş güvencesi arasındaki dengenin kurulması, AB sosyal modelinin ve ILO istihdam 

önerilerinin başlıca maddesidir. Bu konular ön yargılardan arınarak sosyal diyaloglar 

çerçevesinde çözülmeye çalışılmalıdır. 

 Eğitim ve mesleki eğitime yatırım, bilgi ekonomisinin en iyi yatırımı olarak kabul edilmektedir. 

Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin kurulması, geliştirilmesi ve çalışanların becerilerinin 

yükseltilmesi gerekmektedir. 

 Uzun süreli işsizlerin işe yerleştirilmesini teşvik amacı ile bu kişileri istihdam eden işverenlere 

kurum tarafından belli bir süre maddi destek sağlanmalıdır. İstihdam edilen uzun süreli işsizlerin 

maaşlarının bir bölümü işsizlik sigortasından karşılanmalıdır. 

 Uzun süreli işsizler kendi işlerini kurmaya yönelik teşvik edilmeli, kendilerine bu konuda eğitim 

verilmelidir. 

 İşsizlere meslek kazandırılması amacıyla Aktif İstihdam Politikaları çerçevesinde uygulanacak 

eğitim faaliyetleri için İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken kaynaklardan çok daha yüksek oranda 

yararlanılmalıdır. 

 Türkiye İş Kurumu’nun iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri Türkiye çapında yaygınlaştırılmalıdır. 

 Kayıt dışı sektör kayıtlı ekonomiye kazandırılarak, istihdam üzerindeki vergi ve SSK prim yükü 

azaltılmalıdır. 

 İşçi çalıştırmaya ilişkin formaliteler azaltılmalı, bildirimler tek belge ile tek mercie yapılmalıdır. 

İşletmelerin yoğun olduğu bölgelerde hizmetlerin birlikte verildiği merkezler oluşturulmalıdır. 

Yatırım yapmaya ilişkin bürokratik süreçler sadeleştirilmeli; izin ve yetkiler mümkün olduğunca 

tek bir elde toplanmalıdır. 

 İstihdam-eğitim ilişkisi kurulmalı, eğitim sisteminin yönlendirilmesinde işletmeler aktif rol almalı 

ve işletmelerin sürekli değişen işgücü ihtiyaçları, eğitim programları için belirleyici olmalıdır. 

 İŞKUR yerel düzeyde ilgili işçi sendikalarıyla işbirliği içerisinde, işverenlere sübvansiyon desteği 

verildiğinde (örneğin, işsizlerin istihdam edilmesi için ücret desteği, vb), bu gibi desteklerden 

yararlanacak iş arayanların yeni beceriler edinmelerini ve salt ucuz işgücü olarak 

çalıştırılmamalarını sağlamalıdır. 

 Yatırım yapan, ilave istihdam yaratan işverenler için vergi avantajları, ücret sübvansiyonu, 

sigorta prim indirimi, enerji maliyetinin düşürülmesi gibi teşvik araçları devreye sokulmalıdır. 

 

4. Gençlere Yönelik İŞKUR Hizmetleri 

 

4.1. Genç İşsizlik Kavramı 

 

Çalışma istek, sağlık ve yeteneğinde olmasına karşın, geçerli ücret düzeyi üzerinden emeğini sunup bir iş 

bulamayan 15-24 yaş gurubunun oluşturduğu işsizlik türüdür. 
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Birleşmiş Milletlerin tanımına ve ILO’ya göre 15-24 yaş grubu genç sayılmaktadır ve Devlet Planlama Teşkilatı 

da Kalkınma Planlarında ve diğer plan ve programlarında bu yaş aralığını baz almaktadır. TÜİK tarafından 

işgücü ve işsizlikle ilgili hesaplanan rakamlarda ve oranlarda; 15-24 yaş grubunda olup kurumsal olmayan 

sivil nüfus, genç nüfus olarak kabul edilmektedir. 

 

4.2. Türkiye’de Genç İşsizlik 

 

Genç işsiz; referans döneminde bir saatten fazla çalışmayan, çalışmaya hazır olan, iş arama kanallarını aktif 

olarak kullanan ve cari ücret düzeyinde iş bulamayan 15-24 yaşları arasında bulunan bireyler olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak gençler arasında işsizlik yoğun olarak; eğitim ve kariyer odaklı, kalifikasyonları 

yüksek, yüksek verimli ve dolayısıyla yüksek ücretli işler açısından yeni iş alanlarının yaratılmasıyla ilgilidir. 

15-24 yaş arası işsizlikle ilgili araştırmalar ve anketler; eğitim oranı arttıkça, beklentilerin de yükselmesiyle 

birlikte işsizliğin arttığına işaret etmektedir. En az işsizlik oranı okur-yazar olmayanlarda, en yüksek işsizlik 

oranı da lise mezunlarında görülmektedir. Yükseköğretim mezunlarının bulunduğu gruptaki işsizlik oranı 

ağırlıklı olarak; işgücü piyasasında herhangi bir cari ücret düzeyinde çalışmak isteyip de, mevcut işin ücret ve 

niteliklerini beğenmeyerek daha iyi bir iş bekleyenlerden etkilenmektedir.  

15-24 yaş arası gençlerin işsizliğinde kentsel-kırsal farklılıklar da rol oynamaktadır. Kırsal nüfustaki gençler, 

kentsel ve yüksek verimli işgücü piyasasına erişimde zorluk çekmektedir. Türkiye’de de özellikle, 15-24 yaş 

grubunun işgücü piyasasına ilk kez giriş yaşı olması, işgücü piyasasını yeterince tanımamaları, daha önce bir 

iş tecrübesine sahip olmamaları, buna bağlı olarak işverenler tarafından ek maliyet yaratmaları nedeniyle 

tercih edilmemeleri, eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında etkin bir bağın kurulamaması gibi sebeplerle 

genç işsizlik oranları, genel işsizlik oranlarının iki katına ulaşmaktadır. 

TÜİK 2010 Yılı Hane Halkı İşgücü Anketine göre; 15-24 arası nüfus, 11 milyon 548 bin kişidir. Genç işgücü 

sayısı 4 milyon 426 bin kişi olup bu işgücünün 3 milyon 465 bin kişisi istihdam edilmekte; geriye kalan 961 

bin kişisi işsizdir. 15-24 arası nüfusun işgücü piyasasındaki özeliklerine bakıldığında bu nüfusun; 

 İşgücüne katılma oranı %38.3 

 İşsizlik oranı %21.7 

 Tarım dışı işsizlik oranı %25.9 

 İstihdam oranı %30.0 

 İşgücüne dahil olmayan nüfus 7 milyon 122 bin kişidir. 

 

Tablo 6: 15-24 Yaş Grubu İşsizlik Göstergeleri 

Yıllar 
İşsiz (Bin) İşsizlik Oranı ( % ) Tarım dışı İşsizlik (%) 

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

2006 301 531 832 20.6 18.3 19.1 28.1 20.2 22.5 

2007 301 571 872 20.8 19.6 20 27.4 21.5 23.3 

2008 313 584 897 21.2 20.1 20.5 28.5 22.3 24.2 

2009 379 746 1.125 25 25.4 25.3 32.9 28.4 29.8 

2010 358 604 962 23 21 21.7 30.7 23.7 25.9 

Kaynak:TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 
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Son 5 yıllık işsizlik göstergeleri incelendiğinde; 2006 yılından 2009 yılına kadar belirgin bir değişiklik 

yaşanmadığı, küresel krizin etkilerinin hissedildiği 2009 yılında ise önemli bir boyuta geldiği ve her dört 

gençten birinin işsiz kaldığı görülmektedir. Alınan ulusal tedbirler, aktif ve pasif istihdam politikaları ile 2010 

itibariyle eski seviyelerine gerileyen işsizlik oranları yine de yüksek seyretmektedir. İşsizlik oranı kadın ve 

erkek gruplarında benzer seviyelerde olup; tarım dışı işsizlik oranı her dönemde kadınlarda daha fazladır. 

Yine kentsel bölgelerde işsizlik her dönemde kırsal bölgelerden daha yüksek çıkmaktadır. 

Genç işgücü, genç nüfus içinde istihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu gruptur. Toplam işgücünün 

yaklaşık %17’sini 15-24 yaş arasındaki gençler oluşturmaktadır. Benzer nüfus düzeyine kıyasla; 15-24 yaş 

arası kadın işgücü, erkek işgücünün yaklaşık yarısıdır (Tablo 5). İşgücüne katılım oranının da erkeklerde 

kadınlara oranla iki kat daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Tablo 7: 15-24 Yaş Grubundaki Nüfusun Yıllara göre Dağılımı (Bin Kişi) 

Yıllar 15-24 Yaş arası Nüfus İşgücü İstihdam Edilenler İstihdam Oranı (%) 

  Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

2006 5.985 5.685 11.670 1.458 2.908 4.366 1.157 2.377 3.533 19, 3 41,8 30,3 

2007 5.936 5.647 11.583 1.449 2.916 4.365 1.148 2.345 3.493 19,3 41,5 30,2 

2008 5.874 5.616 11.490 1.477 2.905 4.382 1.163 2.321 3.484 19,8 41,3 30,3 

2009 5.890 5.623 11.513 1.517 2.937 4.454 1.138 219 3.328 19,3 39 28,9 

2010 5.905 5.643 11.548 1.554 2.872 4.426 1.196 2.269 3.465 20,3 40,2 30 

Kaynak:TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 

 

İstihdam oranı, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde kaçının istihdam edildiğini gösteren 

orandır. Son beş yıllık süre içerisinde genç nüfus ve genç işgücünde önemli bir değişim yaşanmamıştır. Buna 

karşın 2009 yılında istihdam oranında, bir düşüş görülmektedir. Küresel çapta yaşanan ekonomik krizde 

toparlanma sürecine girilen 2010 yılında istihdam oranı yeniden yükselme trendine girmiştir.  

 

4.3. Gençlerin İşgücüne Katılım Oranı 

 

AB geneline baktığımızda, işgücüne katılma oranı %70 düzeyinde iken, bu oranın ülkemizde %47 olduğu 

görülmektedir. TÜİK verilerine göre, 2009 yılında 24-64 yaş aralığındaki nüfusun %56’u işgücüne katılırken, 

15-24 yaş aralığındaki nüfusun ise sadece %38.6’sı işgücüne katılmakta, dolayısıyla gençlerin işgücüne 

katılımı nüfusun işgücüne katılımının ortalamasının yaklaşık 2/3’ü seviyesinde kalmıştır. 

Gençlerin işgücüne katılım oranlarını eğitim durumu açısından değerlendirmek gerekirse; 2010 yılında 

yüksekokul/fakülte mezunu gençlerin işgücüne katılım oranının %71 gibi oldukça yüksek bir düzeyde olduğu 

görülecektir. Bunu sırasıyla; lise ve dengi meslek okul %57, lise altı eğitimliler %71 ve okuryazar olmayanlar 

%21.1 gibi çok düşük bir oranla takip etmektedir. 

Görülmektedir ki, 2009’a kadar eğitim düzeyiyle işgücüne katılım oranları tam bir paralellik arz etmektedir. 

Yani eğitim düzeyi düştükçe, işgücüne katılım oranları da düşmektedir. 

 

4.4. Gençlerin İstihdamdaki Durumu 

 

Ülkemizde, genç istihdamının ikinci önemli bir bölümünü ücretsiz aile işçiliği oluşturmaktadır. Ücretsiz aile 
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işçiliği esas itibariyle kırsal kesime özgü bir olgudur. İstihdamdaki tarım payının çok yüksek olmasıyla birlikte 

değerlendirildiğinde, gençlerin tarım sektöründe genellikle ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edildiği 

sonucuna ulaşılabilir. 

 

Tablo 9: Çalışma Şekillerine Göre Gençler (Bin) 

Yıllar Ücretli veya 

yevmiyeli 

İşveren Kendi 

hesabına 

Ücretsiz aile 

işçisi 

Toplam 

2004 1.766 27 172 1197 3.554 

2005 2.080 29 184 930 3.554 

2006 2.189 28 180 827 3.533 

2007 2.226 35 163 776 3.493 

2008 2.220 37 151 772 3.484 

2009 2.343 31 162 792 3.328 

2010 2.486 34 145 799 3.465 

Kaynak:TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 

 

2010 yılı için, işteki durumuna göre genç istihdamı incelendiğinde, sayısı 2.486 bin ücretli veya maaşlı genç 

çalışanın ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan genç sayısı ise 799 bin olarak 

gerçekleşmiş, bunu 145 bin kişi ile kendi hesabına çalışan gençler takip etmektedir. İşveren olarak çalışan 

genç sayısı ise 2010 yılı itibariyle 34 bin kişidir. 

 

Tablo 8: İşteki Durumuna Göre Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlı Olmayan Genç Çalışanlar (Bin) 

Yıllar Ücretli veya yevmiyeli İşveren Kendi hesabına Ücretsiz aile işçisi Toplam 

2004 785 8 131 1.153 2.077 

2005 964 8 147 887 2.006 

2006 1.003 11 137 793 1.944 

2007 936 12 123 752 1.823 

2008 814 12 113 741 1.680 

2009 1.082 10 130 735 1.957 

2010 1.148 9 116 746 2.018 

Kaynak:TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 

 

2010 yılında çalışan 3 milyon 465 bin gencin 2 milyon 18 binin kayıt dışı olduğu görülmektedir. Sadece 1 

milyon 447 bin genç, sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı olarak çalışmaktadır. Bu veriler, genç işgücündeki 

kayıt dışılığın ne kadar ciddi boyutta olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

4.5. Genç İşsizliğin Nedenleri ve Sonuçları 

 

4.5.1. Nedenleri 

 

Gençler, özellikle yüksek işsizlik oranları ve düşük kaliteli istihdam sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. 

İşgücü piyasası koşullarından öncelikle gençler etkilenmektedir. Örneğin, toplam işsizliğin yüksek olması, 

kayıt dışı ekonomik faaliyetlere dahil olan genç oranının daha yüksek olması gibi nedenler belirleyici 
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olmaktadır. Ayrıca piyasadaki talep seviyesindeki dalgalanmalar da, gençleri, yetişkinlere göre daha fazla 

etkilemektedir. Genç işsizliğin nedenleri; 

 Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında uyumsuzluk olması. Diğer bir deyişle eğitim sisteminin 

işgücü piyasası gereklerine uygun olarak eğitim programlarını yeterince sunamaması ve dolayısı 

ile kişilerin meslek liselerine bakışının yeterince olumlu olmaması nedeniyle mesleki ve çıraklık 

eğitimlerine olan talep düşüklüğü, 

 Tecrübesizlik nedeniyle, işverenlerin gençlere iş öğretmekle geçen süreyi zaman kaybı olarak 

görmeleri, aynı zamanda bu sürecin maliyetleri arttıran bir unsur olarak değerlendirilmesi, 

 Daha önce işgücü piyasasında bulunmamaları ya da işgücü piyasası ile ilişkilerinin çok düşük 

seviyelerde kalması nedeniyle, işgücü piyasasını yeterince tanımamaları, 

 İlk defa iş piyasasına girecek olmaları nedeniyle, kendi yeteneklerini ile iş piyasası gerçekleri 

arasında gerçekçi bir eşleştirme yapamamaları. Örneğin;iş beğenmeme, işte seçici olma ya da 

yanlış iş seçme gibi nedenlerden kaynaklanan işsizlik sorunlarının aşılamaması 

 Gençlerin iş tecrübelerinin bulunmaması ya da yeterli tecrübeye sahip olmamaları 

gibi nedenler genç istihdamın önündeki engeller olarak sayılabilir. 

 

4.5.2. Sonuçları 

 

İşsizliğin sonuçları üzerindeki önemli etkenlerden biri işsizlik süresidir. Bu sürenin uzun olması tüm işsizleri 

etkilemekte fakat etkileri genç işsizlerde daha kalıcı zararlara neden olmaktadır. Eğitimden ayrılma ile işe 

girme süreci arasındaki uzun sürecin uzunluğuna bağlı olarak; yeni bilgi ve iş teknolojilerinden uzak kalmak, 

yetenek kayıpları, iş bulma beklentisinin azalması paralelinde ailevi huzursuzluklar ve oluşabilecek psikolojik 

sıkıntılar, gençlerin iş piyasasına girmelerini daha çok zorlaştırmaktadır. 

Sonuç olarak; dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sorunların başında yer alan işsizlik ve özellikle de 

genç işsizliği ile mücadelede, çok kapsamlı ve birçok alanı içine alan bir yapısal değişiklik ve planlama şarttır. 

Ülkemiz için bir demografik fırsat penceresi olan genç nüfus eğitilerek, girişimci ve becerili işgücü haline 

getirilmesi, aynı zamanda yeni işler yaratarak istihdamlarının sağlanması halinde, Türkiye yüksek ve 

sürdürülebilir bir kalkınma hızına ve refah seviyesine ulaşacaktır. Ayrıca, insan kaynaklarına yatırım ve meslek 

eğitimi konusunda sosyal taraflara da önemli görevler düşmektedir. Devlet ve sosyal taraflar sorumlulukları 

paylaşmalı, gençler de mesleki eğitim konusunda bilinçlendirilmelidir. 

 

4.6. Genç İstihdamına Yönelik Aktif İstihdam Tedbirleri 

 

OECD ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’de aktif işgücü piyasası politikalarının geçmişi çok kısa ve deneyimi 

azdır. Yaklaşık son 15 yıldır ülkemizde aktif işgücü piyasası politikaları ile ilgili önemli adımlar atılmaya 

başlanmış ve etkileri yeni yeni hissedilmeye başlasa da bazı programlar uygulanmaya başlanmıştır. Ancak bu 

konuda, yeterli bir deneyimin olmaması bazı sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

İŞKUR öncülüğünde yürütülen Avrupa İstihdam Stratejisine dahil olma çalışmalarının, ulusal istihdam 

politikaları anlamında önemli dönüşümlere ve genç işsizliği ile mücadeleye önemli katkılar sağlaması 

beklenmektedir. 

İŞKUR özellikle son yıllarda Avrupa Birliği İstihdam Stratejisi’ne uygun aktif istihdam tedbirlerinin 

uygulanması bağlamında, gençlerin işgücü piyasasına girişte yaşadığı sorunları ortadan kaldırmaya ve genç 

istihdamını arttırmaya yönelik projelere imza atmaktadır. Bu projelerin arasında Yeni Fırsatlar Programı, 

Rosetta Planı ve Bilişim Çırakları Projesi sayılabilir. 
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Mesleki eğitim sisteminin, kamusal ve özel eğitim kurumları, İŞKUR, belediyeler, vakıflar, sivil toplum 

örgütleri (STÖ) ve işletmeler tarafından uygulanan, sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenim gibi bileşenleri 

vardır. Gençlere yönelik çıraklık eğitim programları, Türkiye’de bu çerçevede yürütülen en kapsamlı eğitim 

etkinliğidir. Burada temel sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) aittir. Meslek kuruluşları ise, MEB’in 

kapsadığı alan dışındaki mesleki alanlarda eğitim vermektedir. 2009 yılında İŞKUR’un meslek edindirme 

kurslarından 213.852 kişi yararlanmış ve bunun %36’sı (77.536) gençtir, 2010 yılında da 224.709 kişi 

İŞKUR’un meslek edindirme kurslarından faydalanmış yine bunun %36’sını (81.476) 16-24 yaş arasındaki 

gençler oluşturmuştur. 

Genç Girişimci Yetiştirme Programı’nın amacı ise üniversite öğrencilerini kendi işlerini kurmaya 

yönlendirmekti. Böylece, üniversitelerde bir girişimcilik kültürünün oluşmasına çalışılmaktadır. Program eğitim 

ve danışmanlık toplantılarını, çalıştayları, iş başında eğitimi ve işletme panellerini öngörmüştür. Bu panellere 

çıkacak kişiler, üniversite profesörleri, deneyimli girişimciler, banka yöneticileri ve KOSGEB personeli 

arasından belirlenmiştir. KOSGEB 1999-2001 döneminde farklı üniversitelerden gruplara toplam 18.500 

kişi/saat eğitim vermiştir. 

Ayrıca 2008’de TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İstihdam Paketinde 18-29 yaş aralığındaki gençlerin 

istihdamını teşvik amacıyla prim indirimi uygulanması öngörülmüştür. Bu uygulama ile de genç istihdamı 

sorununun çözümüne odaklanılmıştır. 

 

4.7. Genç İstihdamının Artırılmasına Yönelik Atılacak Adımlar 

 

Türkiye, 28 yaş ortalaması ile genç bir ülkedir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de genç 

nüfusun istihdamının sağlanması, hükümetin öncelikli ve en önemli konularından biridir. Ulusal bazda 

değerlendirildiğinde, gençler ve gençlerin sorunları merkezi bir yer konumda yer almaktadır. Son yıllarda 

gençlerin eğitime kayıt ve eğitimde kalma süreleri artmaktadır. Eğitim düzeyi artan genç kadınlar iş 

piyasasında hızla yer edinmeye başlamışlardır. Günden güne kentleşmenin artmasıyla Türkiye’de şehirler ve 

özellikle metropoller, gençler için daha iyi bir yaşam tarzı ve iş fırsatları ile cazibe merkezi haline gelmektedir. 

Bu da köylerden kentlere, doğudan batıya sürekli bir göç hareketine sebep olmaktadır.  

Öncelikle eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

Genç nüfus işgücü piyasasının talepleri doğrultusunda eğitilerek nitelikleri arttırılmalıdır. Ayrıca mesleki 

eğitimin kalitesinin yükseltilerek mezunların tercih edilebilirliğinin artırılması sağlanmalıdır. Bu tür 

uygulamalarda gençlerin öncelikli hedef kitle arasında yer alması ve aktif işgücü programları yoluyla 

girişimciliğin, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile işgücü uyum hizmetlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

İşgücü piyasasında, gençlerin kayıt dışı çalıştırılmaması yönünde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, genç 

istihdamının artırılmasına zemin hazırlayacaktır. İşgücü piyasasının daha esnek ve hareketli bir yapıya 

kavuşturulması ve ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerin, işletmelerin ve 

sivil toplum kuruluşlarının nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi, genç istihdamına 

uzun vadede katkı yapacaktır. Bu bağlamda, taraflarca sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi 

önemlidir. Gerek okullarda gerekse de İŞKUR’un koordinasyonu ile gençlerin iş piyasası hakkındaki bilgileri 

arttırılmalıdır. İşgücü piyasasına girişi kolaylaştırmak amacıyla mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine 

ağırlık verilmeli; böylece gençlerin kendi hayatlarıyla ilgili farkındalıklara sahip olması sağlanmalıdır. Ayrıca 

genç işgücü çalıştırma konusunda işverenleri teşvik programları hazırlanmalı, ilk kez işe gireceklerin istihdamı 

bu kapsamda kolaylaştırılmalı ve genç çalışanların işe uyum süreci ile programın işlerliğinin sıkı takipçisi 

olunmalıdır. Mesleki okullarda okuyan öğrencilere daha fazla staj imkânı sağlayarak mesleki bilgi ve 

deneyimleri zenginleştirilmeli, teorik ve pratik bilginin bütünleştirilmesi için gerekli zemin hazırlanmalıdır. 
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Ayrıca, insan kaynaklarına yatırım ve meslek eğitim konusunda sosyal taraflara da önemli görevler 

düşmektedir.  

 

4.8. Türkiye İş Kurumunun Genç İstihdamına Yönelik Faaliyet ve Projeleri  

 

4.8.1. Faaliyetler 

 

Türkiye İş Kurumu, ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda 

bulunmak, kurum faaliyetleri ile ilgili alanlarda uluslararası kuruluşların istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili 

kararlarını izlemek görevlerini yerine getirmektir. Bu doğrultuda çalışmalar yapan ve projeler üreten İŞKUR’un 

son yayınlanan verilerine göre; 2011 Şubat ayında 15-24 yaş grubundan 38.526 kişi iş başvurusunda 

bulunmuş; bunların 5.374’ü işe yerleştirilmiştir. Aynı dönem için 2010 rakamları; iş başvurusunda bulunanlar 

için 34.307 olarak gerçekleşmiş ve bunlardan 2.757’si işe yerleştirilmiştir. Rakamlar; 28 yaş ortalaması ile 

genç bir yapı gösteren Türkiye için genç istihdam politikalarının yeterli olmadığını göstermektedir. Bununla 

birlikte; ekonomik krizden sonra yaşanan toparlanmayla birlikte; TÜİK verileri 2009’da %25.3 olan genç 

işsizlik oranının 2010’ da %21.7 seviyesine düşmüş olduğunu göstermektedir. 

İŞKUR verilerine göre; 2010 yılı 15-24 yaş grubuna ait kayıtlı 277.210 genç işsizin 56.158’i işe yerleştirilmiştir. 

2008’de 256.267 olan kayıtlı genç işsizden 34.759’u işe yerleştirilmiştir. 2009 yılında yaşanan küresel mali 

krizin etkileriyle 410.937 kişiyle son yılların en yüksek seviyesine ulaşan kayıtlı genç işsizin 29.446’sı işe 

yerleştirilmiştir. Öte yandan işe yerleştirme oranları 2009 haricinde sürekli artış göstermiştir (2008:%14, 

2009:%7, 2010:%20). 

 

Tablo 10: Gençlerde Kayıtlı Işsiz ve Işe Yerleştirme (Kişi) 

Yaş Grupları 
İşe yerleştirme  Kayıtlı İşsiz  

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

15-19 7.918 5.564 10.114 43.739 71.913 28.715 

20-24 26.841 23.882 46.044 212.528 339.024 248.495 

Toplam 34.759 29.446 56.158 256.267 410.937 277.210 

Kaynak: İŞKUR İstatistik Yıllığı 

 

İşe yerleştirme hizmetleri dışında, reel sektörün taleplerini dikkate alan İŞKUR, birçok farklı alanda mesleki 

eğitim kursları açmakta; bu kapsamda işsizlerin teorik ve pratik mesleki bilgi edinmelerini sağlamaktadır. 

Ayrıca firmalar ortaklığı ile açılan kurslarda işsizlerin işe yerleştirilmesi de mümkün olmaktadır. 

İŞKUR’a kayıtlı genç işsizlere sağlanan bir diğer hizmet işsizlik sigortası ödemeleridir. 

 

Tablo 11: 15-24 Yaş Grubu İşsizlik Sigortası Verileri 

Yıllar İşsizlik Ödeneği Başvuruları İşsizlik Ödeneği Hakeden Sayısı 

  Erkek % Kadın % Toplam Erkek % Kadın % Toplam 

2008 6.395 2,3 5.160 4,8 11.555 4.723 1,9 3.908 4,4 8.631 

2009 16.375 3,7 12.784 8,1 29.159 10.255 2,9 8.514 7,2 18.769 

2010 16.282 5 16.081 11,9 32.363 9.541 4 9.725 10,7 19.266 

 Mart 2011 5.957 6,4 5.728 15,2 11.685 2.947 4,8 2.747 11,7 5.694 

Kaynak: İŞKUR  
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4.8.2. Projeler 

 

İŞKUR, Türkiye’nin geleceği olan gençlerin istihdamına özel önem vermekte ve bu konuda birçok proje 

yürütmektedir. 

 

Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu I 

 

2008 yılı Mali Programlaması kapsamında hazırlanan ve yaklaşık 27 milyon Avro’luk bütçeye sahip olan 

operasyon 2010 yılı sonlarında başlamıştır. 24 ay sürmesi planlanan operasyon kapsamında 128 hibe 

projesinin uygulanmasının yanı sıra en az 6.000 gence mesleki eğitim kursu, 15.000 gence çıraklık ve işbaşı 

eğitimi ile istihdam garantili kurs, 1.500 gence girişimcilik eğitimi, 9.000 gence ise mesleki rehberlik ve 

danışmanlık hizmetleri verilmesi öngörülmektedir. 

 

Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu II 

 

2010 yılı Mali Programlaması kapsamında hazırlanan ve yaklaşık 26 milyon Avro’luk bütçeye sahip olan 

operasyonda, hibe ve teknik yardım bileşenleri mevcuttur. İlk kez bu Operasyon kapsamında, teknik yardım 

bileşeni altında, hedef gruba yönelik paket eğitimler (kişisel istihdam eylem planları, oryantasyon eğitimi, 

mesleki eğitim, temel beceri eğitimleri, staj/iş başı eğitim, iş arama teknikleri vs.) planlanmıştır. Başbakanlık 

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Hazine Müsteşarlığı ile işbirliği yapılarak, hem hibe hem de teknik yardım 

bileşenleri altında yatırım sektörleri belirlenmiş ve sektörel odaklanma tesis edilmiştir. 

 

Birleşmiş Milletler Ortak Programı-Herkes için İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam 

Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması 

 

Bu program BM ve İŞKUR ortaklığında başlatılmıştır. Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu tarafından desteklenen 

Ortak Program, 15-24 yaş arasındaki genç nüfus için insana yakışır iş fırsatlarını arttırmayı hedeflemektedir.  

Ayrıca 2011 Ocak ayında yayımlanan Gençliğin İstihdamına Yönelik Ulusal Eylem Planında İŞKUR’a kayıtlı 

genç sayısının artırılması ve İŞKUR’un işe yerleştirdiği genç sayısının her yıl %10 artırılması hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda alınan çıktılar şöyledir: 

 İşgücü piyasası analizlerinin sonuçları işgücü piyasası politikalarına yansıtılmıştır. 

 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları, çalışmalarını işgücü piyasası analizleri doğrultusunda 

gerçekleştirmiştir. 

 Ülke ve il düzeyinde genç odaklı; yaş, cinsiyet ve eğitim temelli işgücü piyasası ihtiyaç analizleri 

periyodik olarak gerçekleştirilmiştir. 

 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının genç istihdamına yönelik çalışmalarının etkinliği 

arttırılmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları yılda en az 1 kez «gençlik» özel gündemi ile 

toplanmış ve bu toplantıya gençlerin katılımı sağlanmıştır. 

 İŞKUR’un işgücü piyasasının kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümü; demokratik temsil ve katılım 

esasına dayanarak gençleri de kapsayacak şekilde arttırılmış ve bu suretle sosyal diyalog 

mekanizması güçlendirilmiştir. 

 Genç İstihdamı İzleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) oluşturulmuştur. 
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 Genç İstihdamı İDK’da sosyal taraflar ve gençlik örgütlerinin karar alma süreçlerine katılımı 

sağlanmıştır. 

 İŞKUR personel kapasitesi, nitelik ve nicelik bakımından güçlendirilmiştir. 

 Tanıtım materyalleri gençlerin ilgisini çekecek şekilde çeşitlendirilmiştir. 

 İŞKUR’un işverenlerle iletişim kanalları güçlendirilmiş ve eşleştirme hizmetleri geliştirilmiştir. 

 Mesleki danışmanlık hizmetleri etkinleştirilmiştir. 

 AİİP’ler kapsamında verilen mesleki eğitimden işgücü piyasasına geçiş kolaylaştırılmıştır. 

 Ulusal düzeyde gençlik istihdam portalı oluşturulmuştur. 

 Eğitim alan gençlerin mesleki deneyim kazanması kolaylaştırılmıştır. 

 Meslek kurslarında asgari düzeyde dil eğitimi verilmiştir. 

 Örgün ve yaygın eğitim içinde girişimcilik eğitimleri izlenmiştir 

 Kentsel genç istihdamında artış kaydedilmiştir. 

 İŞKUR’a kayıtlı gençlerin istihdamda kalmaları arttırılmış ve istihdamda kalma süreleri izlenmiştir. 

 Girişimcilik özendirilmiştir. 

 Kırsalda nitelikli istihdam olanakları artırılmıştır. 

 Kırsal turizmin geliştirilmesi için destek sağlanmıştır. 

 Genç girişimcilere yönelik olarak kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır. 

 Genç girişimcilere ulaşacak etkili iletişim mekanizmaları kurulmuştur. 

 Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile genç girişimciler arasında iletişim ağı kurulmuştur. 

 

Ulusal Gençlik İstihdam Zirvesi 

 

Ülkemiz gençliğinin istihdamı konusunun ulusal düzeyde bütün tarafların katkı ve katılımlarıyla tartışılabilmesi 

için Çalışma Bakanlığı ve ILO’nun başlattıkları çalışmalar kapsamında; Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, ILO, 

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın maddi katkılarıyla birincisi I. Ulusal Gençlik 

İstihdam Zirvesi 15-16 Kasım 2008 tarihlerinde yaklaşık 250 kişilik bir katılım ile Çorum ilinde 

gerçekleştirilmiştir. Her 6 ayda bir değerlendirme toplantısı olmak üzere her 2 yılda bir de Zirve 

gerçekleştirilecektir. Zirvede 6 ayrı çalıştay yapılmış ve çalıştaylarda görevli Kurum personelince Zirvede 

sosyal taraflardan gelen görüşler doğrultusunda rapor hazırlanmıştır. 

 

Uzmanlaştırılmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi/Beceri’10 

 

Aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılmasının hedeflendiği proje; İŞKUR ve Milli 

Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (ETÖGM) işbirliğiyle 81 ili içerecek şekilde seçilen 

111 teknik ve endüstri meslek lisesinde düzenlenecek kurslar ve TOBB üyesi işyerlerindeki işbaşı eğitim 

programları uygulamasını içermektedir. Projenin en önemli beklenen çıktılarından biri mesleki eğitimde 

yönetişim mekanizmalarının güçlendirilmesidir.  

 

5. Kadınlara Yönelik İŞKUR Hizmetleri 

 

5.1. Türkiye İşgücü Piyasasında Kadınlar 

 

Bu çalışmada, kadın işgücü, kadınların işgücüne katılımı, istihdamdaki kadın işgücü, işsiz kadın işgücü ve 

işgücüne dâhil olmayan kadınlara yönelik farklı değişkenleri içeren veriler yer almaktadır. Kaynak olarak TÜİK 
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Hanehalkı İşgücü Anketi istatistiklerinden yararlanılmıştır. Veriler 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010,2010 ve 2011 Ocak dönemine aittir. 

 

5.2. Kadın İşgücü 

 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan kadın nüfusun, 2011 yılı 

Ocak verilerine göre 7 milyon 196 binini kadın işgücünü oluşturmaktadır. Kadın işgücü erkek işgücünün 

yaklaşık 1/3’ü oranındadır. 

 

Tablo 12: Eğitim Durumuna Göre Kadın İşgücü (Bin) 

 
Okur-yazar 

olmayanlar 

Lise altı 

eğitimliler 
Lise 

Mesleki veya 

teknik lise 
Yükseköğretim 

2004 825 2.971 622 396 856 

2005 768 2.962 630 439 951 

2006 734 2.635 650 484 1.049 

2007 700 2.822 700 501 1.140 

2008 689 2.619 703 538 1.281 

2009 717 2.938 717 561 1.430 

2010 791 3.803 712 565 1.512 

2010* 695 3.476 688 559 1.456 

2011* 711 3.651 691 560 1.582 

Kaynak: TÜİK          *Ocak dönemi 

 

Ülkemizde kadın işgücünün ortalama eğitim düzeyinin çok düşük olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyinin 

düşük olması, bir yandan kadının işgücüne katılım oranını azaltırken, bir yandan da kadının düşük ücret 

karşılığı mevsimlik/tarım işlerinde ya da ücretsiz aile işçisi olarak çalışmasına neden olmaktadır. 

Eğitim durumuna bakıldığında, 2011 yılı Ocak ayı verilerine göre 7 milyon 196 bin kadın işgücünün önemli bir 

bölümü lise altı eğitimli ve okur-yazar olmayanlardan oluşmaktadır. Toplamda 4 milyon 362 bin lise altı 

eğitimli ve okur-yazar olmayan kadın işgücünü, sırasıyla; yükseköğrenim mezunları (1.582.000), lise 

mezunları (691.000) ve mesleki veya teknik lise mezunları (560.000) takip etmektedir. 2010 yılı aynı dönemle 

karşılaştırıldığında eğitim gören kadın sayısında tüm kategorilerde artış yaşanmış olmasına rağmen aynı 

zamanda okur-yazar olmayan kadın sayısının da artmış olması, kadın işgücü niteliğinin gelişmesini 

yavaşlatmaktadır. 

 

Tablo 13: Eğitim Durumuna Göre Kadın İşgücü (%) 

  

Okur-yazar 

olmayanlar 

Lise altı 

eğitimliler 
Lise 

Mesleki veya 

teknik lise 
Yükseköğretim 

2004 14.6% 52.5% 11.0% 7.0% 15.1% 

2005 13.4% 51.6% 11.0% 7.6% 16.5% 

2006 12.4% 44.5% 11.0% 8.2% 17.7% 

2007 11.6% 46.7% 11.6% 8.3% 18.9% 
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Kaynak: TÜİK *Ocak Dönemi 

 

Tüm yıllarda kadın işgücünün yarıya yakınının lise altı eğitim düzeyinde kalması, düşük getirili ve sosyal 

güvenliğin olmadığı işlerde kadın istihdamının yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Lise, meslek veya teknik 

lise mezunu kadınların oransal değerleri fazla değişkenlik göstermemekle beraber, özellikle mesleki veya 

teknik liselerden mezun kadın sayısında yıllar itibariyle büyük artış yaşanmıştır. 

Yükseköğrenim mezunu kadınların sayısı, nitelikli işgücüne olan talebin artması ve gelişen rekabet ortamı, 

toplumun eğitim seviyesi yüksek olan kadınlara bakış açısının değişmesi ve eğitim olanaklarının gelişmesi gibi 

nedenlerle yıllar içerisinde artmıştır. 2010 Ocak ve 2011 Ocak verileri karşılaştırıldığında gerek sayısal, 

gerekse oransal olarak yükseköğrenim mezunu kadınların toplam içindeki payı artmaktadır. Bu artış, kadın 

istihdamın gelişmesi ve niteliğinin artması bakımında son derece önemlidir.  

 

5.3. Kadınların İşgücüne Katılım Oranı 

 

AB geneline bakıldığında, işgücüne katılma oranı %70 düzeyinde iken, bu oranın ülkemizde %48.1 olduğu 

görülmektedir. Bu önemli fark, aslında kadının işgücüne katılım oranının son derece düşük olmasından 

kaynaklanmaktadır. TÜİK verilerine göre, 2011 yılı Ocak ayında erkeklerin %70.3’ü işgücüne katılırken, 

kadınların ise sadece %26.6’sı işgücüne katılmakta, dolayısıyla kadınların işgücüne katılımı erkeklerin 

neredeyse 1/3’ü seviyesinde kalmaktadır. 

 

Tablo 14: Eğitim Durumuna Göre Kadınların İşgücüne Katılım Oranları (%) 

 

Okur-yazar 

olmayanlar 

Lise altı 

eğitimliler 
Lise 

Mesleki veya 

teknik lise 
Yükseköğretim 

2004 16,6 20,2 26,1 39,4 70,3 

2005 15,6 19,9 26,9 36,8 69,1 

2006 14,7 20,1 27,9 36,2 68,8 

2007 14,4 19,6 28,4 36,4 69,4 

2008 14,5 20,2 29,1 38,3 70 

2009 15 21,8 30,4 39,1 70,8 

2010 16,3 23,8  30,4 39,8 71 

2010* 14,4 21,8 30,0 39,0 70,8 

2011* 14,5 22,6 29,9 39,0 72,7 

Kaynak: TÜİK         *Ocak Dönemi 

 

Kadınların için toplam işgücüne katılım oranı 2007 öncesi dönemde ya çok az artış göstermiş ya da sabit 

kalmıştır. 2007 sonrasında ise her yıl artış göstermiştir. 2011 Ocak ayında kadınlar için işgücüne katılım oranı 

2011 yılının aynı dönemine göre artış göstererek 26.6 seviyesine gelmiştir. 

2008 10.9% 41.4% 11.1% 8.5% 20.2% 

2009 10.5% 43% 10.5% 8.2% 20.9% 

2010 10.7% 51.5% 9.6% 7.6% 20.4% 

2010* 10.1% 50.5% 10% 8.1% 21.1% 

2011* 9.8% 50.7% 9.6% 7.7% 21.9% 
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Kadınların işgücüne katılım oranlarını eğitim durumu açısından değerlendirmek gerekirse; 2010 yılında 

yüksekokul/fakülte mezunu kadınların işgücüne katılım oranının %71 gibi oldukça yüksek bir düzeyde olduğu 

görülecektir. Bunu sırasıyla; mesleki veya teknik lise (%39.8), liseler (%30), lise altı eğitimliler (%23.8) ve 

okuryazar olmayanlar (%16.3) takip etmektedir.  

Görülmektedir ki, eğitim düzeyiyle işgücüne katılım oranları paralellik göstermektedir. Eğitim düzeyi düştükçe 

işgücüne katılım oranları da düşmektedir. Bu durum, zaman içinde yüksek öğrenimlilerin toplam kadın işgücü 

içerisindeki payı arttıkça, kadınların işgücüne katılım oranının artacağını göstermektedir. Tarımdaki 

çözülmeyle birlikte kırdan kente göçün başlaması, ücretsiz aile işçisi ya da mevsimlik tarım işçisi olarak 

işgücüne dahil olan vasıfız kadın işgücünün bu özelliğini kaybederek ev hanımı statüsüne geçmesine neden 

olmaktadır. Bu durum kadın işgücüne katılım oranını azaltmakla birlikte işgücüne dahil olan kadınların 

niteliğini arttırmaktadır.  

 

5.4. Kadınların İstihdamdaki Durumu 

 

Tablo 15: İşteki Durumuna Göre Kadın Çalışanlar (Bin) 

 
Ücretli veya 

yevmiyeli 
İşveren Kendi hesabına Ücretsiz aile işçisi Toplam 

2004 2.263 49 490 2.244 5.047 

2005 2.468 50 667 1.923 5.108 

2006 2.670 69 659 1.859 5.258 

2007 2.809 75 617 1.855 5.356 

2008 2.975 77 616 1.927 5.595 

2009 3.001 72 732 2.389 6.194 

2010 3.139 83 763 1.953 5.938 

2010* 3.068 73 805 1.933 5.879 

2011* 3.319 83 816 2.037 6.255 

Kaynak: TÜİK         *Ocak Dönemi 

 

2011 Ocak ayı için, işteki durumuna göre kadın istihdamı incelendiğinde, 3 milyon 319 bin ücretli veya 

yevmiyeli kadın çalışanların ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ardından 2 milyon 37 bin ile ücretsiz aile 

işçiliği gelmektedir. Kendi hesabına çalışan kadın sayısı 816 bindir. İşveren olarak çalışan kadın sayısı 

(83.000) ise az olmakla beraber, 2011 yılında 2010 aynı dönemine göre artış yaşanmıştır. 

Ülkemizde, kadın istihdamının çok büyük bir bölümü, ücretli ve yevmiyeli çalışanlarla ücretsiz aile işçisi 

olanlardan oluşmaktadır. Bu durumda kadının bağımlı çalışan olduğu görülmektedir. 2008 kriz dönemine 

kadar sürekli bir düşüş içinde olan ücretsiz aile işçiliği, tekrar artış göstermeye başlamıştır. Krizle birlikte işsiz 

kalan aile fertleri köylerine geri dönüş yaparak tarıma yönelmişlerdir. Bu durum ücretsiz aile işçiliğinin en 

önemli nedeni olan tarımın payını artırmış ve ücretsiz aile işçi sayısının 2009’da belirgin bir şekilde artmasına 

neden olmuştur. 2010 yılında ise krizin etkilerinin azalmasıyla birlikte tekrar azalmaya başlamıştır. 

 

5.5. Kadın İşsizler 

 

2011 yılı aralık ayı verilerine göre işsizlik oranı kadınlarda %13 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı, tıpkı işgücüne 

katılım ve istihdamda olduğu gibi, işsizlik konusunda da kadınların dezavantajlı olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 16: İş Arama Süresine Göre Kadın İşsizler (Bin) 

 

1-2 ay 3-5 ay 6-8 ay 9-11 ay 

1 yıl ve daha 

fazla 2 

yıldan az 

2 yıl ve daha 

fazla 3 

yıldan az 

3 yıl ve 

daha 

fazla Toplam 

2004 105 123 76 28 136 84 57 622 

2005 111 118 76 25 139 85 72 642 

2006 123 138 71 23 145 81 59 658 

2007 139 143 79 31 148 64 42 660 

2008 179 177 88 26 150 61 39 734 

2009 230 239 137 50 193 73 48 979 

2010 197 241 115 41 206 77 40 922 

2010* 212 221 154 41 218 105 44 994 

2011* 210 217 135 34 223 74 48 941 

Kaynak: TÜİK         *Ocak Dönemi 

 

İşsizlerin ne kadar sürede iş buldukları, işgücü piyasasının istihdam olanaklarının önemli göstergelerindendir. 

Geçici işsizlik türünde bu süre daha kısa olup, süre kısaldıkça işsizliğin olumsuz etkileri de azalmaktadır. 

Bunun aksine, yapısal işsizlikte iş arama süreleri oldukça uzun olmakta, bu durum işsizliğin olumsuz etkilerini 

her geçen gün artırırken, bir yandan da uzun süreli işsizliğe ve nihayetinde iş bulma ümidini yitirmiş ve iş 

aramaktan vazgeçmiş işsizler ordusuna yol açmaktadır. 

2010 yılı Ocak ayı verilerine göre 1 yıldan daha az süredir iş arayan kadın işsizlerin sayısı 628 bin, 1 yıldan 

uzun süredir iş arayan kadın işsizlerin sayısı 367 bindir.2011 Ocak ayında, 1 yıldan daha az süredir iş 

aramakta olan kadın işsizlerin sayısı 32 bin azalarak 596 bin olarak gerçekleşmiştir.1 yıldan uzun süredir iş 

arayan kadın işsiz sayısı ise, 22 bin azalarak 345 bin olmuştur. Toplamda ise 2011 Ocak döneminde, 2010 yılı 

aynı döneme göre kadın işsiz sayısında 53 bin azalma yaşanmıştır. 

 

Tablo 17: İŞKUR’un Kadınlara Yönelik İşe yerleştirme Faaliyetleri (2002-2011) 

Yıllar 
Başvuru 

İşe 

Yerleştirme 

Kayıtlı 

İşgücü 

Kayıtlı 

İşsiz 

Yurt Dışı 

Başvuru 

Yurt Dışı 

Gönderme 

2002 61.185 11.630 108.664 84.465 3.755 101 

2003 104.101 8.656 122.195 118.031 841 58 

2004 159.722 12.145 214.265 200.596 145 155 

2005 136.431 12.743 237.521 225.043 58 125 

2006 147.890 16.424 294.299 279.201 90 70 

2007 169.368 23.400 187.103 176.403 74 1.471 

2008 347.539 25.011 283.552 263.502 289 898 

2009 512.780 29.453 539.026 503.130 618 771 

2010 458.620 49.697 454.732 414.972 307 620 

2010* 124.928 9.841 552.866 514.642 94 160 

2011* 135.141 18.513 332.642 293.022 62 121 
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Kaynak: TÜİK *Ocak-Mart Dönemi 

 

İŞKUR verilerine göre; 2010 yılında Kuruma iş aramak üzere 458.620 kadın başvurmuştur. Bu dönemde 

İŞKUR’a başvuran kadınlar arasından 49.697 kişi işe yerleştirilmiştir. 2010 yılında Kurum tarafından 620 kadın 

yurt dışına gönderilmiştir. Ayrıca 2011’in Ocak ayında 2010’un Ocak ayı verilerine göre 16.280 kişilik başvuru 

artışı olmuştur. 2010 Ocak ayında 39.995 kişi başvuru yapmışken, 2011 Ocak ayında, geçen yılın verilerinin 

%40 oranında artmasıyla 56.275 kişi başvuru yapmıştır. İşe yerleştirme rakamları 2010 Ocak ayına göre %62 

artarak 4.462 kişiye ulaşmıştır. Kayıtlı işgücü geçen yıl verilerine göre yaklaşık 110 bin kişi azalırken, yine 

kayıtlı işsiz sayısının da 117 bin kişi azaldığı net olarak görülmektedir. 

 

Tablo 18: İŞKUR Tarafından İşe Yerleştirilen Kadınların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Okuma 

Yazma 

Bilmeyen 

Okur 

Yazar 

Olanlar 

İlköğreti

m 
Ortaöğretim 

Ön 

lisans 
Lisans 

Yüksek 

Lisans 
Doktora Toplam 

2008 78 785 12.542 8.230 1.904 1.413 58 1 25.011 

2009 201 807 15.250 9.425 2.232 14.99 37 2 29.453 

2010 768 2.540 26.347 14.772 3.315 18.98 56 1 49.697 

2010* 444 3.100 19.131 11.075 3.102 1.957 841 5 39.655 

2011* 859 2.668 39.929 23.335 4.949 2.502 63 1 74.306 

Kaynak: TÜİK         *Oca-Mart Dönemi 

 

İŞKUR tarafından işe yerleştirilen kadınlara eğitim durumları açısından bakıldığında, eğitim seviyesi arttıkça 

işe yerleştirilen kadın sayısının azaldığı görülmektedir. 2010 yılında ilköğretim mezunu 26.347 kişi işe 

yerleştirilmişken yalnızca 56 yüksek lisans mezunu kadın işe yerleştirilmiştir. 2009 yılında toplam 24.152 

kadın işe yerleştirilmişken, 2010 yılında işe yerleştirilen kadın sayısı 2009 yılına göre iki kattan fazla artış 

göstererek 49.697 kişiye ulaşmıştır. Bu artışın en önemli nedeni ilköğretim ve üzerinde eğitime sahip 

kadınların işe yerleştirmelerinin iki kat artmasıdır. 

2011 yılı Ocak, Şubat, Mart birikimli verilerine baktığımızda 2010 yılı aynı döneme göre büyük artış 

yaşandığını görmekteyiz. 2010 yılı ilk üç aylık dönemde toplam 39.655 kadın işe yerleştirilmişken,2011 yılı ilk 

üç aylık dönemde 74.306 kişi işe yerleştirilmiştir. Bu artışın temel kaynağı işe yerleştirilen ilköğretim ve 

ortaöğretim mezunu kadın sayısında meydana gelen ciddi orandaki artıştır. İşe yerleştirilen ilköğretim 

mezunu kadın işsiz sayısı 20.798, ortaöğretim mezunu kadın işsiz sayısı 12.260 artmıştır. 

Tablo 19: Yaş Gruplarına Göre İŞKUR’a Kayıtlı Kadın İşsizler 

YAŞ GRUPLARI 2008 2009 2010 

 

2011* 

15-19 16.646 29.639 11.624 3.256 

20-24 69.504 128.481 98.755 58.534 

25-29 67.711 126.691 111.528 83.280 

30-34 43.631 86.806 79.852 63.812 

35-39 28.777 60.248 52.853 39.129 

40-44 18.396 36.789 32.017 23.813 

45-54 14.549 27.943 23.970 18.058 
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55-64 3.629 5.448 3.689 2.665 

65+ 659 1.085 684 475 

TOPLAM 263.502 503.130 414.972 293.022 

Kaynak: TÜİK *Mart Dönemi 

 

İŞKUR’a kayıtlı toplam kadın işsiz sayısı 2008 yılında 263.502 iken, 2009 yılında büyük artış göstererek 

503.130’a ulaşmıştır. 2010 yılında ise kayıtlı kadın işsiz sayısı her yaş grubu için düşerek 414.972 olmuştur. 

Kadın işsizlerin yaklaşık olarak yarısını 20-29 yaş aralığındaki genç kadınlar oluşturmaktadır. 30 yaşın 

üstündeki kadınlar için, yaş arttığında kayıtlı kadın işsiz sayısının azaldığı söylenebilir. 2011 yılı ilk üç aylık 

dönemde toplam kayıtlı kadın işsiz sayısı 293.000 olup, bunun 832.802’sini 25-29 yaş aralığındaki kadınlar 

oluşturmaktadır. 

 

5.6. Projeler 

 

Aktif İşgücü Programları Projesi 

22 Ekim 2003 tarihinde başlatılan ve Ağustos 2006 tarihinde biten AB destekli 50 milyon Avro’luk Aktif İşgücü 

Programları Projesi (AİPP) kapsamında, kadınlara yönelik 30 kurs düzenlemiş ve projelerden toplam 19.566 

kadın yararlanmıştır. 

 

Tablo 20: AİPP Genel Sonuçlar (İŞKUR) 

 Toplam Kadın Erkek 

Faydalanan 48.644 19.566 29.078 

İstihdam Edilenler 7.542 4.023 3.519 

Kendi İşini Kuran 1.962 647 1.315 

Çalışan veya Kendi İşini Yürüten 7.466 1.375 6.091 

Girişimcilik Kursuna Katılanlar 3.958 1.781 2.177 

 

Diğer taraftan, AİPP kapsamında Kurum öncülüğünde hazırlanan Türkiye İnsan Kaynakları Geliştirme 

Stratejisi Belgesinde dezavantajlı gruplar arasında değerlendirilen kadınların işgücüne ve istihdama 

katılımlarının artırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmiştir. 

 

Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP) 

 

Dünya Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında uygulanmakta olan ÖSDP-I projelerine herhangi bir ayrım 

yapılmadan erkek işsizlerle birlikte kadın işsizlerin katılımları sağlanmıştır. 2002-2005 yılları arasında 

gerçekleştirilen ÖSDP-I kapsamında düzenlenen kurslara katılan 25.000 kişinin 10.400’ü kadındır. Bu proje, 

Dünya Bankası kredisi ve Türk Hükümeti katkısı olmak üzere toplam 22 milyon dolar bir bütçeye sahiptir. 

ÖSDP-I’in devamı niteliğinde olan ve 2006 Şubat -2009 Haziran arasında düzenlenen ÖSDP-II kapsamında 

düzenlenen 481 projeye katılan 9.420 kişinin 3.675’i kadınlardan oluşmaktadır. Bu projenin bütçesini 10 

milyon Avroluk Dünya Bankası kredisinden oluşmaktadır. Her iki proje de tüm Türkiye çapında uygulanmıştır. 

 

 Cinsiyet Sorunları Üzerine Özel Bir Odaklanma ile Toplumsal Katılım ve Bütünleşmeyi 

Güçlendirici Pilot Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi 

 



521 

 

Avrupa Eğitim Vakfı’nın finanse ettiği 89 bin Avro’luk “Cinsiyet Sorunları Üzerine Özel Bir Odaklanma ile 

Toplumsal Katılım ve Bütünleşmeyi Güçlendirici Pilot Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi” kapsamında, 13 ilde 

yetiştirme yurtları çıkışlı 18 yaşından büyük, 72 kız mesleki ve güçlendirme eğitimlerine alınmıştır. Bu 

kursiyerlerin yaklaşık yarısının istihdamı sağlanmış, özellikle yurtta yetişen bu genç kızların çalışma hayatına 

girme konusunda kendilerine olan özgüvenleri artmıştır. 

 

Türkiye’de Kadınlar için İnsana Yakışır İş İmkanları Sağlanması Yoluyla Cinsiyet 

Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Projesi 

 

Bu proje İŞKUR-ILO işbirliği ile yürütülmekte olup, projeye Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının 

ve istihdam oranlarının düşük olması nedeni ile gerek duyulmuş ve üç pilot ilde uygulanması planlanmıştır. 

Kadınların işgücüne katılım oranının düşük olduğu Ankara, Gaziantep ve Konya illeri pilot il olarak seçilmiştir. 

İl düzeyinde İSKUR personelinin ve sosyal ortakların kapasitesini geliştirmek; kadın istihdamı ile ilgili 

toplumsal cinsiyet duyarlılığı olan yaklaşımların içselleştirilmesine katkı sağlamak; pilot illerde kadınları aktif 

işgücü programlarına yönlendirerek kadın istihdamının artmasına katkıda bulunmak ve istihdamda toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinde diğer iller için model bir proje teşkil etmek hedeflenmiştir. 

Proje kapsamında aşağıdaki konularda eğitim verilmesi öngörülmüştür: 

 Kadınların insan hakları 

 Yazılı ve sözlü iletişim, temel yaşam becerileri gibi, istihdam olunabilirlik açısından gerekli temel 

beceriler 

 İşgücü piyasasının ihtiyacı olan alanlarda verilecek olan mesleki eğitim 

 Özellikle lise ve üniversite mezunu kadınlar için, iş arama becerileri ve okuldan işe düzgün geçiş 

eğitimi 

 

British Council ile İşbirliği; Kadın istihdamının Artırılmasına Yönelik Strateji Geliştirme 

Projesi  

 

AB’ye üyelik sürecinin müktesabata uyum çalışmaları çerçevesinde, kadın istihdam oranının artırılması ve 

cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi amacıyla, İŞKUR’un görev alanına giren konulardaki faaliyetlerden bir tanesi 

de British Council işbirliği ile 2009 yılında başlatılan ve 25 Şubat 2010 tarihinde yapılan Kapanış Toplantısı ile 

sona eren, “Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Strateji Geliştirme Projesi” dir. 

İŞKUR’un, Türkiye’de kadınların istihdama katılımına yönelik stratejiler geliştirme kapasitesini ve toplumsal 

cinsiyet eşitliliği duyarlılığını artırmayı amaçladığı bir projedir. Proje içerisinde “Kadın İstihdamının Artırılması 

İçin Stratejik Plan ve Eylem Planı Önerisi” ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: El Kitabı” hazırlanmıştır. 

 

 IPA Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu  

 

2008 yılında başlatılan ve 2009-2012 yıllarında yürütülmesi planlanan Operasyonun toplam bütçesi 

başlangıçta 17 Milyon Avro iken; 2009 yılı son çeyreğinde yapılan bütçe revizyonu ile 27.150.589 Avro’ya 

yükseltilmiştir. Söz konusu bütçede AB Katkısı 23.078.000,65 Avro,Ulusal Katkı 4.072.588,65 Avro’dur. 

Operasyonun kurumsal gelişim bileşeni için 3.338 milyon Avro, Hibe bileşeni için ise 23.770.589 milyon Avro 

tahsis edilmiştir. Elverişli NUTS II bölgesindeki 15 büyüme merkezinde ve art alanlarında (toplam 43 il) 

uygulanacak olan Operasyonun hedefi, kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak, onların daha çok ve 
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daha iyi işlere girişlerini kolaylaştırmak ve kadınların işgücüne katılımlarını önleyen engelleri azaltmak 

amacıyla, özellikle yerel düzeyde, İŞKUR’u daha etkili kamu istihdam hizmeti sunması için desteklemektir. 

Operasyonun hedef grupları ise yaşlı ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle uzun süre işsiz kalmış ve 

işgücüne dahil olmayan kadınlar ile daha önce tarımsal sektörde çalışmış kadınlar dahil olmak üzere kentsel 

bölgede yaşayan istihdam dışı kalmış kadınlardır. Proje kapsamında, 4.000 kadına girişimcilik eğitimi, 1200 

kadına çocuk/yaşlı bakım eğitimi, 12.000 kadına istihdam garantili kurs, 18.000 kadına kariyer danışmanlığı 

ve rehberliği hizmetleri verilmesi planlanmıştır. 

Operasyonun Hibe Bileşeni kapsamında; 17.02.2009-20.03.2009 tarihleri arasında Operasyon kapsamına 

giren 13 büyüme merkezinde Hibe Bilgilendirme Günleri düzenlenerek, yereldeki ilgili hedef grupların 

Operasyon hakkında bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Sonrasında, hibe teklif çağrısına çıkılmış olup, 

13.03.2009-12.06.2009 tarihinde potansiyel hibe başvurularının “Değerlendirme Süreci” başlamıştır. 

15.06.2010 tarihinde sona eren değerlendirme sürecinin sonucunda hali hazırda 131 proje yürütülmektedir. 

Hibe bileşeni çerçevesinde fon sağlanabilecek eylemler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:  

 Kadınların istihdam edilebilirliklerinin arttırılması;  

 İş kulüplerini içerecek şekilde kariyer rehberliği, danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi ve 

geliştirilmesi  

 Yerel işgücü piyasasının gerektirdiği mesleklerde/becerilerde eğitim ve yeniden eğitim  

 İşverenler ile işbaşında eğitim, şirketlere kısa dönem işe yerleştirme gibi staj programları  

 Verimliliği arttırmak için teknik becerilerin güncellenmesi ve geliştirilmesi  

 Kendi aralarında bağ kurmayı da içerecek şekilde kadınları kendi işlerini kurmaları konusunda 

destekleyici faaliyetler  

 İş kurmak için gerekli dış kaynaklı mali fırsatların belirlenmesi ve bu kaynaklara yapılacak 

başvuruların desteklenmesi  

 Katılımcıları ve işverenleri bir araya getiren eşleştirme hizmetleri  

 

5.7. Kadınların Dezavantajlı Gruplar İçerisinde Kabul Edilme Nedenleri 

 

2011 yılı Nisan döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 

puanlık artışla % 49,9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde 

işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık artışla % 71,6, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla %28,9’dur(TÜİK). 

Ülkemizde kadın istihdamının önemli bir bölümünü ücretsiz aile işçiliği oluşturmaktadır. Ev işleri ile meşgul 

olmaları, kadınların işgücüne dahil olamamalarının en önemli nedeni olarak görülmektedir.  

 

Dezavantajlı gruplar için kullanılan ‘Çalışma Şartlarının Tarifi Formu’ ve ‘İş Arayan Çalışma Kabiliyeti Formu’ 

Ekler Bölümünde sunulmuştur.   
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B. DEZAVANTAJLI GRUPLARDA 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 

 

Türkiye İş Kurumu* 

 

 

 

 
 

 

 

 

* Bu bölüm Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.  
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DEZAVANTAJLI GRUPLARDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 

İstihdam bakımından özel düzenleme/uygulama gerektiren özürlü, kadın, genç, eski hükümlü ve uzun süreli 

işsizlere yönelik olarak sunulacak iş ve meslek danışmanlığı, daha farklı bir şekilde ve özellikle hizmete 

erişimlerinin sağlanması ve istihdama katılma ile ilgili olumlu bir düşünce geliştirmelerine yönelik olarak 

yapılandırılmalıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek danışmanlık faaliyetlerinde farkındalık sağlama oldukça 

önemlidir.  

Dezavantajlı gruplar özellikle durumlarını tanımlamada zorluk çekerler, hakları ve yararlanabilecekleri 

hizmetler hakkında sınırlı bilgiye sahiptirler ve motivasyona ihtiyaç duyarlar. Öncelikle bu konularda grup 

seminerlerine katılımları sağlanarak, genel olarak ihtiyaç analizine gidilmeli ve bireysel görüşmeye davet 

edilmelidirler. İşveren ziyaretlerinde, dezavantaj durumları dikkate alınarak işe yerleştirilmesi ile ilgili talep 

oluşturulmaya çalışılmalı, yasal düzenlemelere ilişkin olarak işverene ve bireylere gerekli danışmanlık 

hizmetlerini sunulmalıdır.  

Genel anlamda dezavantajlı gruplar meslek sahibi değillerdir. Özellikle meslek edinmeye özendirilmeli ve 

kendilerini daha iyi tanımalarına, meslekler ve eğitim yerleriyle ilgili bilgi edinmelerine, edindikleri bilgileri 

değerlendirmelerine yardımcı olunmalıdır. 

İstihdama hazırlayan ve istihdam edilebilme olanaklarını artıran hizmetler sunulmalıdır. Bu hizmetler, işgücü 

yetiştirme programlarına yönlendirme, iş arama becerileri kazandırma ve iş çevrelerine tanıtma gibi hizmetleri 

kapsamaktadır.  

Sağlık ya da diğer nedenlerle mesleklerini değiştirmek isteyen ya da buna zorunluluk duyan kişilere, kendileri 

için en uygun meslek alanı seçmede ve bireysel İstihdam ve Eğitim Eylem Planı oluşturmada sorumluluk 

vererek kendilerinin etkili olmalarını sağlamak, istihdam edilebilmeleri konusunda güven kazanmalarına 

yardımcı olacaktır. 

Bir işe girmede, o işte çalışmaya devam etmede ya da ilerlemede engellerle karşılaşan kişilerin mesleki ve 

kişisel sorunlarını fark etmelerine ve iş ortamına daha iyi uyum sağlamak için planlar yapmalarına yardımcı 

olmaya yönelik süreçler geliştirilmelidir. 

İş ve meslek danışmanı ne tür bir iş istediği konusunda yeterli bilince sahip olmayanları, iş hayatının gerekleri 

konusunda aydınlatarak kendi istek ve ihtiyaçlarının farkına varmalarına yardımcı olmalıdır.  

Farkındalıklarının sağlanmasına yönelik çalışmalarda, hakları, iş/meslek seçimin önemi, iş/meslek seçerken 

dikkat edilecek hususular ile Kurumumuzun bu kapsamdaki çalışmaları ve bu çalışmalardan nasıl ve ne 

şekilde yararlanılacağı konularının üzerinde durulmalıdır. 

Danışmanlık hizmetlerinin ana parçası bireysel danışmanlık görüşmeleridir. Bu görüşmelerde, görüşme talep 

eden kişilere kendilerine uygun meslek seçmelerine ve meslekleri ile ilgili uygun işe yerleştirme planı 

geliştirmelerini sağlayacak şekilde danışmanlık sürecinde yardımcı olunmaktadır. Bu amaçla kişilerin; 

. Kendilerini tanımalarına, 

. Çalışma hayatı ile meslekler ve mesleki eğitim yerleri hakkında bilgilenmelerine, 

. Edindikleri bilgileri, kendilerinde var olan nitelik ve şartları, iş veya mesleklerin gerektirdiği nitelik 

ve şartları karşılaştırarak, bir eğitime yönelme veya işyerine yerleştirilmelerine yardımcı olunur. 

Danışmanlık bir süreçtir ve bilgilendirme, karar verme, yönlendirme ve gerçekleştirme olmak üzere 4 yardımı 

kapsamaktadır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır: 
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Bilgilendirme 

 

Danışmanlık süreci kapsamında bilgilendirme yardımı ile danışanlara meslekler, çalışma hayatı vb. bilgiler 

verilmektedir. Örneğin, mesleği elektrik teknisyeni olan bir bireye yönelik olarak; nerelerde, hangi kurum ve 

işletmelerde çalışabileceği, kendi işini kurup kuramayacağı ya da iş görüşmesine gitmesi gerektiğinde 

mülakatta nasıl davranacağı konusunda bilgiler verilmektedir. Bilgilendirme yardımında kişi ile ilgili veri 

toplanmasına gerek yoktur. 

 

Karar Verme 

 

Birey, mesleki eğitim alternatifleri konunda ister bilgi sahibi olsun ister olmasın, kendisi ile ilgili olarak doğru 

ve gerçekçi, kendi nitelik ve şartlarına uygun bir meslek konusunda karar vermekte zorlanabilir. Bireyin bu 

aşamada destek alması karar verme danışmanlık sürecini içermektedir. Bu kapsamda; 

 Genel olarak sağlık durumu nasıldır? 

 Bedensel yönden güçlü ve zayıf olduğu yönleri nelerdir? 

 İnsanlarla kolay ilişki kurabiliyor mu? 

 Paylaşmaktan, işbirliği yapmaktan hoşlanıyor mu? 

 Titiz ve düzenli çalışma alışkanlıklarına sahip mi? 

 Ne tür işlerle uğraşmaktan hoşlanıyor? 

 Başarılı ve/veya başarısız olduğu uğraşılar nelerdir? 

 Boş zamanlarında neler yapıyor, özel uğraşları nelerdir? 

 Hobileri var mı? 

 Hayattan ne bekliyor? 

 Bir iş/meslekte özellikle olmasını ve/veya hiç olmamasını istediği durumlar var mı? 

 Ailesinin sosyo-ekonomik yapısı nasıldır? 

 Aile bireylerinin çalışma durumları ve eğitimleri ne düzeydedir? gibi soruların cevapları aranarak, 

bireyin kendi özelliklerini tanıması sağlanmalıdır. Bireyin beceri düzeyleri ve beklentileri tanımlanarak istihdam 

eğitim planı hazırlanmalıdır. İşe girmesine, doğru işe uygun bir şekilde yönelmesine, gerekiyorsa iş arama 

teknikleri konusunda çalışmalara katılması sağlanarak iş bulma konusunda karar vermesine yardımcı 

olunmalıdır. Bu kapsamda özellikle iş ve çalışma alanı konusunda bilgi eksikliği varsa, buna yönelik bilgi 

eksikliği giderilmelidir. 

Kendilerini ve meslekleri tanıma aşamasından sonra bireyler mesleki eğitim yerleri hakkında araştırma 

yapmalıdır. Bu bağlamda;  

 Hangi eğitim kurumlarında hangi mesleklerin eğitimi sunulmaktadır?  

 Seçilmesi düşünülen meslekle ilgili eğitim kurumları hangileridir?  

 Bu eğitim kurumlarından nasıl ve ne şekilde yararlanılabilir?  

 Eğitim olanakları nelerdir ve bölgelere dağılımları nasıldır?  

 Mesleki eğitim kurumlarına başvuru şartları nedir? 

 Mezuniyet sonrası çalışma alanları ve iş piyasası durumu nedir?  

 Eğitim süresi ne kadardır?  

 Eğitim kurumunda kontenjan durumu nedir?  

 Uygulamalı eğitim var mıdır vb. konularda bilgi edinmeleri oldukça önemlidir. 

En son aşama ise bu bilgilerin değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada;  

 Bireyin yetenekleri, ilgileri, fiziksel özellikleri ve kişilik özellikleri, seçilmesi düşünülen mesleğin 
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gerektirdiği nitelik ve şartlara uygun mu? 

 Meslekle ilgili çalışma koşulları bireyin sağlık durumuna uygun mu?  

 Seçilen veya seçilmesi düşünülen meslek bireyin beklentilerine cevap verebilecek mi? 

 Şartlar, seçilen veya seçilmesi düşünülen mesleğin, bireye kazandırılacak olan mesleki eğitimden 

yararlanabilmesine olanak tanıyor mu? 

 Ailenin ekonomik gücü, bireyin eğitimi sırasındaki harcamalarını karşılayabilecek düzeyde mi? 

 Birey aileden uzakta, bir başka kentte, eğitimini sürdürebilecek durumda mı? gibi sorular çok 

ciddi ve objektif bir şekilde değerlendirilip, cevaplandırılması gerekmektedir. 

 

Yönlendirme 

 

Yönlendirme aşaması tek başına diğer aşamalardan bağımsız olarak yapılabileceği gibi, karar verme aşaması 

akabinde de yapılabilir. Yönlendirme aşaması, danışmanlık hizmeti sonucunda kişinin işyeri talebine 

yönlendirilmesini ve işe girmesinin daha kolay sağlanması bakımından bireyin yararlanabileceği kendisi için 

uygun bir mesleki eğitim yerine veya İŞKUR’un işgücü yetiştirme kurslarına yönlendirilmesini kapsamaktadır. 

 

Yerleştirme/Gerçekleştirme 

 

Gerçekleştirme aşaması, danışmanlık hizmetinin son aşaması olarak tanımlanabilir. Danışmanlık hizmeti 

sonucunda kişinin işe yerleştirilmesi veya işe girmesinin daha kolay sağlanması bakımından meslek sahibi 

olması gerekiyorsa ve bireyin yararlanabileceği kendisi için uygun bir mesleki eğitim yerine veya İŞKUR’un 

işgücü yetiştirme kurslarına yerleştirilmesi, o danışmanlık sürecinin gerçekleştirme aşamasını ifade 

etmektedir. 

Esas itibari ile danışmanlık genel bir süreci kapsamaktadır. Hangi gruba danışmanlık olursa olsun aynı 

görüşme süreçleri söz konusudur. Ancak danışmanın sahip olduğu bilgi düzeyi ve alt yapısı bu noktada çok 

önemlidir. Bu kapsamda, danışmanın hedef grup ihtiyaçları, hizmete erişim durumları, sahip oldukları haklar 

ve çalışabilecekleri alanlar konularında bilgi eksikliğinin olmaması önemli bir gerekliliktir.  

İşsizlikle mücadelenin en önemli araçlarından biri de mesleki eğitimdir. Toplumlarda sadece ekonomik değil, 

sosyal yaralar da açarak, küresel kriz haline gelen işsizlikle mücadele için İŞKUR olarak 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanununda, işsizlik sigortası fonunun işgücü yetiştirme faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin yapılan 

değişiklik ve takip eden yasal düzenlemelerin ardından Türkiye İş Kurumu Kanununun “Kurumun Görevleri” 

başlığı altındaki 3.maddesi c bendinde de yer aldığı gibi “...işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya 

yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak...” amacıyla 

İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde ve diğer mevzuatta yapılan değişikliklerle birlikte İşgücü Yetiştirme 

Faaliyetleri (kurslar ve diğer programlar) 2009 yılından itibaren yeniden düzenlenmiştir.  

İŞKUR tarafından düzenlenen kurslar kurum kaynaklı kurslar ve ceza paraları kaynaklı kurslar olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklik ve takip eden yasal düzenlemelerin 

ardından, işsizlik sigortası fonu tüm işgücü yetiştirme faaliyetlerinde kullanılmaya başlandı. Kurum kaynaklı 

kurslar İşgücü Yetiştirme Kursları ve Özürlü ve Hükümlü/Eski Hükümlü Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonu 

olarak iki ayrı koldan yürütülmektedir.  

Özürlülere yönelik gerçekleştirilecek mesleki eğitim ve rehabilitasyon programları, özürlülerin ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda özürlüler yararına kurulmuş bulunan dernek, vakıf ve mesleki rehabilitasyon 

merkezleriyle sürekli temas kurularak, özürlülerin mesleklere göre nitelikleri tespit edilerek ve İl İstihdam ve 
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Mesleki Eğitim Kurullarının görüş ve talepleri de dikkate alınarak özürlü gruplarına yönelik projeler 

uygulanmaktadır. 

Hükümlü/eski hükümlülere yönelik kurs düzenlenmesinde genel olarak işbirliği yapılabilecek kurum ve 

kuruluşların yanı sıra Adalet Bakanlığı’na bağlı ceza infaz kurumları ile işbirliği yapılarak hükümlü/eski 

hükümlülerin çalışabilecekleri meslekler tespit edilip kurs/programlar düzenlenmektedir. 

Kurslara katılanlara, eğitimlere katıldıkları her bir fiili gün için kursiyer cep harçlığı verilerek, eğitim süresince 

iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir.  

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkartılan “Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan 

İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince kurulan “Ceza Paralarını Kullandırmaya Yetkili Komisyon” 

tarafından, özürlülere, hükümlü/eski hükümlülere yönelik düzenlenmeleri uygun görülerek onaylanan 

“Projelerin” giderleri, özürlü/ eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden ceza olarak kesilip İŞKUR’a aktarılan 

“ceza paralarından”da karşılanmaktadır. 
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ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 

 

Bu bölümde etkili iletişim teknikleri hakkında bilgi vermek üzere; öncelikle iletişim kavramı üzerinde 

durulacak, bu bağlamda iletişim kavramının tanımı, iletişim süreci ve unsurları, etkin iletişim süreci, iletişim 

engelleri ve iletişi geliştirme yöntemleri, iletişim şekilleri ve iletişim kanallarının seçimi konuları üzerinde 

durulacaktır. 

 

1. İletişim Kavramı 

 

İletişim dünya üzerinde yaşamın başlangıcından bu yana var olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gerek insanlar gerekse diğer canlılar sürekli olarak iletişim halindedir. Genel olarak tüm canlılar için iletişim 

kurmanın temel amacı bir mesaj alışverişinde bulunmak olarak ifade edilebilir. 

İletişim insanlar için ise çok temel bir ihtiyaçtır. İnsan varoluşu gereği diğer insanlarla bir arada yaşayan 

sosyal bir canlıdır. Bu bağlamda iletişim kişilerarası ilişkilerin kurulmasında ve geliştirilmesine çok büyük 

öneme sahiptir. Oskay (1997, s. 15-16), iletişimi, “belirli bir ortamda varlıklarını sürdürmek için çeşitli araç 

gereçler bulan, bu konuda belirli bilgiler üreten, işbölümü yapan, değer ve inançlar üreterek toplumu 

kaynaştırmayı amaçlayan insanların etkinliği” olarak ifade etmiştir.  

Bu tanımda iletişimin sosyal bir canlı olarak insanın yaşamı için hangi noktalarda önemli olduğu da 

özetlenmektedir. İnsanlar hayatta kalmak için çeşitli bilgiler üretmek ve bu bilgileri paylaşmak zorundadır. 

İletişim bu bilgilerin paylaşılmasında çok hayati bir rol arz etmektedir.  

Tanımda üzerinde durulan önemli noktalardan biri de işbirliğidir. İnsan toplum yaşamında işbirliği sayesinde 

varlığını sürdürebilen bir canlıdır. Bu işbirliğinin yapılması ve paylaşılan rollerin iletilmesinde de iletişim yine 

büyük bir öneme sahiptir.  

Tanımda vurgulanan son nokta ise üretilen değerler ve inançlar olarak belirtilebilir. Birarada yaşayan insanlar 

tanımda da ifade dildiği gibi toplumsal kaynaşmayı sağlamak için değerler ve inançlar üretmekte ve bu 

değerler ve inançlar yine iletişim sayesinde toplumun diğer üyelerine ve diğer kuşaklara aktarılabilmektedir.  

İletişim birçok bilimsel disiplinin inceleme alanında bulunan bir kavramdır ve bu doğrultuda literatürde iletişim 

kavramına ilişkin çok çeşitli tanımlamalara rastlamak mümkündür. Bunlardan bazıları şu şekilde ifade 

edilebilir: 

Murdock ve Scutt (2003) iletişimi, “iki veya daha fazla kişi arasında sözlü olarak ya da beden ifadeleriyle 

gerçekleşen ve amacı bir eylemin, fikrin ya da düşüncenin gerçekleşmesini etkilemek olan bilgi alışverişi” 

olarak tanımlamıştır.  

Dökmen (2005, s. 19) ise iletişimi “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci”olarak tanımlamıştır.  

Adair(2006, s. 13) iletişimi “bir kişinin diğer kişilerle bağlantı kurma yoluyla kendini anlatması “olarak ifade 

etmektedir. 

Sims (2002, s. 138) İletişimi “iki veya daha fazla kişi ya da grup arasında ortak bir anlayışa ulaşmak için 

yapılan bilgi paylaşımı” olarak ifade etmektedir. 

Oktay (2000, s. 221) ise iletişimi, “belirli kişilerin, belirli bilgilere, düşüncelere ve tutumlara sahip olması 

amacıyla, düşünce ve duyguların ve bir olay ve bir durum üzerine bilgilerin aktarılmasıdır” şeklinde 

tanımlamaktadır. 

Tanımlar incelendiğinde genellikle iki veya daha fazla kişi ya da grup ve bunlar arasındaki mesaj alışverişine 

vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu tanımlar ışığında iletişimi iki yada daha fazla kişi ya da grup arasında bilgi, 

duygu, düşünce ve davranışların aktarıldığı bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. 
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2. İletişim Süreci 

 

İletişim süreci iki yönlü bir süreçtir. Bu süreç, en temel düzeyde üç öğeye dayanmaktadır. Bunlar; iletiyi 

gönderen (gönderici), iletiyi alıp açımlayan (alıcı) ve de bu ikisi arasında iletinin gönderilmesinde kullanılacak 

bir mesaj (ileti) olarak ifade edilebilir (Oskay, 1997, s. 16). 

İletişim süreci iletmek istediği bir mesajı bulunan bir gönderici ile başlamaktadır. Gönderici iletmek istediği bu 

mesajı anlaşılır bir biçimde kodlayarak seçeceği bir kanal aracılığıyla alıcıya göndermektedir. Alıcı mesaj 

kendine ulaştığında iletilen mesajın kodunu açmakta, mesajı algılamakta ve yorumlamaktadır. Daha sonra 

mesaja karşı tepkisini kodlayarak bunu göndericiye geri bildirim olarak göndermektedir (Guffey, Rogin, 

Rhodes, 2010, s. 10-12). İletişim sürecinin işleyişi temel olarak aşağıdaki Şekil 1’deki gibi ifade edilebilir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: İletişim Sürecinin İşleyişi 

 

3. Etkin İletişim Süreci 

 

Bir iletişim sürecinin en temel amacı anlaşılmaktır. Daha önce de ifade edildiği gibi iletişim sürecini başlatan 

kişinin (göndercinin) karşı tarafa (alıcıya) iletmek istediği bir mesajı bulunmaktadır. Gönderici, ilettiği bu 

mesaj doğrultusunda da alıcının bir davranış gerçekleştirmesini beklemektedir. Alıcının göstereceği davranış 

ise mesajı beklemesine, alma şekline ve derecesine göre farklılık gösterebilmektedir. Alıcı göndericiden gelen 

mesajı algılar, ortaya bir davranış koyar ve bir tutum oluşturursa iletişim süreci tamamlanmış olacaktır. Bu 

noktada iletişimin gerçekleştiğinden yani mesajın alıcıya ulaştırıldığından ve alıcının mesajı aldığından 

bahsedilebilir. İletişimin etkinliği ise, gönderilen mesajın anlam ve etkisinin alıcıya tam olarak iletilme gücü 

yani gönderilen ile alınan fikrin benzer olma hali olarak ifade edilmektedir (Erdoğan, 2007, s. 385 - 387).  

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖNDERİCİ MESAJ ALICIDAVRANIŞ 

 

Gönderici 

Gönderilen fikir 

Beklenen davranış 

Kodlanmış Mesaj A Fikri 

B Fikri 

C Fikri 

Alıcının 

Mesaja Bağlı 

Davranışı 

Mesajını 

kodlanması 

Kanal Seçimi Alıcı 

Geribildirim 
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Şekil 2: Etkin İletişim Süreci 

 

Şekil 2’de de görüldüğü gibi gönderici alıcıya mesajını gönderirken beklemiş olduğu bir davranış değişikliği 

bulunmaktadır (Erdoğan, 2007, s. 387). Alıcı mesajı A, B ya da C fikirlerinden herhangi birisi biçiminde 

alabilmektedir. Eğer göndericinin mesajı A fikri doğrultusunda ise ve de alıcı mesajı A fikri doğrultusunda alıp 

istenen davranışı gösteriyorsa iletişim tam ve etkin olabilecektir (Erdoğan, 2007, s. 387). 

 

4.İletişimin Unsurları 

 

İletişimin temel unsurları daha önce de değinildiği gibi, gönderici (kaynak), mesaj (ileti) ve alıcı olarak ifade 

edilebilir. Bununla birlikte kodlama ve kod açma, kanal, geri bildirim de iletişimin unsurları arasında 

sayılmaktadır.  

 

Gönderici (Kaynak) 

 

Kişilerarası iletişimde gönderici, karşı tarafa iletmek için bir mesajı olan ve bu mesajı kodlayarak karşı tarafa 

ileten kişi olarak ifade edilebilir. İletişim süreci iletilmek istenen mesajın beyinde kodlanması ile başlar 

(Blundel, Ippolito, 2008, s. 5).Gönderici mesajı için bir kod seçer. Burada önemli olan nokta göndercinin 

seçtiği kodlara verdiği anlamlarla alıcının verdiği anlamların aynı olmasıdır. Bu kod, alıcı için uygun olan dil, 

kelimeler ya da beden dili olabilir. Gönderici mesajını kodladıktan sonra mesajını karşı tarafa iletebilmek için 

en uygun iletişim ortamını ve kanalını seçerek mesajını gönderir (Guffey, Loewy, 2010, s. 10). 

 

Mesaj (İleti) 

 

İletişim sürecinde göndericinin alıcıya iletmek istediği her şey ileti olarak tanımlanabilir. Mesaj iletişim 

sürecinde anlamları taşımaktadır. Mesajın bir içeriği bir de yapısı bulunmaktadır. Mesajın içeriği anlamla 

ilgiliyken yapısı kodlarla ve sembollerle ilgilidir (Kaya, 2010, s. 8). 

 

Alıcı 

 

Alıcı, göndericinin mesajını ulaştırmak istediği kişi ya da kitle olarak ifade edilebilir (Bıçakçı, 2002, s. 

18).Başarılı bir iletişim sürecinin gerçekleşmesi için önemli olan nokta alıcının gönderici tarafından kendine 

iletilen mesajı doğru bir şekilde açımlayarak anlayabilmesidir. Ancak bu her zaman mümkün olmamaktadır. 

Çünkü iletişim halinde bulunan iki insan farklı geçmişlere ve farklı yaşam deneyimlerine sahip 
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olabilmektedirler. İletişimin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için iletişime engel olan bu farklılıkların aşılması 

gerekmektedir (Guffey, Loewy, 2010, s. 10). 

 

Kodlama 

 

Göndericinin mesajını iletilmeye uygun bir haline dönüştürmesine kodlama denmektedir (Blundel, Ippolito, 

2008, s. 5). Gönderici mesajını, söz, yazı, işaret, sayı, davranış, vb. çok çeşitli şekillerde kodlayabilir. Burada 

önemli olan nokta gönderici tarafından kullanılan kodların alıcı tarafından da bilinen, anlaşılabilecek kodlar 

olmasıdır (Griffin, Moorhead, 2010, s. 284).  

 

Kod Açma 

 

Alıcının gelen mesajın kodunu çözerek yorumlamasına ise kod açma adı verilir. Bu süreci etkileyen birçok 

faktör bulunmaktadır. Bunlar, alıcının dili kullanma becerisi, kültürel geçmişi, eğitim seviyesi ve duygusal 

durumu olarak ifade edilebilir (Blundel, Ippolito, 2008, s. 5).Bu aşamada alıcı daha önce pasif bir 

durumdayken iletişim sürecinde aktif bir rol oynamaya başlamaktadır. Burada önemli olan alıcının mesajı, 

göndericinin iletmek istediği şekilde anlayabilmesidir. Aksi durumda yanlış anlaşılmalar ve iletişimde 

kopukluklar meydana gelebilmektedir (Griffin, Moorhead, 2010, s. 284). 

 

Kanal 

 

Kanal, sinyallerin aktarıldığı fiziksel araçlar olarak ifade edilmektedir. Kanallar fiziksel (sesimiz, bedenimiz), 

teknik (telefon) ya da toplumsal (okullar, gazeteler, vb.) olabilmektedir (Tutar, 2009, s. 61). 

Başlıca kanallar ışık, ses ve radyo dalgaları, telefon kabloları, sinir sistemi, vb. olarak ifade edilebilir. 

İletişimde her duyu organına karşılık bir kanaldan bahsetmek mümkündür. Eğer mesaj sözel olarak 

aktarılıyorsa, işitme kanalından söz edilebilir. Bu durumda işitme kanalı kelimeleri hava titreşiminden 

yararlanarak aktarmaktadır. Ağızda başlayan titreşim, alıcının kulağına giderek oradan sinirsel titreşimlere 

dönüşerek beyne iletilmektedir. Beden hareketleri söz konusu olduğunda ise görsel kanal ortaya çıkmaktadır. 

Göz, beden ifadelerini ışık dalgaları halinde alarak bunları sinirsel dalgalara dönüştürmekte ve beyinde bunları 

yorumlamaktadır (Bıçakçı, 2004, s. 19). 

 

Geribildirim 

 

Geribildirim, iletişim sürecinde alıcının göndericiye verdiği cevap olarak tanımlanmaktadır ve göndericinin 

alcıya mesajını iletmesinde ne denli başarılı olduğunu göstermektedir (Robbins, 2005, s. 300). Alcı tarafından 

verilen geri bildirim sözel olabileceği gibi sözsüz de olabilmektedir. Geri bildirim iletişimin sağlıklı bir şekilde 

işleyebilmesi için çok önemli unsurlardan biridir (Sen, 2007, s. 16). 

 

5. İletişim Engelleri ve İletişimi Geliştirme Yöntemleri 

 

5.1. İletişim Engelleri 

 

Kişiler arasında meydana gelen çatışmaların en sık görülen nedeni zayıf iletişimdir. İnsanlar gün içinde uyanık 

olduğu sürenin yaklaşık %70’ini iletişim kurarak  (yazarak, okuyarak, konuşarak ve dinleyerek) geçirmekte 



536 

 

olduklarından başarılı bir grup performansının önündeki en büyük engellerden biri“etkin iletişim eksikliği”dir 

(Snigh, 2010,s. 201). 

İletişim sürecinin başarılı olması alıcının göndercinin iletmek istediği mesajı doğru bir şekilde anlaması ile 

mümkün olmaktadır. Bu çok basit bir durum gibi görülmesine karşın sağlıklı bir iletişim kurulmasını 

engelleyen çok sayıda unsur bulunmaktadır. Bu nedenle gönderilen mesajların ancak bir kısmı doğru ve 

eksiksiz olarak anlaşılmaktadır (Guffey, Rogin, Rhodes, 2010, s.12). Literatürde etkili bir iletişimi engel olan 

çok sayıda faktörden bahsedilmektedir. Bunlardan üzerinde sıklıkla durulanlar şu şekilde ifade edilebilir: 

 

Filtreleme 

 

Göndericinin kendini iyi biri gibi göstermek adına kasıtlı olarak mesajını değiştirerek alıcıya ulaştırması olarak 

ifade edilebilir. Bu duruma bir çalışanın üstüne duymak istediği şeyleri söylemesi örnek olarak verilebilir 

(Schermerhorn, 2011, s. 417). 

 

Algıda Seçicilik 

 

İnsanlar günlük yaşantıları içerisinde bir mesaj bombardımanı altında bulunmaktadırlar ve kendilerine ulaşan 

bu mesajlardan ancak bir bölümünün kodlarını çözerek yorumlamaktadırlar (Blundel, Ippolito, 2008, s. 30). 

Alıcı gönderciden gelen mesajları ihtiyaçları, deneyimleri, geçmiş yaşantıları ve diğer kişisel özellikleri 

temelinde seçmektedir (Robbins, 2005, s.316).  

 

Duygular 

 

Kişilerin sahip oldukları ruh hali de iletişim sürecini etkileyen unsurlardan biridir. Gönderici tarafından iletilen 

aynı mesaj alıcı tarafından kızgın ya da mutlu olduğunda farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Bununla 

birlikte depresyon ya da çok mutlu olma gibi aşırı duygusal ruh halleri de etkin bir iletişim sürecinin 

oluşmasını engellemektedir (Robbins, 2005, s. 316). 

 

Kullanılan Dil 

 

Gerek göndercinin gerekse alıcının dil becerilerinin gelişmemiş olması iletişimi engelleyen unsurlardan bir 

tanesidir. Kelime bilgisinin yetersizliği, noktalama işaretlerinin, vurgulamaların yanlış olarak kullanılması ayıca 

özellikle sözel olarak kurulan iletişimde dinleme becerisinin gelişmemiş olması sağlıklı bir iletişim kurulmasının 

önünde engeller oluşturmaktadır (Guffey, Rogin, Rhodes, 2010,s. 13). 

 

Aşırı Bilgi Yüklemesi 

 

Bilgi yüklemesi bir kişinin çok kısa bir zamanda çok fazla bilgi akışına maruz kalması olarak ifade edilebilir 

(Gene, Thakur, 2006, s. 399). İnsanlar kendilerine gelen mesajları açımlayarak yorumlama konusunda sınırlı 

kapasiteye sahiptirler. Alıcıya gönderilen mesajlar bu kapasiteyi aştığı durumlarda aşırı bilgi yüklemesi söz 

konusu olmakta ve iletişim süreci kesintiye uğramaktadır (Tyagi, Misra, 2011,s.29). 

 

Fiziksel Faktörler 
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İletişim sürecini engelleyen fiziksel faktörler gürültü, mesafe ve zaman olarak ifade edilebilir. Özellikle zaman 

ve mesafe iletişim sürecinin düzgün bir şekilde işlemesini etkilemektedir. Günümüzde telefon ve internet 

kullanımı iletişimi, zaman ve mekan açısından oldukça kolaylaştırmıştır. Ancak zaman zaman yaşanabilecek 

mekanik aksaklıklar iletişimi kesintiye uğratabilmektedir (Sudan, Kumar, 2003 s.55). İletişim süreci üzerinde 

etkili olan bir diğer fiziksel faktör ise gürültü olarak belirtilebilir. Gürültü iletişim sürecinde mesaj alışverişini 

etkileyen önemli bir unsurdur. Gürültü mesajın alacıya ulaşmasını engelleyerek, iletişimi kesintiye 

uğratabilmektedir (Bartol, Martin, 1991, s. 525).  

 

Kültürel Faktörler 

 

Kültür kişilerin düşünce ve davranışlarını şekillendiren bir unsurdur. Uluslar, meslekler, örgütler ve diğer 

sosyal gruplar farklı kültürlere sahiptirler ve bu kültürel farklıklılar iletişim sürecinde de etkili olmaktadır 

(Blundel, Ippolito, 2008, s.40). Her şeyden önce kültür farkı kelime ve işaretlerin anlamlarını da 

farklılaşmaktadır. Bir kelimenin ya da işaretin anlamının iyi tercüme edilmediği durumlarda gönderici ile alıcı 

arasında sağlıklı bir iletişim kurulması da zorlaşabilmektedir. Bu nedenle etkin bir iletişimin önündeki kültürel 

engelleri kaldırmak gerekmektedir (Erdoğan, 2007, s. 430). 

 

Mesaj Verme Şekli 

 

Göndericinin mesajı iletme şekli iletişim sürecinin başarısını etkileyen unsurlardan biridir. Özellikle iş 

hayatında mesajın içeriğine bağlı olarak mesaj verme şeklinin de değiştirilmesi sağlıklı bir iletişim kurulması 

açısından önemlidir. Örnek olarak eğer iletilecek mesaj çok karmaşıksa bu durumda mesajın sözel olarak 

değil de yazılı olarak alıcıya iletilmesi mesajın akılda tutulması açısından daha etkin olabilecektir. Çatışma 

durumlarında ise sözel iletişim kurulması çatışmanın çözümü açısından daha etkin bir yöntem olarak ifade 

edilebilir. Özellikle yüz yüze kurulan sözel iletişimde gerek mesajı gönderen gerekse alıcı durumunda olan kişi 

birbirlerinin beden dili hareketlerini gözlemleme şansına da sahip olmaktadırlar (Krizan ve diğerleri, 2008, s. 

17). 

 

5.2. İletişim Geliştirme Yöntemleri 

 

İletişim engellerinin aşılması ve iletişimi geliştirmek öncelikle iletişime engel olan unsurların ortadan 

kaldırılması ile mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra etkin bir iletişimden söz edebilmek ve de iletişimi 

geliştirmek için gerekli olan önemli noktalar şu şekilde ifade edilebilir:  
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Mesajı Dikkatlice Oluşturmak 

 

Başarılı bir iletişim için alıcının çabası kadar göndericinin de doğru davranması gerekmektedir. Gönderici 

mesajını doğru bir şekilde oluşturmalı, alıcıyı yanıltmamalıdır. Gönderici iletişimin amacına en uygun mesajı 

oluşturmalı en uygun yöntemle bunu alıcıya ulaştırmalıdır (Erdoğan, 2007, s. 409). 

 

Empati Kurabilme 

 

İletişim sürecinde göndericinin dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi de olaylara alıcı tarafından 

bakabilme, kendini alıcı yerine koyabilme yani empati kurabilmedir. Bu yetenek, mesajın hazırlanmasında 

göndericiye, alıcının istek ve arzularını, sosyo-kültürel durumunu, duygularını, vb. dikkate almasını 

sağlamaktadır (Eren, 2004, s. 373). 

 

Aktif Dinleme 

 

İletişim sürecinin etkin bir şekilde işleyebilmesi için en önemli unsurlardan biri de aktif dinlemedir. Duymak 

normalde insanların kontrolü altında olmayan pasif bir süreçtir. Ancak insanlar, onlar için ilgi uyandıracak 

mesajlarla karşılaştıklarında duymayı keserek dinlemeye başlamaktadırlar. Aktif dinleme ise gelen bilgiyi 

işleme sürecine aktif olarak katılmayı ifade etmektedir. Aktif bir dinleyici kendine aktarılan bilgiyi yeteri kadar 

anlamadığı durumlarda bazı eylemlerde bulunmaktadır. Kişi öncelikle, kendisine aktarılan bilginin yetersiz ya 

da tutarsız olduğunun farkına varmakta, bu bilginin hangi konularda eksik ve tutarsız olduğunu belirlemekte 

ve de bu durumu açıklığa kavuşturabilmek adına konuşmacıya sorular sormakta ya da tekrarlarda 

bulunmasını istemektedir (Ellis, 2003, s. 17).  

 

Geribildirim Verme  

 

İletişim sürecinin etkinliğini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi de geribildirim vermek olarak 

belirtilebilir. Bu sayede gönderici, alıcının mesajını doğru ve eksiksiz bir şekilde anlayıp anlamadığını izleme 

şansına sahip olmaktadır. Geribildirimin etkili ve yararlı olması için bazı özelliklere sahip olması gereklidir. 

Bunlar şu şekilde belirtilebilir (Schermerhorn, 2011, s. 424): 

 Geribildirim verirken dolaylı anlatımlardan kaçınılmalı, gerçek duygular, gönderici ve alıcı 

arasında güven temelinde direkt olarak ifade edilmedir. 

 Geribildirim genel değil spesifik olmalıdır.  

 Geribildirim zaman geçtikten sonra değil, zamanında olmalıdır. 

 Geribildirim verilecek kişi bu bilgiyi bekliyor olmalıdır. 

 Geribildirim uygun ölçüde yapılmalı, asla geribildirimde yapılırken ölçü aşılmamalıdır. 

 

6. İletişim Türleri 

 

İletişim türlerini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olarak üç grup altında toplayarak incelemek mümkündür. 

Bunlar şu şekilde belirtilebilir: 
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6.1. Sözlü İletişim 

 

Sözlü iletişim insanlar arasında sözel olarak kurulan iletişim türüdür. Yüz yüze yapılan görüşmeler, telefon 

görüşmeleri, toplantılardaki konuşmalar, sözlü brifingler, halka yapılan sunumlar. Sözlü iletişim şekillerine 

örnek olarak verilebilir (Tutar, 2009, s. 87-88). Sözlü iletişimin en büyük avantajı hızlı olması ve geribildirimi 

anında almaya/vermeye olanak sağlamasıdır. Geribildirimin anında gerçekleşmesi ile gönderici ile alıcı 

arasında oluşabilecek yanlış anlaşılmalar anında çözümlenmekte ve daha sağlıklı bir iletişim 

kurulabilmektedir. En büyük dezavantajı ise mesajın başka insanlara aktarılmak istendiğinde bozulmalara 

uğrayabilmesidir. Çünkü her kişi mesajı kendine göre yorumlamakta ve karşı tarafa ulaştırılan mesaj çoğu 

zaman orijinal mesajla çok farklı olmaktadır (Robbins, 2005, s. 302).  

 

6.2.Sözsüz İletişim 

 

Mahrebian ve Ferris (1967) tarafından yapılan bir araştırmada bir iletişim sürecinde karşı taraf üzerinde 

sözlerin yalnızca %7, sesin % 38, beden dilinin ise % 55 oranında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir 

iletişim sürecinde karşı tarafın beden dili hareketlerini gözlemlemek ve buradaki ipuçlarını yakalamak 

iletişimin etkinliği açısından önemlidir (Robbins, 2005, s. 305).  

Sözsüz iletişim, beden hareketleri, jestler, ses tonu, vurgulamalar, vb. gibi sözel olmayan birçok unsuru 

içermektedir. Bu ifadeler sözlerin ağızdan çıkan anlamlarını etkilemektedir. Bununla birlikte fiziksel görüntü, 

kıyafetler, kullanılan aksesuarlar, yüz ifadeleri gibi unsurlar da sözsüz iletişim içerisinde yer almaktadır 

(Wood, 2010, s. 122) Sözsüz iletişim çoğu zaman sözlü iletişime göre daha güvenilir mesajlar vermektedir. 

İnsanlar mesajlarını iletirken sözlerini değiştirebilmektedir. Ancak beden dilini kontrol edebilmeleri bu kadar 

kolay olamamaktadır. Birçok insan karşılarındaki kişilerin sözsüz iletişim mesajlarına daha çok önem 

vermektedir. Bununla birlikte sözel iletişimin başlangıç ve bitiş noktaları bulunmaktadır. Ancak sözsüz iletişim 

süreklilik arz etmektedir. Sözel iletişim sona erse de beden hareketleri, yüz ifadeleri, vb ile kişiler mesaj 

vermeye devam etmektedirler (Wood, 2009, s. 132) 

 

6.3. Yazılı İletişim 

 

Yazılı iletişim, notlar, mektuplar, faks mesajları, elektronik postalar, örgütlerdeki raporlar, bültenler ve diğer 

yazı arayıcılığıyla iletilen kelime ve sembolleri içermektedir. Yazılı iletişimin kullanılmasının en büyük nedeni 

kanıtlanabilir ve de somut olmasıdır. Bu sayede gönderici ve alıcı aralarında kurdukları iletişimi kayıt altına 

alabilmektedirler. Ayrıca mesajın içeriği ile ilgili akla takılan bir soru olduğunda yazılı mesaja tekrar 

başvurabilmek mümkün olmaktadır. Yazılı iletişim sözlü iletişime oranla yazarken kelime seçiminde daha 

dikkatli olmayı sağlamaktadır. Yazılı iletişim sözlü iletişime oranla mesaj üzerinde daha çok düşünmeye imkan 

vermektedir. Bu nedenle yazılı iletişimde iletilen mesajlar daha mantıklı ve açık olmaktadır (Robbins,2005, s. 

303). 

Bununla birlikte yazılı iletişim zaman alıcı bir iletişim türüdür. Sözlü iletişimle 10-15 dakikada anlatılabilecek 

bir konu yazılı iletişim söz konusu olduğunda 1 saat zaman alabilmektedir. Yazılı iletişimin bir diğer önemli 

dezavantajı da sözlü iletişimle kıyaslandığında geri bildirim almak konusunda zayıf olmasıdır. Sözlü iletişimde 

alıcı gönderici tarafından gelen mesaja hızlı bir şekilde cevap verebilmektedir. Oysa yazılı iletişimde alıcının 

mesajla cevap verebilmesi bu kadar hızlı bir şekilde olamamaktadır (Robbins,2005, s. 303). 

 



540 

 

7. İletişim Şekilleri 

 

İletişim şekilleri iletişim kurulan taraflara göre farklılıklar göstermektedir. Temel olarak dört tip iletişimden 

bahsetmek mümkündür. Bunlar; kişinin kendi ile iletişimi, kişilerarası iletişim, grup iletişimi ve örgütsel 

iletişim olarak belirtebilir (West, Turner, 2009, s. 8). 

 

7.1. Kişinin Kendi İle İletişimi 

 

İnsanın kendi içinde kurduğu iletişim türüdür. Bu iletişim insanın kendi iç dünyasında gerçekleştirdiği içsel 

konuşmaları ya da hayalleri içermektedir (West, Turner, 2009, s. 8). Yapılan araştırmalar, insanın kendi ile 

iletişim kurmazsa bir süre sonra kendi iç dünyası ile bağlantısının kopacağını ve bu durumun da büyük bir 

mental rahatsızlığa yol açabileceğini göstermektedir. İnsanın içsel iletişimi, olayları kendi içerisinde 

şekillendirme ve bunlarla ilgili kanaatlere ulaşma, planlama, analiz etme, düşünce ve mesajları yorumlama 

konularında insana yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda yeni fikirlerin oluşması, yeni kararların alınması ve 

sorunların çözümüne de imkan vermektedir (Debasish, Das, 2009, s 13). 

Kişinin kendi ile iletişiminde bahsedilmesi gereken önemli konulardan biri de kişinin kendini tanıma ve 

dışarıya yansıtma derecesini gösteren Johari Penceresidir. Joseph Luft ve de Harrington Ingham tarafından 

geliştirilen Johari Penceresi kişinin açığa çıkardığı alanları ile açığa çıkarmadığı, kendi içinde sakladığı alanları 

göstermektedir. Bu alanlar Şekil 3’de görülmektedir (Fielding, 2006, s. 108). 

 

       Kişinin bildiği                           Kişinin bilmediği 

 

 

Başkalarının bildiği 

 

 

Başkalarının bilmediği 

 

 

 

Şekil 3: Johari Penceresi 

 

Açık Alan: Kişinin kendi tarafından da başları tarafından da bilinen alandır. Bu alanda insanlar umutlarını, 

beklentilerini ya da korkularını çekinmeden diğer insanlarla paylaşmaktadırlar.  

 

Kör Alan: Bu alan başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği alanıdır. Başkalarının bir kişi hakkında 

edindiği izlenimlerle ilgilidir. 

 

Saklı Alan: Bu alan kişinin bildiği ancak başkalarının bilmediği alandır. Kişi bilinçli olarak bazı yanlarını 

gizlemek istemektedir. 

 

Bilinmeyen Alan: Bu alan ise kişinin de başkalarının da bilmediği, karanlık alandır. 

 

 

 

AÇIK ALAN 

 

 

 

KÖR ALAN 

 

 

SAKLI ALAN 

 

 

 

BİLİNMEYEN ALAN 
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Etkili bir iletişim süreci için Johari Penceresinde yer alan “açık alan”ın genişletilmesi “bilinmeyen alan”ın 

daraltılması gerekmektedir. Yani başka bir ifadeyle etkili bir iletişim bireyin kendini açığa vurma derecesinin 

arttırılmasıyla mümkün olabilmektedir. 

 

7.2. Kişilerarası İletişim: 

 

Kişilerarası iletişim, “bireyler ya da küçük gruplar arasında karşılıklı güvene dayanan, ilişkiler ağı oluşturan, 

bilgi ve duyguların paylaşılmasını amaçlayan çift yönlü sözlü ve sözsüz etkileşim süreci” olarak tanımlanabilir. 

Araştırmacılar bir iletişimin kişilerarası iletişim sayılması için, iletişime katılanların belirli bir yakınlık içerisinde 

yüz yüze olması, tek yönlü değil iki yönlü karşılıklı bir mesaj alışverişinin olması ve etkileşimde mesajların 

iletilmesinin sözlü ve sözsüz olarak zaman ve mekan birliği içinde olması gerektiğini belirtmektedir (Siyez, 

2010, s. 70).  

Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler bilgi/sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak 

iletişimi sürdürmektedirler. Kişilerarası iletişimde taraflar karşılıklı olarak gönderici ve alıcı konumuna 

geçmekte ve birbirlerinden en üst derecede geribildirim almaktadır (Tutar, 2009, s. 95). Kişilerarası iletişimin 

sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ise tarafların becerisine bağlı bulunmaktadır. Bu becerinin gelişebilmesi için 

de kişi karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlayıp bunum nedenlerini ve kaynaklarını değerlendirebilme 

yeteneğine sahip olmalıdır (Bıçakçı, 2002, s. 69). 

Kişilerarası iletişimin en büyük avantajı karşımızdaki kişilerle daha açık ve kolay bir şekilde iletişim kurmaya 

olanak vermesi olarak ifade edilebilir. Kişilerarası iletişim örgüt içinde ya da örgüt dışında kurulabilmektedir. 

Özellikle örgütlerde kişilerin birbirleri ile kurdukları kişilerarası ilişkiler örgütsel amaçların başarılabilmesi için 

önem arz etmektedir. (Debasish, Das, 2009, s. 13).  

 

7.3. Grup İletişimi 

 

Sosyal bir varlık olan insan çeşitli sosyal yapılar içinde yer almaktadır. Bu yapılardan biri de gruplardır. Sosyal 

grup, “yüz yüze etkileşim içinde bulunan, grup içindeki üyelerin varlığından haberdar olan, kendisini ve 

diğerlerini bu grubun üyesi olarak hisseden, belirli ortak amaçların gerçekleştirilmesi için birbirini destekleyici 

yönde hareket eden, karşılıklı olarak birbirine bağımlı, iki veya daha fazla bireyden oluşan birliktelik” olarak 

tanımlanabilmektedir (Kaya, 2010, s. 21). Örgütsel açıdan bakıldığında ise gruplar her örgütün temel 

parçalarından biri olarak değerlendirilebilir ve bu bağlamda grup, ortak bir amaç için bir araya gelmiş iki veya 

daha fazla kişi olarak ifade edilebilir (Fielding, 2006, s. 67). İnsanlar çeşitli sosyal gruplar içerisinde yer 

almakta ve bu gruplar içerisinde diğer üyelerle sürekli olarak iletişim halinde bulunmaktadır. İnsanların grup 

içerisinde kurduğu iletişim grup iletişimi olarak adlandırılmaktadır. 

 

7.4. Örgütsel İletişim 

 

Örgütsel İletişim, örgütte meydana gelen ve de örgütsel amaç için yapılan iletişim olarak tanımlanabilir 

(Tutar, 2009, s. 158). İletişim olmadan bir örgütün var olması mümkün olmamaktadır. Örgüt insanlardan 

oluşan bir yapıdır. Bu yapı içerisinde yer alan insanlar arasında bir etkileşim olmadığı durumda örgüt sosyal 

bir yapı olarak var olamamaktadır. İletişim bir örgütte amaçların paylaşılması ve de koordinasyon 

sağlanmasında temel mekanizmadır (Martin, Fellenz, 2010, s. 264).Bunun yanı sıra iletişim planlama, karar 

verme güdüleme ve denetim işlevlerinin yerine getirilmesinde de çok önemli bir rol oynamaktadır (Tutar, 

2009, s. 167). 
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Robbins, (2005, s. 299) örgütsel iletişimin örgüt içinde başlıca dört amaca hizmet ettiğini belirtmektedir. 

Bunlar: Kontrol, motivasyon, duygusal ifade ve bilgi aktarımı olarak ifade edilebilir. 

 

Kontrol: Örgütlerde hiyerarşik bir otorite ve çalışanların uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. 

İletişim, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemekte ve bu şekilde kontrole olanak vermektedir. 

Motivasyon: İletişim; çalışanlara ne yapmaları gerektiğini, işlerini yapmadaki başarılarını, performansları 

nasıl yükseltebileceklerini açıklayarak onların motivasyonlarını geliştirmektedir. Örgütlerde belirli hedefler 

çizmek, hedefe doğru ilerlemeyle ilgili geribildirim sağlamak, istenen davranışları güçlendirmek iletişim ile 

mümkün olmaktadır. 

Duygusal İfade: Grup içinde meydana gelen iletişim de, kişilerin rahatsızlıklarını ve memnuniyetlerini dile 

getirdikleri temel bir mekanizmadır. Bu nedenle iletişim hislerin duygusal ifadesi ve sosyal ihtiyaçların yerine 

getirilmesi için bir serbestlik alanı sağlamaktadır. 

Bilgi Aktarımı: İletişim son olarak karar vermeyi kolaylaştırmaktadır İletişim, karar vericilere veriler 

sağlayarak ve alternatif seçenekleri göstererek yardımcı olmaktadır. 

Örgütsel iletişim biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim olmak üzere iki gruba ayrılarak incelenebilmektedir. 

İletişim eğer biçimsel bir grupta örgütleyicinin önerdiği şekilde gerçekleşiyorsa, “biçimsel iletişim”, 

örgütleyicinin düzenlediği şeklin dışında ve biçimsel olmayan bir grup ilişkisine bağlı olarak gerçekleşiyorsa, 

“biçimsel olmayan iletişim”den söz edilmektedir.(Erdoğan, 2007,s. 419). 

 

7.4.1. Biçimsel iletişim 

 

Biçimsel iletişim bir işletmenin örgütsel yapısı doğrultusunda oluşan iletişim sistemidir. Biçimsel iletişime bağlı 

olarak üst ve ast arasındaki örgütsel ilişki işlerlik kazanmaktadır. Biçimsel iletişim, otorite kaynağına, 

otoritenin dağılım şekline, sorumlulukların üstleniş biçimine göre düzenlenen özeli bir iletişim ağı içerisinde 

gerçekleşmektedir (Tutar, 2009, s.169) 

Biçimsel iletişimin örgüt içerisinde birtakım avantajları bulunmaktadır. Bunlar, biçimsel iletişim öncelikle örgüt 

içerisinde bilginin önceden belirlenmiş kanallarla ilgili bölümler aktarılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda 

özellikle büyük ölçekli işletmelerde iletişim ağları örgütü bağlayıcı, bütünleştirici bir rol oynamaktadır. Gerekli 

bilgiyi doğru yerde ve doğru zamanda sağlayarak örgüt içerisinde koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını 

kolaylaştırmaktadır. Ayrıca biçimsel iletişim kanalları üst düzey yöneticilerin birçok bilgi içerisinden kendileri 

için gerekli olanları seçmesine yardımcı olmaktadır (Debasish, Das, 2009, s.16). 

Bunun yanı sıra biçimsel iletişimin dezavantajları ise şu şekilde sıralanabilir: Zaman alıcı ve maliyetli bir 

iletişim türüdür. Hat yöneticilerine ekstra bir iş yükü yaratmaktadır. Zaman zaman bilgiler iletişim kanalları 

içerisinde kaybolmakta, filtrelenmekte ya da bozulmalara uğrayabilmektedir. Üst düzey yöneticilerle orta 

kademe yöneticiler ve astlar arasında kopukluk yaratabilmektedir (Debasish, Das, 2009, s. 16). 

 

7.4.1.1. Biçimsel iletişim türleri 

 

Örgüt içerisinde biçimsel iletişim üç şekilde olmaktadır. Bunlar, dikey, yatay ve de çapraz iletişim olarak 

belirtilebilir. Dikey iletişim ast ve üst arasındaki iletişimdir. Yatay iletişim ise örgütte aynı kademede bulunan 

çalışanlar arasında gerçekleşen iletişimdir. Çapraz iletişim ise örgüt hiyerarşisinde farklı bölümler ve farklı 

seviyeler arasında kurulan iletişim türüdür. 
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Dikey İletişim 

 

Hiyerarşideki iki veya daha fazla seviye arasındaki bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir. Bu iletişim türü 

aşağıdan yukarı ve de yukarıdan aşağı olmak üzere ikiye ayrılır (Bartol, Martin, 1991, s. 536)  

Yukarıdan aşağı doğru yapılan iletişimde yöneticiler tarafından işletme amaçları ve bu amaçların 

gerçekleşmesi için yerine getirilmesi gereken görevlerin neler olduğu, işletmenin politika ve prosedürleri, 

dikkate alınması gereken önemli problemler ve çalışanların performanslarına ilişkin geribildirimler 

aktarılmaktadır. Aşağıdan yukarıya doğru iletişimde ise alt kademelerden üst kademelere doğru işletme 

amaçların gerçekleşmesi ile ilgili ne tür işlemelerde bulunulduğuna yönelik geri bildirimler ve günlük 

problemlerle ilgili bilgiler aktarılmaktadır (Robbins, 2005, s. 301). 

 

Yatay İletişim 

 

Örgüt içerisinde eşit seviyede bulunanlar arasında kurulan iletişim türüdür. Bu iletişim türünde aynı 

kademede bulunan çeşitli örgüt birimleri bağlı oldukları üste gitmeden kendi aralarında yatay olarak iletişim 

kurmaktadır (Koçel, 2005, s. 550). Bu iletişim türünün çalışanların rahatlıkla duygu, düşünce ve fikirlerini 

paylaşabilmeleri gibi bir avantajı bulunmaktadır (Sen, 2007, s. 20). Bunun yanı sıra bu iletişimin diğer 

avantajları örgüt içinde koordinasyonun sağlanması, problem çözümünü kolaylaştırması, çatışmaların ortadan 

kaldırılması olarak sıralanabilir (Bartol, Martin, 1991, s. 539). 

 

Çapraz iletişim 

 

Çapraz iletişim örgütte çalışanlar arasında hem yatay hem de dikey olarak örgüt hiyerarşisinin farklı 

düzeylerinde ve farklı birimler arasında kurulmaktadır. Bu tarz iletişim genellikle örgüt şemalarında 

gösterilmemekle birlikte özellikle büyük ölçekli firmalarda çok önemli bir iletişim şekli olarak görülmektedir 

(Singh, 2010, s. 205). 

Çapraz iletişim karmaşık ve çok uzun dikey iletişim kanallarının ortaya çıkardığı sakıncaları gidermesi ve 

olağanüstü durumlarda kısa sürede işbirliğini sağlaması açısından önem taşımaktadır (Tutar, 2009, s. 176). 

 

7.4.1.2. Biçimsel iletişim ağları 

 

Örgüt içerisinde biçimsel iletişim kişiler ve gruplar arasında gerçekleşmektedir. Bu iletişim türünde kimin 

kiminle iletişim kuracağı belirlenmiştir. Buna bağlı olarak oluşturulan örgütsel iletişim modelleri zincir modeli, 

daire modeli, Y modeli, tekerlek modeli ve çok kanallı model olmak üzere beş gruba ayrılabilir (Martini 

Fellenz, 2010, s. 266).Bu modeller şu şekilde ifade edilebilir: 

 

Zincir Modeli 

 

Zincir ağda üyeler önceden belirlenen sırayla birbirleriyle iletişim kurmaktadırlar. Zincir ağları, görevleri 

birbirine bağlı kişilerin oluşturdukları gruplarda bulunmaktadır. Önceden belirlenen bir sırayla grup çalışması 

yapmak gerekince, zincir ağı söz konusu olmaktadır, çünkü grup üyeleri birbiriyle iletişim kurma ihtiyacı 

hissetmektedirler. Grup üyeleri arasında sınırlı etkileşim bulunduğundan zincir iletişim ağları takımlarda 

görülmemektedir (Sims, 2002, s. 152). 
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Şekil 4: Zincir Modeli 

 

Zincir iletişim ağı bölümler arası yatay bir iletişim ağı olarak kullanılabileceği gibi dikey iletişim ağı olarak da 

kullanılabilmektedir. Dikey modelde, en güçlü kişi zincirin tepesinde yer almaktadır. Zincir, geribildirim 

olanağı sağlamakla birlikte, gönderici ve alıcı arasında birçok bağlantı yer alabilmekte ve bu da mesajın 

bozulmasına yol açabilmektedir. Zincir ağ modeli iletişimin işleyişinde yavaş olabilmekte ve aşırı bilgi 

yüklemesine maruz kalabilmektedir. Böyle bir ağ genelde göreceli olarak kararların yavaş verilmesine yol 

açmakta ve bu kararların kalitesi de büyük oranda ağ liderine bağlı bulunmaktadır (Snigh, 2010, s. 206). 

 

Y Modeli 

 

“Y” iletişim ağı, zincir ağına benzemektedir. Statüleri eşit olan iki üye, ters Y’nin üzerinde ya da altında 

konumlanmaktadır. Zincir ağda olduğu gibi, “Y” ağı da göreceli olarak daha az etkin bir şekilde geribildirim 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. “Y” iletişim ağı, zincir ağı kadar yavaş olmamakta ve çok mesajlar o kadar 

da çok bozulmaya maruz kalmamaktadır (Snigh, 2010,s. 206). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Y Modeli 

 

Bu iletişim modelinde, ilerleme asgari seviyededir. Karar kalitesi de hala lidere bağlı bulunmaktadır. “Y” 

modeli merkezileştirme sağlamakta, bu da bir üyenin diğer üç üyeye doğrudan ulaşmasına olanak 

vermektedir. Bu, sonuç olarak merkezdeki kişi için fazla bilgi yükü anlamına gelmektedir (Singh, 2010, s. 

106. ). 

 

Daire Modeli 
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Bu modelde, grup üyelerinin birbirleriyle iletişim kurma olanakları fazla olmaktadır. Grup üyeleri benzer 

tecrübe, inanç, uzmanlık alanları, geçmiş, hatta grup çalışmalarındaki oturma yerlerine sahip olan çalışma 

arkadaşlarıyla iletişim kurmaktadırlar (Sims, 2002,s.152). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Daire Modeli 

 

Bu iletişim ağı, her üyenin diğer iki üyeyle doğrudan iletişim kurmasını sağlamakta bu da karar kalitesini 

arttırmaktadır (Snigh, 2010, s. 206). Bununla birlikte etkinliği en düşük modeldir. Çünkü grup organize 

olmaktan çok uzaktır ve de lider belirsizdir. En çok çalışma faaliyeti bu modelde görülmekle birlikte iş 

performansı yavaş ve düzensizdir. Ancak karmaşık problemleri çözmede ve yeni durum ve görevlere uyum 

sağlamada tekerlek modeline göre daha başarılıdır. Üyeler arasında en çok tatmin yaratan modeldir, çünkü 

kararlar büyük ölçüde tam katılım ile alınmaktadır (Oktay, 2000, s. 300). 

 

Tekerlek Modeli 

 

Tüm ağlar arasında en çok merkezileşmeyi gösteren modeldir. Merkezindeki kişi diğer üyelerin tamamıyla 

doğrudan iletişim kurabilmektedir ve o kişilerin doğrudan iletişim kurdukları tek kişidir. Merkezileşme, iletişim 

sürecini, özellikle de karar verme sürecini hızlandırmaktadır. (Singh, 2010, s. 206). Ancak grubun problemleri 

artarak karmaşık hale gelince bağlantıyı sağlayan kişi üzerindeki talepler çoğalmakta bu da iletişimin 

etkinliğini ve verimliliğini azaltabilmektedir (Oktay, 2000, s. 300). 
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Şekil 7:Tekerlek Modeli 

 

Bu modelde grubun diğer üyeleri iyi performans sergilemek için birbirleriyle iletişim kurmak zorunda değildir. 

Bu iletişim modeli görev bağımsızlığı olan komuta gruplarında bulunur. Bu iletişim modeli gruplarda 

bulunmasına rağmen, takımlarda bulunmamaktadır. Çünkü takım çalışmasının yoğun etkileşimine izin 

vermemektedir(Sims, 2002, s. 152). Tekerlek modeli merkezdeki kişi dışındaki üyelerin en düşük seviyede 

tatmin duyduğu iletişim modelidir (Oktay, 2000, s. 300). 

 

Çok Kanallı İletişim Modeli 

 

Çok kanallı iletişim ağı üyelerin birbirleriyle doğrudan iletişim kurmasına olanak sağlamaktadır. Bu iletişim ağı, 

yüksek kalitede karar verilmesini sağlamakta ve mesajlar daha az bozulmaya uğramaktadır (Snigh, 2010, s. 

206). Üst yönetim takımları, çapraz fonksiyonel takımlar ve kendi kendilerini yöneten takımlar genelde bu 

iletişim modeline sahip olmaktadırlar (Sims, 2002, s. 152). 

Bu model karmaşık problemlerin çözümü için tüm grup üyelerinin yüksek bir derecede katılımı gerektiren 

durumlarda idealdir. Liderliğin kimde olduğu belirsiz olduğu bu modelde üyelerin hepsi yüksek oranda iş 

tatmini elde etmektedir (Oktay, 2000, s. 300). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Çok Kanallı İletişim Modeli 
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Bu modelin bir dezavantajı hem bilgi alış-verişi için hem de karar vermek bakımından zincir ağı kadar yavaş 

olmasıdır, bunun nedeni de meydana gelen iletişim miktarının çok fazla olmasıdır (Snigh, 2010, s. 206). 

Bununla birlikte bu model hızlı karar vermeyi gerektiren kriz durumlarında çok geçerli bir model değildir. Bu 

durumlarda tekerlek modeline dönüşme eğilimi göstermektedir. 

 

7.4.2. Biçimsel olmayan iletişim 

 

Örgüt içerisinde yalnızca biçimsel iletişim kanalları bulunmamaktadır. Örgüt içerisindeki dedikoduları ve 

söylentileri taşıyan biçimsel olmayan iletişim kanalları da bulunmaktadır. Biçimsel olmayan iletişim kanalları 

yöneticilerin çalışanlarının moral ve problemlerini öğrenmek için çok önemli kaynaklardır. Yapılan araştırmalar 

dedikodunun en önemli örgütsel iletişim kaynağı olduğunu göstermektedir (Guffey, 2006, s. 24) 

Örgütlerdeki resmi olmayan iletişim ağları çalışanlar tarafından yaratılmaktadır. Bunlar, doğal ve spontane 

insan etkileşimiyle ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşimler çay saatlerinde, yemek odalarında ve insanlar nerede 

grup halinde dururlarsa oralarda meydana gelmektedir. Bu iletişim türü çoğunlukla söylenti içermektedir. 

(Snigh, 2010, s. 206). 

Bu iletişim şeklinin avantajları ise şu şekilde belirtilebilir: Örgüt üyelerine sosyal ihtiyaçlarını giderme 

konusunda tatmin sağlamakta, çalışanlar arasında daha iyi kişisel ilişkilerin gelişmesine olanak vermektedir. 

Hızlı bir iletişim şeklidir. Biçimsel iletişimin yarattığı boşlukları doldurmaktadır. Bununla birlikte dezavantajları 

ise şu şekilde sıralanabilir: Bu kanaldan akan bilgiler güvenilir değildir. Kişiler bilgi akışı ile ilgili sorumluluk 

duymamaktadırlar, bilgi, akışı genellikle söylenti şeklinde olmaktadır. Gizli bilgiler bu kanal aracılığıyla 

sızabilmektedir. Özellikle bu iletişim kanalındaki dedikodu şeklindeki bilgiler eksik bilgiler şeklindedir 

(Debasish, Das, 2009, s. 17). İlgili literatürde kulaktan kulağa söylenti ya da dedikodu biçimsel olmayan 

iletişim kanalı olarak ifade edilmektedir. 

Kulaktan kulağa söylenti (dedikodu): Yönetim tarafından kontrol edilmeyen gayriresmi iletişim kanalıdır. 

Örgütte çalışanların çoğu bu iletişim türünü, resmi yönetim kanallarına oranla daha etkin ve güvenilir 

görmektedir. Ayrıca, iş yerindeki dedikoduların %80’i iş ile ilgilidir ve onun da %80’i genelde doğru 

olmaktadır. Örgütte belirsiz durumların yoğun ve çalışanların aklının karışık olduğu durumlarda genellikle 

biçimsel olmayan iletişim kanlarlı devreye girmektedir (Snigh, 2010, s. 206). 

 

7. İletişim Kanallarının Seçimi 

 

Etkili iletişimciler ve yöneticiler mesajlarını gönderirken uygun kanalları seçmeye önem vermektedirler. 

Kanalın bilgi zenginliği iletişim aracının taşıdığı bilgi miktarı ve bu kanalı kullanarak yapılan iletişimde 

gönderici ile alıcı arasında ortak bir anlayış sağlama oranına göre ölçülen bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Sims, 2002, s. 147). 

Yapılan araştırmalar iletişim kanallarının bilgiyi iletme konusunda farklı kapasitelere sahip olduğunu 

göstermiştir. Bazı iletişim kanalları bu konuda daha zengin olanaklar sunmaktadır. Bu kanallar bazı iletişim 

ipuçlarının yakalanabilmesi, daha hızlı geribildirim olanağı sunması, daha kişisel olması gibi bazı olumlu 

yönlere sahiptir. Diğerleri ise bu açılardan daha verimsizdiler. Şekil 3’de iletişim kanallarının bilgiyi iletme 

konusundaki verimliliğini görülmektedir (Robbins, 2005, s. 314). 
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Şekil 9: İletişim Kanallarının Bilgi Zenginliği 

  

Şekil 9’da da görüldüğü gibi yüz yüze iletişim kanal verimliliği konusunda en yüksek skora sahiptir. Bunun 

nedeni yüz yüze iletişimin iletişim süreci boyunca maksimum miktarda bilgiyi alışverişine olanak sağlamasıdır. 

Aynı zamanda yüz yüze iletişim tavır, yüz ifadeleri, jest ve mimikler gibi bazı iletişimsel ipuçlarının da 

yakalanabilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte yüz yüze iletişimde sözel ya da sözel olmayan geri 

bildirimler anında alınabilmektedir. Buna karşılık formal raporlar ve bültenler gibi yazılı iletişim kanalları en 

düşük skora sahip kanallardır (Robbins, 2005, s. 314). 

İletişimde kanal seçimi mesajın rutin ya da rutin olmamasına bağlı olarak değişmektedir. Rutin mesajlar ise 

basit ve doğrudan mesajlardır. Bunlar veri aktarımı, istatistikî bilgiler, daha önce üzerinde fikir birliğine 

varılmış ve anlaşılmış bilgilerin aktarımı gibi mesajladır (Daft, Marcic, 2009, s. 488). Yöneticiler rutin mesajları 

iletme konusunda düşük derece verimli görünen kanallarla etkin bir şekilde iletişim kurabilmektedir (Robbins, 

2005, s. 314). Rutin olamayan mesajlar ise belirsiz, alışılmadık durumlarla ilgili, yanlış anlaşılamaya çok 

müsait olan mesajlardır. Genellikle bu tür mesajlar zaman baskısı ve beklenmedik durumlarla karakterize 

edilmektedir. Yöneticiler rutin olmayan mesajları iletme konusunda ise yalnızca yüksek verimlilik gösteren 

kanalları kullanarak etkin iletişim kurabilmektedirler (Robbins, 2005, s. 314).  
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BEDEN DİLİ 

 

Kişiler arasında kurulan ilişkilerde iki tür iletişimden söz edilebilir. Bunlar sözlü iletişim ve sözsüz iletişim 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sözlü iletişimde “ne” söylendiği, sözsüz iletişimde ise “nasıl” söylendiği önem 

kazanmaktadır. Yapılan araştırmalar insanlar üzerinde etkili olanın kişilerin birbirlerine “ne” söyledikleri değil 

”nasıl söyledikleri olduğunu göstermektedir (Tayfun, 2010, s. 130). Mahrebian ve Ferris (1967) tarafından 

yapılan bir araştırmada da bir iletişim sürecinde karşı taraf üzerinde sözlerin yalnızca %7, sesin % 38, beden 

dilinin ise % 55 oranında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Sözsüz iletişim doğuştan gelen, içgüdüsel bir iletişim türüdür. Bu nedenle her insan bu sözsüz iletişimi 

okuyabilme yeteneğine sahiptir. Bu bilinçsizce yapılan bir eylemdir. Bununla birlikte beden dili hareketleri ve 

bunların ne anlama geldiği öğrenilerek bilinçli bir şekilde sözsüz mesajlar yorumlanabilmekte ve bu da kişiler 

arasında kurulan iletişimin etkinliğini arttırabilmektedir (Hagen, 2008, s. 4). 

İnsanlar beden dili ile vermiş oldukları mesajların ne anlama geldiğini bildiklerinde bunları kullanarak sözlü 

mesajlarını sözsüz mesajlarla destekleyebilmekte ve bu şekilde karşı taraf için çok daha inandırıcı ve etkili 

olabilmektedirler. Ancak beden dili ile ilgili mesajları doğru bir şekilde yorumlayabilmek için unutulmaması 

gereken önemli bir nokta bu mesajları birbirinden bağımsız değil bir bütünlük içerisinde değerlendirmesinin 

gerektiğidir (Pease, 2003, s. 17). 

Bu bölümde beden dili konusu çerçevesinde bölgesel alanlar, ellerin verdiği mesajlar, kolların verdiği 

mesajlar, el sıkışmalar, ayakların verdiği mesajlar, gözler ve bakışlar, baş hareketleri, aynalama, dokunma, 

farklı kültürlere beden dili, yalan işaretleri ve oturma açıları konularına değinilecektir.  

 

1. Bölgesel Alanlar 

 

İnsanlar içinde bulundukları ortamda farklı kişilere farklı mesafelerde durmaktadırlar. Edward T. Hall bu 

durumun nedeninin kişilerin birbirlerine karşı hissetmiş olduğu duygular olduğu öne sürerek dört farklı alan 

tanımlamıştır. Bunlar şu şekilde belirtilebilir (Pease ve Pease, 2006, s. 194) 

 

 Özel Alan: 15-46 cm arasında olan alandır. Bütün alanlar içerisinde kişi için en önemli olanıdır. 

Kişi bu alana yalnızca annesi, babası, çocuğu, eşi, yakın arkadaşları gibi çok yakın ilişki içinde 

olduğu kimselerin girmesine izin vermektedir.  

 Kişisel Alan: 46 cm ile 1.22 m arasında olan alandır. Bu uzaklık arkadaş toplantılarında, ofis 

partileri gibi sosyal ilişkilerde insanlarla araya konulan uzaklıktır.  

 Sosyal Alan: 1.22 m ile 3,6 m arasındaki alandır. Bu alana tamirciler, postacılar, işe yeni 

başlayan kişiler gibi çok fazla tanınmayan insanlar girmektedirler. 

 Genel Alan: 3,6 m ve sonrasını içeren alandır. Bu alana herkes rahatlıkla girebilmektedir. 
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ÖZEL ALAN 

  15-46 cm           KİŞİSEL ALAN 

      46 cm-1,22m            SOSYAL ALAN 

                     1,22 – 3,6 m           GENEL ALAN 

          3,6m ve üzeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Bölgesel Alanlar 

 

Bölgesel alanlar Şekil 1’de görülmektedir (Pease, 2003, s. 28). Her insan etrafında görünmez bir kişisel sınır 

çemberine sahiptir. İnsanlar özel alanları ihlal edildiğinde kendilerini rahatsız ve gergin hissetmektedirler. 

Çünkü bu alan kişiye ait bir bölgedir ve bu alan şiddetle savunulmaktadır (James, 2004, s. 59-60). Her ne 

şekilde olursa olsun kişilerin özel alanlarına müdahalede bulunmak gerginliğe sebep olmakta ve bu da iki kişi 

arasındaki sağlıklı iletişimi engelleyebilmektedir. 

En geniş alan ise genel alandır. Bu alanda yabancılara karşı insanlar kendilerini daha rahat hissetmektedirler. 

Eğer kalabalık önünde bir konuşma yapılıyorsa bu dinleyiciyle konuşmacı arasında olması gereken alandır 

(James, 2004, s. 60). 

 

2. Ellerin Verdiği Mesajlar 

 

Eller düşüncelerin ifadesinde en güçlü destekleyicilerdir (İzgören, 2006, s. 35). Birçok insan ellerinin 

kullanılmasına izin verilmediğinde konuşamayacaklarını dile getirmektedirler (James, 2004, s. 55). İnsanlar 

konuşurken el ve kol hareketlerinden yararlanarak ifadelerini güçlendirmeye ve desteklemeye 

çalışmaktadırlar. Bununla birlikte ellerin hareketinden bir insanın nasıl davranacağını kestirmek de 

mümkündür. Eller hem karmaşık hem de en çok duygu ifade eden organlardır (Tayfun, 2010, s. 152). 

 

Sembolik Hareketler 

 

Ellerle yapılan sembolik hareketler kültürden kültüre farklılık göstermekle birlikte genellikle birçok insan 

tarafından kullanılan hareketler şu şekilde ifade edilebilir (Goman, 2008, s. 108-109). 

-Başparmağın yukarıyı gösterdiği işaret genellikle “iyi iş çıkardın”, “tamam” veya “her şey yolunda” anlamını 

taşımaktadır. 

-Avucun parmaklar açık şekilde yere doğru baktığı ve de sağa sola sallandığı hareket “şöyle böyle” veya 

“olabilir” anlamına gelmektedir.  
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-Omuzları kaldırma, özellikle avuçları kaldırma hareketi ile birleştiğinde “o konuda hiçbir şey bilmiyorum ya da 

umursamıyorum” anlamına gelmektedir.  

-Başparmağı aşağı doğru çevirmek “kötü fikir” veya “hayır” anlamına gelmektedir. 

 

Avuç İçleri 

 

Açık avuç jesti doğruluk, dürüstlük, birlik ve teslimiyetle ilişkilendirilmektedir. Çoğu zaman, insanların yemin 

ederken ellerini kalbine götürdüğü görülmektedir. Bazı yerlerde ise insanlar mahkemede şahitlik yaparken 

kutsal kitaba el basmaktadırlar (Sharma, 2005, s. 17). 

Bir insan açık ve dürüst olmak istediğinde, bir elini ya da iki elini karşısındakine doğru uzatmaktadır. Birine 

açılmak isteyen kişi ise avuç içlerini yavaşça ona doğru göstermektedir. Bu hareket, bir kişisinin karşısındaki 

kişiye doğru şeyler söylediğini gösteren tamamen bilinçsiz bir harekettir. Yalan söyleyen biri ellerini arkasında 

kavuşturmakta, cebine koymakta ya da kollarını bağlayıp oturmaktadır (Sharma, 2005, s. 17).  

İnsanlar konuşma esnasında karşısındaki kişinin ellerini göremedikleri zaman şüpheye düşmektedirler. Çünkü 

beyin iletişim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak el hareketlerini temel almaktadır (Navarro, Karlins, 2010, 

s. 158). 

Üç temel avuç içi jesti vardır: 

1- Avuç içi yukarı doğru olan, 

2- Avuç içi aşağı doğru olan, 

3- Avuç içi yumruk şeklinde, parmakla işaret eden. 

Avuç içi yukarı doğru olan jest bir teslimiyet işaretidir. Bunun tam tersi, avuç içi aşağı doğru olan jest, talebin 

bir otorite tarafından verildiğini göstermektedir. Bu jest birine yapılınca, o kişi emir aldığını hissetmekte ve 

karşısındaki kişiye karşı düşmanca hisler de besleyebilmektedir. Eğer bu iki kişinin statüsü aynıysa, biri 

diğerinin bu isteğini yerine getirmeyi reddedebilmektedir. Avuç içi aşağı doğru yapılan talep astlar için kabul 

edilebilir nitelik taşımaktadır (Sharma, 2005, s. 18). 

Avuç içi yumruk şeklinde kapalıysa ve işaret parmağı da kişiye doğrultulmuşsa, bu bir gözdağı verme olarak 

yorumlanabilmektedir. İşaret eden parmak insanlar üzerinde çok olumsuz etkileri olan bir jesttir. Bunun 

yerine, insanlar üzerinde daha olumlu bir etki bırakmak için avuç içi yukarı doğru olan jestini kullanmak daha 

olumlu bir etki yaratmaktadır (Sharma, 2005, s. 18). 

 

Kenetlenmiş Eller 

 

Yapılan araştırmalarda kenetlenmiş ellerin kişilerin olumsuz bir yaklaşımı dizginlemeye çalıştıklarının ifadesi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böyle bir duruş sergileyen kişi inandırıcılığını kaybetmekte ve karşı tarafa 

anlaşmaya kapalı bir görüntü vermektedir (Pease ve Pease, 2006, s. 131). Bu hareketin üç ana konumu 

bulunmaktadır (Pease, 2003, s. 53):  

1) eller yüzün karşısında kenetlenmiş,  

2) otururken eller masanın üzerinde ya da bacakta,  

3) ayaktayken ellerin önde kenetlenmesi.  

Bu duruşların hepsi de kişinin olumsuz bir davranışı dizginlemeye çalıştığını gösteren bir hayal kırıklığı olarak 

yorumlanabilmektedir. 

 

Eliyle Ağzını Kapatmak 
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Elin yüzü kapatması genel olarak olumsuzluk, endişe, şüphe ve yalana dair bir ipucu olarak 

değerlendirilmektedir (İzgören, 2006, s. 55). Bu jesti genellikle aldatıcı sözler söyleyen kişi, yaptığını belli 

etmemek için kullanmaktadır. Bu jestte, eller ağzın bir kısmını kapatmakta baş parmak ise yanağa doğru 

bastırılmaktadır. Yalan söyleyen kişiler bu jesti çok sık kullanmaktadırlar. Fakat dinleyici bu jesti yaptığı 

zaman bu onun karşısındaki kişinin yalan söylediğini düşündüğünü ve bu durumdan rahatsız olduğunu 

göstermektedir.(Sharma, 2005, s . 50). 

 

Elin Çeneyi Okşaması 

 

Bu hareket bir karar verme sürecini ve yoğunlaşma isteğini ifade etmektedir. Dikkat ve yoğunlaşma isteğini 

gösteren bir diğer ipucu ise, işaret parmağının başı gösterdiği, elin ise yanağa dayalı olduğu duruştur 

(İzgören, 2006, s. 55).  

 

Buruna dokunmak 

 

Bu hareket aslında ‘eliyle ağzını kapatma’ hareketinin daha ince versiyonudur. Bu hareketi yaparken bazen 

insanlar burunlarının alt kısmını ovuşturmaktadır. Kişinin aklına olumsuz bir düşünce geldiğinde, bunu 

gizlemek için en hızlı yol eliyle ağzını kapatmaktır ya da daha ince yolu burnuna dokunmaktır. Ağız kapama 

hareketinde olduğu gibi, buruna dokunma jesti de konuşmacı tarafından yalanı saklamak için kullanılmakta, 

dinleyicinin bunu kullanması ise şüphe göstergesi olarak yorumlanmaktadır (Sharma, 2005, s. 51). 

 

Göz ovuşturmak 

 

Bu hareketle beynimiz aldatmacayı, şüpheyi ya da yalanı engellemektedir. Yalan söyleyen kişi bu hareketi 

yaparak, yalan söylerken karşısındakine bakmamış olmaktadır. Kadınlar gözlerini erkeklerden daha az ve 

yumuşak ovuşturmakla birlikte genellikle dinleyiciye bakmamayı tercih etmektedirler (Sharma, 2005, s. 51). 

İşaret parmağı ile göze dokunmak ise karşıdaki kişinin konuya ilgisinin, dikkatinin azaldığını ya da stres 

altında olduğunu göstermektedir (Hanisch, 2008, s. 37). Baş aşağı konumda ve her iki göz kapalı 

durumdayken işaret parmağı ile bir göze dokunma hareketi çocukça bir hareketi çağrıştırmakta ve bu kişinin 

yakınlık aradığı anlamına gelmektedir (Hanisch, 2008, s. 39). 

 

Kulak ovuşturmak 

 

Bu hareket dinleyicinin elini kulağının çevresine getirerek kötü şeyleri duymaktan kaçınmasını ifade 

etmektedir. Elini kulağına götüren bir dinleyicinin bu hareketi, yeterince dinlediği artık konuşmak istediği 

şeklinde yorumlanabilmektedir (Pease, 2003, s. 69). 

 

Kendine Dokunmak 

 

İnsanlar hoş olmayan bir durum yaşadıklarında, beyinleri normal konuma geçmek için bedeni rahatlatıcı bazı 

davranışlarda bulunmaya yönlendirmektedir. Yatıştırıcı davranışlar birçok şekilde görülebilmektedir (Navarro, 

Karlins, 2010, s. 41).  

Elleri vücuda temas ettirmek sakinleştirici bir etki yapmaktadır. Kendine dokunma hareketi, şaşırma, utanma, 

şüphe, kaygı gibi duyguları ifade etmektedir. Temas özellikle yüz ve ense gibi bölgelerde daha etkili 
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olmaktadır. Bir kişinin ensesine dokunması iç ya da dış stres yaratıcılarına karşın belirgin ve sık görülen 

yatıştırma hareketlerinden biridir (Goman, 2010, s. 112).  

Hoş olmayan bir durumla karşılaştıklarında kadınlar daha çok boyunlarına, kıyafetlerine, takılarına ya da 

saçlarına dokunurken erkekler ise yüzlerine dokunmayı tercih etmektedirler (Navarro ve Karlins, 2010, s. 47). 

 

Parmaklar Ağızda 

 

Genel olarak kişiler parmaklarını baskı altındayken ağzına götürme eğilimindedirler. Parmakları ağza götürme 

güven ihtiyacının dışa vurumu olarak belirtilebilir. Bu hareketi yapan bir kişiye garanti ve güvence vermek 

uygun bir davranış olarak değerlendirilebilir (Pease, 2003, s. 71). 

 

3. Kolların Verdiği Mesajlar 

 

İnsanların kollarını hareket ettirme derecesi, tutum ve duygularını tam olarak yansıtan önemli göstergelerdir. 

İnsanlar mutlu olduklarında kollarını serbest bir şekilde hareket ettirmektedirler. Olumsuz duygular ise fiziksel 

bir çöküntü yaratmaktadır. Üzüntü ya da korku durumunda kollar kapalı konuma gelmektedir. İnsanlar, 

yaralandığında, tehdit altında olduğunda, endişelendiğinde kollarını göğsün etrafını saracak şekilde 

kapatmaktadırlar. Bu davranış kişinin fiili veya sezilen bir tehlikeye karşı korunmasını sağlayan, hayatta 

kalmaya yönelik bir davranış şeklidir (Navarro, Karlins, 2010, s. 127-128). 

Bir engelin arkasına saklanmak kendimizi korumak için erken yaşlarda öğrenilmiş bir insan tepkisidir. Kendini 

tehdit altında hisseden çocuk masa, sandalye, vb. arkasına saklanır. İnsanlar yetişkin olmaya başladıkça da 

fiziksel şeylerin arkasına saklanma durumu makul bir davranış olmadığı için kollarını göğüslerinde sımsıkı 

kapatmaktadırlar. Bu şekilde istenmeyen durumlardan uzak durmaya yarayan bir barikat oluşturmaktadırlar. 

Ancak bu davranış kişi için bir savunma sağlamakla birlikte karşı taraf için olumsuz duygular uyandırmaktadır 

(Pease, 2003 s. 81-82).  

 

Standart Kol Kavuşturma Hareketi 

 

Bu hareket hoş olmayan bir durumdan saklanma girişimi olarak görülmektedir. Kol kavuşturma hareketini 

kırmanın en iyi yollarından biri karşıda bulunan kişiye kalem, kitap gibi bir şeyler uzatmaktır. Bu davranış o 

kişinin kollarını çözmesini ve bu şekilde açık bir tutuma kavuşmasını sağlamaktadır (Pease, 2003, s. 83). 

 

Kol Kavrama Hareketi 

 

Bu hareket kolların göğüs üzerinde tamamen çaprazlanmasından ve ellerin kolları kavramasından oluşur ve 

hemen hemen dünyanın her yerinde savunma anlamına gelmekte ve negatif duygular çağrıştırmaktadır. 

Araştırmalar, bir dinleyicinin kollarını kavuşturduğu zaman konuşmacı hakkında olumsuz duygulara sahip 

olmanın yanı sıra, söylenenlerle de pek ilgilenmediğini göstermektedir (Goman, 2008, s. 124).  

 

Güçlendirilmiş Kol Kavuşturma Hareketi 

 

Kol kavrama hareketine ek olarak kişi yumruklarını da sıkıyorsa bu, saldırgan ve savunmaya geçmiş bir 

durumu göstermektedir. Böyle bir durumda sözel ya da fiziksel bir saldırı beklenebilir. Saldırgan tavrın 

nedenini öğrenmek için edilgen, avuçların açık olduğu bir yaklaşım gerekebilir (Pease, 2003, s. 84). 



557 

 

 

Kısmi Kol Kavuşturma Engelleri 

 

Bu harekette ellerin biri diğer kolu kavramaktadır. Bulunulan ortamdaki insanlar çok fazla birbirini 

tanımıyorsa, kişiler kendilerini güvensiz hissetmekte ve kendilerine güven sağlamak için bu hareketi 

yapmaktadırlar. Genellikle bu hareket kadınlar tarafından yapılan bir harekettir (Pease ve Pease, 2006, s. 

99). 

 

Gizlenen Kol Kavuşturma Hareketleri 

 

Bu harekette ise tüm kol kavuşturma hareketleri gibi bir kol diğer kolu tutmak üzere bedenin önünü 

kapatmakta ancak kolları kavuşturmak yerine ellerden biri çanta, saat, gömlek kolu veya diğer kolun üzerinde 

ya da yakınında bulunan bir şeye dokunmaktadır. Kişi kendini bu şekilde güvende hissetmektedir (Pease, 

2003, s. 88).  

 

4. El Sıkışmalar 

 

El sıkışmalarda avuç içinin aşağıya baktığı durum karşı tarafa eşit bir ilişki kurma fırsatı vermediğinden en 

saldırgan el sıkışma stilidir. Avuç içi aşağıda olarak uzatılan gergin kol karşıdakini avuç yukarıda olarak karşılık 

vererek edilgen konuma geçmeye zorlamaktadır. İki elle el sıkışma ise karşısındakine güven vermek için 

yapılmakla birlikte yeni tanışılan biri tarafından hoş karşılanmayabilmektedir. El sıkışırken eli yeterince 

kavramamak ise zayıf bir karakter olarak algılanmaya neden olabilmekte, çok sıkı bir el kavrama da karşıdaki 

kişi için itici olabilmektedir. El sıkışırken bilek, dirsek ya da kol kavrama ise kişinin özel alanına girmek 

olduğundan bu tür el sıkışmalar çok yakın olunan kişiler için kabul edilebilir bir davranış olarak 

değerlendirilmektedir (Pease, 2003, s. 47-51). 

İş hayatında, ilk önce selam veren ve kendisiyle görüşülecek olan kişi elini uzatmalıdır. El sıkışmalarda her 

zaman sağ el uzatılmalıdır. El sıkışırken omza dokunulmamalı, bunun yerine göz teması kullanılmalıdır. İki el 

ile yapılan el sıkışması özellikle ilk iş görüşmelerinde uygunsuz bir harekettir (James, 2004, s. 61). 

 

5. Ayakların Verdiği Mesajlar 

 

Ayaklar insanın baş bölgesinden en uzakta bulunan uzuvlar olduğundan kişiler, konuşmaya başladıklarında 

ayaklarını unutmaktadır. Bu nedenle ayaklar vücudun en gerçekçi uzuvlarıdır. Yüz ifadeleri hangi sinyali 

verirse versin, ayakların bilinçsiz hareketi gerçek ruh halini ortaya koymaktadır (Schober, 2007, s. 39). 

İnsanların hoşlandıkları şeylere doğru yönelme eğilimleri vardır. Bu durum birlikte etkileşimde olunan kişileri 

de kapsamaktadır. Buna karşılık insanların hoşlanmadıkları şeylerden kaçıma eğilimi bulunmaktadır. Bu 

durumda da başka bir tarafa yönelme tercih edilmektedir. Kişi ayaklarını başka bir noktaya döndürdüğünde 

bu durum bir çözülme, bir uzaklaşma isteğini göstermektedir. Ayakların yön değiştirme davranışı kişinin 

bulunduğu yerden ayrılmak istediğini göstermektedir. Bulunduğu yerden ayrılmak isteyen kişiler, başka 

davranışlarda da bulunmaktadır. Kişi, eğer elleriyle dizlerini kavrarsa bu durum konuşmayı bir sonuca 

bağlayıp girmek istediğine işaret etmektedir. Bu hareketi genellikle vücudun öne doğru eğilmesi ve oturulan 

sandalyenin ucuna doğru gelinmesi izlemektedir (Navarro ve Karlins, 2010, s. 68-69).  

 

Bacak Bacak Üstüne Atma 
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Bacak bacak üstüne atma savunmanın bir diğer şeklidir (İzgören, 2006, s. 73). Bacakları 4 şekline getirmek 

rekabet içeren bir harekettir. Bir tartışmada genellikle kişiler bacaklarını 4 şekline getirerek bir ya da iki elini 

kullanarak bacaklarını sabitlemektedirler. Bu durum bu kişinin direncinin kırılması zor, inatçı bir kişi olduğunu 

göstermektedir (Pease, 2003, s. 95)  

 

Ayakları Çarpı Konumuna Getirme 

 

Oturulan yerde çarpı durumuna getirilen ayaklar kolların kenetlenmesinde olduğu gibi iletişime kapalılık 

anlamına gelmektedir. İnsanlar ayaklar açık konuma geldiğinde söylenenlere dikkat vermeye 

başlamaktadırlar (Reca, 2010, s. 59). 

 

6. Gözler ve Bakışlar 

 

Göz, insan vücudunun en önemli ve en hassas organı olarak bilinmektedir (Sharma, 2005, s. 30). Yapılan 

araştırmalarda beyne iletilen bilgilerin % 87’sinin gözler, % 9’unun kulaklar ve % 4’ünün de diğer duyular 

aracılığıyla iletildiği sonucuna ulaşılmıştır (Pease, 2003, s. 124). 

Gözler en açıklayıcı ve mükemmel iletişimi sağlamaktadır. Bir insan gözleriyle vücudunun herhangi bir organı 

ile verebileceğinden çok daha fazla mesaj alıp verebilmektedir. Düşmanlık, öfke, sevinç, mutluluk, eğlence, 

çekingenlik, utanma, can sıkıntısı gibi duyguların hepsi tek bir bakışla aktarılabilmektedir (Goman, 2010, s. 

51). 

 

Göz Teması Kurmak 

 

Bir konuşma süresince göz teması, konuşan ve konuşulan kişi arasında bir dizi bakışla sağlanmaktadır. 

Konuşan kişi söylediklerinin anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak için göz teması kurarken, karşı taraf için göz 

teması bir ilgi işaretidir. Özellikle derin sohbetlerde kişiler birbirlerinin gözlerine daha uzun süre ile 

bakmaktadır. Konuşmanın yoğunluğunun azaldığını gösteren işaret, katılımcılardan birinin etrafına bakmaya 

başlaması, dikkatini başka şeyler üzerinde yoğunlaştırmasıdır (Goman, 2010, s. 54-55). 

 

Negatif Göz Teması 

 

Dik dik bakmak, sürekli, doğrudan ve cüretkar bir bakış türüdür. Birçok insan bu tarz bakışları kaba ve tehdit 

edici bulmaktadır. Bu tür aşırı bir göz teması genellikle hakimiyet kurma arzusu, üstünlük kurma, saygısızlık 

ve aşağılama isteğinin işareti olarak görülmektedir (Goman, 2010, s. 57). 

 

Gözbebekleri  

 

Yapılan araştırmalar ruh halimizdeki farklılıklara göre göz bebeklerimizin büyüyüp küçüldüğünü 

göstermektedir. Heyecanlanınca göz bebekleri normalden dört kat daha büyük olmaktadır. Sinirlenince ise 

göz bebekleri birden küçülmektedir.(Sharma, 2005, s. 31). 

 

Gözleri Kısmak 
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Gözlerin kısılıp küçülmesi şüphe durumunda yapılan bir davranıştır. Kişi bu durumda kendisini tatmin edecek 

bilgi veya cevap beklentisi içerisine girmiştir. Gözlerin gevşemesi beklenen cevabın bulunduğunu 

göstermektedir (Tayfun, 2010, s. 47).  

 

Zihin Gözü 

 

İnsanlar düşündükleri zaman aranılan bilgiye göre beynin farklı bölgelerine erişmektedirler ve bu süreçte 

gözleri tüm ipuçlarını açığa çıkarmaktadır. Sağ elini kullanan insanların birçoğu daha önce gördükleri bir şeyi 

düşünürken gözlerini yukarıya veya sola doğru kaydırmaktadırlar. Aynı hareketin tersi de sol elini kullanan 

insanların çoğu için geçerlidir Sağ elini kullananlar, bir imge yaratırken genellikle gözleri yukarıya ve sağa 

doğru bakmaktadır. Eğer daha önce duydukları bir şeyi hatırlamaya çalışıyorlarsa sola doğru bakmakta ve 

bakışlarını sanki bir şey dinliyormuş gibi yana doğru eğmektedirler. Eğer bir hissi hatırlamaya çalışıyorlarsa 

aşağıya ve sola doğru bakmaktadırlar (Goman, 2010, s. 61-62).  

 

7. Baş Hareketleri 

 

İnsanların başlarıyla yapmış oldukları jestler oldukça çeşitlidir. Başın jestleri ile karşı ilişkide bulunulan kişiye 

destekleyici ya da reddedici mesajlar verilmektedir. Bu kısa mesajlar insan ilişkilerinde büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle konuşan bir kişiyi dinlerken, başın hareketleri karşıdaki kişi üzerinde “dinleniyorum”, 

“anlaşılıyorum”, “kabul ediliyorum” duygusu yaratmaktadır. Bu da sağlıklı bir iletişim için çok önemli bir 

unsurudur (Baltaş, Ürkmez ve Sevil, 2007, s. 47). 

 

Yana Eğik Baş  

 

Bir kişinin konuyla ilgilendiğini ve konuya dahil olduğunun işareti olarak görülmektedir. Başı yana eğme çok 

olumlu bir ipucu olmakla birlikte aynı zamanda bilinçaltında bir boyun eğme işareti olarak da 

algılanabilmektedir (Goman, 2010, s. 98). 

 

Baş Aşağıya Eğik 

 

Başın aşağıya eğik olduğu pozisyon, tavrın olumsuz hatta yargılayıcı olduğunu göstermektedir. Eleştirel 

değerlendirmede genellikle baş aşağıya eğiktir. Topluluk önünde konuşan kişiler sıklıkla başları aşağıya eğik 

ve kolları göğsünde kapatılmış bir dinleyici grubu ile karşılaşırlar. Bu durumda konuşmacılar dinleyicilerin 

konuya katılmalarını sağlayacak bir şeyler yaparak dinleyicilerin başlarını yukarı kaldırmalarını sağlamalıdırlar 

(Pease, 2003, s. 107). 

 

Başı Çevirmek 

 

İnsanlar onları rahatsız eden bir şey anlatıyor ya da dinliyorlarsa başlarını konuştukları kişiden başka bir yöne 

çevirme eğilimindedirler. Bu araya mesafe koymak için yapılan bir harekettir (Goman, 2010, s. 98). 

 

Baş Sallama 
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Başa iki yana sallama dünyanın birçok yerinde “hayır”, “katılmıyorum” anlamına gelen bir işarettir. Başın 

aşağı-yukarı doğru hareketi ise birçok yerde onaylama, ayı fikirde olma anlamındadır. Bir kişinin başını 

yavaşça sallamaya devam etmesi konuşan kişiye ilgi duyulduğunun göstergesidir. Hızlı sallama ise sabırsızlığı 

ve konuşma sırasının kendisine gelmesini beklediğini göstermektedir (Goman, 2010, s. 100).  

 

8. Aynalama 

 

Aynalama, kişilerin ilişki içinde bulundukları kişilerle aynı tür davranışı sergilemesini, onların davranışlarını 

bilinçsizce kopyalamasını ifade etmektedir. Bu kopyalama kişinin karşıdaki kişinin fikir ve tavırlarına katıldığını 

söyleme şeklidir. Bu taklit işlemi, iyi arkadaşlar, aynı statüdeki kişiler ya da evli çiftler arasında olabilir. 

Birbirlerine yabancı olan kişiler aynı pozisyonu almaktan özellikle kaçınmaktadırlar. Bir kişi karşısındaki kişinin 

hareketlerini kopyaladığında bu, kişinin karşısından bulunan kişiden hoşlandığını ya da onunla aynı fikirde 

olduğunu gösterme yollarından biri olarak değerlendirilebilir (Pease, 2003, s. 151-152). 

Aynalama konusunda kadınlar ve erkekler arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda 

kadınların, diğer kadınları aynalama oranının erkelerin diğer erkekleri aynalama oranına göre dört kat daha 

fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların ve erkeklerin beyinleri duygularını yüz ifadeleri ve beden dili ile 

anlatma konusunda farklı şekillerde programlanmıştır. Bir kadın bir kişiyi dinlerken on saniye içerisinde 

ortalama altı temel yüz ifadesi göstererek konuşmacıya geri bildirim verebilmektedir. Yüz ifadeleri konuşmacı 

tarafından aktarılan duyguları aynalamaktadır. Bir kadın karşısındaki konuşmacının ses tonunun ve beden 

dilinin ifade ettiği duygusal koşulları okuyarak anlamlandırabilmektedir. Erkeklerin yüz şekilleri ise özellikle 

topluluk içinde ifadesizdir. Bunun nedeni ise erkelerin yabancılardan gelebilecek saldırılardan kaçınmak için 

duygularını kontrol eden biri görünümünde olmayı tercih etmeleridir. Erkek ve kadınların beyinleri 

incelendiğinde erkeklerin de en az kadınlar kadar duygularını yoğun bir şekilde hissettikleri görülmüştür. 

Ancak erkekler duygularını açıkça dışa vurmaktan kaçınmaktadırlar (Pease & Pease, 2006, s. 254-255). 

 

9. Dokunma 

 

Sözsüz iletişimin en ilkel ve en gerekli biçimi olarak kabul edilen dokunma, bir bebeğin kucaklanmasıyla 

başlamaktadır. İnsan yaşama adım attığı ilk fetüs döneminden itibaren iletişim kurmaya başlamasına paralel 

olarak dokunmayı da keşfetmektedir. Dünyaya geldiği ilk andan itibaren dokunmanın verdiği huzurla ve 

güvenle yaşamın temellerini atmaktadır (Tayfun, 2010, s. 165).  

Mayo Clinic’te yapılan bir araştırmada sürekli olarak dokunularak sevilen prematüre bebeklerin aynı sıkılıkla 

dokunulmayan bebeklere oranlara yüzde 40 daha hızlı büyüdükleri tespit edilmiştir. Dokunma dünyada çocuk 

bakımının, yakınlık ve huzurun ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir (Goman, 2010, s. 163) 

Dokunma iletişimde belirleyici ve etkileyicidir. İletişimde insanlar aralarındaki ilişkinin doğasına, duygusal 

paylaşımlarının yoğunluğuna göre birbirlerine dokunmaktadırlar. Dokunma kişilerarası sevme, yakınlık, güç, 

statü ve kültürel faktörlerle yakından ilişkilidir (Tayfun, 2010, s. 164). 

Dokunmanın bir diğer anlamı ise sahiplenmedir. İnsanlar bir kişi ya da nesneyi sahiplenmek için ona 

dokunmakta ya da yaslanmaktadırlar. Dokunma ya da yaslanma aynı zamanda bu nesne başkasına aitse 

hakimiyet göstermek ve korkutmak için de yapılabilmektedir. Bir insanı tedirgin etmenin bir yolu izin almadan 

onun bir eşyasında dokunmaktadır (Pease, 2003, s. 147). 

 

10. Kültürler ve Beden Dili 
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İnsanların tüm davranışları kültürel bağlam içinde oluşmaktadır. Düşünceler, eylemler, geçmiş yaşantılar, vb. 

bu bağlamın içinde yer almaktadır. Sözel olmayan iletişim becerileri bu kapsamda değerlendirilmekte ve 

incelenmektedir. Bu nedenle kültürel özelliklerin sözel olmayan iletişimin etkinliği üzerinde etkili olduğu kabul 

edilmektedir (Yazıcı, 2010, s. 180). 

Sözel olmayan iletişimin unsurları kültürden kültüre farklılık arz edebilmektedir Dünyanın her yerinde insanlar 

sözsüz iletişim mesajları iletmek için beden dilini kullanmaktadırlar. Kültürlere ait beden dili hareketleri ile 

ilgili bazı örnekler şu şekilde belirtilebilir: 

 

Selamlama 

 

Dünyanın her yerinde genel olarak kullanılan selamlama şekli tokalaşmaktır. Ancak bunun bazı nüansları 

bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde tokalaşma coşkulu bir şekilde karşısındakinin elini kavrayarak 

ve birkaç defa sallayarak yapılırken İngiltere’de karşıdaki kişinin eli üç ya da beş kez sallanmaktadır. Almanya 

ve Fransa’da ise etkisi giderek azalan şekilde bir ya da iki sallama yeterli sayılmaktadır. Asya ülkelerinde el 

gevşek bir şekilde kavranırken Latin Amerika’da hafif ve uzun süren bir tokalaşma tercih edilmekte ve eli 

çabuk geri çekmek hakaret olarak algılanabilmektedir (Goman, 2010, s. 191). 

Bazı kültürlerde ise selamlamayla birlikte yanaktan öpme de vardır. İskandinavlar bir kez öperken, İspanyol 

ve Fransızlar iki kez, Hollandalılar, Belçikalılar ve de Araplar üç kez öpmektedirler. Türk kültüründe ise genç 

bir kişi kendinden yaşlı bir kişiyle karşılaşınca bir saygı gösterisi olarak karşısındaki kişinin elini öperek başına 

götürmektedir (Goman, 2010, s. 191). 

 

Göz Teması 

 

Göz teması farklı kültürlerde farklı algılamalara neden olmaktadır. Bazı kültürlerde direkt göz teması dürüstlük 

ve ilgi işareti olarak değerlendirilirken, bazı kültürlerde ise saygısızlık ve küstahlık olarak 

değerlendirilmektedir. Direkt göz teması Kuzey Amerika ülkelerinde ise yetişkinlerin çocukları azarlama ve 

uyarma şekillerinden biridir (Novinger, 2001, s. 65). 

Göz temasının uzunluğu da iletişim açısından önem taşımaktadır. Bu süre statüyü belirlemekte ve ülkeden 

ülkeye göre değişmektedir. Örneğin, Araplar göz göze gelmeyi sevmemektedirler. Japonlar’da fazla göz 

teması kurmak saygısızlık olarak algılanmaktadır. Bunun yanı sıra Amerika ve Avrupa toplumlarında göz 

teması uzunluğu daha fazladır (İzgören, 2006, s. 81).  

 

El İşaretleri 

 

El işaretlerinin de farklı kültürlerde farklı anlamları bulunmaktadır. Birçok kültürde “aferin” ya da “iyi iş 

çıkardın” anlamında kullanılan başparmağı yukarı kaldırma hareketi Avustralya ve Nijerya’da saldırganca bir 

hareket olarak algılanabilmektedir. Parmakların çaprazlanması Amerika’da “bol şans” anlamında iken 

Türkiye’de bir kişi ile küsme hareketi olarak yapılmaktadır. İşaret parmağını elmacık kemiği üzerine getirerek 

aşağı çekme hareketi Fransa, Almanya, Yugoslavya ve Türkiye’de “her şeyin farkındayım” anlamında 

kullanılırken, İtalya ve İspanya’da “uyanık ol” anlamında kullanılmaktadır. Amerika’da yaygın şekilde 

kullanılan başparmakla işaret parmağını birleştirerek yapılan “tamam” işareti Fransa’da “sıfır” anlamına 

gelirken, Japonya’da parayı temsil etmektedir (Goman, 2010, s. 197). 
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11. Yalan İşaretleri 

 

Yalan söylemeyen insanlar rahat bir duruş arz etmektedirler. Bu kişilerin gizlemek istedikleri bir stres ya da 

huzursuzluk hissetmelerine neden olacak bir suçluluk durumu söz konusu değildir. Bu nedenle karşıdaki 

kişinin yalan söyleyebileceği ihtimali değerlendirildiğinde, öncelikle onun rahatlık durumuna dikkat edilmelidir. 

İnsanlar bir şeyleri saklı tutmaları gerektiğinde ya da hoşlanmadıkları bir durumla karşılaştıklarında rahatsızlık 

hissetmektedirler. Bu rahatsızlık limbik beynin uyarılmasına bağlı olarak, öncelikle fizyolojik olarak dışa 

vurulmaktadır. Bu doğrultuda insanların kalp atışları hızlanmakta, daha hızlı soluk alıp vermeye ve de 

terlemeye başlamaktadırlar. Bunun yanı sıra insan bedeni bu rahatsızlığı, bazı sözel olmayan işaretlerle de 

ortaya koymaktadır. Öncelikle rahatsızlık duyulan durumdan uzaklaşmak ve kaçma isteği ile sürekli ayaklar 

oynatılmakta, kişi rahatsızlık içinde sürekli kıpırdanmaktadır. Ancak bu durumun her zaman kişinin yalan 

söylediği anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Bu hareket kişilerin nedeni her ne olursa olsun bulundukları 

durumdan rahatsızlık duydukları şeklinde yorumlanmalıdır (Navarro ve Karlins, 2010, s. 252).  

Yapılan araştırmalar, yalan söyleyen kişilerin yüzü ile temasının arttığını, bu kişilerin belirsiz bir şekilde ve sık 

sık ağız, burun ve saçlarına dokunduklarını göstermektedir (Tayfun, 2010, s. 187). Yapılan bir araştırmada ise 

yalan söylemenin hassas yüz ve boyun dokularında hafif bir kaşınma hissi yarattığı ve bu durumu gidermek 

için kaşımak ve ovuşturmak ihtiyacı duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle boyun kaşıma ya da yaka 

çekiştirme gibi hareketler kişilerin yalan söyleyebileceklerine dair ipuçları vermektedir (Pease, 2003, s. 70)  

Bununla birlikte gözlerin kaçırılması da, yalanla ilgili önemli verilerden biridir. Yapılan araştırmalar yalan 

söylerken kadınların gözlerini yukarıya erkeklerin ise aşağıya doğru kaçırdığını göstermiştir. Bir diğer yalan 

belirtisi yalan söyleyen kişinin ellerini saklamasıdır. Yalanla ilgili önemli ipuçlarından biri de gözbebeklerinin 

küçülmesidir. Bir insan beden dilini kullanmayı öğrenebilmekte ancak gözbebeklerinin küçülmesini 

engelleyememektedir (İzgören, 2006, s. 110-113). 

 

12. Oturma Açıları 

 

Oturmak için seçilen yer ve oturan kişiler arasındaki açılar sözsüz bilgilerle doludur ve ilişkilerle ilgili çok 

önemli mesajlar vermektedir (Baltaş, Ürkmez ve Sevil, 2007, s. 72). İnsanların birbirleriyle ilişki içinde 

oldukları temel dört pozisyon bulunmaktadır. Bunlar; köşe pozisyonu, işbirlikçi pozisyon, rekabet pozisyonu 

ve bağımsız pozisyon olarak ifade edilebilir. 

 

Köşe Pozisyonu 

 

Bu pozisyon arkadaşlar arasında gündelik yapılan konuşmalarda kullanılan bir açıdır. İyi bir göz iletişimine ve 

beden dili hareketlerinin kullanımına ve karşı tarafın beden dili hareketlerini gözlemlemeye olanak 

vermektedir (Pease ve Pease, 2006, s. 334).  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Köşe Pozisyonu 

 

A 

B 
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Şekil 2’de görülen bu pozisyonda kişi, karşısındakini çıkarlarıyla çelişen biri olarak değil, bir problemi 

beraberce çözecek biri olarak algılamaktadır (Baltaş, Ürkmez ve Sevil, 2007, s. 73). Bu oturma açısında 

ayrıca masanın köşe noktası kişiler arasında bir bariyer görevi görmekte ve bu da kişilerin kendilerini daha 

güvende hissetmelerini sağlamaktadır (Pease ve Pease, 2006, s.334).  

 

İşbirlikçi Pozisyon 

 

Şekil 3’de görülen bu pozisyon iki kişinin karşılıklı olarak birbirlerine yönlendikleri aynı şekilde düşündükleri ve 

aynı iş üzerinde birlikte çalıştıkları durumda oluşan pozisyondur. Bir vakayı sunmak ve kabul edilmesini 

sağlamak için en stratejik pozisyondur (Pease, 2003, s. 173). Çünkü bu pozisyon göz teması kurmaya ve 

karşıdaki kişinin davranışlarını aynalamaya imkan vermektedir. Ayrıca bu pozisyon görüşmeye üçüncü bir 

kişinin dahil edilmesi için de en uygun pozisyondur (Pease ve Pease, 2006, s. 335).  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: İşbirlikçi Pozisyon 

 

Rekabetçi Pozisyon 

 

Masada bir kişinin karşısına oturmak bir tür rekabet ve savunma ortamı yaratabilmekte ve bu da tarafların 

kendi bakış açılarına sıkı sıkıya bağlı olmalarına neden olabilmektedir. Bu pozisyon genellikle birbirleri ile 

rekabet eden kişiler tarafından alınan pozisyondur (Pease, 2003, s.173).  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 4: Rekabetçi Pozisyon 

 

Şekil 4’de görülen bu pozisyona iş ortamı açısından bakıldığında A’nın yönetici durumunda olan kişi olduğu 

söylenebilir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, iş ortamında bu pozisyonda insanlar kısa cümleler kurmakta, 

ne söyleyeceklerini tam olarak hatırlayamamakta daha çok kendilerini bir tartışma durumunda 

hissetmektedirler. B’nin A’yı ikna etmeye çalıştığı durumlarda bu pozisyon başarılı bir müzakereye izin 

vermemesinden dolayı uygun bir pozisyon olmamaktadır (Pease ve Pease, 2006, s. 336-337). 

 

 

 

A B 

 A 

 B 
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Bağımsız Pozisyon 

Bu pozisyon birbirleriyle etkileşime girmek istemeyen insanların aldığı pozisyondur (Bkz.Şekil 5). Genellikle 

kütüphane, parklar, restoranlar gibi yerlerde yabancı insanlarla oturmak durumunda kalındığında tercih 

edilmektedir. A ile B arasında açık bir tartışmanın istendiği durumlarda bu pozisyondan kaçınılmalıdır (Pease, 

2003, s. 177). 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 5: Bağımsız Pozisyon 
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İMAJ YÖNETİMİ 

 

1. İmaj Kavramı 

 

Kariyer, günlük dilde bireyin çalışma hayatında ilerlemesi, başarılı olması anlamına gelmektedir. Başarılı bir 

kariyer için çok çalışmak gereklidir ancak başkalarının bizimle ilgili düşüncelerini yönlendirebilme ve 

yönetebilme becerisi de en az başarı kadar önemlidir. Düşüncelerin yönlendirilmesinde imajın önemli bir rolü 

bulunmaktadır.  

Başkalarının zihninde ne kadar güçlü ya da başarılı olduğumuz zihinlerinde oluşturduğumuz imajımıza 

bağlıdır.  

İmaj, iletişim kurduğumuz insanların, zihinlerinde, bizim ile ilgili oluşturdukları izlenimlerinin toplamıdır. 

Bireyin kendini dış dünyada gösterme biçimidir. Bir birey olarak fiziksel özelliklerimiz, mizacımız doğuştan 

gelmektedir ve bu özelliklerimizin başkaları tarafından nasıl algılanacağını yönetebilmek mümkündür. İmaj 

yönetimi yeni bir imaj ya da yeni bir insan yaratmak değil, zaten var olan potansiyeli ortaya çıkararak 

sunmaktır. İmajı dış görünüş olarak tanımlayanlar vardır. Ancak imaj görüntü, tutarlılık, samimiyet ve doğallık 

ile iç içedir. İmaj üzerimize giydiğimiz istediğimiz zaman çıkarabildiğimiz bir kıyafet değil kişiliğimizin bir 

parçasıdır. Her zaman her yerde bizimledir ve bizim adımıza iletişim kurmaktadır. 

İmajın bir kandırmaca olduğu yaygın bir düşünce olmasına rağmen bu doğru değildir. Rekabet ortamında 

farklılaştırıcı bir değer olarak kullanılması böyle düşünülmesine neden olmaktadır.  

 

2. İmaj Yönetimi 

 

İmaj yönetimi, bireylerin başkaları üzerinde bıraktıkları izlenimleri etkilemeye çalıştıkları bir süreç olarak ifade 

edilmektedir. İmaj yönetimi bireyin kendi kendini yönetimidir. Aslında bireyin kendini nasıl gördüğü, nasıl 

görmek istediği, başkalarının bireyi nasıl gördüğü ve başkalarının bireyin nasıl görmek istediğinin yönetimidir.  

İmaj yönetiminde esas olan bireyin kendini ve kişiliğini tanımasıdır. Kişilik bireyin, kendisine özgü psikolojik 

ve bedensel özelliklerinin bütünüdür. Kişiliği bilmek neyi yapıp neyi yapamayacağımızı, zaaflarımızı ve 

zayıflıklarımızı, güçlü yönlerimizi, öncelikli değerlerimizi bilmek anlamına gelmektedir (Saygın, 2006). İmaj 

içten dışarıya doğru yönetilen bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendimize olan inancımız duygularımızı, 

duygularımız düşüncelerimizi, düşüncelerimiz de davranışlarımızı değiştirmemize yardımcı olmaktadır. 

Başkalarının bizi algılaması bizim kendimizi nasıl algıladığımıza bağlıdır. Başarılı bir imaj yönetimi imajı 

oluşturan öğelerin bilinmesiyle yakından ilgilidir. İmajı oluşturan öğeler başkalarının izlenimlerini etkileyebilme 

imkanı vermektedir. 

 

3. İmajı Oluşturan Öğeler 

 

İmaj, bireylerin izlenimleri sonucunda zihinde vuku bulan olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerden 

oluşmaktadır. İmaj planlı bir izlenim oluşturma sürecidir. İzlenimlere dayanarak bireyleri birbirlerinden 

farklılaştırır ve onlara nasıl davranacağımızı belirleriz. Yani izlenimlerimize dayanarak iletişim kurar etkileşime 

gireriz. Bir kişi hakkındaki karar, ilk izlenime bağlıdır ve 3 saniye gibi çok kısa bir sürede verilmektedir. İlk 

izlenimin % 93’ünü beden dili ve ses tonu oluşturmaktadır. Yalnızca % 7’si ne söylendiği ile oluşturulmaktadır 

(Impression management). 

İmajı oluşturan pek çok öğe vardır. Beden dili, mesafe kullanımı, renk tercihi, giyimi, makyajı, fiziksel 

özellikleri, kokusu, sesi yani insan ile ilgili her bir ayrıntı imajın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. İmaj 
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sözel ve sözel olmayan ipuçlarına bağlı olduğu için, imajın öğelerini sözel ve sözel olmayan olarak 

sınıflandırabiliriz. Sözel olmayan iletim kaynağı beden dilidir. İmajın oluşturulmasında beden dilinin önemli bir 

yeri vardır. Duyguların ve düşüncelerin kelimelere dökülmediği durumlarda bir bakış, bir mimik binlerce 

kelimeden daha fazla anlam taşımaktadır. Sözcüklerin seçimi ve sözcüklerin söylenişini ifade eden vurgu ile 

tonlaması imajın sözel öğelerini oluşturmaktadır. 

 

3.1. Sözsüz Öğeler 

 

3.1.1. Beden dili 

 

Beden dilimiz hislerimizi anlatma çabamızı desteklemekte, imajımız hakkında bilgi iletmektedir. Olumlu bir 

imaja sahip olabilmek için beden dilini iyi bilmek ve bilinçli bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Yüz 

ifadelerimiz, jestlerimiz ve insanlar arasına koyduğumuz mesafelerimiz beden dilimizin birer parçasıdır. Alın, 

kaş, göz, burun, ağız, dudak, çene, saç ve sakal ile yüzümüzde çok farklı anlamlar oluştururuz. Baş, el, kol ve 

bacaklar değişik jestler meydana getirilmektedir. Giyim, makyaj, renk, koku ve fiziksel görünüm beden dilinin 

bir parçası olarak ele alınabileceği gibi, imajın sözsüz öğeleri olarak da sınıflandırılabilmektedir. Beden dili ile 

ilgili hızlı yapılan yorumlar yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir. Karşımızdaki kişiye olan samimiyetimiz 

ve inancımızı kaybetmemek için tek başına kendi çıkarımlarımıza bağımlı kalmamamız gerekmektedir. Beden 

dilinin yani sözsüz iletişim sinyallerinin değerlendirilmesi tekniğine “kalibrasyon” adı verilmektedir. 

Kalibrasyon, insanları algılamak ve anlamak ile ilgilidir. Bu tekniğin kullanımı bireyin zihinsel süreçleri ve 

algılamasına ilişkin çok önemli ipuçları ortaya koymaktadır. Gizli söylemlerimiz, bastırılan düşüncelerimiz 

mutlaka beden dilimiz tarafından kendisini ele vermektedir (Tat,2007:172). 

Beden dili konusu kitabın “Beden Dili” başlıklı bölümü altında daha detaylı olarak incelenebilir. 

 

3.1.2. Giyim 

 

İmajı oluşturan öğelerden biri de giyimdir ve etkili bir imaj için giyim kilit rol oynamaktadır. Giysiler bireyi 

anlatan bir reklam aracı görevini görmektedir. Bireyin giysilerine bakarak sosyal kimliği, statüsü, değerleri ve 

düşünceleri hakkında bir kanıya varmak olasıdır. Örneğin, muhafazakâr giyinmiş genç bir bayana bakarak 

onun bir anne mi, iş kadını mı yoksa bir öğrenci mi olduğu tahmin edebilir, maddi durumu hakkında 

çıkarımlarda bulunulabilir (Şeker, 2008).  

Uyumlu, iyi ve şık giyinmek öğrenilebilir bir beceridir. Bunun için zamana ve paraya ihtiyaç vardır ayrıca 

kişisel emek gerekmektedir. Renk bilgisi uyumlu giyim için bireye ipucu vermektedir. Satın alınan kıyafetlerin 

farklı kıyafetlerle kombine edilmesi gardırobu zengin göstermektedir.  

Bir giysinin düzgün bir şekilde taşınması bireyin kendine olan özgüvenini artırmaktadır. Bireyin vücut yapısına 

uygun kıyafetler seçmesi şık görünmesini sağlamaktadır. Kumaşlarla ilgili basit ama önemli bilgiler en doğru 

kıyafetin seçimini kolaylaştıracaktır. Örneğin; dökümlü ince kumaşlar ve dikine çizgiler bireyi ince, kalın 

kumaşlar ve yatay çizgiler bireyi kilolu göstermektedir. Dar ve koyu renkli kıyafetler bireyi zayıf, bol ve açık 

renkli kıyafetler bireyi kilolu göstermektedir. Tepeden tırnağa renk uyumlu bir giyim ve uzun kıyafetler bireyi 

uzun, farklı renk kombineleri ve kısa kıyafetler bireyi kısa göstermektedir. Boynu kısa olanların ince 

bağlanmış kravatlar, v yakalı bluzlar seçmeleri gerekmektedir (Harmancı, 2009). 

Özellikle bir çalışanın giyim konusunda titiz davranması gerekmektedir. Her bireyin bir giyim tarzı olduğu gibi 

her şirketin kültürünü yansıtan bir giyim tarzı vardır. Bu tarz şirketlerin hangi sektörde bulunduklarına ve 

yönetim anlayışlarına göre değişmektedir. 
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Şirketler 90’lardan itibaren çalışanların daha verimli olabilmeleri için giyim konusunda uyguladıkları sıkı 

kurallardan vazgeçmiş ve kılık kıyafet konusunda yeni uygulamalar yapmışlardır. Ancak uygulama bakımsız, 

özensiz ve uygunsuz giyinen çalışanları beraberinde getirmiştir. Bu nedenle işletmeler kendi giyim kurallarını, 

yani “Dress Code”larını oluşturmuşlardır. Bir çalışanın imajını oluşturan kıyafet seçimi şirket imajını 

etkilemektedir. Şirket imajı, çalışanlarıyla beraber bir bütün olarak oluşturulmaktadır. Her işletme kendi 

kurum kültürü çerçevesinde bir giyim kuralı ortaya koymaktadır. Bir işletmede ilk göze çarpan nokta 

çalışanların dış görünüşleridir. “Bankacılık, finans, sigortacılık gibi alanlarda çalışanlardan özellikle kurumsal 

yapı doğrultusunda giyim kuşamlarına dikkat etmeleri bekleniyor. Zorlu Holding’deki kıyafet kuralları 

çalışanların bakımlı ve çalışma ortamına uygun, dikkat çekici ve abartıdan uzak, modern insana yakışır bir 

görüntü yaratmalarına yönelik olarak belirleniyor. İş Bankası’nda kadınlardan etek ya da pantolondan oluşan 

takım kıyafetler tercih etmeleri, erkeklerden ise klasik görünümde ceket ve pantolondan oluşan takım 

elbiseler giymeleri, uygun renkte gömlek ve kravat kullanmaları bekleniyor. A Yatırım’da kadınlar mevsime 

göre gri, lacivert, siyah, bej, kahve tonlarında etek-ceket veya pantolon-ceket takımlar giyiyor. Takımlar 

uyumlu renklerde bluzlar ve sade aksesuarlarla tamamlanıyor. Erkekler de yine gri, lacivert, siyah tonlarında 

takımlar giyiyor. Takımlar beyaz, mavi gibi uygun düz renk veya pastel tonlarda gömleklerle tamamlanıyor, 

kıyafetlerle uyumlu kravatlar takılıyor” (Gözler,2006). 

 

3.1.3. Makyaj 

 

Makyaj bakımlı sağlıklı bir ifade için imaja yardımcı olmaktadır. Tıpkı giyim gibi makyajda bireye özgü bir 

izlenim bırakmaktadır. Bilinçli yapılan bir makyaj güzelliği ortaya çıkarmaktadır. Makyajdaki amaç farklı bir kişi 

yaratmak değil zaten var olan güzelliği belirginleştirmektir. İş hayatında, gece hayatında ve özel günlerde 

yapılan makyajlar birbirlerinden farklıdır. 

Makyaj yaparken özellikle gözlerin vurgulanması gerekmektedir. Çünkü insanlar konuşurken birbirlerinin 

gözlerine bakmaktadır. Abartılı makyaj kötü bir algılamaya neden olmaktadır. Bu nedenle pastel tonlar 

kullanılmalıdır. Doğal açık tonlar makyajda hata yapmayı önler. Gözler vurgulanmalı dudaklar ise olabildiğince 

sade olmalıdır. Bardakta bırakılan ruj lekesi bir imaj kırıcıdır (Kadın&Kadın).  

Kozmetik ürünleri ve aksesuarlar kişisel eşyaları oluşturmakta ve birer mesaj görevini görmektedir. Bireyin 

kişiliği hakkında ipucu verebileceği gibi algılanan imajını da etkilemektedir. 

 

3.1.4. Renk 

 

Renk, ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duygumuzda bıraktığı etkidir. Işığın olmadığı yerde 

renk meydana gelmemektedir. Renkler insanlar üzerinde birçok değişik duygu yaratmaktadır. Bunların bir 

bölümü kişisel, bir bölümü ise genellenebilir duygulardır. Sıcak renklerin uyarıcı, soğuk renklerin ise gevşetici 

ve dinlendirici olması, genellenebilen duygulara iyi bir örnek oluşturur (Becer, 2002: 57). Mavi, mor ve mavi 

ile yeşil tonu taşıyan renkler, bize soğukluk, serinlik ve sakinlik hissi yarattıklarından “soğuk renkler” olarak 

anılmaktadır. Bu renkler, insanların üzerinde yarattıkları hoş, serin, dinlendirici ve tazelik verici etkileriyle 

göze çarpmakta, dolayısıyla istirahat ve sakinlik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bir yeri aslından daha büyük 

gösterme özelliğine sahip olan bu renkler, yazın sıcakta kullanılması durumunda serinlik ve rahatlık hissi 

verirken, soğukta kullanıldığında üşütücü ve soğuk bir hava yaratmaktadırlar (Akça, 2007). Rengin kullanımı 

sadece estetik amaçlı değil aynı zamanda kimliği ortaya çıkaran psikolojik bir öğedir (Sampson, 1995). 

Giyimde olduğu gibi makyajda da ten ve saç rengine dikkat etmek gereklidir. İmaj ve güzellik uzmanları tene, 

saça ve göz rengine göre kullanılacak rengin değiştiğini, her rengin farklı bir algı yarattığını söylemektedir. 
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Aşağıdaki Tablo 1’de ten ve saç rengine uyumlu/uyumsuz renkler gösterilmiştir (Harmancı, 2009; Çakır, 

2004.) 

 

Tablo 1: Ten ve Saç Rengine Uyumlu/Uyumsuz Renkler 

Ten –Saç 

Rengi 

Tavsiye Edilen 

Renkler 

Tavsiye Edilmeyen 

Renkler 

Buğday ya da açık ten, sarı saç 

Tozpembe, bebek mavisi, 

gri-mavi, lila, açık mor, 

açık yeşil ve nane yeşili 

Elektrik mavisi ve koyu kırmızı 

Buğday ten, kahverengi saç 

Kırmızı ve yeşil tonları ile 

kavuniçi, kiremit rengi, 

toprak sarısı ve turkuaz 

Maviye çalan tonlar, fuşya, 

duman grisi 

Açık ten, kızıl ya da kahverengi 

saç 

Yeşilin açık tonları ile 

saman sarısı, kavuniçi, 

kayısı rengi, mercan ve 

gri-mavi 

Toprak sarısı ve haki 

Açık ya da koyu ten, siyah saç 
Pembe ve mavinin tüm 

tonları 

Kiremit kırmızısı, tunç ve 

doreli renkler 

 

Renklerin denge içinde kullanılması önemlidir. Yeşil ile maviyi, kestane rengi ile siyahı, kırmızı ile pembeyi, 

lacivert ile siyahı, mürdüm ile moru birlikte kullanmaktan kaçınmak gereklidir. Üçten fazla farklı rengin bir 

arada kullanılması uygun değildir (Pudra,2009). Çünkü uygun renk kombinasyonları oluşturmak zordur ve 

fazla renk bireyin çılgın, ele avuca sığmaz, başıboş, tasasız bir algıya zemin hazırlamaktadır.  

 

3.1.5. Koku 

 

Tarihte dini ve şifa amaçlı kullanılan kokunun itibar ve imaj oluşturmada çok önemli bir rolü vardır. '' (…) 12. 

yüzyılda Mısır Kraliçesi olan Cleopatra, güzel bir kadın olmamasına rağmen Mısır rahiplerine hazırlattığı 

kokularla döneminde nam salmış, gülün de içinde bulunduğu esanslarla büyük bir etki meydana getirmiştir” 

(Zaman, 2010). 

Güzel kokular insanlar üzerinde olumlu, kötü kokular olumsuz tesir bırakmaktadır. Güzel koku özgüvenin ve 

moralin yükselmesini sağlamakta, kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Güzel koku 

tanımlaması bireylere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle özellikle iş yerlerinde kullanılan kokuların 

hafif olmasına dikkat edilmelidir.  

 

3.1.6. Fiziksel Görünüm 

 

İnsanlar yeni karşılaştıkları birisinin dış görünüşüne kısa bir süre baktıktan sonra zihinlerinde bir kalıba 

yerleştirerek ona nasıl davranacaklarına karar vermektedirler.  

Fiziksel görünüm de kişilik hakkındaki beklentilerimizi biçimlendiren bir özelliktir. Gözlük takan öğrencilerin 

çalışkan, saçlarını aykırı renklere boyayanların asi olduğuna dair inanışlar fiziksel görünümden yola çıkarak 

ulaşılan sonuçlara örnektir. Araştırmalar, fiziksel güzelliğin birçok olumlu beklentiyi beraberinde getirdiğini 

göstermektedir. Güzel bireylerin sıcakkanlı, ilginç, yetenekli ve dürüst oldukları varsayılmaktadır. Yardım 

davranışında yardıma ihtiyaç duyan kişinin fiziksel özelliklerinin ön plana çıktığı görülmüştür (Kağıtçıbaşı, 
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1999, s. 220). Dış görünüş hiç tanımadığımız kişilere karşı olan ilk tutumlarımızı olumlu etkilese bile uzun 

vadeli ilişkilerde bu özelliği sınırlı olmaktadır. İnsanlar başkalarıyla ilk karşılaşmalarında kolay gözlenebilen, 

fiziksel, sözlü olmayan bilgilere başvurmaktadırlar. Birey ile iletişim ilerledikçe izlenimlere daha ayrıntılı 

betimleyici özellikler eklenmekte ve izlenimleri daha soyut hale gelmektedir (Kağıtçıbaşı, 1999, s. 222).  

 

3.2. Sözel Öğeler 

 

İmajın sözel öğelerini sesin vurgusu, tonu, hızı ve sözel ifadeler oluşturmaktadır. Vurgu bir sözcük içinde bir 

hecenin veya bir cümle içinde bir sözcüğün diğer hece ve sözcüklere göre daha baskılı söylenmesidir. Aynı 

sözcükler farklı vurgularla farklı anlamlara gelebilmektedir. Türkçede sözcük ve cümle vurgusu olmak üzere 

iki vurgu vardır. Cümle vurgusunda, belirtmek istenen durum daha baskılı söylenmektedir. Yazılı iletişimde 

vurgu yüklemin önünde yer alıyor olmasına rağmen bu durum konuşma dilinde geçerli değildir (Çelik, AÖF, s. 

64-65). Ton, sözcüklerin anlam farklılıklarını belirlemek için kullanılmaktadır. İletişimdeki farklı ses tonları, 

farklı kişilik özelliklerini ve farklı iletişim biçimlerini yansıtmaktadır. Yüksek ses tonuyla konuşan bir bireyin 

otoriter bir kişilik yapısı olduğu düşünülmektedir. Genellikle ses yüksekliği göz korkutmanın simgesidir. Bu 

nedenle başkalarını denetlemek isteyenler çoğu zaman yüksek ses tonuyla konuşmaktadır. Yumuşak ses 

tonu, bireyin kendine güvenini ve daha dikkatli dinleme isteğini yansıtmaktadır. Ancak, sürekli olarak 

yumuşak ses tonunun kullanılması iletişimde bulunan birey ve gruplarda dikkati dağıtıp, etkiyi 

azaltabilmektedir (Gürüz ve Yaylacı, 2007, s. 58). Aşağıdaki Tablo 2’de tonlama çeşitleri ve göstergeleri 

belirtilmiştir (TDE, http://www.turkceciler.com/Dersnotlari/diksiyon_egitimi.html).  

 

Tablo 2: Tonlama Çeşitleri ve Göstergeleri 

Tonlama Göstergeleri 

Kuvvetli ve yüksek ton Öfke, hoşnutsuzluk 

Tatlı ve biraz yükselen ton Sevgi, şefkat 

Hafif sesle orta ton Düşünce ve sükûnet 

Bir yukarıdakinin daha 

üstünde ton 

Ateşlilik ve ciddiyet 

Kuvvetli bir sesle alçak ton Duygu ve düşüncede dayanıklılık 

Tatlı bir ses ve alçak ton Ağırlık 

Fısıltı hâlinde ton Sinsi ve aldatıcı bir durum 

 

Ortalama konuşma hızı dakikada 100 kelime kadardır. Yavaş konuşmak durgun ve sıkıcı bulunurken, hızlı 

konuşmanın da hiçbir katkısı yoktur. Şivenin olumsuz bir imaj oluşturacağı düşünülse de her zaman olumsuz 

bir izlenim yaratmamaktadır. Önemli olan iletilecek olan mesajın net bir şekilde anlaşılmasıdır. Konfüçyüs 

insanların gücünün, kullandıkları kelimelerde olduğunu söylemiştir. Kimi kelimelerin güçlü manaları vardır ve 

güçlü bir izlenim oluşturmaktadır. Kesinlikle, açıkça, tek seçenek, özellikle, hemen gibi kelimeler bireyin 

kendine güvenini ve konu hakkındaki yeterliliğini ifade etmektedir. Bence, söylemek istediğim, iyi bilinen, 

zannediyorum ki gibi kelimeler ise zayıf kelimelerdir ve güvensizliği, yetersizliğin göstergesi olarak 

algılanabilmektedir (Harmancı, 2009). 

Herkes olumlu bir imaj yaratabilecek ses zenginliğine sahiptir. Başkalarını etkileyebilecek şekilde sözel öğeleri 

kullanmak için Condrill ve Bough etkili iletişim başlığı altında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle 

özetlemektedirler: 

http://www.turkceciler.com/Dersnotlari/diksiyon_egitimi.html
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 Söze başlamadan önce, dinlemek, düşünmek ve düşünceleri biçimlendirmek: İletişimi 

başlatacak kişinin önceden ne söyleyeceğini bilmesi, bunları sıralaması büyük önem 

taşımaktadır. Söyleyeceğimiz her sözün karşı tarafın bizim bakış açımızı kabul etmesi için 

yaptığımız bir girişim olduğunu unutmamamız gerekmektedir. 

 Odaklanmak: Dinleyiciye ve mesaja odaklanmak iletişimin etkinliğini artıracaktır.  

 Mecaz ve benzeri sanatlardan, kısaltmalardan, jargondan kaçınmak: Kelimelerin farklı 

anlamları vardır. Mecaz ve benzeri sanatlar anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak 

amacıyla yapılsa da anlaşılabilirlikte problemler yaratabilmektedir. 

 Mizahtan, anekdot ve öykülerden yararlanmak 

 Gereksiz seslerle anlatımı bölmemek: “Aah”, “ııııı”, “hımm” gibi gereksiz sesler anlatımı 

bölen mesajın önüne geçen dolayısıyla da iletişimi bozan seslerdir. Gereksiz sesler 

çıkarmaktansa, sessiz kalmayı tercih etmek gereklidir. Konuya hâkim olmama, asabiyet, 

alışkanlık gibi nedenler bu sesleri çıkarmaya yol açmaktadır.  

 Sözcükleri doğru kullanmak: Sözcükleri düzgün söylemek, doğru yerlerde doğru vurgular 

yapmak, düzgün telaffuzla seslendirmek önemlidir. 

 Konuşma hızını ve ses tonunu ayarlamak: Bilim adamları ortalama bir insanın dakikada 

750 kelimelik bir düşünme hızına sahip olduğunu söylemektedirler.Buna karşılık, konuşma hızı 

dakikada 150 kelimedir. Sesin değişkenliği, yüksekliği ve alçaklığı konuşmanın akıcı olmasını 

sağlamaktadır. Konuşmacının sesinin işitilemeyecek kadar alçak olması iletişimi engellerken, çok 

yüksek olması da dinleyenleri yormaktadır.  

 Aynalamak: Aynalama etkili bir iletişim için kullanılan bir tekniktir. Bu tekniğin temelinde 

bireylerin kendine benzeyenlerle daha iyi iletişim kurduğu yönündeki düşüncedir. Aynalama, 

iletişim kurduğumuz bireyin beden duruşuna, ses tonuna, konuşma hızına, vurgusuna, kelime 

seçimine onu rahatsız etmeden uyum göstermek şeklinde gerçekleştirilmektedir. Örneğin 

karşımızdaki kişi üzgünse onun mimik ya da jestleri aynen alınması başarılı bir diyalogun 

başlamasına katkıda bulunacaktır (Tat, 2007, s. 173).  

 

4. İmaj Kırıcılar 

 

Olumsuz izlenim bırakan ve olumsuz algı oluşturan unsurlar imaj kırıcılar olarak bilinmektedir. İmaj kırıcılar, 

birey hakkında negatif düşüncelere neden olmaktadır. Negatif düşünceler, negatif duyguların ve davranışların 

saikalarıdır. Birine karşı nasıl davranacağımız onu nasıl algıladığımızla ilgilidir. Eğer tembel ve beceriksiz 

olarak algılanıyorsak kimse bizimle çalışmak istemeyecektir. Unutulmamalıdır ki, nasıl algılanıyorsak öyle 

biliniriz. Olumlu bir izlenim bırakmak ve olumlu algılanmak için imaj kırıcı davranışlardan kaçınmak 

gerekmektedir. Olumlu imaj kariyer basamaklarında ilerlemenin önünü açarken, olumsuz imaj kariyerin 

bitmesine neden olabilmektedir. Sigara içmek, el cepte dolaşmak, çiklet çiğnemek, ağzı kapamadan 

esnemek, gerinmek, geğirmek imajı olumsuz etkileyen birer imaj kırıcıdırlar. Aşağıda bayan ve erkekler için 

ayrı ayrı imaj kırıcı unsurlar belirtilmiştir (Özkan, 2009; Harmancı, 2009; Çakır,2004): 

 

Erkekler için imaj kırıcılar 

 Bakımsız kirli saç ve sakal  

 Bakımsız, sararmış dişler ve ağız kokusu 

 Bakımsız tırnaklar 

 Yırtık, sökük, rengi atmış veya kirli giysiler 
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 Ter kokusu, ağır parfüm veya deodorant  

 İş ayakkabıları ile giyilen beyaz çoraplar  

 Takım elbiselerle evlilik yüzüğü ve okul yüzüğü dışında takılan yüzükler ve takılar  

 Kravat kullanılmadığı zamanlarda gömlek yakasından göğüs kıllarının görünmesi  

 İş giysileri ile kullanılan postal, spor ayakkabı, sandalet, sabo, mesler ve boyasız ve bakımsız 

ayakkabılar  

 Yazılı, karikatürlü, çizgi film karakterli temalı kravatlar  

 Kemere takılı taşınan çağrı cihazları ve cep telefonları  

 Görünen yerde dövme, küpe, zincir (Özkan, 2009; Harmancı, 2009; Çakır,2004). 

Kadınlar için imaj kırıcılar 

 Kirli, bakımsız, dağınık, gelişigüzel toplanmış saçlar  

 Abartılı saç modelleri ve saç aksesuarları  

 Aşırı makyaj veya makyajsız olmak  

 Uzun, bakımsız, ojesi yarı çıkmış tırnaklar  

 Sararmış dişler ve ağız kokusu  

 Ter kokusu, ağır, abartılı parfüm veya deodorant  

 Yırtık, sökük, rengi atmış ve kirli giysiler  

 Görünen yerde dövme ve hızma, halhal gibi aksesuarlar  

 Mini etekler, dekolte kıyafetler, şeffaf giysiler, leopar desen, dantel, file çoraplar  

 İş kıyafetleriyle birlikte kullanılan terlik, sandalet, açık ya da spor ayakkabı  

 Boyasız ve bakımsız ayakkabılar  

 Açık renkli giysiler içine koyu renk iç çamaşırı giymek ve iç çamaşırlarının giysilerden görünmesi  

 Dar kot, penye tişört, el örgüsü giysiler. 

 

5. Kariyer Hayatının Başlangıcı İş Görüşmeleri ve İmaj 

 

İş görüşmelerinde imaj özellikle aday ve görüşmeci arasında geçen sürecin nasıl başlayıp biteceğini belirleyen 

bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, iş görüşmelerinde göz teması kuran, 

gülümseyen, beden diliyle ilgi ve isteklilik gösteren iletileri kullanan adayların olumlu imaj çizdiklerini ve işe 

alındıklarını ortaya koymaktadır. İşe alınmayan adayların ise göz temasından kaçınan, daha az gülümseyen, 

dik bakan, güvensiz bir beden dili sergileyen yani olumsuz imaj çizen bireylerden oldukları görülmüştür. İş 

görüşmelerinde göz teması, gülümseme, başın kullanımı, mesafe, ses tonu ve hızı gibi iletişim becerileri etkili 

olmaktadır (Yaylacı, 2006, s. 96). İş görüşmesine gitmeden önce duygusal olarak bireyin kendini hazırlaması 

önemlidir. Kendine inanmalı ve işe uygun olduğunu gösteren mesajlar vermelidir.  

İş görüşmelerinde sorulacak sorulara hazırlıklı olmak görüşmenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını 

sağlayacaktır. Aşağıda iş görüşmelerinde sorulması muhtemel sorulara örnekler verilmiştir: 

 Sizi neden işe almalıyız? 

 Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir? 

 Sizi diğerlerinden ayıran özelliğiniz nedir? 

 Maaş beklentiniz nedir? 

 Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz?  

Bu ve benzeri sorulara hazırlanarak gitmek özgüveni artıracağı gibi heyecanın yenilmesine de yardımcı 

olacaktır. Sorular sıradan cevaplar vermekten kaçınmak gereklidir. Kendinizi iyi ifade edebilecek etkili 

cümleler kurmak önemlidir. Yukarıdaki gibi bir soruyu şu şekilde cevaplamak sizin hakkınızdaki fikirlerin 
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oluşumunda pozitif bir hüküm verilmesini sağlayacaktır. “Sizinle çalışmak istiyorum, çünkü değerlerimle 

uyuşan, çalışmaktan zevk alabileceğim birkaç ana firma belirledim ve siz de bu listemin en üstünde yer 

alıyorsunuz” (10 Favori Mülakat Sorusu). Bir adayın iş görüşmesi sırasında da dikkat etmesi gereken bazı 

noktalar bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Aytürk, n.d.): 

 Görüşmeye, ciddi, temiz bir kıyafetle belirtilen saatten en az 20 dakika önce gidilmelidir. 

 Görüşme öncesinde çalışanlarla olumsuz diyaloglara girişilmemeli, saygılı olunmalıdır. 

 Görüşmeye güvenli bir şekilde, tebessüm ederek saygılı bir şekilde girilmeli ve baş hafif öne 

eğilerek selam verilmelidir. 

 Görüşme yapan kişi el sıkmak için el uzattığı takdirde eli sıkılmalıdır.  

 Aday görüşme sırasında kendisine çay, kahve ikram edildiği takdirde kabul etmeli ve kibar bir 

şekilde içmelidir.  

 Aday kendisine soru sorma hakkı verilmeden görüşme yapan kişiye soru sormamalı, 

görüşmeciye yol göstermeye akıl vermeye çalışılmamalıdır. 

 Aday daha önce çalıştığı yeri eleştirmemelidir. 

 Görüşme sırasında aday çalan telefon ya da içeriye giren kişi ile ilgilenmemelidir.  

Başarılı bir kariyer, başarılı bir imaj ile başlamaktadır. Başkaları üzerinde bırakacağımız etkiyi imajımız 

belirlemektedir. Rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüzde, imajın önemini fark eden herkesin iş ve özel 

hayatlarında daha başarılı olacağı kesindir. Çok adil olmasa da görselliğe dayalı dünyamızda insanların bizi 

tanıması için yalnız saniyeler vardır. Eğer bize ayrılan bu kısacık süreyi iyi değerlendirmezsek, ilişkilerimiz 

olumsuz etkilenecek, motivasyonumuz düşecek ve potansiyelimizi doğru bir şekilde kullanmamız 

engellenecektir. Başarılı olabilmek, kendimizi doğru ifade edebilmek, doğru anlaşılmak ve algılanmak için bu 

kısa sürenin yönetilmesi gerekmektedir. Bu da çalışmada anlattığımız gibi imaj yönetimi ile 

gerçekleştirilmektedir. 
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SUNUM TEKNİKLERİ ve UYGULAMA 

 

Bu bölümde sunum teknikleri konusunda bilgi vermek üzere; sunum kavramının tanımı, sunum korkusunun 

üstesinden gelme, sunumun planlanması, sunumun hazırlanması, sunumun yapılması, sunum da önemli 

kavramlar olarak; öğrenme, hatırlama ve ikna, zor katılımcılarla baş etme ve de sunumda sesin ve beden 

dilinin etkin kullanımı konularına değinilecektir.  

 

1. Sunum Kavramı 

 

Sunum en basit şekilde “Bir ya da daha fazla sunucunun birden fazla dinleyiciye verdiği konuşma, görüşme, 

söz söyleme sanatı” olarak ifade edilebilir (Gürüz, Eğinli, 2010, s. 2). Sunum yapmak iş yaşamının ayrılmaz 

bir parçasıdır. İnsanlar bilgi ve uzmanlıkları arttıkça bu bilgileri başkalarına aktarmak durumunda kalmaktadır 

ve bu da etkili bir sunum becerisine sahip olmayı gerektirmektedir.  

Sunum temelde bir iletişim sürecidir ve başarılı bir sunum birçok iletişim becerine sahip olmayı 

gerektirilmektedir (Sen, 2007, s. 102). Sunum yapmakla ilgili yaygın bazı yanlış inançlar bulunmaktadır. İyi 

bir sunucu olabilmek için ilk öncelikle bu yanlış inançların aşılması gerekmektedir. Bunlardan bazıları şu 

şekilde ifade edilebilir (Nelson, Wallick, 2007, s. 17-18): 

Konuşmacı Doğulur, Olunmaz: Çok iyi bir sunucu ile karşılaşıldığında bunun o kişinin doğuştan gelen bir 

yeteneği olmadığı, bu kişinin konusunda çok uzman ve de daha önce birçok sunum yapmış biri olduğu 

unutulmamalıdır. 

Başkalarının Konuşma Tarzı Kopya Edilmelidir: Sunum konuşması, temel bilgileri etkileyici bir şekilde 

iletmeye dayanmaktadır. En iyi konuşma tarzı kişinin kendi konuşma tarzıdır. 

Sunum Korkusunun Üstesinden Asla Gelinemez: Deneyimli konuşmacılar bile sunum korkusu 

yaşayabilmektedirler. Ancak gerekli olan hazırlıkları yaparak sunum korkusunu aşabilmek mümkündür. 

 

2. Sunum Korkusunun Üstesinden Gelme 

 

Sunumla ilgili hazırlıklara başlamadan öne yapılması gereken en önemli şey sunum korkusunun üstesinden 

gelmektir. Çünkü sunum korkusu, yapılacak sunumu etkileyen en önemli faktörlerden biridir (Carthy, 

Hatcher, 2006, s. 3).  

Sunum korkusunu aşmanın en önemli yollarından biri sunuma çok iyi bir şekilde hazırlanmaktır. Yapılan 

araştırmalar, yeterli hazırlanmayla konuşma korkusunun %75’inin ortadan kalkabileceğini göstermiştir. 

Bununla birlikte, sunumla korkusu ile baş edebilmenin çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu 

şekilde belirtilebilir (Nelson, Wallick, 2007, s. 31-34):  

 

Farkına Varma-Kabullenme-Harekete Geçme  

 

Kişi koktuğu zaman kendinde ne gibi değişimler olduğunu fark etmelidir. Korku sezildiğinde onu durdurmak 

daha kolaydır. Korkunun varlığı kabul edilmeli, bundan dolayı suçluluk duyulmamalıdır. Korku, sunuşa daha 

iyi hazırlamayı motive eden, daha enerjik bir sunum yapılmasını sağlayan bir enerji olarak algılanmalıdır. 

Korkunun farkına vardıktan ve onu kabullendikten sonra korkunun esiri olmadan bu korkuyu aşmak için yollar 

aranmalıdır. 
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Akılcı Dürtü Kuramı 

 

İlk kez Robert Ellis tarafından geliştirilen bu kuram korku ve endişe dahil tüm korkuların denetlenebileceğini 

ileri sürmektedir. Bunun için yapılması gerekenlerden ilki “olabilecek en kötü şeyleri düşünmek” tir. İkinci 

adım “bunların olma ihtimalini düşünmek”tir. Üçüncü adım, “gerçekten olabilecekleri düşünmek”tir. Bu 

noktada sunumda tarafınıza yöneltilebilecek zor sorular ve bur sorulara yanıt verememe durumları 

düşünülmelidir. Daha sonra ise “muhtemel sorunları azaltmak” aşamasına gelinmektedir. Bu aşamada ise 

çıkabilecek özel sorunlarda ne gibi davranışlarda bulunulabileceği düşünülmelidir. Ancak tüm bunlara rağmen 

üzerinde denetim sağlanamayacak durumlarla da karşılaşılabileceği unutulmamalıdır.  

 

Sistemli Etkisiz Hale Getirme 

 

Bu yöntemde korkunun üstesinden gelebilmek için düş gücünden yararlanılır. Kişi hayal dünyasında kendine 

korku yaratan şeyleri düşünerek onlarla başa çıkma yöntemlerini bulmaya çalışır. Bu şekilde kişi korkularını 

nasıl bastıracağını öğrenmektedir. 

 

3. Sunumun Planlanması 

 

Planlama etkili bir sunum için en önemli adımdır. Etkili bir sunum planlaması yapmak şu sorulara cevap 

aramakla başlamaktadır. (Kaul, 2005,s. 46) Bunlar: 

1. Kim – Dinleyiciler kimlerden oluşmaktadır? 

2. Ne –Sunumun üzerinde durduğu konu nedir? (içerik). 

3. Niçin –Sunumun amacı nedir? (amaç) 

4. Nerede – Sunum nerede yapılacaktır? (mekan) 

5. Ne zaman –Sunum ne zaman yapılacaktır? (zaman) 

6. Nasıl – Sunumu ne şekilde yapılacaktır? (sunum sırasında yararlanılacak materyaller) 

Bu sorulara cevap verecek etkili bir sunum planlamasının aşamaları:, hedeflerin belirlenmesi, dinleyicilerin 

analizi, sunum yerinin ve sunum zamanının belirlenmesi, sunum türüne karar verilmesi, sunumda kullanılacak 

araç-gereçlerin seçimi olarak ifade edilebilir. 

 

3.1. Hedeflerin Belirlenmesi 

 

Bir sunuşu hazırlamanın ilk adımı hedefleri saptamaktır. Sunumun başında sunumun hedefinin/hedeflerinin 

ne olduğu ve sunumun neden önemli olduğu hakkında bilgi verilmelidir. Bu nedenle bu konular sunum 

yapacak kişinin zihninde berraklığa kavuşmuş olmalıdır (Adair, 2006, s. 156).  

Etkili bir sunumda üç hedef dizisine ihtiyaç duyulmaktadır: Sunuşun hedefleri, konuşmacının hedefleri ve 

dinleyicilerin hedefleri. Sunuşun hedefleri; sunumun bilgi mi vereceği, açıklamalarda mı bulunacağı, rapor mu 

sunacağı, eğitim mi vereceği sorularına cevap vermektedir. Konuşmacının hedefleri sunumun hedefleri ve de 

kişisel hedefler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Örnek olarak sunumla aktarılmak istenen bir projenin üst 

yönetime aktarılması olabilir ancak konuşmacının övgü almak, terfi etmek gibi bunun dışında kendi kişisel 

hedefleri de bulunabilir. Bir sunumda dinleyicinin hedefleri de konuşmacı gibi farklı olabilir (Bingaman, 1993, 

s. 32-33). 
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3.2. Dinleyicilerin Analizi 

 

Dinleyiciler hakkında edinilen her türlü bilgi konuşmacıya sunumunu yapılandırmasında yol gösterici 

olmaktadır. Bu nedenle bir konuşmacının başarısı konuşmacının dinleyicileri hakkında edindiği bilgilere 

bağlıdır. Konuşmacının dinleyicileri hakkında edindiği bilgile, dinleyicilerin konuşmaya nasıl tepki vereceğini, 

hatta konuşmanın hangi bölümünde nasıl bir yaklaşım izleyeceklerinin tahmin edilmesine olanak 

sağlamaktadır (Gürüz, Eğinli, 2010, s. 28). Bir sunum sırasında dinleyici pasif değildir. Dinleyici sözlü ve 

sözsüz mesajlar göndermektedir ve gelen bu geribildirim anlatımı ve sunumun içeriğini etkilemektedir 

(Bingaman, 1993, s. 34). Dinleyiciler hakkında bilgi sahibi olmak onlardan gelecek olan tepkilerin de tahmin 

edilmesini sağlamakta ve bu da sunumun şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadır (Rotondo, Rotondo, 

2002, s. 19). 

Konuşmacı genel olarak dinleyicilerle ilgili şu sorulara cevap bulmalıdır (Gürüz, Eğinli, 2010, s. 29-30): 

 Dinleyiciler kimdir ve niçin orada bulunmaktadırlar? 

 Dinleyiciler bu sunuma neden ihtiyaç duyuyorlar, hangi konuda bilgi almaya ihtiyaçları var? 

 Dinleyiciler konu ile ilgili neler biliyor? 

 Dinleyiciler için uygun olacak ortam hangisidir? 

Bu soruların yanı sıra konuşmacı dinleyicilerle ilgili başka bilgilere de ulaşmalıdır. Bu bilgiler dinleyicilerin, 

yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği gibi bilgilerdir. 

 

3.3. Sunum Yerinin ve Sunum Zamanının Belirlenmesi 

 

Sunumun yapılacağı yerin belirlenmesi etkili bir sunuş için önemli bir konudur. Sunum öncesinde sunum 

yerindeki imkanlarını gerek dinleyicilerin gerekse sunuşu ve de konuşmacının ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığı 

belirlenmelidir. Dinleyicilerin oturacağı sandalyeler ve dinleyicilerin oturma düzenleri de sunumda üzerinde 

önemle durulması gereken konulardandır. Özellikle dinleyicilerin oturma şekli sunumun içeriğine göre farklılık 

gösterebilmektedir. Örneğin U biçiminde düzenlenmiş masalar dinleyicileri fikir alışverişine yönlendirirken 

maslarla kümelendirilmiş sandalyeler takım çalışmasına özendirmektedir. Buna karşın sıraların arkasına 

yerleştirilmiş sandalyeler genellikle tek yönlü sunuş yapma biçimidir (Nelson, Wallick, 2007, s. 52).  

Oturma şekli kişilerin öğrenme düzeyleri üzerinde de etkili olabilen faktörlerden biridir. Bir sunum sırasında 

dinleyicilerin ilgisi oturmuş oldukları alana göre farklılık gösterebilmektedir. Pease ve Pease (2006, s. 345) 

tarafından yapılan bir araştırmada sunum yapılırken dinleyicilerin oturdukları alanlara bağlı olarak dikkat ve 

öğrenme düzeylerinin de değişebileceği görülmüştür (2006, s. 345). (Bkz. Şekil 1). 
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Şekil 1: Dikkat Bölgesi 

 

Şekil 1’de de görüldüğü gibi bir konuşma yapılırken katılımcılar sınıf tarzında oturduklarında kişilerin 

“öğrenme alanları” bir huni şeklinde şekillenmektedir. Yapılan araştırmada bu huninin içinde kalan 

katılımcıların en yüksek oranda katılım sağlayan, sunucuyla en çok etkileşim içine giren ve de anlatılanları en 

yüksek oranda hatırlayan katılımcılar olduğu görülmüştür. Bu huninin dışında kalan katılımcıların ise daha 

negatif ve çatışmacı bir tutum içinde oldukları ve anlatılanları daha az hatırladıkları görülmüştür (Pease, 

Pease, 2006, s. 345).  

Sunum planlanırken üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri de zamandır. Öncelikle sunumun 

yapılması için seçilecek zaman sunumun etkililiği açısından önemlidir. Sabah çok erken ya da akşam çok geç 

saatler dinleyiciler için uygun zamanlar olmayabilmektedir. Bununla birlikte sunumun öğlen yemeğinin hemen 

arkasından yapılması dinleyicilerin sunuma gereken ilgiyi verememelerine neden olabilmektedir. Sunum 

yaparken üzerinde durulması gereken bir diğer önemli noktada sunumun zamanlamasıdır. Kısa bir 

zamanlama bazı noktaların eksik bırakılmasına neden olabileceği gibi uzun bir zamanlamada dinleyicilerin 

dikkatlerini yoğunlaştırmalarını güçleştirebilmektedir (Gürüz, Eğinli, 2010, s. 44-45). 

 

3.4. Sunum Türüne Karar Verilmesi 

 

Sunumla ilgili hazırlıklar yapılırken karar verilmesi gereken önemli konulardan biri de konuşmacının 

sunumunu ne şekilde yapacağına karar vermesidir. Konuşmacının seçimde bulunabileceği farklı konuşma 

türleri: doğaçlama yapılan konuşmalar, okuyarak yapılan konuşmalar, ezbere yapılan konuşmalar, kılavuzla 

yapılan konuşmalar olarak belirtilebilir (Gürzap, 2011, s. 143-146): 

 Doğaçlama Yapılan Konuşmalar: Bu tür konuşmalar hiçbir yardımcı öğe kullanılmadan 

yapılan konuşmalardır. Doğaçlamada konuşma yapan kişi konuşmasını tamamen birikimleriyle 

yapmaktadır. Bu konuşmaların iki nedeni olabilmektedir. İlki konuşmacının beklenmedik bir anda 

bir konuyla ilgili bilgi vermek için kürsüye davet edilmesidir. İkinci neden ise konuşmacının 

konuşacağı konu ile ilgili çok derin bilgiye sahip olmasıdır ve bu nedenle de kendine güveni 
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tamdır. Her ne nedenle olursa olsun doğaçlama konuşmalar konuşma yapılırken bazı noktaların 

unutulması gibi sakıncalar taşımaktadırlar.  

 Okuyarak Yapılan Konuşmalar: Bu konuşma türü dinleyici için en sıkıcı olan konuşma 

türüdür. Kağıttan okunacak olsa bile bu konuşmalar da hazırlık yapmayı gerektirmektedir. Bu tür 

konuşmada konuşmacı arada başını kaldırarak dinleyicilere bakmalıdır. Bunu yapmadığı 

durumlarda yapılan konuşma değil, yalnızca okumak olmaktadır.  

 Ezbere Yapılan Konuşmalar: Ezbere konuşma yapmak zor bir iştir. Ancak ezbere 

konuşmalarda asıl sorun konuşmacının ağzından çıkan sözcükleri içselleştirebilmesi, kendi 

sözcükleri haline getirebilmesidir. 

 Kılavuzla Yapılan Konuşmalar: Yapılabilecek en doğru konuşma türlerinden biridir. 

Konuşmacı yapacağı sunum başlıkları ile ilgili küçük notlar alarak bu başlıkların yol 

göstericiliğinde konuşmasını yapmaktadır.  

 

3.5. Sunum Sırasında Kullanılacak Araç-Gereçlerin Seçimi 

 

Sunum yapacak kişi sunumunun amacına en uygun olacak araç ve gereci seçmelidir. Bunlar tepegöz, 

projeksiyonun gibi araçlar olabileceği gibi beyaz tahta, kağıt sayfalar, vb. de olabilmektedir. Sunumlarda 

görsel araçlar sunumun bazı özel noktalarına açıklık kazandırarak sunumu güçlendirmektedir (Nelson, 

Wallick, 2007, s. 81).İnsanlar bilgi ve fikirlerin %50’sini gözlemlerinden almaktadır. Bu nedenle sunum 

özellikle bilgi vermeyi amaçlıyorsa, sunumda görsel araçları kullanmak yararlı olmaktadır. Görsel araçların 

kullanımı ile ilgili üzerinde önemle durulması gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde 

belirtilebilir (Adair, 2006, s. 159-161): 

 Sunumun yapısını oluşturmak için her noktadan bahsederken dinleyicilere bakmayı mümkün 

kılacak bir görsel araç kullanılmalıdır. Dinleyicilere, slaytlara bakıldığından daha çok bakılmalıdır. 

 Her slaytla bağlantılı bilgiler verilmelidir. 

 Her resim ve imge ile ilgili 25 kelime civarında konuşmaya özen gösterilmelidir. 

 Slaytların doğru bir şekilde sıralandığından emin olunmalıdır. 

 Resimler, çizimler ve canlı renkler kullanmaya özen gösterilmelidir. 

 Görsel destekler ekranda çok uzun süre tutulmamalıdır. 

Başarılı bir sunum gerçekleştirmek için sunumlarda kullanılacak ola slaytların da bazı şekil şartlarına sahip 

olması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde belirtilebilir (Sen, 2007, s. 110): 

1. Bir sunumda slayt sayısı anlatılacak konuya bağlı olarak değişebilir. Ancak her bir slayt en fazla 6 

-8 sözcük içermelidir. Çünkü dinleyicilerin amacı sunumu dinlemektir. Görsel araçlar yalnızca 

sunumun destekleyicisidirler.  

2. Slaytlar görsel ve sözel anlatımın bir kombinasyonu olmalı ve her ikisi de birbirini desteklemelidir. 

Birçok kelimeden oluşan uzun cümlelerden kaçınılmalıdır. 

3. Sunumda çok fazla soyut kavramlar ve sıfatlar kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

4. Sunumda kullanılacak yazı boyutu okumayı güçleştirecek şekilde çok küçük olmamalıdır. 

5. Sunumda eylem odaklı kelime ve filler kullanılmalıdır. Bunlar düşüncelerin güçlendirilmesini 

sağlamaktadır. 

6. Sunumun genel olarak yazı fontu, renkler, vb. konularda tutarlı bir stili olmalıdır. 

7. Gerekli yerlerde tablolar, grafikler kullanılmalı ancak bunlar mümkün olduğunca basit 

tutulmalıdır. 
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4. Sunumun Hazırlanması 

 

Sunum planlandıktan sonraki aşama sunumun hazırlanması aşamasıdır. Sunum hazırlanırken sunucunun 

yapması gereken ilk adım verileri toplamaktır. Sunucu konuyla ilgili araştırmaları yaparak verileri toplar. Daha 

sonra bu verileri mantık sırasına göre düzenler. Konuşmacı sunumunda öncelikle kilit noktaları belirler ve 

sonrasında bu kilit noktaları sırasına ve zamanlamasına uygun bir şekilde düzenler. Verileri düzenlemenin 

birkaç değişik yolu bulunmaktadır. Bunlar (Bingaman, 1993, s. 55): 

Kronolojik: Ana noktalar kronolojik bir sırayla en iyi şekilde anlatılabiliyorsa veriler zamana göre sıralanabilir. 

Tarihsel: Eğer ana noktalar bir dönem içerisinde meydana gelmiş olaylar ya da durumlarla ilgiliyse 

kullanılabilecek bir yöntemdir. 

Mekansal: Bu düzenleme olayların coğrafi mekanları dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Konuya göre: Bu düzenleme ise konuyu mantıksal ya da doğal bileşenlerine ayırmaktadır. 

Problem çözümü: Bu düzenleme ise bir problemi, problemin nedeninin analizini ve çözüm önerilerini ortaya 

koymaktadır. Burada konuşmacı bir sorunu saptamakta, bu sorunun neden ve sonuçlarını belirtmekte ve bu 

soruna ilişkin çözüm önerilerini tartışmaktadır. 

Veriler düzenlendikten sonraki adım sunumun planını çıkarmaktır. Bir plan iki amaca hizmet etmektedir. Bu 

şekilde seçilen düzenlemeye göre kilit noktalar sıraya konmakta ve de asıl konuyla ilgili olmayan verileri 

azaltmasıdır. Plan hazırlandıktan sonraki aşamada ise sunum yazılı hale getirilir. Sunucu kendi için gerekli 

notları alır. Konuşmanın notlarla mı yoksa yazılı bir metinle mi yapılacağı konunun uzunluğuna, konunun 

karmaşıklığına ve sunucunun özgüvenine bağlı bulunmaktadır (Bingaman, 1993, s. 56-66). 

 

5. Sunumun Yapılması 

 

Sunum yapılırken en önemli bölüm sunumun giriş bölümüdür. Konuşmacı sözlerini dinletebilmek için giriş 

bölümünde dinleyicilerin dikkatini çekebilmelidir. Bu bölümde konuşmacı sunumun amacını ve konunun 

dinleyici için neden önemli olduğunu açıklamalı, dinleyicilerin söyleneceklere ilgi duymasını sağlamalıdır. 

Birçok dinleyici konuşmacıyı ve sunumu sadece birkaç dakikaya göre değerlendirmektedir (Nelson, Wallick, 

2007, s. 67). Etkileyici bir sunum için giriş bölümünde konuşmacının hedefleri şu şekilde belirtilebilir (Gürüz, 

Eğinli,2010, s. 62-63): 

 Dikkat Çekmek: Konuşmanın giriş bölümü dinleyicilerin daha sonraki bölümleri dinlemek 

istemesi için dikkat çekici olmalıdır. Bunun içinde girişin ilginç ve farklı olması gerekmektedir. 

 Dinleyiciye Ulaşmak: Giriş bölümünde dikkat edilmesi gereken diğer önemli nokta ise 

konuşmacının dinleyici ile arasında bir köprü oluşturması, sunumun onlar için faydalı olacağına 

onları inandırmasıdır.  

 Dinleyicinin İzlemesini Sağlamak: Sunumun giriş bölümü dinleyicilere sunumda hangi alt 

başlıkların olduğu sunumun nasıl bir ortam içinde yapılacağı gibi konularda bilgi vermelidir. Bu 

dinleyicilerin sunumu rahatlıkla izlemesini sağlamaktadır. 

 Beklenti Yaratmak: Konuşmacı dinleyicileri tanıdığını, onların beklentilerinin ne olduğunu 

bildiğini göstermeli ve sunum sonunda bu beklentilerinin karşılanacağını hissettirmelidir. 

Sunumun gelişme bölümünde ise, sunucu aktarmak istenilen önemli konuları ve de bunları destekleyen 

verileri içermektedir. Sunumda aktarılacak bilgiyi sunmanın çok çeşitli yolları bulunmaktadır. Sunucu 

sunumun hazırlık aşamasında seçmiş olduğu yöntemle konuyu sunar. Konuşmacı sunumunu yaparken 

sunumunu destekleyecek bazı yöntemlerden de yararlanabilir. Bunlar, destekleyici veriler seçme, 
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istatistiklerden yararlanma, örnekler verme, öyküler anlatma ve alıntılar yapma olarak belirtilebilir (Nelson, 

Wallick, 2007, s. 62-65) 

 Destekleyici veriler seçme: Sunumun önemli konularını verilerle desteklemek sunumun 

etkililiği açısından önemlidir. Bu, sunuma inandırıcılık kazandırır ve de anlatılmak istenen 

konunun daha rahat anlaşılmasını sağlar.  

 İstatistikler: İstatistikler de ifadelere inandırıcılık kazandırırlar. Birçok dinleyici, “Yapılan 

araştırmalar göstermiştir ki, ….”diye başlayanbir ifadeye inanma eğilimi göstermektedir. 

 Örnekler: Örnekler karmaşık bir ifadeyi açıklığa kavuşturmak ya da belirli bir uygulamaya 

belirsiz, genel bir soyutlama getirmek için kullanılmaktadır.  

 Öyküler: Öyküler ise belirli bir konunun pekiştirilmesini sağlayan, genişletilmiş örneklerdir. 

Genellikle dinleyiciler öyküleri hoş karşılamaktadır. Örnekler gibi öyküler de anlatıma açıklık 

kazandırmak için kullanılmaktadır. Ancak öykülerin eksik noktası etkili kullanımının zor olmasıdır. 

 Alıntılar: Alıntılar sunuma farklı tür bir resmiyet kazandırır. Alıntının etkili olmadı alıntı yapılan 

kişinin ne kadar iyi tanındığına bağlı bulunmaktadır.  

Bir konuşmanın stratejik olarak en önemli bölümü ise kapanış kısmıdır. Söylenen son sözler en çok akılda 

kalan sözler olmaktadır. Sunumda yapılabilecek en büyük hatalardan biri sunumun sonunda “Söyleyeceklerim 

bundan ibaret”, “Sanırım konuşmamı burada bitirmem gerekiyor” gibi cümleler kurulmasıdır. Kapanış 

bölümünde yapılan hatalardan bir diğeri de konuşmacının sözü uzatmasıdır. Bu kişiler sürekli söylediklerini 

tekrar etmekte ve bu da dinleyici üzerinde kötü bir etki yaratmaktadır. Sunumun kapanış bölümü de 

planlanması gereken bir bölüm olarak ele alınmalıdır. Etkili bir kapanış yapabilmenin yollarından biri 

konuşmada vurgulanan noktaların bir özetini yapmaktır. Çünkü konuşmacının söz ettiği şeyler dinleyici için 

yeni şeylerdir ve bu nedenle bu tekrar bilgileri bir düzene koyabilmek adına dinleyici için yararlı 

olmaktadır(Carnegie,2010, s.165-171).  

Kapanışta etkili olabilecek bir diğer yöntem etki yaratmaktır. Konuşmacı bir özdeyiş, deyim ya da bir örnek 

kullanarak dinleyicilerin aklında anlatılan konuların bağlanmasını sağlayabilmektedir. Diğer yöntemler ise 

teşvik etmek ve de girişi ile bağlantı kurmak olarak ifade edilebilir. Konuşmacı sunum sonunda dinleyicilerin 

anlatılan konu ile ilgili bir davranışta bulunmasını istiyorsa bu davranışlar hakkında öğütler vererek sunumunu 

kapatabilir. Son olarak konuşmasını bir anekdot ya ada alıntıyla giriş bölümü ile bağlantı kurarak 

sonlandırabilir. Bu şekilde konuşmacı konuşma süresince ilgili konuların aktarıldığını dinleyicilere hissettirebilir 

(Gürüz, Eğinli, 2010, s. 109). 

 

6.Sunumda Önemli Kavramlar: İnsanlarda ve Yetişkinlerde Öğrenme,Hatırlama ve İkna 

 

Sunum dinleyicilere bir bilgi aktarma sürecidir. Burada amaç konuşmacının hazırlamış olduğu konuyu 

dinleyicilerin öğrenmesini sağlamaktır. Bu nedenle başarılı bir sunum için öğrenme son derece büyük önem 

arz etmektedir. Sunumda etkili olan diğer önemli kavramlar ise hatırlama ve ikna olarak belirtilebilir.  

Öğrenme, en basit tanımıyla bireyin davranışlarındaki bir değişimdir ve de bu değişim bireyin çevresiyle 

etkileşim kurması sonucu oluşmaktadır (Özkalp, Kırel, s.138).Öğrenme kendiliğinden ve de yönlendirilmiş 

olmak üzere iki biçimde gerçekleşmektedir. Bireyin kendi kendine tecrübe ederek gerçekleştirdiği 

öğrenmelere kendiliğinden öğrenme, öğrenmeyi sağlayacak olanın öğrenenin dışındaki bir kişi ya da araç 

olduğu durumda oluşan öğrenmeye ise yönlendirilmiş öğrenme adı verilmektedir (Güven, s. 6). 

Öğrenmenin kalıcılığını sağlamada üzerinde durulması gereken en önemli kavram hatırlamadır. Hatırlama için 

yapılması gerekenler üç grupta toplanabilir: Bunlar, gözlem, tekrarlama ve ilişki kurma olarak ifade edilebilir 

(Carnegie, 2010, s. 69-80): 
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 Gözlem: Akılda tutulması gereken şeyi derinlemesine, canlı ve devamlılığı olacak şekilde 

gözlemlemek gerekmektedir. Gözden beyne giden sinirler, kulaktan beyne giden sinirlerden yirmi beş 

kat daha büyüktüler ve bu nedenle gözün edindiği izlenimler uzun ömürlü olmaktadır. 

 Tekrarlama: Hatırlamada diğer önemli nokta tekrarlamadır. Yapılması gereken zihnin özelliklerine 

uygun bir tekrarlama yapmaktır. Bu da ancak beyni sürekli şekilde yorarak değil, belirli aralıklarla 

tekrar yapmakla mümkündür. 

 İlişki kurma: Bunun için gerçekler arasında sistematik ilişkiler kurmak gerekmektedir. Örneğin bir 

olgu hakkında şu soruları sormak sistematik bir ilişki kurmayı sağlayacaktır: “Bu neden böyle?”, “Bu 

nasıl böyle?”, “Ne zaman oldu?”,” Nerede oldu?”, “Öyle olduğunu kim söyledi?”.  

Başarılı bir iletişimcinin sahip olması gereken özelliklerden biri de ikna kabiliyetidir. İknanın dört aşaması 

bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde belirtilebilir (Conger, 1999, s. 223-237): 

 Güvenilirlik Sağlamak: Bir kişiyi ikna edebilmenin ön koşulu o kişi için güvenilir olmalıdır. 

İnsanlar güvendikleri bir kaynaktan gelen bilgileri kabul etme eğilimindedirler. 

 Ortak Zemini Saptamak: Kişi güvenilir olsa bile, savunulan görüşün etkili bir şekilde sunulması 

gerekmektedir. Yüksek ikna becerisine sahip kişiler, görüşlerin o görüşlerin üstün yönlerini 

vurgulayacak şekilde açıklama ustalığına sahip kişilerdir.  

 Kanıtları Sağlamak: Güvenilirlik sağlanıp ortak bir çerçeve saptandıktan sonra kanıtlar 

sunulmalıdır. İkna becerisine yüksek kişiler görüşlerinin canlılık kazanması için sayısal verilerin 

yanı sıra, örneklerden, benzetme ve kıyaslamalardan yararlanmaktadırlar. 

 Duygusal Bağlantı Kurmak: İkna becerisi yüksek olan kişiler karşı tarafa savundukları görüşe 

duygusal bağlılıklarını göstermektedirler. Ayrıca karşı tarafın duygusal durumunu sezerek 

söylemlerini buna uygun olarak şekillendirmektedirler  

 

7. Zor Katılımcılarla Başa Çıkma 

 

Sunumda konuşmacı kendisine karşı olan bir dinleyici kitlesine de hazırlıklı olmalıdır. Böyle bir durumda 

yapılması gerekenler şu şekilde ifade edilebilir (Nelson, Wallick, 2007, s.133-135): 

Karşı Olma Nedenlerini Belirleme: Konuşmacı kendine karşı olumsuz bir tavır sezdiğinde öncelikli olarak 

bu durun nedenlerini bulaya çalışmalıdır. Kendisine olumsuz bir eleştiri yapan dinleyiciden daha ayrıntılı 

açıklama yapmasını istemeli ve bu şekilde sorunun kökenine inmelidir. Konuşmacı, söylenenlere 

katılmayanlarla ortak fikirleri belirlemeye ve geliştirmeye çalışmalıdır. 

İtirazları Sunumda İşlemek: Konuşmacı bir itirazla karşılaşacağını daha önceden biliyorsa sunumunda ilk 

önce bundan söz etmelidir. Bu şekilde daha sonra gelebilecek itirazlar bu şekilde engellenmiş olacaktır. 

Olayı Kişiselleştirmemek: Konuşmacı Bir tartışma durumunda kişilere değil konuya odaklanmalıdır. Duygusal 

çıkışlardan kaçınmalıdır. 

Mizahı Rahatlatma Aracı Olarak Kullanmak: Uygun bir şaka dinleyici üzerindeki gerginliği 

hafifletebilmektedir. Ancak dinleyicinin dikkatini dağıtacak türden bir şaka yapılmaması gerekir. 

Hata Yaptığında Hatasını Kabullenmek: Konuşmacı hata yaptığında bunu kabullenmeli ve dinleyicinin 

kendisine düzeltmesine izin vermelidir. Bu dinleyiciler tarafından dürüst ve samimi bir tavır olarak 

karşılanacaktır. 

 

8.Sunumda Sesin ve Beden Dilinin Doğru ve Etkili Kullanımı 
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Konuşma” tasarlanmış anlamsal yapının sözcüklerindeki dil sesleri ile ifade edilmesi” olarak belirtilebilir 

(Gürzap, 2011, s. 58). Sunumda bir konuşmacının dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri sesin 

kullanımıdır. Sesin tonu, vurgulamaları, konuşma hızı sunumda iletilmek istenen mesajın anlaşılırlığını 

etkilemektedir (Malone, 1998, s. 163). Diğer önemli nokta ise duyulabilme ve anlaşılabilmedir. Söylenen söz 

dinleyici tarafından önce duyulabilmeli sonra da anlaşılabilmelidir (Gürzap, 2011, s. 61). 

İyi bir konuşmacıda aranan ses tonu tekdüzelikten uzak, yükselip alçalabilen ses tonudur. Ses sunum 

yapılacak ortamın büyüklüğüne ve dinleyicilerin sayısına göre de ne zor işitilecek kadar zayıf ne de dinleyiciyi 

rahatsız edecek kadar yüksek olmalıdır. Ayrıca konuşmacının sesi dikkatli bir şekilde boğumlanmalıdır. Açık 

olmayan, mırıldanarak söylenen sözcükler konuşmacının zihninin karışık olduğunu göstermektedir. Dinleyiciler 

için en uygun ses, rahatlıkla işitilebilen, tonu iyi ayarlanmış, ağızdan açık ve anlaşılır bir biçimde çıkan sestir 

Ergin, Birol, 2005, s. 97-98). 

Etkili bir sunum için konuşmacının fiziksel görünümü ve beden dilini kullanım şekli de büyük önem 

taşımaktadır (Malone, 1998, s. 161). Öncelikle sunum yapacak kişinin dış görünümüne özen göstermesi 

gerekmektedir. Çünkü konuşmacı hakkında ilk izlenimler birkaç dakika içerisinde oluşmaktadır (Sen, 2007, s. 

111). 

Özellikle konuşmacının sunum sırasında çok renkli kıyafetleri tercih etmesi dinleyicinin dikkatinin dağılmasına 

yol açabilmektedir. Bunun yerine konuşmacının kıyafetini tek ya da iki renkli ve az desenli kumaşlardan 

seçmesi önemlidir (Gürüz, Eğinli, 2010, s. 139). 

Bir sunumda yapılması gereken en önemli hareketlerden biri dinleyicilerle göz teması kurulmasıdır. Bir 

araştırmada dinleyicilerin algılayabildiği bilgilerin %38’inin göz teması ile sağlandığını göstermiştir. Sunum 

sırasında göz teması sabit ve devamlı olmalıdır (Nelson, Wallick, 2007, s. 120).  

Bir sunumda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ellerin kullanımıdır. Çünkü eller vurgulamak istenilen 

noktaların belirtilmesine yardımcı olmaktadır (Malone, 1998, s. 162). Avuçların açık olması ise dürüstlükle 

ilişkilendirilmektedir. Bir insan açık olmak istediğinde ellerini avuç içleri açık şekilde karşısındaki kişiye doğru 

uzatmaktadır (Sharma, 2005, s. 17). Bu nedenle bir konuşmacının sunumda avuç içleri açık konumda ellerin 

kullanması açık ve dürüst olarak algılanması açısından önemlidir. 

Sunumda üzerinde durulması gereken hareketlerden biri de yüz ifadeleridir. Konuşmacı için en önemli yüz 

ifadelerinden biri gülümsemedir. Gülümseme sunucunun rahat olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca dinleyicilere 

karşı dostça bir tavır içinde olduğunu göstermekte ve bu da dinleyiciler üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır 

(Malone, 1998, s.162). 

Sunum sırasında dinleyiciler de beden dilleri ile bazı mesajlar vermektedirler. Başarılı bir konuşmacı 

dinleyicilerden gelen bu mesajları yorumlayabilmelidir. Dinleyicilerin rahatsızlık duyduğu ya da konuya olan 

ilgisinin azaldığını belirten bazı ipuçları şu şekilde belirtilebilir: Stres durumunu belirten ilk ipucu 

dinleyicilerden gelen sinyallerin kesilmesidir. Bunun ilk göstergesi ise göz temasının kesilmesidir. İkinci 

gösterge ise dinleyicilerin bulunulan ortamdan ayrılma istediklerini gösteren bazı işaretlerdir. Bunlar, esneme, 

ayakları yere vurma, bir şeyleri okuyor gibi davranmak olarak belirtilebilir (Siddons, 2008, s. 104). Başarılı bir 

konuşmacı dinleyicilerden gelen bu mesajları değerlendirerek sunumunu ilgi çekici hale getirmelidir ve 

dinleyicinin dağılan ilgisini toplayabilmelidir 
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ETKİLİ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ 

 

Görüşme önceden belirlenmiş ve ciddi bir hedefe yönelik yapılan, karşı taraftan soru sorma yöntemiyle 

yanıtlar alınan, etkileşime dayalı bir iletişim sürecidir. Belirtilen süreç, karşılıklı yapılacak iletişimin devamlı ve 

dinamik yapısını ifade etmektedir. Bu dinamik yapı, karşılıklı etkileşime dayalı bir iletişimi gerektirir. Görüşme 

sürecinin planlı ve belirli bir amaca yönelik olması, görüşme tekniğini hedeflere yönelik planlanmış bir veri 

toplama çabası yapmaktadır. Görüşmede kullanılan soru ve cevap yöntemi ise bir ilişkiyi kurma ve veriye 

ulaşma yolu olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s. 119-120). 

 

1. Görüşmenin Amacının Belirlenmesi ve Planlanması 

 

Etkili görüşmenin en önemli ve ilk adımı görüşme amacının belirlenmesi ve planlamasıdır. Görüşmenin daha 

sonraki adımları da bu aşamaya göre şekillenecektir. Görüşmenin amaçlarını belirlerken şu unsurlar önemlidir 

(Özgüven, 2005, s. 1): 

 Görüşülen kişiyi davranış, tarz, tutum ve fikirleri açısından değerlendirmek, 

 Görüşülenin kişilik haritasını, duygusal ve sosyal kapasitesini tanımak ve anlamak, 

 Kişinin eğitim süreciyle ilgili davranışlarında değişim ve gelişim sağlamak. 

Çeşitli meslek dallarında insanlar ve bireylerle uğraşan çok sayıda kişinin, görüşme tekniklerinden yararlandığı 

görülmektedir. Tıp, psikoloji, psikolojik danışmanlık, rehberlik, eğitim, sosyal çalışma, personel yönetimi, 

gazetecilik, televizyon, adalet ve güvenlik alanlarında kişilerle iletişim kurma ve belli hedeflere ulaşma, 

görüşme yoluyla mümkün olabilmektedir. Hastasına teşhis koyabilmek için şikayetlerinin ne zaman 

başladığını ve nasıl geliştiğini öğrenmek isteyen bir doktor, belli konularda bireylerden bilgi toplayan bir 

araştırıcı, sözel etkileşim yoluyla danışana yardım sağlamaya çalışan bir danışman veya terapist her seferinde 

görüşme tekniklerine başvurmaktadırlar. Özellikle psikolojik yardım hizmetlerinde ikili ilişki, diğerlerinden 

daha önemli olduğu ve daha çok anlam taşıdığı için, bireysel görüşmeye daha fazla gerek duyulmakta ve 

mesleğin vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir (Özgüven, 2005, s. 2). 

Günümüzde özellikle görüşme; seçme ve işe alma, oryantasyon ve eğitim, ücret ve performans 

değerlendirme, terfi ve işten çıkartma, moral ve motivasyon, iletişim ve disiplin, işçi ve işveren ilişkileri gibi 

neredeyse bütün insan kaynakları işlevlerinde çok önemli rol oynayan bir unsur haline gelmiştir. Bu 

kapsamda görüşmenin planlanma süreci kısaca şu şekilde ifade edilebilir: 

 Hazırlama süreci planlamanın ilk aşamasıdır. Bu süreçte amaçlar ve hareket planı belirgin hale 

getirilir. Görüşmenin özel amaçlarının kararlaştırılması, yönteminin belirlenmesi, cevaplayıcı hakkında 

bilgilerin edinilmesi bu aşamada gerçekleşir. 

 Düzenleme sürecinde görüşme için uygun bir ortamın sağlanması, soruların hazırlanması, 

görüşmede yer alacak cevaplayıcı ve görüşmecinin zihinsel olarak sürece hazır olmasıdır (Balcı, 2001, 

s. 181). Görüşme kurulacak ortam planlanmalıdır. Mesajın ne zaman ve nasıl verileceğinin 

düşünülmesi gerekebilir. Görüşme planlanırken gereğinde başkalarından fikir veya destek almakta 

fayda vardır. 

 Görüşmenin yönetimi süreci iletişim kanallarının iyi işlemesini, karşılıklı saygı ve dinleme 

ortamının oluşturulmasına bağlıdır. Etkili görüşmeyi hedefleyen kişi, alıcıya ait değer yargılarını, 

ihtiyaçları, tutumları ve beklentileri dikkate almalıdır. Olası farklılıklara anlayış göstererek, kullanılan 

dilin yalın ve dolaysız olmasına da dikkat edilmelidir. 

 Görüşmenin sonlandırılması süreci, görüşmenin bittiğinin karşı tarafa bildirilmesidir. 
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 Ölçme ve değerlendirme süreci, görüşmeden elde edilen bilgi ve verilerin kayıt altına alınıp 

ölçeklendirilmesidir. 

 

2. Görüşme Tekniğinin İlkeleri 

 

Görüşmenin etkin ve verimli gerçekleştirilmesi için bir takım ilkelere uyulması gerekmektedir. Bu ilkeler 

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

 Alınacak bilgilerin doğru ve ayrıntılı olması doğal bir iletişim ve güçlü bir etkileşime bağlıdır.  

 Görüşmedeki esneklik istenilen derinlik ve verimliliği arttırmak için çok önemlidir.  

 Yüz yüze görüşmede beden dilini etkili kullanmak, sürecin önemli bir unsurudur. Beden dili sözel 

ifadeleri desteklemekle beraber, bazen bunların ötesindeki duyguları tanımlamamıza da yardımcı 

olur. Dolayısıyla anketlerde ve formlarda elde edilmeyen ipuçları da görüşme esnasında edinilebilinir. 

 Görüşme esnasında sorulan soruların diğer tekniklere göre yanıtlanma oranı daha fazladır. 

(Bailey, 1987, s. 174-177). 

 Görüşmenin tam olarak tarihi, günü hatta saati bellidir, bu da görüşmeyi değiştirebilecek gelişen 

olayların öncesi ve sonrasını gözlemleme şansı verir (Bailey, 1987, s. 174-177). 

 Anketlere verecek yanıtları olmayan ya da bir dizi soruya yanıt vermeyi çekici bulmayan, sözel 

olarak kendini ifade etmekte yazıyla ifadeye oranla daha başarılı kişilerden, görüşme yoluyla daha 

kolay ve doğru bilgi edinilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s. 124). 

 Yüz yüze yapılan görüşme sırasında cevaplayıcının anlamadığı sorularda görüşmeci gerekli 

açıklamayı yapabilir ve aydınlatabilir (Pişkin ve Öner, 1999, s. 2). 

 Yüz yüze görüşme okuma yazması olmayanlar, çocuklar ya da anket formu doldurmayı 

ciddiyetle yapmayan kişilerden sağlıklı bilgi edinmenin en iyi yoludur (Pişkin ve Öner, 1999, s. 2). 

 Görüşmede bireyselliğin korunması ve gizliliğin sağlanması, anket yoluyla elde edilen verilerden 

daha güvenilir ve geçerli sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırır. 

 

3. Görüşme Tekniğinin Sınırlılıkları 

 

Görüşmede, dinleyici ve konuşmacıdan kaynaklanabilecek kişisel rahatsızlık ve bazı hastalıklar, işitme ve 

görme rahatsızlıkları, konuşma bozukluğu, fiziksel engeller, görüşmeyi engelleyecek ses ve vücut özellikleri, 

yorgunluk, kaygılı ve kızgın olmak etkili bir görüşmeyi engelleyici faktörlerdendir.  

Görüşme tekniğinin diğerlerine kıyasla birçok üstünlüğü olduğu gibi birtakım sınırlılıkları da vardır. Bu 

sınırlılıkları şu şekilde sıralayabiliriz (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s. 125-127): 

 Maliyet sınırlılığı, görüşmecinin seçilmesi, yetiştirilmesi ve uzmanlık yetkinliklerinin kazandırılması 

önemli bir maddi ve beşeri kaynak gerektirir. 

 Anket yöntemi diğer veri toplama yöntemleri ile kıyaslandığında sadece büyük değil küçük bir 

örneklemde bile kişilerle görüşmek için harcanacak yol masrafları, görüşme materyalleri, görüşme 

kayıtlarının yazıya geçirilmesi gibi kalemler bakımından oldukça maliyetli olabilir. Görüşme 

yönteminde ise araştırmacı zamanının çoğunu görüşülecek kişiyi tespit etmek, onlarla iletişim 

kurmak, randevu ayarlamak, belirlenen yere seyahat etmek, görüşmeyi yapmak, görüşmeyle ilgili 

kayıt tutmak ve onları yazıya geçirmekle harcar. Bu sebeple görüşme yöntemi anket ya da diğer veri 

yöntemlere kıyasla daha zaman alıcıdır. 

 En büyük sınırlılıklarından biri de görüşmeciden doğan hatalar olabilir. Görüşmeci, 

karşısındakinin yanıtlarını yanlış anlayabilir ya da kendi öznelliğini kullanarak yorumlayabilir. Kişinin o 
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andaki yapısı görüşmeyi etkileyeceği için sübjektif bir nitelik taşıyabilir. Görüşmeci, cevaplayıcının 

kişisel özelliklerinden (görünüş, cinsiyet, yaş, sosyal statü, tutum, tavır ya da aksan) olumlu ya da 

olumsuz etkilenebilir, bu durum da veri kaynağı için yanlılığa yol açabilir. 

 Genellikle görüşme, kişiler arasında özel konularda yapıldığı zaman, ses ve görüntü kayıt cihazı 

kullanılmadığında bilgilerin doğruluğunu objektif yollarla denetlemek güç olabilir. Cevaplayıcı konu 

hakkında kayıtlı bir bilgi, yazılı bir kaynak üzerinden konuşmasını yapmaz. Bu sebeple de bu yolla 

elde edilen bilgiler büyük olasılıkla, cevaplayıcının öznel yargısını ve sadece hatırladıklarını kapsar. 

 Görüşme için uygun mekân ve zamanın ayarlanması her iki taraf içinde zorlayıcı bir unsur 

olabileceği için esneklik gerektirebilir.  

 Görüşmede her zaman doğru bilgiye ulaşılamayabilir. Kişinin tiyatral yeteneğinin güçlü olması, 

gerek kişilik yapısını anlamakta, gerekse yetkinliklerinin gerçek manada ortaya çıkmasında engel 

oluşturabilir.  

 Görüşmecinin, konuşma arasına girmesi, ek sorular yöneltmesi ya da kişiye göre soruların 

soruluş şeklini değiştirmesi her ne kadar bir avantaj olarak değerlendirilse de bu durum görüşmeciye 

bir güçlük de yaratabilir. Çünkü bu yolla toplanan verilerin standart olmaması, farklı bireylerden elde 

edilen bilgilerin karşılaştırılmasında zor ve güvenirliği olumsuz yönde etkileyici bir durum yaratabilir 

ve bu da bir avantaj olarak görülebilen esnekliğin dezavantaja dönüşmesine sebep olabilir 

 Görüşmede sonuç, cevaplayıcının isteğine bağlı ve kendini ifade etme becerisiyle sınırlıdır. 

 Görüşme raporu hazırlanırken görüşmeciden kaynaklanan birtakım hatalar oluşabilir. 

Görüşmecinin, görüşülen kişilerde ortak olan olayları ya da işaretleri tanıyamaması, değerlerini 

bilememesi ve gerekli önemi vermeyip küçümsemesi bunlardan bazılarıdır. Bir diğer hata ise; 

görüşmenin yapılması esnasında ortaya çıkan notların ve işaretlerin karıştırılması ya da cevapların 

yanlış anlaşılmasıyla oluşur. Bunların yanında teknoloji kullanımındaki yetersizlikten kaynaklanan 

hataların da görüşme sürecini olumsuz etkileyeceğini düşünebiliriz. 

 

4. Görüşme Araçları 

 

Verimli bir görüşme süreci araçların etkinliği ile yakından ilgilidir. Görüşme araçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 

 

4.1. Dinleme 

 

Dinleme, konuşma ya da okuma yoluyla gönderilen bir bildirimin algılanıp kavranmasıdır (Koç ve Müftüoğlu, 

1998). Dinleme gönderilen bir iletiyi alma ve yorumlama sürecidir. Algılama, kavrama gibi birtakım zihinsel 

davranışları içermektedir. Bir iletişimin sağlıklı yürütülmesinde dinleyenin ve konuşanın sorumlulukları eşittir. 

En etkili konuşmalar bile sağır duvarlar karşısında çaresiz kalır (Adalı, 2003). 

Görüşmede dinleme konusu bir takım unsurları içermektedir. Bu unsurları şöyle açıklayabiliriz: 

 

4.1.1. Dinleme davranışında işitme 

 

Dinleme becerisine geçmeden önce, işitme ve dinleme arasındaki farkı ortaya koymamız gerekmektedir. 

Görme ile bakma arasında nasıl bir ilişki ve fark varsa, işitme ve dinleme arasında da benzer bir ilişki ve fark 

bulunmaktadır. Bu bağlamda ikisini birbirinden ayırmak gereklidir.  

İşitme, kişinin dışarıdan gelen bütün sesleri algılayabilme yeteneğini olarak tanımlanabilir. İnsanlar, dışarıdan 

gelen belirli ölçümde algılanabilecek alçaklık ve yükseklikteki bütün sesleri algılayacak özelliklere sahiptir. 
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İnsan kulağı kendi dışında oluşan birçok sesi aynı anda algılamaktadır. Kulağa sesin gelmesi işitmeyi, bu sesi 

anlamlandırma çabası da dinlemeyi tanımlanmaktadır. İstem dışı gelen her ses işitme potansiyeli içine girer 

fakat sese mana verme çabası dinleme etkinliğidir. Yani işitilen her seste dinleme yoktur, fakat dinlenilen her 

seste işitme vardır (Kuşçu, 2010). 

Dinleme kişinin tercihine bağlı olarak, seçerek ve isteyerek algıladığı sesler bütünüdür. “Konuşan kişinin 

vermek istediği mesajı, pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz konusu uyarana karşı tepkide bulunabilme 

etkinliğidir” (Demirel, 1999). İnsan her şeyi işitebilir, fakat beyinde işitme-yorum alanı denilen bir merkeze 

gelmekte, o merkezde daha önce toplanmış bilgilerle karşılaştırıldıktan sonra dinleme merkezi tarafından 

anlaşılmaktadır. Demek ki dinleme eyleminin gerçekleşebilmesi için insanın iradesiyle seçme yapması 

gerekiyor. İşte insanın seçerek dinleyebilmesi için sesler arasındaki farkı hızla kavrayabilecek bir yeteneğe 

ulaşması gerekiyor. Onun içindir ki “dinleme”, dört temel dil becerisi arasında sayılır. Dinleme olmadan öteki 

beceriler gelişememektedir (Özbay, 2005). 

 

4.1.2. Dinleme davranışında görme 

 

Dinleme yalnız işitme ile gerçekleşmez. Dinlemenin etkili unsurlarından biri de “görme” dir. Görme, tepkilerin 

oluşmasında, alıcının mesajı daha etkili anlamasında veya mesajı göndericinin iletmek istediğini tam ve doğru 

olarak sunmasında işitmeyi tamamlayacak olan bir öğedir. Yıldız vd. (2008), zaman faktörünün sabit 

tutulması halinde insanların; 

 Okuduklarının %10’unu, 

 İşittiklerini %20’sini, 

 Gördüklerinin %30’unu, 

 Görüp-işittiklerinin %50’sini, 

 Söylediklerinin %70’ini hatırladıklarını belirtmektedir. 

Dinlemede ses tek başına yeterli değildir. İnsan dinlediği kişiyi görmek de ister. Konuşmacının jest ve 

mimikleri ile söyledikleri arasındaki tutarlılık, görme sayesinde anlaşılmaktadır (Yıldız vd., 2008). 

 

4.1.3. Dinlemeyi engelleyen sebepler 

 

Dinlemeyi engelleyen sebepleri dinleyici ve konuşmacı açısından iki farklı yönden inceleyebiliriz. Bu kapsamda 

dinleyici açısından iyi dinlemeyi engelleyen sebepler aşağıda sıralanmıştır (Göğüş, 1995): 

 İşitme organında birtakım problemleri olmak. 

 Dinlemenin bir anlama ve öğrenme için elzem bir beceri olduğunu kavramamış olmak. 

 Psikolojik bakımdan dinlemeye hazır olmamak veya konuya ilgi duymamak. 

 Konuşanın giyinişini, davranışları, kelimeleri ve söyleyişiyle fazlasıyla ilgilenmek, konuşanın ses 

tonuna, örneklerine takılıp ana konudan uzaklaşmak. 

 Konuşan kişiyi sevmemek, küçük görmek. 

 Çevredeki eşyaya göz dikerek ve yanındaki konuşmalara kulak kabartarak kendi dikkatini 

dağıtmak. 

 İçinde bulunulan çevreye ve topluma yabancı olmak. 

 Rahat oturmamış olmak, uykusuz olmak, hasta bulunmak, sindirim güçlüğü çekmek, havanın 

çok sıcak ya da soğuk oluşu. 

 Konuşma başlamadan önce yaşanmış olan bir olayın (bir oyun, tartışma, kaza, kavga…), bir 

üzüntünün etkisinden kurtulamamak. 
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 Konuşan kişiyi görmemek ve bu sebeple sağa sola hareket ederek dikkat dağıtmak. 

 İçinde bulunduğu andan sonra yapacaklarını düşünmek, hayal etmek. 

 Konuyu ilginç bulmamak. 

 Konuşan kişide kusur bulmaya çalışmak; konuşanın ne söylediğine değil de nasıl söylediğine 

dikkat etmek. 

 Dikkatinin dağılmasına aldırmamak. 

 Düşünce hızını doğru kullanamamak. 

 Açıklayıcı, yorumlayıcı ve zorlayıcı konulardan kaçınmak. 

Konuşmacı açısından iyi dinlemeyi engelleyen sebepler ise şunlardır (Kuşçu,2010): 

 Çok yavaş konuşmak. 

 Çok hızlı konuşmak 

 Dinleyicilerin kelime dağarcığında olmayan kelimeleri kullanmak (Örneğin 11-12 yaş grubu 

çocuklarına 1950’li yılların kelimelerinin ağırlıkta olduğu bir konuşma yapmak ya da 60-70 yaş 

grubuna 2000’li yıllarda gençlerin kullandığı kelimelerle konuşma yapmak farklı anlamlara sebep 

olduğu gibi tam anlayamamanın etkisiyle dikkat dağılır ve iyi bir dinleme gerçekleşmemiş olur). 

 Anlatım bozuklukları yapmak, sonu gelmeyen uzun cümleler kullanmak. 

 Gereksiz örnekler vermek ve sözü uzatmak. 

 Ağzı kokmak (çeşitli sebeplerle). 

 Konuşma sırasında sürekli öksürmek, boğaz temizlemek (Yıldız vd., 2008). 

 İyi birer dinleyici olmak için, deneyim ya da eğitim yoluyla elde edilen belli becerileri devreye 

sokmalıyız. Bir insan bu dinleme becerilerini elde etmemişse, dinlediklerini anlama ve akılda 

tutma becerisi düşük olacaktır. Bu da hem yüksek hem de düşük zeka düzeylerindeki insanların 

başına gelebilir. 

 

4.1.4. Etkili dinleme 

 

Etkili dinleme, dinlemeye hazırlanmayı, dikkati konu üzerinde toplamayı ve dinleme amacının belirlenmiş 

olmasını gerektirir (Demirel, 2006). Etkili bir dinleyicinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Yıldız vd., 2008): 

 Dinleme esnasında not alır. 

 Konuşanın veya başka birinin sorduğu sorulara anlamlı cevaplar verir. 

 Dinleyenin kendisine ulaşan iletiye karşı soru sorarak, metnin üzerinde eklemeler yaparak farklı 

davranışlarda bulunabilir. 

 Sözel olmayan iletişim işaretleri kullanılır (başını sallar, avuç içini çenesine dayayarak işaret 

parmağını şakağına götürür, gözleriyle konuşmayı takip eder). 

 Konuşmanın arasında “evet”, “yaaa”, “öyle mi”, “demek öyle…”, “hı hı” gibi sesler, sorular ve 

dinlediğini gösteren ve o andan sonraki iletiyi de dinleyeceğini belirten kısa cümleler veya ünlemler 

kullanır. 

 Dinlediğini sözlü olarak özetleyebilir, ana fikri birkaç cümleyle ifade edebilir. Konuşma ve 

anlama, dinleme ile birleşip bütünleşir. Zihnimizin konuşmacının konuşmasından daha hızlı çalışması, 

dinleme açısından sorun yaratmaktadır. Dinlemeyi konuşandan (konuşma hızı, tonu vb.), 

dinleyenden (motivasyon, ilgi, psikolojik ve fizyolojik faktörler vb.) ve çevreden (gürültü, ısı, konfor 

vb.) gelen faktörler etkilemektedir. 

Dinleme doğal olarak işitme sürecinin bir parçası gibi algılanır. Oysa her ikisi de birbiriyle ilintili olup farklı 

süreçleri içerirler. Dinleme insanın başlattığı işitme içindeki bilinçli bir süreçtir. Dinlemek işleminde duymaktan 
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farklı olarak sadece kulaklarımız değil zihnimiz de çalışmaktadır. İnsanlar bir toplantıda oturabilirler ve gözleri 

konuşmacıda olabilir. Fakat akılları başka yerde olup konuşmaları dinlemiyor olabilirler (Kuşçu,2010). 

 

4.1.5. Dinleme hataları 

 

Dinlemede dinleyicinden ve konuşmacıdan kaynaklanan hatalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Telman ve 

Ünsal, 2005, s. 89-92): 

 İşitme/görme kavramıyla ilgili engeller 

 Açık olmamak 

 Fiziksel engeller 

 Yanlışlıkla ya da bilerek bazı hususları konuşma dışı bırakmak 

 Yorgunluk, hastalık 

 Sözlü materyali beden diliyle desteklemek 

 Dikkat süresinin kısalığı 

 Dinlemeyi engelleyecek ses ve vücut özelliklerine sahip olmak 

 Konunun ilgisiz bulunması 

 Ağır aksanlı bir konuşmacı olmak 

 Başka bir işle ilgilenmek  

 Dile vakıf olamamak 

 Hayal kurmak  

 Konuşma bozukluğuna sahip olmak 

 Hafıza yetersizlikleri 

 Utangaç olmak 

 Sözcük hazinesinin darlığı  

 Gereğinden çok detaya girmek 

 Düşük zekâ 

 Tekrar yapmak 

 Seçici dinlemek  

 Kaygılı, kızgın olmak  

 Gergin hissetmek, tehdit algılamak 

Konuşmaları dinlerken sıkça yaptığımız hatalardan biri, seçici dinlemektir. Bu seçiciliğin altında, bilincinde 

olduğumuz veya olmadığımız birçok neden yatmaktadır. Bu nedenler kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Telman ve Ünsal, 2005, s. 92):  

 Dinlemekten kaçındığımız, hoşlanmadığımız kimse veya konuşmanın bir kısmı olabilir. 

 Konuşmanın içeriğinde dinlemenin zor olduğu kısımlar olabilir. 

 Konuşmacının dış görünüşü rahatsız etmiş olabilir veya önyargılı olabilirsiniz. 

 Konuşanın aksanı veya konuşma şekli rahatsız edebilir ve zaman zaman dinlemeden 

kopabilirsiniz 

 Konu içinde size ters gelen düşünceler olabilir. 

 Sizi rahatsız hissettirecek olanları dinlememeyi tercih edebilirsiniz. 

 Sadece iyi (veya kötü) şeylere dikkat eder, onları dinlemeyi tercih edebilirsiniz. 

 Kendinize yakın bulduklarınızı dikkatle dinleyip, diğerlerini dinlemeyebilirsiniz. 

 Sadece kendi amaçlarınıza hizmet edenleri dinler karşınızdakinin ihtiyaçlarını dikkate almayı 

önemsemeyebilirsiniz. 
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4.1.6. Etkili dinleme için uyulması gerekli kurallar: 

 

Etkin bir dinleme için uyulması gereken kuralları şu şekilde sıralayabiliriz (Telman ve Ünsal, 2005, s. 94-95): 

 Dinlenmeye zihnen ve bedenen hazırlanın: Eğer başkalarına da açık bir konuşma 

dinleyecekseniz, konuşma başlamadan önce yerinizi bulun ve belirleyin. Konuşma programı önceden 

belli ise programı inceleyin. Konuyla ilgili bildiklerinizi hatırlamaya çalışın. 

 Dikkatinizi konuya vererek konsantre olun: Aynı anda birden fazla şeye konsantre 

olamazsınız. Başarılı dinlenmenin temel şartı dikkati konu üzerinde toplamaktır. 

 Konunun anlaşılmasındaki sorumluluğunuzu hatırlayın: Konunun anlaşılmasındaki bütün 

sorumluluk konuşmacıda değildir. Dinleme şeklinin de bunda büyük rolü vardır. Konuşmacıyı tekzip 

etmeye değil anlamaya çalışın. 

 Duygularınızı kontrol edin: Konuşan hakkında önyargılarınızı bir tarafa bırakmalısınız. Olası 

duygusal tepkilerinizi kontrol altına almaya çalışın. Konuşmacının giyim ve konuşma tarzı, kullandığı 

sözcükler, davranış biçimi gibi detaylara takılmadan anlatılanı dinleme ve anlamaya çalışmalısınız. 

 Ana fikri dinlerken yakalamaya çalışın: Bunu yapabilmek için konuşma programını önceden 

incelemek gerekir. Böylece, konuşma dikkatlice dinlendiği zaman ana temayı detaylardan ayırmak 

kolay olur. 

 Düşünme hızlı bir süreçtir: Bunun avantajını olumlu bir şekilde kullanmak gerekir. 

Düşünmede dakikada 600 sözcük kullanılmasına karşın, konuşma hızına göre dakikada kullanılan 

sözcük sayısı 250-300 arasındadır. Aradaki farkı beyin diğer duyu organlarından gelen uyaranları 

değerlendirmek sureti ile kapatır. Beynin bu sabırsızlığı, dinleyicinin konudan uzaklaşmasına, bu 

sebeple, iyi bir dinleyicinin konuya konsantre olduğu beyninde özetlerin oluşmasına, 

görselleştirmeye, bundan sonra söylenilecekleri tahmin etmeye eğilim göstermesi böylece konudan 

uzaklaşmaması gerekir. 

 Konuşmacının vereceği mesajı sonuna kadar dinleme sabrını göstermelisiniz: 

Konuşmacının mesaj verme tarzına göre bazen söylenilenler konuşmanın sonunda bağlanır. Bazen de 

konuşmacı söylediklerinin bir özetini yapar. Duyuların anlaşılması için konuşmanın sonunu beklemek 

gerekir. 

 

4.2. Konuşma 

 

Görüşmenin etkinliği açısından konuşma faktörü önemli bir unsurdur. Görüşmede taraflar arasındaki iletişimin 

en etkin aracı konuşmadır. Burada yapılacak eksikler görüşmenin kalitesini etkilediği gibi karşılıklı anlayışı da 

zorlaştıracaktır. 

Konuşma; duygu, düşünce, tasarım ve isteklerin sözle bildirilmesidir (Sever, 1997). 

Konuşma, zihinde başlayan ve düşüncelerin sözle ifade edilmesiyle tamamlanan bir süreçtir (Güneş, 2007). 

Konuşma, zihin ve kas gücünün devreye girdiği psiko-motor bir yetenek; insanlar arasında anlaşmayı 

sağlayan en etkin bir araçtır (Calp, 2007). 

Her şeyden önce, etkili görüşme için kelime haznesi zenginleştirilmelidir. Kelime haznesinin zenginliği çok 

kelime bilmekle olur. Bir dili iyi konuşmak ve yazmak için bellekte iyi bilinen kelimelerin bulunması gerekir. 

İnsan kelimelerle düşünür. Dolayısıyla kişi ne kadar çok kelime öğrenirse beynini o kadar iyi kullanabilir. 

İnsan zekâsı, insanın bildiği kelime sayısı ile doğru orantılı olarak gelişir. Bu da çok okumakla sağlanabilir 

(Kuşçu, 2010). 
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Cümle, bir düşünceyi, bir fikri, bir duyguyu, bir dileği, bir olayı tam olarak bir hüküm halinde bildiren kelime 

grubu olarak tanımlanmaktadır. Kaç kelime ile olursa olsun, isteklerimizi tamam olarak anlatabilmişsek bir 

cümle yapmış oluruz (Kuşçu, 2010).  

 

4.2.1. Konuşma yetersizlikleri 

 

Konuşma yetersizliklerini şu şekilde sıralanabilir:  

Çekingenlik: Kimi kişiler bir takım eksiklerinin ortaya çıkmasından, bunlarla alay edilmesinden, rezil olacağı 

düşüncesinden veya iyi hazırlanamadıklarından konuşmadan kaçınırlar.  

Yerel ağızla konuşmak: Kişi okul çağından önce dinlemeyi ve konuşmayı edinmiştir. Yani, çocuk 

konuşmayı bilir; ancak konuşmasında yerel ağız unsurları görülebilir. İlköğretimde yerel ağızdan standart 

Türkçeye geçilir. Bu geçişte okuma ve yazmanında payı vardır. Konuşmada dikkat edilmesi gereken en 

önemli durum yerel ağızdır (Yıldız vd., 2008) 

Sesi ayarlamak: Nefeslerini doğru kullanmak konuşmanın kalitesi açısından önemlidir. Nefes ayarlaması 

olmazsa konuşmaların duyulmasında güçlük çekilir ya da cümleyi ortadan kesip tekrar nefes alınır. Bu nefes 

alış sırasında söyleyecekler unutabilir. Söylemeye devam edilince de anlatım kopuk olur ve muhatapların 

dikkati dağılabilir. 

Gereksiz söz söyleme: Kişiler, kural bilmeme, doğru nefes alamama, kavrama eksikliği, anlatım 

yetersizliği, heyecan, dikkat dağılması gibi birçok nedenle gereksiz söz söyler. Bunların en çok bilinenleri; aa, 

ıı, eee, mmm, gibi seslerle şey, sonra, ondan sonra, yani gibi kelimeleri yinelerler.  

Gereksiz beden hareketleri yapma: Konuşma becerisi ile beden dili arasındaki ilişkide bilinmesi gereken 

temel ilkelerden biri de beden dilinin kişiye özgü olduğudur. Beden dili şahsa özgüdür, kişiye ait beden dili, 

kişinin kendinde olumlu etki gösterirken aynı hareketleri yapan bir başkasında olumsuz etki gösterebilir. 

Önemli olan kişinin doğal davranmasıdır. Yapmacıklık konuşmada hemen fark edilir ve hem konuşmacı hem 

de dinleyici üzerinde olumsuz etki yapar. Beden dilinde doğal olmak ve aşırıya kaçmamak gerekir. 

Dağınık konuşma: Genellikle konusuna hâkim olamayan konuşmacılar dağınık konuşurlar. Çünkü yeterli 

bilgileri ve buna bağlı olarak da konuşmayla ilgili bir planları yoktur. Konuşmadan önce bir hazırlık yapmak, 

bir kağıda konuşacağımız konu ile ilgili kısa notlar almak ya da konuşacaklarımızı beynimizde bir sıraya 

koymak, rahat ve etkili bir konuşma yapmamıza olanak sağlayacaktır. Dağınık konuşan birisi dinleyiciler 

üzerindeki etkisini kısa sürede kaybeder ve boşa konuşmuş olur. Böyle konuşmalar can sıkıntısına ve zaman 

kaybına sebep olmaktan ileri gidemez. 

Kişiler heyecan, hazırlıksızlık, bilgisizlik, anlatımda yetersizlik, kavramada eksiklik gibi nedenlerden dolayı 

konuşmalarını dağıtırlar. Buna bir de dinleyicilerin ilgisizliği eklenirse konuşmacı konuşmasını toparlamakta 

güçlük çeker. Konudan da uzaklaşabilir ( Yıldız vd., 2008). 

Bilindiği gibi, konuşma sırasında zihin sürekli çalışır. Bu kapsamda söylenecek düşünceyi belirler, daha sonra 

söylenecek cümleyi hazırlar, söyledikleri arasında ilgi kurar, neden-sonuç ilişkisine bakar, nesnelerin ve 

kavramlarının karşılığı olan sözcükleri bulur. Bütün bu yoğun ve hızlı etkinlikler için zihin sessizliğe muhtaçtır. 

Eğer konuşan insan heyecanlı ise, zihin de yukarıda açıklanan düşünme sırasını izleyemez. Bu yüzden kişi, 

dağınık konuşur. Kavramların karşılığı olmayan sözcükler ve cümleler söyler, bazı cümleleri de yarım bırakır. 

Konuşmada sükunet, kendine güven dağınıklıktan kurtulmak için başlıca şarttır (Demirel, 2006). 

Dil bozuklukları: Organik, psikolojik ve sosyal sebeplere bağlı olarak bazı kişilerde dilin farklı yönleriyle ilgili 

eksiklik ve kusurlar ortaya çıkabilir. Dil bozukluklarını kekemelik, atlama, pelteklik, tutukluluk olarak 

sıralayabiliriz (Calp, 2007). 

 



596 

 

4.2.2. Güzel ve etkili konuşma 

 

Konuşma eğitimi, insanları yaşamın çeşitli durumlarına hazırladığı gibi onlara yeni davranışlarda kazandırır. 

Söz gelişi insanların birbirine emir vermeleri, sevgi ve kızgınlıklarını söylemeleri, dostlukları ve bu duyguyu 

anlama biçimleri sözlü anlatım gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Konuşmak, tek başına bir dil etkiliği de 

değildir. Bunun yanında işitme, tatma, dokunma, koklama gibi duyu organları da konuşma etkinliğine 

katılmaktadır. Zaten duyma ile konuşma arasında bir bağ olduğu eskiden beri bilinmektedir. Birtakım 

nesnelerin varlığını dokunarak ya da tadarak algılarız. Konuşan birisine karşı tepkimizi yüzümüzü 

buruşturarak, kaşlarımızı çatarak, gülümseyerek, ağlayarak gösteririz. Ağzımıza aldığımız bir yiyecek ya da 

kokladığımız bir cisim ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi aynı şekilde yüz hareketlerimizle belli ederiz. Zaman 

zaman bu tepkimize el-kol gibi bedensel hareketlerimizde katılır. Demek ki sözcükler insanın içyapısını 

aksettirdiği gibi davranışlarını da anlamlı kılmaktadır (Gündüz, 2007). 

Bir konuşmanın tam ve etkili biçimde gerçekleştirilmesi için çeşitli koşulların bir arada bulunması gerekir. 

Bunların bir bölümü doğrudan konuşan kişi ile ilgilidir. Konuşa kişi, konuşmasının amacını iyi belirlemeli, 

konusunun sınırlarını çizerek ona bağlı kalmalı ve konuşma aracı olan dilin olanaklarını tanımalıdır. Doğal 

olarak seslendiği kişi ya da kişilerin düşünsel ve ekinsel düzeylerini, konuştuğu ortamın özelliklerini de göz 

önünde bulundurmalıdır. Bunlara dayanarak bir konuşmanın başarısını etkileyen koşullar: 

 Konuya bağlı kalma, 

 Konuşma ortamı, 

 Konuşulan kişi, 

 İletişim amacı, 

 İletişim aracı, 

 Ortam koşulları, 

 Konuşmanın düşünsel desteğine bağlı kalma olarak sıralanabilir (Uygur, 1984). 

Güzel ve etkili konuşmayı çoğunlukla eksik tanımlar ve anlarız. Güzel konuşma bir spikerin, bir tiyatro 

sanatçısının, kendisine verilen metni veya düşünceyi tonlama, vurgu ve benzeri kurallara bağlı kalarak 

canlandırması sanılmaktadır. Oysa bu güzel ve etkili konuşmanın yalnızca bir yönünü oluşturmaktadır. Sadece 

kulağa hoş gelen duygu ve dileklerin dışa vurumu konuşmanın tamamı değil yalnızca bir bölümüdür (Kuşçu, 

2010). 

İyi bir konuşmanın, türü ne olursa olsun, belli nitelikler taşıması gerekir. Bu nitelikler: 

 Belli bir amacı bulunmak, 

 Yıkıcı değil yapıcı ve inandırıcı olmak, 

 Konuyu seçerken dinleyicilerin ilgisini göz önünde tutmak, 

 Doğru ve sağlam bilgilere dayanmak, 

 Dil ve anlatımda konuşma üslubunu gözetmek, 

 Birlikte düşünme, tartışma, öğrenme, duygulandırma gibi yöntemlere başvurmak, 

 Konuşurken etkileyici bir tonlamadan, el-yüz hareketlerinden yararlanmak olarak sıralanabilir 

(Özkırımlı, 1994). 

Söz söyleme sanatı hemen hemen insan hayatı kadar eskidir. İlk çağlar boyunca devam edip zamanımıza 

kadar gelir, bu arada birçok usta hatipler yetişmiştir. Fakat bunun için teknik bilgilere ve genel kültüre ihtiyaç 

vardır. Söz söyleme sanatının kuralları çoktur. Dilde temizliği, açıklığı kazanmak için söyleyiş ve boğumlanma 

mekanizmasında meleke kazanmaktır. Bir metinde saklı olan düşünceyi, duyguyu meydana çıkarmaktır. Bu iki 

bölüm birbirinden ayrılamaz (Er, 2002). 
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Her şeyden önce şunu belirtmek gerekmektedir ki; düzgün ve etkili konuşmak, yetenekten çok beceri işidir. 

Bu beceriyi kazanmaksa çalışmaya bağlıdır. Ses yolundaki organlarda, doğuştan gelen ya da sonradan olma, 

iyileştirilemez biyolojik ya da fizyolojik bir sorun bulunmadığı sürece, her insan düzgün konuşma becerisini 

edinebilir (Özkırımlı, 1994). 

Güzel konuşma bir kimsenin başkaları karşısında, önceden planlanmış bile olsa duygu, dilek ve düşüncelerini 

etkili bir biçimde anlatma becerisidir. Bu yüzden güzel konuşma tıpkı okumada olduğu gibi, beyinden 

başlayarak vücudumuzdaki birçok organın birbiri ile uyum içinde çalışması ile oluşan bir yetenek, alışkanlık, 

beceri ve sanat olarak tanımlanabilir. Bilindiği gibi bu saydığımız kavramların her birinin konuşma eğitiminin 

gerçekleştirilmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır (Kuşçu, 2010). 

 

4.3. Soru Sorma 

 

Görüşme sırasında bireyle görüşme yapan kişi ve görüşülen arasındaki ilişki “sözel’’ ya da “sözel olmayan’’ 

etkinliklerle yürütülür. Sözel etkileşim araçlarından biri de soru sormaktır. Danışanla iyi ilişki kurulabilir, 

danışan kendisine yöneltilen soruların kişisel problemlerinin giderilmesinde yardımcı olmak amacıyla 

sorulduğunu hissederse, etkileşim daha verimli olur ve görüşmeci sorularına samimi cevaplar alabilir 

(Özgüven, 2004, s. 74). 

Görüşme sırasında sorulan sorular açık, yargısız ve tarafsız olmalı, kişiyi belli tipten cevaplar vermeye 

koşullandırıcı ve yöneltici olmamalıdır. Soru sorarken kişiyi korkuya, kaygıya düşürecek, şüphe içinde 

bırakacak bir tutuma girilmemeli ve kişi özel yaşantılarından dolayı suçlanmamalıdır (Özgüven, 2004, s. 74-

75). 

Görüşme zamanı soru-cevap şeklinde geçmemeli, sorular psikolojik danışma süreci içinde uygun zamanlara 

dağıtılarak, sorulmalı ve daha çok açık uçlu, serbest cevap isteyen sorular tercih edilmelidir. Hiç soru 

sorulmaması veya çok az sorulması halinde de, kişide kendisi ile ilgilenilmiyor kanısı uyanabilir. Ayrıca, 

görüşmenin tüm ağırlığı danışanda kalır. Fikir ve duygu akışını engellemeden uygun zamanlarda sorulan 

sorular, görüşmenin verimini arttırdığı gibi, kişiyi de dinlendirir (Özgüven, 2004, s. 74-75). 

 

4.4. Yansıtma ve Pekiştirme 

 

Görüşenin karşısındakinin duygu ve tutumlarının farkına varmış ve anlamış olması görüşmenin sağlığı 

açısından büyük önem taşır. Yansıtma, görüşme sırasında ortaya çıkan duygu ve düşüncelerin içeriğini ve 

niteliğini değiştirmeden anlaşılması sürecidir.  

Bu sürecin başarılı olmasının temel noktası empatik olabilmektir. Görüşülenin duygu ve düşüncelerini, 

görüşenin içselleştirmesindeki amaç, her iki tarafın birbirleri arasındaki iletişimi ve güveni sağlaması kadar 

karşılıklı farkındalığı da oluşturabilmektir. 

Görüşme esnasında muhatapların birbirlerini etkin dinlemesi, duygu ve düşüncelerinin anlaşılması, geri 

besleme ile de desteklenmelidir. Görüşme sırasında görüşenin, kısa onaylayıcı sözcükler, jest ve mimiklerle, 

yansıtıcı ve pekiştirici ifadelerden yararlanması, görüşmenin amacına uygun olarak konuşmalarını 

pekiştirecektir. 

Yansıtma ve pekiştirmenin, başarılı olabilmesi karşılıklı yanlış anlama ve hataların en aza indirilmesinde de 

önemli bir etken olacaktır. 

 

4.5. Gözlem 
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Gözlem insan hayatında bilinen en eski veri toplama araçlarından biridir. Gözlemde, belirli bir olayı olduğu 

gibi anlama söz konusudur. Gözlem yoruma açık bir yöntemdir ve yorumlar arası farklılıklar gösterebilir. 

Görüşmenin tarafları süreci verimli kılmak ve iletişim kanallarını keşfetmek için gözlem yöntemini ilk andan 

itibaren kullanmaya başlar. 

Gözlem her iki tarafın; kıyafetinden konuşma tarzına, yeme içmesinden beden diline kadar bütün fiziksel ve 

duygusal alanları içerir. 

Aynı zamanda gözlem sayesinde muhatap kişinin örgüt kültürüne uyum sağlayıp sağlayamayacağının da 

teşhisi yapılmaya çalışılır. Günümüzde adayın örgüte uyumu kadar örgütün de adaya uygunluğu kısa ve uzun 

dönemli çalışma hayatı açısından çok önemlidir. 

 

4.6. Yorumlama 

 

Yorumlama, bireyin fikirleri, davranışları, duyguları ve tutumları ile bağıntılı olmak üzere görüşme bitiminde 

yaptığı değerlendirme sonuçlarına dönük açıklama ve yargılardır. Yorumlama, görüşmecinin geri besleme 

amacına yönelik olarak yaptığı temel yöntemlerinden biridir. 

Yorumlama çok ustaca ve seyrek yapılmalıdır. Yorumlamanın tam zamanında yapılması kişi üzerinde olumlu 

yönde çok etkili olabileceği gibi, zihni karıştırma, ilişkileri bozma gibi olumsuz etkileri de olabilir. 

Yorumlamanın tam zamanını kestirmek çok zordur, ama genellikle kişinin kendini anlatmaya karşı olan direniş 

ve savunma mekanizmalarının azaldığı ve görüşmeci ile olan ilişkilerin geliştiği zaman, yorumlama için hazır 

olduğu kabul edilmektedir (Özgüven, 2004, s. 74-75). 

Görüşmeci, görüşülenin söylediklerini yorumlayarak, kendisini daha derinden tanımasını sağlamaya çalışır. 

Görüşmeci, danışanın sözlerinde gizli bulunan fakat kendisine açık-seçik olmayan ya da bilinçsiz olan 

duygularını, gereksinim ve eğilimlerini açığa çıkarmak, dikkatini çekmek ve bu davranışların geçmiş 

yaşamındaki bilinçsiz yaşantılarıyla olan bağıntılarını belirterek de yorumlamalar yapabilir. Yorum yapabilmek 

için tecrübeye ve teorik bilgilere sahip olmak gereklidir. Yorum yaparken çok dikkatli olmak zorunludur. 

Gerçeği yansıtmayan yorumlar ilişkileri bozabileceği gibi kişin ruh sağlığı için de zararlı olabilir (Özgüven, 

2004, s. 74-75) 
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ZAMAN YÖNETİMİ 

 

Zaman geri dönüşü ve ikamesi olmayan, ödünç alınıp verilemeyen, satın alınamayan, kiralanamayan soyut 

bir kavramdır. Gün 24 saattir ve herkes için eşit olarak sunulmuştur. Bu sürenin değerlendirilip 

değerlendirilmemesi kişilerin kendi inisiyatifindedir. Günümüz koşullarında zamanın değerli bir kaynak olduğu 

konusunda bilinç sahibi kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Zamanını etkin kullanabilmenin doğal sonucu olarak iş, 

aile ve sosyal yaşamında mutlu bireyler örgütler için olduğu kadar toplum için de yarar sağlamaktadır. Bu 

kişiler sadece kendi zamanları değil örgütsel zamanın kullanımı konusunda da duyarlı davranabilmekte ve 

örgüt açısından da rekabet avantajı doğmaktadır.  

 

1. Zaman Kavramı ve Önemi 

 

Zaman, dünyadaki her şeyin en uzunu, en kısası, en yavaşı, en küçüğü, en büyüğü, en fazla ihmal edilen ve 

en fazla pişmanlık duyulan kavramlardan biridir. Hiçbir şey ondan daha uzun değildir. Pek çok işin 

yapılmasında yetersiz görülmesi nedeniyle ondan daha kısa bir şey de yoktur (Şimşek ve Çelik, 2003, s. 1-2). 

Peter Drucker’a göre zaman “en kıt” ve “eşsiz”, McKenzie’e göre “son derece nazik”, Lakien’e göre ise 

“temel” bir kaynaktır (Can, 2005, s. 357). Bireyler ve örgütler faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için çeşitli 

kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Diğer kaynaklarla kıyaslandığında hammadde gibi depolanamadığı, para gibi 

biriktirilemediği, makine gibi durdurulup çalıştırılamadığı için zaman daha değerli bir kaynaktır. Aslında diğer 

kaynaklarla kıyaslandığında zaman en bol bulunan hazır bir kaynak gibi görülmektedir. Ancak 

biriktirilemediği, depolanamadığı düşünüldüğünde kıt ve değerli bir kaynak olduğu sonucuna varılabilir. 

İktisadi açıdan bakıldığında bir kaynağın kıt olması onun değerli olduğunu göstermektedir. Bir kaynak ya da 

ürün açısından arz esnekliği söz konusu değil ise o değerli bir kaynaktır, üründür. Bu açıdan bakıldığında da 

zaman arzının esnek olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, bireyin talebi doğrultusunda zaman arzı 

artmakta ya da azalmamaktadır. Gün herkes için eşittir, 24 saattir. Bunu artırmak ya da azaltmak mümkün 

olmadığı için de zaman değerli bir kaynaktır.  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde zaman “bir işin, bir oluşun içinde geçtiği veya geçmekte olduğu süre” olarak 

tanımlanmaktadır. Özgen ve Doğan (1997)’a göre de zaman, bir eylemin geçtiği süredir. Böyle bir kavram 

hem bireyler hem de örgütler açısından önem taşımaktadır. Bireyin zamanını etkin kullanabilmesi yaşamını 

düzenlemesine yardımcı olabilmektedir. Diğer taraftan zamanını etkin kullanabilen çalışanlar örgütün de etkin 

ve verimli olabilmesine katkı sağlamaktadırlar.  

Bireyin zamanı etkin kullanmasını, işlerini yapmasını engelleyen özellikler ve faaliyetler zaman tuzağı olarak 

nitelendirilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (İşcan, 1999, s. 84; Silahtaroğlu, 2004, s. 14): 

 Acelecilik 

 Erteleme alışkanlığı 

 Randevusuz ziyaretçiler 

 Hayır diyememek 

 Kendini gereğinden fazla işe adamak 

 Rutin ve gereksiz işler 

 Etkisiz iletişim 

 Kişisel düzensizlik ve disiplin eksikliği 

 Düzensiz çalışma masası ve ortamı 

 Verimsiz toplantılar 

 Planlama özelliğinin olmaması 
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Aşağıdaki Tablo 1’de zaman tuzakları, muhtemel nedenleri ve çözüm yolları daha detaylı şekilde 

görülebilmektedir (Şimşek ve Çelik, 2003, s. 26-30). 

 

Tablo 1: Zaman Tuzağına Yakalanmamak ve Zamanı Etkin Şekilde Kullanmak 

Zaman tuzağı Muhtemel nedenleri Çözüm yolları 

Plansızlık   Plandan yarar görememe 

 Plansız da başarı 

sağlanabileceği düşüncesi 

 Planlamanın zaman aldığını ama sonunda zaman 

kazandırdığını görün 

 Başarının yöntemler yüzünden değil, onlara rağmen 

kazanıldığını bilin 

Öncelikleri 

belirleyememek 

 Hedeflerin olmaması  Hedeflerinizi yazın 

Kendini gereğinden 

fazla işe adamak 

 Öncelikleri 

belirleyememek 

 Kişisel bir zaman felsefesi geliştirin. İşleri öncelik 

sırasına koyun. 

Acelecilik  Gelecek için plan 

yapmamak 

 Acil durumlara tepki 

göstermek 

 Kısa zamanda fazla iş 

yapmaya çalışmak 

 Plan yapmak için zaman ayırın 

 

 Önemliyle acil arasındaki farkı bilin 

 

 Mümkünse astlarınıza yetki verin 

Gereksiz yazışmalar, 

kırtasiyecilik ve 

verimsiz okuma 

 Bilgi patlaması  Seçerek okuyun, hızlı okuma tekniklerini öğrenin 

Ziyaretçiler  Sosyal ilişkilerden haz 

duymak 

 

 Hayır diyememek 

 Ziyaretçilere gerektiği kadar zaman ayırın. 

Gerekirse dışarıda buluşun, ayakta toplantı yapın 

 

 Hayır demeyi öğrenin, açık kapı politikasını 

değiştirin 

Telefon   Özdenetim eksikliği  Konuşmaları planlayın, kısa konuşun 

Toplantılar   Fazla iletişim 

 

 Kötü liderlik 

 Gereksiz toplantılardan vazgeçin. Gündemi önceden 

belirleyin 

 Toplantıyı iyi yönetin, konudan uzaklaşmayın, 

toplantıları zamanla sınırlayın 

Kararsızlık   Olaylara karşı güvensizlik 

 Hata yapmaktan korkmak 

 Bilgileri bulma ve saptama sistemleri geliştirin 

 

 Hataları, öğrenme süreci gibi düşünün. 

Etrafınızdakilere de hata yapma hakkı tanıyın 

Yetki vermemek  Astların yetersiz olduğunu 

düşünme 

 İşe uygun eleman alın, eğitin, geliştirin. 

 

Zaman tuzaklarına vurgu yaparak zamanın önemine değinen bir ilke Pareto ilkesidir. İtalyan ekonomist ve 

sosyolog Vilfredo Pareto’nun adını taşıyan ilke 80/20kuralı olarak da bilinmektedir. Pareto ilkesinin temelinde 

elde dilen başarıların %80’inin harcanan zamanın %20’sinden geldiği vurgulanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 

çabanın baskın bir bölümünün önemli ölçüde sonuçlarla ilgisi bulunmamaktadır. Aslında bireysel beklentilerle 



603 

 

çelişen bu durum, nedenlerle sonuçlar, girdilerle çıktılar, çaba ile ödül arasında bünyesel bir dengesizlik 

olduğunu belirtmektedir(Şimşek ve Çelik, 2003, s. 23-24). Bkz. Şekil 1. 

 

 

Pek çok ama önemsiz durumlar veya sorunlar 

 

Harcanan zamanın  

%80’i 

 

Sonuçların  

%20’si 

 

Pek az ama önemli durumlar veya sorunlar 

 

Harcanan zamanın  

%20’si 

 

Sonuçların  

%80’i 

Şekil 1: Pareto Zaman İlkesi 

 

Pareto ilkesine göre birey kendisine kazanç sağlamayacak işlere harcadığı zamanı gerçekten önemli olan işler 

için harcadığında amaçlarına ulaşma konusunda daha başarılı olabilecektir. Bireyin hem özel hem de iş 

yaşamında önemli ve öncelikli işlere ağırlık vermesi rutin, sıradan, başkaları tarafından da yapılabilecek işleri 

devretmesi amacına yönelik işlere yönelmesine ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır.  

 

Zaman kavramı ile ilgili bir diğer nokta bazen zamanın geçmek bilmezken bazen de nasıl geçtiğinin farkına 

varılamamasıdır. Bireyin sevdiği kimselerle birlikte olması ya da hoşlandığı şeyleri yapması durumunda 

zamanın nasıl geçtiğini anlayamaması durumu söz konusu iken; tam tersi hoşlanmadığı şeyleri yapmak 

zorunda kalması ya da sevmediği kimselerle bir arada bulunması durumunda ise zamanın geçmek bilmediğini 

algılaması söz konusudur (Balcı, s. 102). Yani farklı ortamlara, uğraşlara, varlıklara, kişilere göre zamanın 

anlamı değişebilmektedir. Bu durum sübjektif zaman kavramı ile ilgilidir. Sübjektif zaman hissedilen ya da 

algılanan zamandır. Birey saatin neyi gösterdiğine bakmaksızın olayda geçen süreyi kısa ya da uzun olarak 

algılamaktadır. Objektif zaman ise saatin gösterdiği ölçülebilen zaman dilimidir (Akatay, s. 282-283). 

 

2. Zaman Yönetimi Kavramı ve Süreci 

 

Değerli bir kaynak olan zamanın etkili ve verimli olarak kullanılması zorunluluğu zaman yönetimine yönelik 

ilgiyi artırmıştır. Drucker’a göre zaman doğru yönetilemiyorsa hiçbir şey doğru yönetiliyor sayılmaz (Can, 

2005, s. 357). Zaman yönetiminin amacı bireylerin zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmalarını 

sağlayabilmektir. 

 

Douglas ve Douglas’a (1988) göre zaman sabittir, aralıkların ölçümüdür. Bireyin kim olduğuna ya da ne 

yaptığına bakmadan aynı hızda hareket etmektedir. Kimse zamanı artıramaz ya da azaltamaz. Bütün bunlara 

rağmen zaman yönetimi kavramı ile bölünen anları anlamlı bir biçimde kullanabilmek için gösterilen çaba 

vurgulanmaktadır (İşcan, 1999, s. 24).  

 

Zaman yönetimi günlük yaşamın akışını sağlama, olayları kontrol etme ve kişinin kendisini yöneterek olayları 

denetlemesidir (Gözel, 2010, s. 68). Diğer bir ifadeyle, zaman akışı içinde bireyin kendisini yönetebilmesidir.  

 

Zamanın geri getirilememesi ya da kaybının telafisinin mümkün olmaması planlı olmayı gerekli kılmaktadır. 

Zamanını etkin kullanabilen kişi, zamanını iş ve sosyal hayatında değişik etkinlikler arasında planlı olarak 

paylaştırabilen kişidir. Zaman yönetimi sadece zamanı planlamak değil; aynı zamanda çıkabilecek 
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problemlere karşı hazırlıklı olmak, bu problemlerin sebeplerini bilmek ve zaman tuzaklarından uzak kalmakla 

da ilgilidir (Gözel, 2010: 68).  

 

Ferner (1995)’e göre zaman yönetimi süreci şu adımlardan oluşmaktadır (Şimşek ve Çelik, 2003, s. 41-49): 

 Zaman kullanım analizi yapma: Zaman yönetimi sürecinin ilk aşaması zamanın nereye 

harcandığını belirlemektir. Bunu analiz edebilmenin en iyi yolu en az iki hafta boyunca her gün 

her on beş dakikada bir yapılan tüm işleri, bunların niteliğini ve sürelerini bir forma kaydetmektir. 

Bu form zaman cetveli olarak da nitelendirilmektedir. Jones’a (2000) göre kişiler zamanı nereye 

harcadığını belirlemek için notlar tutmadıkça yazılı kayıtlarla hareket etmedikçe işler nerede 

yanlış gidiyor sorusuna cevap vermeleri zordur (Özer, s. 23). 

 Zaman problemlerini tanımlama: İkinci aşama zaman kaybına neden olan problemlerin 

belirlemesidir. Zaman israfına neden olan faaliyetler tespit edilip mümkün olduğunca ortadan 

kaldırılmaya çalışılır. 

 Kendini tanımlama: Bu aşama bireyin kendisini yeteneklerini, kapasitesini, becerilerini, 

biyolojik saatini doğru bir şekilde tanımlayabilmesi ile ilgilidir. Kişi kendisini ne kadar iyi 

tanımlayabilirse zaman yönetimi konusunda da o kadar başarılı olabilir.  

 Amaç ve öncelikleri belirleme: Bu aşamada amaçlar ve bu amaçlara ulaştıracak hedefler 

belirlenmekte ve bu hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenler tespit edilmektedir.  

 Hedefleri uygulama planlarına aktarma: Bu aşamada temel bir faaliyet planı 

hazırlanmaktadır. Öncelikli hedefler, hedefe ulaşmak için yapılması gereken işler, bunlar için 

gerekli kaynaklar ve zaman sınırı belirlenmektedir. Bu aşamadaki zaman sınırlarını 

belirleyebilmek için ilk aşamada belirtilen zaman kullanım analizini objektif şekilde yapmış olmak 

gerekir. İlk aşamadaki yapılan tespitler faaliyet planlarındaki zaman sınırlarının doğru tespit 

edilmesini ve planların aksamamasını sağlayacaktır. O iş için belirlenen zaman ne gereğinden 

fazla uzun ne de kısa olmalıdır. Parkinson yasasına göre her iş kendine ayrılan zamanı doldurur. 

Yani bir iş için çok fazla zaman ayrılırsa o iş o zamanı doldurur. Bu yüzden gerçekleştirilecek her 

faaliyet için yeterli zaman ayrılmalıdır. Aşağıdaki tabloda bir faaliyet planı örneği görülmektedir 

Şimşek ve Çelik, 2003, s. 45). 

 

Tablo 2: Faaliyet Planı Tablosu 

Öncelikli hedefler 

1.......................... 

2........................... 

3............................ 

Hedefe ulaşmak için yapılması gerekenler Gerekli kaynaklar 

(Para, insan, makine v.b.) 

Zaman 

1   

2   

3   

4   

5   

......   
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 Haftalık ve günlük programlar hazırlama: Faaliyet planındaki hedeflerden hareketle 

haftalık ve günlük programlar hazırlamak gerekir. Bunların her birinde yapılacak faaliyetler ve zaman 

sınırları belirlenmelidir. Daha detaylı ele alınması gereken günlük planlarda faaliyetlerin öncelik 

sırasına da yer verilmelidir. Ayrıca bireyin önceden öngöremediği ya da sonradan çıkan acil işler için 

de diğer faaliyetler başlığı altında günlük süre ayrılmalıdır ki yapılan plan esnek olsun ve plana uymak 

zorlaşmasın. Aşağıdaki tablolarda haftalık ve günlük plan örnekleri görülmektedir.  

 

Tablo 3: Haftalık Plan Tablosu 

Planın kapsadığı tarih ..../..../.... 

Hedefler 

1....................... 

2....................... 

3....................... 

Gün Faaliyet Zaman 

Pazartesi   

Salı   

Çarşamba   

Perşembe   

Cuma   

 

Tablo 4: Günlük Plan Tablosu 

Tarih 

Zaman Faaliyet Diğer Faaliyetler 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

  

  

  

  

   Faaliyet  

  Öncelik sırası Öncelikli faaliyetler Zaman  

     

     

     

 Günlük Hedef: 

 

 

 Zaman yönetimi tekniklerini geliştirme: Zaman kaybına yol açan kişisel ve çevresel 

problemleri tespit edip bunların üstesinden gelmeye çalışmak için yapılması gerekenler 

konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları uygulamaya aktarmak gerekmektedir. 

 Sürecin izlenmesi ve yeniden analiz: Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı tespit edilerek varsa 

aksamaların nedenleri tespit edilip gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çabaları kapsamaktadır.  

 

Zaman yönetimi kesintisiz devam eden bir süreçtir. Programların dikkatli ve titiz bir şekilde uygulanması, 

aşamaların izlenmesi önemli bir noktadır. Böyle bir sürecin izlenmesinde dikkate alınması gereken birtakım 

ilkeler aşağıda ele alınmaktadır.  
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3. Zaman Yönetiminde Dikkate Alınması Gereken İlkeler 

 

Bireylerin zamanlarını kontrol edebilmeleri ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri konusunda birtakım ilkelerden 

yararlanılmaktadır. Bu ilkelerden bazıları şunlardır (Şimşek ve Çelik, 2003, s. 50-55):  

 Bireysel hazırlık: başarılı bir zaman yönetimi için öncelikle birey zamanın kıt bir kaynak olduğu 

ve kendi çabası ile zamanı yönetebileceği konusunda bilinç sahibi olmalıdır.  

 %60 kuralı: Birey toplam çalışma zamanının %100’ünü planlamaktan kaçınmalıdır. Kontrolünün 

dışındaki işler için zaman ayırmalıdır. Zaman yönetimi %60’lık bölümü daha etkin kullanma 

çabası ile ilgilidir.  

 Etkinlik ve verimlilik: Zaman yönetiminde önemli bir nokta önce yapılacak doğru işleri 

tanımlamaktır. Bir birey için doğru iş onun amacına ulaşmasına doğrudan ya da dolaylı şekilde 

katkı sağlayan iştir. Doğru işler tanımlandıktan sonra, bunları doğru, hatasız, eksiksiz, daha kısa 

sürede yapmaya yoğunlaşmak gerekir. Yapılan iş amaca katkı sağlamıyorsa o işin verimli şekilde 

yapılıyor olmasının da bir önemi olmayacaktır. “Yanlış işleri verimli bir şekilde yapmaktansa, 

doğru işleri verimsiz bir şekilde yapmak daha iyidir” diyen Thompson (1998) da bu ilkeyi 

desteklemektedir (Şimşek, Bakan ve Çelik, 2007: 311).  

 Belirli bir zamanda belirli bir iş yapılması: MacKenzie’e (1989) göre kişi belirli bir zaman 

diliminde tek bir iş üzerinde çalışmalıdır. Bir önceki işi bitirmeden yeni bir çalışmaya 

geçilmemelidir.  

 

Bunların dışında zaman yönetiminde önemli noktalardan biri de bireyin enerji düzeyi ile etkinlikleri arasında 

bir uyumun olmasıdır (Balcı, 97). Zaman yönetimi konusunda bireyin biyolojik zamanı önemli bir konudur. 

Bireyin biyolojik saati zamanı kullanma biçimini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Bazı bireyler 

sabahları çok enerjiktir. Öğleye doğru enerjisi yavaş yavaş azalır (sabah tipleri). Bazıları sabahları çok zor 

uyanır, uyuşuk ve kayıtsızdır. Öğleden sonra biraz açılmaya başlar ve öğleden sonra daha enerjik olabilirler 

(öğleden sonra tipleri). Bazı bireyler de sabah enerjiktir, öğleye doğru biraz durulur ve öğleden sonra 

enerjileri ve performansları yeniden artar (her zaman hazır tipler). Bireyin performansının ne zaman yüksek 

olduğunu bilmek zamanı verimli kullanabilmeleri açısından son derece önemlidir (Akgemci, 2007, s. 17-18). 

Zamanı programlarken dikkate alınması gereken en kritik noktalardan biri bireyin gün içinde hangi saatlerde 

daha verimli olduğu ve o saatlerde hangi aktiviteleri yapması gerektiğidir. Diğer taraftan çalışması gereken 

zamanları belirleme konusunda etki sahibi değilse biyolojik zamanını değiştirmeye yönelik bir çaba içine 

girmesi gerekir. Bireyler çoğu zaman çalar saati çalmadan uyanabilmektedir. Bu biyolojik saatle ilgili bir 

durumdur ve zaman içinde birey biyolojik saatini değiştirebilir.  

 

4. Zamanı Etkili Kullanma Yolları 

 

Zamanı etkili bir şekilde kullanabilmek için birtakım öneriler sunulmaktadır. Konu daha çok yöneticiler 

açısından ele alınmış olsa da bireysel düzeyde de değerlendirilebilmektedir. Can (2005) ve Akatay’a (2007) 

göre zamanı etkili kullanma yolları şunlardır: 

 Zaman tutanağı hazırlama ve akşam analizi yapma: Zaman tutanağı belirli dilimlere 

ayrılmış zamanın nereye harcandığını gösteren listedir. Bu listenin hazırlanmasındaki temel amaç, 

bireyin zamanını nasıl harcadığını görmesi ve bir sonraki gününü buna göre planlamasıdır. 

Ardahan’a (1998) göre akşam analizi, gün içerisinde yapılan ve kaydedilen tüm faaliyetlerin 
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olması gereken ile karşılaştırılması ve olumsuz sapmalara neden olan eylemlerin belirlenerek 

denetim altına alınması sürecidir. Akşam analizi ile günlük verimlilik de hesaplanabilir. Günlük 

verimlilik her bir işin tamamlanması için gerekebilecek toplam tahmini zamanın, her bir işin 

gerçekleştirilmesi sırasındaki toplam harcanan zamana oranıdır. Günlük verimlilik 1’den büyükse 

zaman kullanımı açısından başarılı, 1’e eşitse normal, 1’den küçükse kötü bir gün geçirilmiş 

demektir. Bu çalışmalar birer denetleme mekanizması gibi çalışır ve daha sonraki zaman 

planlamaları için de veri oluşturabilir.  

 Planlamaya önem verme: Bugünden geleceğe nereye ulaşılmak istendiğinin kararlaştırılması 

plan olarak nitelendirilirken, planlama da planı ortaya çıkarmak için gösterilen çabalara yönelik 

süreci (Koçel, 2003: 123-124) ifade etmektedir.Planlamanın en büyük avantajı zaman 

kazandırmasıdır. Başarılı bir planlamada ilk aşama amaç ve hedefleri belirlemek, ikinci aşama ise 

öncelikleri tespit etmektir. Önceliklerin tespit edilmesi noktasında kullanılabilecek farklı yöntemler 

vardır. Bunlardan birincisi yukarıda bahsedilen Pareto analizidir. İkincisi ABC analizidir. ABC 

analizinde ilk aşamada hedefe yönelik işler listelenir.Listedeki işler de A, B, C olmak üzere üç 

gruba ayrılır. A kalem işler bekleyemeyen, hemen yapılması gereken işlerdir. B kalem işler 

önemlidir ancak A kalem işler kadar önemli değildir. C kalem işler yapılması zorunlu olmayan, 

önemsiz işledir. Bireyler A kalem işlere yönelmeli B ve özellikle C kalem işleri sonraya 

bırakmalıdırlar. C kalem işler rutin, başkaları tarafından da yapılabilecek nitelikte olan ve yetki 

devrinin uygun olduğu işlerdir. İşleri bu şekilde gruplandırıp zamanı da bu doğrultuda kullanmak 

gerekir. 

 Yetki devretmek ve tersine yetki devrinden kaçınmak: Yetki devri yöneticilerin 

zamanlarını etkili kullanmalarını sağlayan yöntemlerden biridir. Yetki devri üstten asta 

yapılmaktadır. Ancak zaman zaman astların da yetkilerini üstlerine devrettikleri görülmektedir. 

Ast risk ve sorumluluk almaktan kaçınabilir, eleştiriden korkabilir, tecrübesi ve cesareti 

olmayabilir, özellikle başkalarının yanında üstlerine danışmayı ve işi üstlerine bırakmayı tercih 

edebilir. Astların kendi yetkilerini bu şekilde üstlerine devretmeleri tersine yetki devri olarak 

nitelendirilmektedir. Tersine yetki devrinden kaçınmak için yetki devri iyi planlanmalıdır. Bir işin 

parçasından ziyade bütünü devredilmelidir. İşi yapabilecek nitelikte asta yetki devredilmelidir.  

 Kesintileri ortadan kaldırmaya çalışma: Telefon, randevusuz ziyaretçi, gündemsiz ve 

verimsiz toplantılar çalışanlar ve özellikle yöneticiler için çalışmaları kesintiye uğratmaktadır. 

Telefon görüşmeleri ve ziyaretçiler konusunda zaman tuzağına düşmemek için sekreterden ekin 

olarak yararlanılmalıdır. Ayrıca toplantı yönetimi konusunda da bilgi sahibi olmak gerekir.  

 İşe yoğunlaşabilmek: İşe yoğunlaşabilme etkili olmanın sırrıdır. Yoğunlaşma süresi kısa olsa 

bile dağınık kafayla uzun süre çalışmaktan daha etkilidir. Bu yüzden birey kendisini 

yoğunlaşmaktan uzaklaştıran faktörleri ve alışkanlıkları belirlemelidir.  

 Sekreteri etkin kılmak: Zaman yönetimi konusunda sekreterlerin de eğitilmesi gerekir. Burada 

sekreterin sorumluluğu iki yönlüdür. Sekreter hem kendi zamanını etkin kullanma konusunda 

sorumluluk sahibidir. Hem de yöneticinin zamanını etkin kullanabilmesi konusunda sorumluluğu 

vardır. Ziyaretçilerin, telefon görüşmelerinin, randevuların, çalışma evraklarının, yazışmaların, 

seyahat programlarının ayarlanması ve toplantıların düzenlenmesi gibi konularda yöneticinin en 

büyük yardımcı sekreteridir. Sekreter bu konularda ne kadar etkin olursa yönetici de zamanını o 

kadar etkin kullanabilir.  

 Erteleme alışkanlığından kurtulmaya çalışmak: Grecco’ya göre erteleme bireyin yapabilme 

kapasitesine sahip olduğu ve yapmaya daha önce karar verdiği önemli bir işi mantıklı bir gerekçe 
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olmadan daha sonraki bir zamana bırakma davranışıdır. Bireyin verimliliğini olumsuz etkileyen 

eylem ve davranışlarla ilgilidir. Erteleme davranışının nedenlerine bakıldığında en temel 

nedeninin bireyin zamanı yönetmedeki yetersizliği olduğu ifade edilmektedir. Bir işe konsantre 

olmada güçlük çekme ve düşük sorumluluk duygusu da erteleme alışkanlığının diğer nedenleri 

arasında sayılmaktadır. Ayrıca bireyin başarısız olacağına yönelik olumsuz algısı, kendisine ve 

performansına yönelik geliştirdiği gerçekçi olmayan beklentileri ve mükemmeliyetçilik eğilimidir 

(Balkıs ve Duru, 2009, s. 18-19). Şimşek ve Çelik’e göre erteleme alışkanlığından kurtulmak için 

ertelenmesi gereken iş parçalara ayrılmalıdır. Hoşlanılmayan işler önce yapılmalı, en sevilmeyen 

en çok erteleme eğilimi gösterilen iş günün başlangıcında yapılmaya çalışılmalıdır. Kesin zaman 

sınırları belirlenerek, haftanın ya da günün işi seçilmelidir.  

 Çalışma ortamını düzenli hale getirmek: Uzun süre kapalı kalmak hava bileşimini 

bozacağından odalar havalandırma koşullarına uygun olmalıdır. Isı ve ışık düzeni çalışmayı 

engellemeyecek düzeyde olmalıdır. Bununla birlikte gürültü kaynaklarını önleyici tedbirler 

alınması, oturulan koltukların rahat seçilmesi, çalışma alanı içerisinde gereksiz ve dikkat dağıtıcı 

şeyler bulundurulmaması, sık sık kullanılan araç ve gereçlerin kolay ulaşılabilir bir yerde olması 

da çalışma ortamında düzen sağlamak için önerilebilir. Sadece çalışma ortamı değil; çalışma 

belgelerinin yazışmaların düzenlenmesi de zamanı etkin kullanabilmeye katkı sağlar. Örneğin, her 

kağıt sadece bir kez ele alınarak incelenmeli gerekiyorsa iş hemen yapılmalı, dosyalanmalı ya da 

imha edilmelidir. Telefonla ya da kısa görüşmelerde kolayca halledilebilecek konular yazılı hale 

getirilmekten kaçınılmalıdır. Dosyalarda tarih dışı kalmış veya zamanla önemini kaybetmiş ve 

kullanılmayan bilgiler imha edilmelidir. Bunları gerçekleştirebilmek için de etkili bir dosyalama 

sistemi oluşturulmalıdır. 

 Hayır diyebilmek: Louis ve Schreiber’e (1989) göre evet demek hemen yapılması gereken bir 

girişimi, geleceğe ait bir üstlenmeyi ya da izlenilmesi gereken bir zorunluluğu kabul etmek 

anlamındadır. Hayır diyebilmek kişinin kendi işine yaramayacak, düşük öncelikli işlerden 

kurtulmasına yardımcı olur. Hayır diyebilmek için de yapılması gereken işlere yönelik önceden 

yapılan planlar olması gerekmektedir.  

 

5. Etkin Zaman Yönetiminin Yararları 

 

Zamanlarını etkin kullanamayan bireyler en çok zaman baskısının doğurduğu stresle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Uzun süreli stresin doğurduğu fizyolojik, psikolojik ve davranışsal etkiler bireyin sağlığını ve 

yaşam kalitesini etkilemektedir. Özer’e (2011) göre etkin zaman kullanamamanın başlıca belirtileri şunlardır: 

 Devamlı olarak iş yetiştiremem stresi, 

 Görüşülecek kişiler ve ziyaretçiler için zaman ayıramama, randevu verememe, 

 Hiçbir şey yapamadan boşu boşuna günü harcama duygusu, 

 Görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken kişileri görememe, 

 Cevap verilecek yazışmalar için zaman bulamama, 

 Akşam yemeğinden sonra çalışmak zorunda olma ve bunun doğurduğu stres, 

 Verimsiz ve boş bir gün geçirme duygusu ile yorgunluk, üzüntü, stres. 

Etkin zaman yönetimi yapılmak istenenler için zaman bulmak anlamına gelmektedir. Etkin bir zaman yönetimi 

ile bireylerin elde edebilecekleri yararlar ise şu şekilde sıralanabilir (Şimşek ve Çelik, 2003 s. 97-98): 

 Zaman baskısından kaynaklanan stres önlenebilmektedir. 
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 Bireyin iş yaşamı, aile yaşamı ve sosyal yaşamı arasında denge sağlamasına katkıda 

bulunmaktadır 

 Önemsiz ve zaman alan işler yerine önemli işler üzerinde yoğunlaşma imkanı doğmaktadır. 

 Zamanın etkin kullanılması genel bir disiplin anlayışının da gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

 Kayıp zamanlar en aza indirilerek günlük ve rutin işler dışında düşünce ve uygulamalara zaman 

bulunabilmektedir.  

 

Sonuç 

Modern yaşamda bireylerin en önemli stres kaynaklarından biri zaman yetersizliğidir. Pek çok insan zamanı 

iyi kullanamadığından ya da yeterli zamanının olmadığından şikâyetçidir. Oysa kişiler zamanı 

denetleyebilmeli, zamanın nasıl geçtiğini ve nasıl değerlendirdiğini anlamaya çalışmalıdırlar. Zamanı 

denetlemenin yolu insanın kendisini denetlemesinden geçmektedir (Yılmaz ve Aslan, 2002, s. 43). Bunu 

yapmak için de bireyin kendisini objektif bir biçimde tanımlayabilmesi gerekmektedir. Ayrıca kişisel kararlılık 

ve disiplin de gerektiren bir konudur. Bunları gerçekleştirebilmek için bireyler zamanın kıt bir kaynak olduğu 

yönünde bilinçlendirilmeli ve zaman yönetimi konusunda eğitimler verilmelidir. Çünkü zamanın 

değerlendirilmesi gerektiği konusunda belli düzeyde bilinç sahibi olan bireyler ve toplumların diğerlerine göre 

daha fazla gelişmesi muhtemeldir. 
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PLANLAMA TEKNİKLERİ 

 

1. Planlamanın Tanımı ve Kapsamı 

 

Yönetim süreçlerinden ilki planlamadır. Kurumlar amaçlarını gerçekleştirmek için planlama yapmak 

durumundadırlar. Nereye gideceğini bilmeyen kişi/kurumlar rüzgarın önüne kattığı yaprak gibi tesadüf ve 

sürprizlere maruz kalacaktır. Bununla birlikte eylemin plansız gerçekleştirilmeye çalışılması halinde kuruluşun 

olanak ve kaynakları (parasal ve insan kaynağı) etkin kullanılamadığı gibi zaman kaybı da yaratmış olacaktır. 

Plan yöneticiye ve kadrosuna rehberlik eder. Beraberinde alınan kararların etkin bir şekilde uygulanmasını da 

sağlar. Ayrıca planlama yönetimin ilk fonksiyonu olmasına karşın denetim fonksiyonu olmaksızın başarılı 

olunması da zordur. Çünkü planlama bitmeyen bir süreçtir ve her bir süreç bir sonraki süreç için referans 

niteliği taşımaktadır.  

En çok bilinen tanımıyla planlama "neyin, ne zaman, nerede, kim tarafından ve nasıl yapılacağının önceden 

belirlenmesi"dir. Bu tanıma uygun olmayan bir düşünce, yönetici için gelişigüzellik anlamına gelir. Yönetim 

süreci; plânlama, örgütleme, kadrolama, yöneltme ve denetim fonksiyonlarını içerir. Bunlar üst yöneticiden 

en alt kademedeki amirlere kadar, tüm yöneticilerin işlerini yürütürken, yerine getirmek durumunda oldukları 

işlevlerdir (Genç, 2005, s. 90).  

Saruhan ve Yıldız (2009, s. 195)’a göre planlama, bir amacı gerçekleştirebilmek için nelerin yapılması 

gerektiğinin tasarlanması ve kararlaştırılması sürecidir. Başka deyişle planlama; bir amacı gerçekleştirmek için 

en doğru davranış biçimini belirleme ve geliştirme sürecidir. 

Plan ise, belirlediği uygulama ve başarı ölçütleriyle, hem uygulamanın etkinliği en çokta tutacak biçimde adım 

adım izlenmesini, hem de belli uygulama sonuçlarını karşılaştırıp kümelendirerek yönetimin nesnel işleyiş 

yasalarının soyutlanmasını sağlar; bu bakımdan, planlamanın özü, nesnel zorunlulukla öznel rastlantısallığın 

kesin çizgilerle ayrıştırılmalarıdır (Fişek, 1975, s. 218). Koçel (2010, s. 154), planlamanın "teknik" bir olay 

olmaktan çok "zihni" bilişsel" hatta bir "kültür” olduğunu vurgulamaktadır. Yani planlama, bir "zihni durumu', 

dünyaya ve olaylara bakış tarzını", "düşünce tarzını" ifade etmektedir. Planlama sadece plan yapmaktan 

ibaret teknik bir iş değil, bir planlama bakış açısına sahip olmaktır. Plan olayı, kararlar toplamından ibaret 

değildir. Bazen insanların, hatta kurumların formel hale gelmiş bir plana sahip olmadığı, planla ilgili düşünce 

ve kararların sadece girişimci veya yardımcısında kaldığı, paylaşılmadığı görülmektedir (Koçel, 2010, s. 154). 

Planlamanın yön ve özüne ilişkin genel gözlemi dört başlıkta ele alabiliriz (Fişek, 1975, s. 219): 

1. Bir kere, her bilim dalı gibi yönetim de, gerçek anlamda "bilim" olabilmek için, kendi bağımsız 

matematik aygıtını geliştirmek zorundadır; temel yönetsel eylem ve işlevleri matematiksel 

özdeşliklere indirgeyen planlama teknikleri bunu sağlamaktadır. 

2. İkinci olarak, "kuramsal belge''' niteliğindeki planların uygulamadaki başarılarını, bu belgelerin 

ekonominin nesnel yasalarını yansıtmadaki göreli başarıları belirlemektedir.  

3. Üçüncü olarak, etkin yönetim, (1) planların niteliğinin, (2) üretimin planlanıp sürdürülmesinde 

bilimin yerinin, (3) kullanılan özendiricilerin hem işin niteliğine, hem de planın gereklerine 

uygunluğunun sonuç ve göstergesidir.  

4. Dördüncü olarak, planlar ve planlama, etkin denetimin hem aracı, hem de ön-koşulu olmaktadır.  

"Yönetim geleceğe bakmaktır" sözü, iş dünyasında planlamaya verilen önemin derecesini belirtmektedir. 

Planlama, geleceğin değerlendirilmesi ve ona göre gerekli önlemlerin alınmasıdır. Yönetim sürecinin çok 

önemli bir parçası olan planlama, "örgütsel amaçlara ulaşmak için gerekli politika ve yöntemlerin seçimi" 

şeklinde tanımlanabilir (Şimşek ve Çelik, 2009, s. 25).  



613 

 

Planlama kavramının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Saruhan ve Yıldız, 2009, s. 195; Şimşek ve Çelik, 

2009, s. 26): 

 Bir seçim, tercih ve karar sürecidir. 

 Yönetim kademelerindeki tüm yöneticileri ilgilendiren bir kavramdır. 

 Geleceğe yönelik gerçekleştirilmesi istenilen amaçları içermektedir. 

 Yönetim sürecinin başlangıcı ve ilk adımıdır. 

 Planlar arasında birlik ve uyum bulunmalıdır. 

 Planlamada devamlılığın sağlanması zorunludur.  

 Örgütlerin değişen çevre koşullarına uyum sağlamaları için, planların çok katı ve kesin 

olmaması, başka bir deyimle esnek olmaları gerekir. 

 Planların yanlış anlamalara, karışıklıklara ve türlü yorumlara yer vermeyecek derecede açık bir 

dille yazılmış olmaları gerekir. 

 Planlar, işletmenin benimsediği standart ve politikalara uygun olmalı ve işletmenin değişik 

bölümleri arasında bir denge sağlamalıdır. 

Planlamanın yararları şu şekilde sıralanabilmektedir (Saruhan ve Yıldız, 2009, s. 196):  

 İşletmenin tüm faaliyetlerinin amaca yönelik olmasını sağlamaktadır.  

 Yönetim sürecinin ilk aşaması olduğundan sürecin devamlılığını sağlamaktadır.  

 Kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını ve verimliliğin artırılmasını sağlamaktadır. Yöneticileri 

iktisadi ve rasyonel olmaya yöneltmektedir.  

 Bir rehber görevi görerek yöneticilerin zamandan tasarruf etmesini sağlamaktadır.  

 Yöneticileri düşünmeye ve tahminler yürütmeye yöneltmektedir.  

Planlamanın sakıncaları arasında en önemlisi, yapılan planların uygulama değeri olmamasıdır. Başka deyişle, 

yanlış, eksik veya ulaşılamayacak hedeflerin belirlendiği planların yapılmasıdır. Planlama süreci oldukça uzun 

süre ve fazla enerji gerektirmektedir. Teknolojinin süresi gelişmesi ve çevrenin dinamik olması gibi nedenlerle 

planların sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Planlama ile geleceğe yönelik tahminlerde bulunurken içinde 

bulunulan zamanın ihmal edilmesi söz konusu olabilmektedir. Sürekli olarak yapılan planlara uyulması 

yöneticilerin çalışanların yaratıcılıklarını da köreltmektedir (Saruhan ve Yıldız, 2009, s. 196). 

 

1.1. Planlamanın Aşamaları 

 

Planlama, amaçların ve bu amaçların elde edilebilmesi için gerekli olan eylemlerin belirlenmesi sürecidir. Bu 

süreç yönetimin bilgi toplama sürecidir. Her planlama faaliyeti, plan için gerekli olan verilerin toplanıp bilgiye 

dönüştürülmesinden başlayarak, planın ortaya çıkarılmasına kadar geçen aşamaları içerir. Bu aşamaları 

aşağıdaki gibi tespit edebiliriz (Genç, 2005, s. 92-93): 

a. Sorunların veya fırsatların saptanması: İyi bir plan, yöneticinin sorunları ve karşılaştığı 

fırsatları doğru olarak tanımlaması ve anlamasına yardımcı olur. Bu nedenle çevrenin 

araştırılması, planlama için gerekli bilgilerin toplanması, fırsatların belirlenmesi, sınırlamaların 

tanımlanması, mevcut gidişatın yönünün tahmin edilmesi, risklerin hesaplanması gerekir. 

b. Amaçların belirlenmesi: Amaçların belirlenmesi, planlamaya yön veren ve planın kapsamını 

belirleyen bir evredir. Amaçlar örgütün tümüne ilişkin olabileceği gibi, bölümlere ve kısımlara 

ilişkin de olabilirler. Böylece planlamanın temeli oluşmuş, sıra uygulamasına gelmiş olur. 

c. Planın dayandığı hareket noktalarının belirlenmesi: Planın geleceğe dönük olması ve 

gelecekte neler olacağının önceden kesinlikle bilinememesi nedeniyle, yöneticinin, geleceğe, 
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ilişkin birtakım tahminlere dayanan varsayımlardan hareket etme zorunluluğu vardır. Bu 

varsayımlar büyük oranda ilk evrede sözü edilen çevre araştırmaları sonucu belirlenecektir. 

d. Seçeneklerin saptanması: Planlamanın bu evresinde seçilecek hareket biçimleri ve çözüm 

yolları araştırılır. Ancak bütün seçenekler ilk bakışta göze çarpmadığı gibi, seçeneklerin tümünün 

belirlenmesi de güçtür. Modern tekniklerin ve bilgisayarların kullanımı ile bu seçeneklerin adedi 

de belirli oranda sınırlandırılır. 

e. Seçeneklerin değerlenmesi: Bu evrede bir öncekinde saptanan çözüm yolları hedeflerin 

ışığında değerlenir. Ortaya konan seçenekler amaçlara, işletmenin politikalarına, en düşük 

maliyetle en yüksek geliri sağlama açısından incelenir. Bu evrede, yöneylem araştırması, 

matematik ve elektronik hesaplama tekniklerinden yararlanılır. 

f. En uygun alternatifin seçilmesi: Bu evrede planın gerçekleşmesi ve yönetici tarafından bir 

kararın verilmesi söz konusudur. Ancak bazı durumlarda seçilebilecek hareket biçimlerinin 

değerlemesinde, birden fazla seçeneğin uygulanmasına karar verilebilir. Yönetici bu evrede en 

uygun hareket biçimini belirlemeli ve örgütsel gereksinmeleri en iyi şekilde karşılayacak olan 

plan ve kararları seçmelidir. Bu seçimin sağlığı, yöneticinin yeteneğine ve aldığı bilgilerin 

kalitesine bağlıdır. 

g. Yardımcı planların düzenlenmesi: En uygun davranış biçiminin seçimi ve kararının verilmesi 

ile planlama işlevi kısmen tamamlanmıştır. Artık ana planları ikincil yardımcı planlarla 

desteklemek, evrelerin öncelik, sıra ve zamanlarını saptayacak programlar geliştirmek ve iş 

yöntemlerini standartlaştırmak gerekecektir. 

h. Planları, sayısal değerlerle bütçelemek: Kararlar alındıktan ve planlar düzenlendikten 

sonra, son evre bu plana sayısal bir değer vermek, bütçeler yapmaktır. Bir işletmenin bütçesi 

kâr ya da gelir fazlası ile sonuçlanan gelir ve giderlerinin toplamını ifade eder. İşletmenin her 

bölümü kendi gider ve sermaye harcamalarını belirlerse, bunların toplamı tüm işletmenin, 

bütçesini oluşturacaktır.  

 

1.2. Plan Türleri 

 

Planlar değişik açılardan ele alınıp sınıflanabilmekte ve inceleme konusu yapabilmektedir. Planlarla ilgili belli 

başlı sınıflamalara aşağıda yer verilmiştir  

 

1.2.1. Kullanım sıklığına göre planlar 

 

Kullanım sıklığına göre planlar, tek kullanımlık ve sürekli planlar olarak ikiye ayrılmaktadır (Saruhan ve Yıldız, 

2009, s. 195).  

Tek kullanımlık planlar; program, bütçe, proje ve özel planlar bir tek amaca yönelik planlardır. Sürekli planlar, 

süreklilik gösteren faaliyetlerde rehber özellik taşımaktadırlar. İşletme de çalışanların davranış ve karar yol 

gösteren anlatımlar olarak tanımlanabilen politikalar ve gen yöntem sürekli planlara örnek verilebilir.  

Politika, belirli bir amaca ulaşmak ve işleri yürütmek için izlenen ölçülü ve planlı yoldur. Politikalar, 

uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar konusunda tutulacak yolu önceden gösterdikleri için, her olayda bir 

üste başvurma gereğini ortadan kaldırırlar (Şimşek ve Çelik, 2009, s. 27). Gen yöntem, bir projenin 

gerçekleşmesi için ayrıntılı olarak yapılması gereken işleri belirleyen bir sistemdir. Gen yöntem politikadan 

daha özel nitelikte ve politikaların gerçekleşmesini sağlayan bir plan türüdür (Saruhan ve Yıldız, 2009, s. 

196). 
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1.2.2. Zaman boyutu açısından planlar 

 

Zaman boyutuna göre planlar uzun, orta ve kısa süreli olabilir (Şimşek ve Çelik, 2009, s. 26): 

 Uzun Süreli Planlar: Uzun süreli planlar, stratejik planlar olarak da anılırlar. Bu grupta örgütün 

uzun sürede izleyeceği politikaların saptanmasına ilişkin genel hatlarla hazırlanmış planlar yer 

alır. Bunlar, planlama uzmanlarının yardımıyla üst yöneticiler tarafından hazırlanır. Uzun dönem 

planlama veya planlar, çağımız iş dünyasını değiştiren faktörlerin bazıları ile sebep-sonuç ilişkisi 

içinde bulunan önemli bir kavramdır. İşletmelerin başarıları uzun dönem planlamada gösterdikleri 

yerinde çalışmalara bağlıdır. İşletmenin nereye gittiğini ve gelecek dönem faaliyetlerinin nasıl bir 

seyir göstereceğini sistemli bir biçimde öngörmek, bu planlamayı gerektirir.  

 Orta Süreli Planlar: Orta süreli planlar, genellikle 1-5 yıl arasındaki süreyi kapsayacak biçimde 

hazırlanan planlardır. Mallarına karşı aşırı talep bulunan bir işletmenin bu talebi karşılamak 

amacıyla genişleme yatırımlarına girişip hazırlayacağı planlar orta süreli planlar şeklinde ortaya 

çıkar. 

 Kısa Süreli Planlar (Programlar): Bunlar da orta ve alt düzey yöneticilere ana planı 

uygulamada yardımcı olmak için daha ayrıntılı olarak hazırlanmış ve oldukça kısa zaman 

sürelerini kapsayan planlardır. Bu planlar bazen yıllık faaliyet programları şeklinde de ortaya 

çıkar. Kalkınma planlarımızdaki yıllık faaliyet programları bunlara örnek olarak verilebilir. 

 

1.2.3. Kullanım biçimlerine göre planlar 

 

Örgütsel amaçlara bağlı olarak, kullanılma sıklığına göre planlar ikiye ayrılır (Genç, 2005, s. 94): 

 Sabit planlar: İşletme amaçları için tekrar tekrar kullanılan ve süreklilik gösteren planlardır. Bu 

tür planlar çoğu zaman, her faaliyet dönemi sonunda gözden geçirilerek ve yeniden uygulama 

süresi uzatılan ve sürekliliğe kavuşturulmuş planlardır. Sabit planlar içinde politikalar, prosedürler 

ve kurallar yer alır. 

 Tek amaçlı planlar: Tek amaçlı ya da belirli amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılan 

planlardır. Genellikle kısa dönemler için düzenlenir. Tek amaçlı planlar içinde programlar, 

projeler ve bütçeler yer alır. Bu planlar bir kez yapılması söz konusu olan işlerle ilgili ilgili olarak 

düzenlenir. 

 

1.2.4. Niteliklerine göre planlar 

 

Niteliklerine göre planlar stratejik ve taktik olmak üzere ikiye ayrılır (Genç, 2005, s. 94); 

 Stratejik planlar: Örgütün zaman içindeki büyüme ve gelişimini etkileyen büyük sorunlarla ilgili 

olan planlardır. Stratejik planlama, örgütün kontrolü dışında sayılan dış çevreyi göz önünde 

tutar. Stratejik planlama, işletmeyi bir bütün olarak değerleyerek, üst yönetim basamağında, 

sistematik olarak örgütün ulaşmayı düşündüğü ana amaçlarının, ürün-pazar yeteneklerinin ve bu 

amaçlara ulaşmak için örgüt kaynaklarının elde edilmesi ve geliştirilmesine ilişkin yazılı 

değerlerden ibarettir. 

 Taktik planlar: Stratejik planlarda saptanmış olan işletme amaçlarına ulaşmada nasıl 

davranılması gerektiğini gösteren planlardır. Stratejik planlama örgütün NE yapması gerektiğine 

eğilirken, taktik planlama, amaçlara NASIL ulaşılacağını belirtir. Taktik planlar genellikle örgütün 
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alt düzey faaliyetleriyle ilgilenir. Taktik planlamaya yardımcı olan pek çok teknik söz konusudur. 

Bunlardan en yaygını olan PERT (Program Değerlendirme ve Yeniden İnceleme tekniği-Program 

Evaluation and Review Technique) tekniğidir. 

 

1.3. Örgütsel Faaliyetler Açısından Planlamanın Önemi 

 

Planlama, örgüt faaliyetlerini tanımlanmış ve kararlaştırılmış amaçlara doğru yöneltir. Planlama ile örgütsel 

amaçlar ve hedefler saptanır ve bu amaçlara ulaştıracak yaklaşımlar belirlenir. Bu durumun alternatifi, 

gelişigüzel davranışlardır. Plan yapılmaksızın faaliyetler arasında bir eşgüdüm sağlansa da, planlanmış 

faaliyetler, gelişigüzel, fonksiyonel olmayan ve örgüt amaçlarından sapan bir yöne doğru gidecektir. Planlama 

ne yapılacağının, nasıl yapılacağının, kim tarafından yapılacağının önceden kararlaştırılmasıdır. Gelecek hiçbir 

zaman bütün yönleriyle tam olarak planlanamaz. En kapsamlı planlar bile uygulamaya konduğunda, kontrol 

dışı etmenlerin etkisinde kalır. Ancak planlama olmadığı zaman da, faaliyetler, tümüyle tesadüflere bağlı 

olarak yürütülmek durumunda kalır (Genç, 2005, s. 94). 

Bir yönetici, planlamada ortaya çıkabilecek eksiklikler için önlemlerini aldığı müddetçe ve sakıncalarını 

giderebildiği ölçüde, planlamadan beklediği sonuçlara ulaşabilir. Planlama, genellikle üst düzeydeki 

yöneticilerin görevi gibi görülür; ancak uygulamada örgütlerin alt basamaklarında da planlamaya ihtiyaç 

vardır. Üst basamaklarda planlamaya daha fazla zaman ve emek harcanır. Bunun nedeni, karar verme yetkisi 

genellikle yüksek düzeydeki yöneticinin elinde olmasıdır. Aşağı seviyedeki işler daha ziyade rutin olduğundan, 

karar verme faaliyeti daha azdır (Genç, 2005, s. 95). 

 

1.4. Planlamada Kullanılan Araçlar 

 

Planlama yapılırken birçok araç kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıya çıkarılmıştır (Saruhan ve Yıldız, 

2009, s. 197). 

 Doğrusal Programlama: Doğrusal programlama yöntemi, işletme kaynaklarının optimal ve 

seçenekli dağılımının, optimal üretim bileşiminin, minimum maliyeti ve girdi bileşiminin, en uygun 

karın ve en az maliyetin belirlenmesi amacıyla yöneticiler tarafından kullanılabilmektedir. Bu 

yöntem; kıt kaynakların optimal şekilde dağılımını içeren deterministik matematiksel bir tekniktir 

ve "amaca en iyi ulaşma" olarak da adlandırılmaktadır (Saruhan ve Yıldız, 2009, s197). 

 Simülasyon: İngilizce "simulation" kelimesinin Türkçede benzetim karşılığı olarak alınan 

simülasyon, benzer anlamına gelen 'similis' kökünden gelmektedir. 14.yüzyıldan beri bir şeyin 

benzeri, sahtesi ya da taklidi anlamında 'simulare' kelimesinden türetilmiştir. Bu yöntem ilk defa 

1940'larda teorik fizik alanında çalışan bilim damları Von Neuman ve Slam tarafından 

geliştirilmiştir. Maliyeti çok yüksek olduğundan 1950 ve 1960'lı yılların sonlarına doğru genelde 

sadece büyük şirketlerin kullandığı çok pahalı ve özel alanlarda kullanılan bir araç olmuştur. 

1970'li yılların sonuna doğru kullanım alanı giderek genişlemiş, maliyetleri düşmüş ve hızlanmıştır 

(Saruhan ve Yıldız, 2009, s. 199). 

 Transportasyon: Ulaştırma olarak da adlandırılan transportasyon modelleri, üretilen malların 

belirlenen hedeflere en düşük maliyetle gönderiminin nasıl yapılacağını belirleyen özel bir 

doğrusal programlama modelidir. Amaç ulaşım maliyetlerini minimize etmektir. Doğrusal 

programlamaya benzer bir şekilde çözülebilir ancak ulaştırma algoritmasının kullanması çözüm 

sürecini hızlandıracaktır. 
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Bu modelleme tekniği; üretim ve tüketim merkezleri arasında ürün dağıtımında, işlerin makinelere 

dağıtımında, üretim planlanmasında - hatta tesis yeri seçiminde de sıkça kullanılmaktadır (Saruhan ve Yıldız, 

2009, s. 199). 

 

2. Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması 

 

Stratejik planlama, işletmenin sahip olduğu stratejik yönetim anlayışının bir sonucu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yönetim sürecinin gerçekleştirmesi gereken beş önemli süreçten (planlama, organize etme, 

yürütme, koordinasyon, kontrol) biri olan planlama, işletmenin stratejik amaçlarına ulaşabilmek için yönetmesi 

gereken bir süreçtir (Akgemci ve Güleş, 2009, s. 11). 

Saruhan ve Yıldız (2009, s. 196)’a göre stratejik planlama, amaçlara ulaşabilmek için dış çevrenin her 

unsurunu stratejik bir yaklaşımla rasyonel ve analitik olarak incelenerek geleceğin şekillendirilmeye 

çalışılmasıdır. Dış çevrenin stratejik olarak incelenmesinden kastedilen, çevre analizleri, pazar ve rakip vb. 

analizlerin yapılması, şu anki durumların yanında gelecekte olabilecek durumun da tahmin edilmeye 

çalışılmasıdır. Stratejik planda sorulması gereken soruları şu şekilde sıralayabiliriz (Saruhan ve Yıldız, 2009, s. 

196): 

 Şu anda neredeyiz? 

 Nerede olmak ya da nereye varmak istiyoruz? 

 Olmak istediğimiz yere nasıl ve ne kadar sürede varabiliriz? 

 İlerlememizi ya da gelişimimizi nasıl ölçüp değerlendirebiliriz? 

 Gelişim aşamalarımız nelerdir? Değerlendirme kriterleriniz nelerdir? 

Stratejik planlama ve stratejik kararlar; örgütlerin misyonu, vizyonu, felsefesi, politikası ve amaçlarının 

gerçekleştirilmesindeki tüm teknikleri kapsar. Stratejik kararlar ise, örgüt üzerinde, uzun dönem etkisi olan 

karar türüdür. Bu kararlar, işletmenin gelecekte karşılaşacağı fırsatlar ve tehditleri kapsar. Stratejik planlar ve 

kararlar her ne kadar geleceğe dönük faaliyetleri planlamanın bir yolu olarak gösterilse de, aslında bu planlar, 

geleceğin fırsatlarından çok, bugünün problemleriyle ilgilidirler(Genç, 2005, s. 96). 

Stratejik planlar, örgütün gelişimini etkileyen sorunlarla ilgilidir. Bu tür planlama, örgütün kontrolü dışında 

olduğu kabul edilen, ekonomik ve teknolojik çevrenin oluşturduğu faktörlere ağırlık verir. Değişikliklerin 

gelecekteki yönünü tahmine ve beklenen olayların doğurabileceği fırsat ve tehditlerin neler olabileceğini 

kestirmeye yardımcı olur (Genç, 2005, s. 96). 

Çok yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde, stratejik bir kaynak olan insan kaynağının önemi her geçen 

gün biraz daha artmakta ve işletmenin sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olabilmesinde başlıca 

belirleyici olmaktadır. İnsan kaynaklarının önemini anlayan firmalar, bunu fark etmeyenlere göre sürekli birkaç 

adım önde bulunarak sağladıkları rekabet üstünlüğü sayesinde belirsizliğin ortaya çıkardığı fırsatlardan 

maksimum düzeyde yararlanmakta, tehlikelerden de minimum düzeyde etkilenmektedirler. Bu nedenle, 

işletmelerde insan kaynakları planlama çalışmasının yapılması bir zorunluluktur (Özgen, Yalçın, 2010, s. 82). 

Ayrıca günümüzün dev şirketlerinde, özellikle rekabetin işgücünün üstünlüğüne dayandığı sektörlerde, örgütün 

geleceğini tahmin etmek için stratejik planlar hazırlamak şart olmuştur. Önce hedefler saptanması ve bu 

hedeflere hangi insan kaynağı ile ulaşılacağı planlanmaktadır. İş dünyası gelecekteki insan kaynağı taleplerinin 

ne olacağını bilmek istemektedir. 1980'lerden sonra stratejik planların örgüt için taşıdığı önem anlaşıldıktan 

sonra stratejik insan kaynağı planlamasının da önemi artmıştır (Okakın, 2009, s. 28). 

Diğer taraftan insan kaynakları planlamasında ilk aşama örgütün iç ve dış çevre koşul ve değişkenleri 

değerlendirilmesini içeren stratejik planlamadır. Dış çevre yasal düzenlemeleri, işçi sendikalarını, toplumu, 

dernekleri, hisse senedi sahiplerini, rekabet, müşteri gibi öğeleri içerir. Personel planlamasında bu 
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değişkenlerin her biri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate alınır. Örgütün iç çevresi ise amaçları, politikaları, iklimi, 

iletişim sistemi, güdüleme, önderlik biçimleri, çalışma hayatının niteliği gibi koşulları içerir ve bu etmenler 

personel planlaması ile çok yakından ilgilidir (Can, Akgün, Kavuncubaşı, 1995, s. 96): 

Bu arada insan kaynakları planlaması ile örgütün stratejik planlaması arasında çok yakın bir ilişki ve 

tamamlayıcı olma durumu vardır. İK bölümü, bir stratejik unsur olan insan kaynaklarından en etkili ve en 

verimli şekilde yararlanabilmek için, İK planlamasına özel bir önem vermek zorundadır (Özgen, Yalçın, 2010, s. 

82). 

İnsan kaynakları planlaması, organizasyonun geleceğine yönelik bir çalışma olduğu için büyük ölçüde iç ve dış 

değişkenlere ilişkin tahminlere dayanır. Organizasyonun içinde çalışanların emeklilik, terfi, işten ayrılma, yer 

değiştirme gibi hareketleri bir dereceye kadar öngörülebilir. Diğer taraftan, organizasyonun geleceğe ilişkin 

büyüme veya küçülme kararları, yatırım planları, ürün çeşitlendirme programları, finansal kaynakların kullanımı 

ve bu arada insan kaynaklarına ayrılacak fonların düzeyi önceden tahmin edilebilir. Bu tahmin ve öngörüler 

insan kaynaklarının nitelik ve nicelik yönünden planlamasına temel oluşturabilir (Barutçugil, 2004, s. 242). 

İşletmenin tüm stratejik planlarından etkilenen, aynı zamanda onları da etkileyen ve örgütün stratejik planları 

ile insan kaynakları yönetimini birbirine bağlayan çok önemli bir faaliyettir. İnsan kaynaklan planlamasının 

önemli bir yönü de işsizliğin azaltılmasında yüklendiği fonksiyondur. Firma düzeyindeki insan kaynakları 

planları makro planlar ile uyum içinde olursa, bu durum hükümetlerin istihdam politikalarına olumlu katkı 

sağlayacaktır. İnsan kaynakları planlaması ile ilgili çeşitli tanımları incelediğimizde etkinliğin ve verimliliğin 

amaçlandığını görmekteyiz (Okakın, 2009, s. 29-30). 

Son kırk yıldır varsayımların fazlalığını ve operasyon karakteristiklerini analitik matematiksel formlara 

dönüştürmede çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Tüm durumlarda öncelikli hedef ekonomik çevreyi, 

demografik ve diğer faktörleri etkilediği kadar işe alma, işten çıkarma, yükselme ve emeklilik gibi sistemin 

içsel ve dışsal dinamiklerine ilişkin gerekli tanımlarının yapılması amaçlanmıştır. Sırasında bu modeller insan 

gücünün başarılı planlama ve kontrolü ile ilgili faaliyetlere yardımcı olmakta, böylelikle organizasyonların 

stratejik hedeflerine yönelik yetenekleri gelişmektedir (Georgiou, ve Tsantas, 2002, s. 54).  

 

Sonuç 

 

İnsan kaynakları planlaması karar verici durumundakilerin gereksinim duyduğu zamanda spesifik 

pozisyonlarda yetenekli insan kaynağının sayı ve nitelik açısından uygunluğunu sağlamaya odaklanmaktadır 

(Kwak, Kevin ve Parker, 1997, s. 173). 

Orta ve uzun dönemli insan kaynağı planlaması sorunu, gelecekteki insan kaynağı gerekleri ile istihdamı 

arasında iyi bir karşılaştırma yapabilmektir. İnsan kaynağının gelecekteki istihdamı, işe alma, yükseltme, iş 

rotasyonu gibi işlevlerle ilgili politikalarla birlikte gerçek nüfus ile belirlenmektedir. İnsan kaynağı 

planlamasının zorluğu, tüm kararların her birinin örgüt üzerinde uzun dönemli etkili olması için kullanılabilir 

ve gerekli olmalarını sağlamaktır.  

Personel kararlarının uzun dönemli etkisinin zorluğu ise gelecekteki gereksinimler için iyi tahminler yapma 

olasılığının düşük olmasından dolayı daha da artmaktadır (Nuttle ve Wijngaard, 1981, s. 154). 

Diğer taraftan stratejik yönetim anlayışı içinde çalışmak, İK bölümünü, kendi terminolojisini kullanan içe dönük 

bir bölüm olmaktan çıkararak iç ve dış müşterilerin dilini konuşan, dışa açık, anlaşılan ve anlaşan bir bölüm 

olmasını kolaylaştıracaktır. Stratejik yaklaşım, insan kaynakları bölümünün her şeyi kendi olanakları ile kendi 

içinde yapmaya çalışan bir yapıdan, dışarıya ve değişime açık bir yapıya geçmesini kolaylaştıracaktır. Ayrıca 

insan kaynakları yönetimi bölümü, etkinliği üst yönetimin beklentilerine göre değerlendirilen bir destek birim 
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olmaktan çıkararak, iç ve dış müşterilerinin beklenti ve değerlendirmelerine göre kendini geliştiren bir yapıya 

ve işleyişe kavuşturacaktır (Barutçugil, 2004, s. 57). 

Stratejik insan kaynakları yönetimi ile organizasyonel yapı, hiyerarşiden takım çalışmasına geçecek, sınırlar 

belirleyen bir otorite, yerini bağlantılar kuran ve geliştiren bir çalışma grubuna bırakacak, iç ilişkilere odaklanan 

bir yönetim anlayışı, dış dünya ile bütünleşmeye ve gelişmeye odaklanmış bir anlayışa dönüşecektir. Bu anlayış 

içinde, İK bölümü, işleri ve ilişkileri kontrol eden bir birim olmaktan çıkarak yüksek performanslı bir 

organizasyona ulaşmak için tüm birimlere ve bireylere destek sağlayan bir birim olacaktır. Yalnızca analitik 

çalışmalar, ölçme ve değerlendirmeler yapmakla yetinmeyecek, bunların eyleme geçirilmesi için kararlar alacak 

ve uygulanmasını sağlayacaktır (Barutçugil, 2004, s. 58). 
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A. EĞİTİM KURUMU ZİYARETLERİ 

 

 

 

Türkiye İş Kurumu* 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Bu bölüm Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. 
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EĞİTİM KURUMU ZİYARETLERİ 

 

1. Eğitim/Öğretim Kurumu Ziyareti Öncesi Hazırlık 

 

Hedefler: Ünite tamamlandığında katılımcılar; eğitim/öğretim kurumları ziyaretleri için sistematik bir 

yaklaşım belirleyebilecekler ve ziyaret öncesi yapmaları gerekenleri listeleyebileceklerdir. Eğitim/öğretim 

kurumu ziyareti öncesinde katılımcılar; hizmetler, mesleki eğitim sistemi ve yerleri hakkında bilgi sahibi 

olmanın ve araştırma yapmanın önemini belirtebileceklerdir. Ayrıca eğitim/öğretim kurumlarında çalışma 

yapılması gereken konuları listeleyebileceklerdir. 

 

1.1. Eğitim/Öğretim Kurumu Ziyareti Öncesi Hazırlık Yapmak 

 

Eğitim/öğretim kurumu ziyareti öncesinde aşağıda sıralanan ziyaret öncesi hazırlıkları yapılması 

gerekmektedir: 

 Eğitim/öğretim kurumları hakkında bilgi toplama 

 Mesleki eğitim sistemi ve yerleri hakkında bilgi toplama (son gelişmelerden haberdar olma), 

 İŞKUR’da sunulan hizmetlere ilişkin bilgi güncelleme 

 Telefonla iletişim için hazırlık yapma (kontrol listesi) – eğitim/öğretim kurumuna ilişkin bilgiler, 

irtibat kurulacak kişi (örneğin, rehber öğretmen veya okul müdürü), telefon numaraları ve 

telefon görüşmesinin amacının belirlenmesi (AİTP II, 2009, s. 3)  

 Yerinde eğitim/öğretim kurumu ziyareti için hazırlık yapma (kontrol listesi)– Eğitim/öğretim 

kurumunun talep ettiği randevu, eğitim/öğretim kurumuna ilişkin bilgiler, irtibat kurulacak kişi, 

görüşmenin amacı, teklif, tanıtım materyalleri, zaman çerçevesi ve eğitim/öğretim kurumu 

ziyareti için iletişim stratejisinin belirlenmesi (AİTP II, 2009, s. 3-4) 

 Görüşme formatı oluşturulması ve görüşülecek konu başlıklarının belirlenmesi  

 

1.2. Eğitim/Öğretim Kurumu Ziyareti Öncesi Neden Hazırlık Yapmak Gerekir? 

 

İş ve meslek danışmanının eğitim/öğretim kurumları ziyareti öncesi hazırlık yapmasının nedenleri aşağıda 

sıralanmaktadır (AİTP II, 2009, s. 8): 

 

 Sorulara hazırlıklı olmak, 

 Sunulan danışmanlık hizmetlerin faydaları hakkında bilgi vermek, 

 İŞKUR’u yetkin bir ortak olarak sunmak,  

 İŞKUR’un uzmanlık/profesyonelliğini sergilemek için hazırlık yapılması gerekir. 

 

1.3. Eğitim/Öğretim Kurumu Ziyaretlerinin Amaçları 

 

Eğitim/öğretim kurumu ziyaretinin amacı net bir şekilde belirlenmelidir. İş ve meslek danışmanının 

eğitim/öğretim kurumu ziyaret amacı; 

 

 İŞKUR’un danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi vermek, 

 Eğitim/öğretim kurumları hakkında bilgi almak, 

 Eğitim/öğretim kurumlarında meslek araştırması yapmak, 
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 Yapılacak etkinliklerle ilgili planlama yapmak, 

 Öğrenciler ve velilerle grup görüşmesi yapmak olabilir. 

 

1.4. Eğitim Kurumlarına Yönelik Çalışma Yapılacak Konular 

 

Danışmanlar, tüm vatandaşlara ihtiyaç ve özelliklerine uygun olarak hayat boyu rehberlik anlayışıyla mesleki 

bilgi, rehberlik ve danışma hizmetleri sağlama ve bu hizmetlere erişimi artırma çalışması yapacaklardır.  

Bu kapsamda iş ve meslek danışmanları (İŞKUR, 2010, s. 6-8); 

- Hizmetlerin etkin ve verimli sunulması için 26.10.2004 tarihli Mesleki Bilgi, Rehberlik ve 

Danışmanlık Hizmetleri İşbirliği Protokolü (Form 6-1, Bkz.EK-3)ile kurum ve kuruluşlarla 

imzalanan diğer protokollere uygun çalışma sürdüreceklerdir. Protokol tarafları, protokolde ve 

Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Mutabakat Belgesinde tanımlanan temel 

esaslar çerçevesinde ve hayat boyu rehberlik kapsamında, mesleki bilgi, rehberlik ve 

danışmanlık hizmetlerinin bireylere ulaştırılması için görev ve çalışma alanlarının özelliklerine 

göre gerekli işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştirmeyi taahhüt etmişlerdir. 

- İllerde Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD) hizmetlerine ilişkin işbirliği ve 

koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması, resmi ve özel okullarda, Kurumumuzda vb. 

yerlerde yürütülecek MBRD hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının 

değerlendirilmesi için yapılacak çalışmaların İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun gündemine 

alınmasını ve görüşülmesini sağlayacaklardır. 

- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nda, MBRD hizmetleri kapsamında alınan kararların 

planlanması, uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının takip edilmesi ile okullarda yapılacak MBRD 

hizmetlerini organize etmek üzere meslek danışmanlığı hizmeti sunulan illerde sekretaryası 

Kurumumuz İl Müdürlüğü tarafından yapılan MBRD Hizmetleri alt çalışma gruplarına 

katılacaklardır. Bu alt çalışma grubu; 

 İŞKUR İl Müdürü/İl Müdür Yrd./Şube Müdürü, iş ve meslek danışmanları ile meslek bilgi 

merkezi görevlileri,  

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü görevlileri,  

 Birden fazla Rehberlik ve Araştırma Merkezi olan illerdeki tüm Rehberlik ve Araştırma 

Merkez Müdürleri ile ilköğretim, ortaöğretim ve mesleki teknik eğitim okullarını temsilen 

birer rehber öğretmen, 

 İl düzeyinde örgütlenme durumu dikkate alınarak Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık 

Hizmetleri İşbirliği Protokolüne taraf kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşmaktadır. 

MBRD çalışmalarını planlamak, uygulamak ve izlemek üzere oluşturulan alt çalışma grubu; her yıl ekim ve 

şubat aylarında toplanır. Her toplantıda bir önceki dönemde yapılan çalışmalar gözden geçirilerek 

değerlendirilir, bir sonraki dönemde yapılacak çalışmalar planlanır ve raporlaştırılır. Hazırlanan bu raporların 

bir nüshası Meslek Danışma Komisyonunda (MEDAK) paylaşılmak üzere İŞKUR Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Buna göre, ekim ayı toplantısında; eğitim-öğretim yılının II. döneminde planlanan ve gerçekleştirilen 

çalışmalar değerlendirilerek Çalışma Grubu Raporu(Form 6-2, Bkz.EK-4)hazırlanır. Söz konusu çalışma 

grubu tarafından aynı toplantıda; yeni başlayan I. eğitim-öğretim yılı ile ilgili olarak il düzeyinde, mesleki 

bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin hangi okullarda yürütüleceği, okullarda yapılacak çalışmaların 

zamanı, toplantıda alınan kararlar ve öneriler kararlaştırılarak iki nüsha Çalışma Grubu Programı(Form 6-1, 

Bkz. EK-3)hazırlanır. 



625 

 

Şubat ayı toplantısında; eğitim-öğretim yılının I. döneminde planlanan ve gerçekleştirilen çalışmalar 

değerlendirilerek Çalışma Grubu Raporu (Form 6-2, Bkz. EK-4) hazırlanır. Bu toplantıda ayrıca II. eğitim-

öğretim yılı ile ilgili olarak il düzeyinde, mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin hangi okullarda 

yürütüleceği, okullarda yapılacak çalışmaların zamanı, toplantıda alınan kararlar ve öneriler kararlaştırılarak 

iki nüsha Çalışma Grubu Programı (Form 6-1, Bkz. EK-3) hazırlanır. 

Çalışma Grubu Raporunda (Form 6-2, Bkz. EK-4), dönem içinde yapılan çalışmalar, çalışmalarda kullanılan 

materyal ve araçlar, çalışmalarda ihtiyaç duyulan noktalar ve karşılaşılan güçlükler ile önerilere değinilir. 

Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yaygınlaştırılması için il bünyesinde yeni açılan okullar, meslek 

liseleri, yaygın eğitim, özel meslek kursları vb. değişiklik ve gelişmeler ile sınavla öğrenci alan tüm okulların 

başvuru ve kayıt şartlarına ilişkin açıklama ve bilgiler alt çalışma grubu tarafından sağlanır. 

- İş ve meslek danışmanları, meslek seçimi aşamasında bulunan bireylere meslek seçimi 

konusunda farkındalık sağlamak amacıyla bireysel meslek danışmanlığı, okul bünyesinde sınıf 

görüşmeleri ve veli toplantıları, Kurumda ise grup görüşmeleri yapacaklardır. Bu doğrultuda, 

bireysel görüşmelerde; öğrencinin kendini tanımasına, meslekler, eğitim yerleri, çalışma hayatı 

vb. konulardaki bilgi eksikliğinin giderilerek, kendi özellikleriyle, mesleklerin gerektirdiği nitelik ve 

şartları karşılaştırarak, mesleki seçeneklerini oluşturup karar vermesine yardımcı olunur. Karara 

ulaşan birey için, seçmiş olduğu meslekte, bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını edinebileceği eğitim 

yerine yönelim ve yerleşim bu sürecin son aşamasını oluşturur.  

- Meslek danışmanları, okulları ziyaret ederek ilköğretimin yedinci ve sekizinci sınıfları ile 

ortaöğretimin birinci ve son sınıfları (9. ve 12. sınıf) ağırlıklı olmak üzere okullarda danışmanlık 

hizmetleri için ayrılan yer ve zamanda meslek seçiminin önemini ve meslek seçerken dikkat 

edilecek hususlar ile alan seçimini (9. sınıf) anlatacaklardır. Mesleki ve genel eğitim sistemi 

hakkında bilgi verecekler, grup görüşmeleri düzenleyerek bir hedef grup için önem taşıyan 

meslekler hakkında, ayrıca Kurum tarafından yürütülen hizmetler, bu hizmetlerden nasıl ve ne 

şekilde yararlanabilecekleri hakkında öğrencilere bilgi vereceklerdir. Grup görüşmeleri 

sonucunda bireysel görüşmeye ihtiyaç duyan öğrencilerin Kurum Portalından, telefonla veya 

şahsen randevu almaları sağlanacaktır.  

Hizmetlerin tanıtımı, işbirliği sağlanması, hizmetlerden yararlanan kişi sayısında artış sağlanması vb. 

nedenlerden dolayı grup görüşmelerine ağırlık vereceklerdir.  

- Veli toplantılarında ise okullarda yapılan sınıf görüşmesinin içeriği velilerle paylaşılarak 

öğrencilerin gerçekçi mesleki seçim yapmalarına katkı sağlanacaktır. 

- Sokakta çalışan çocuklara yönelik olarak yerel yönetimler ve ilgili kuruluşların desteği ile 

danışmanlık hizmetleri verilecektir.  

- İş ve meslek danışmanları, meslek araştırma ve güncelleme çalışmalarını Meslek Bilgi Merkezi 

Bilgi Kaynakları konusunda açıklandığı şekilde gerçekleştirecektir.  

- Danışmanlar, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerin tanıtımına ağırlık vererek işyeri ve eğitim yeri 

ziyaretleri sırasında tanıtım ve işbirliği konularında azami gayret göstereceklerdir. Tanıtım 

çalışmalarında afiş, broşür vb. tanıtım materyalleri kullanılacaktır. 

- Meslek danışmanları, okullarda mesleki yönlendirme çalışmalarını tamamlayıcı mahiyette, okul 

rehberlik servisi işbirliği ile bazı mesleklerde o mesleği yürüten kişileri, meslekleri ile ilgili olarak 

bilgi vermeleri için davet ederek okullarda veya meslek bilgi merkezinde meslek tanıtım 

toplantıları düzenleyebileceklerdir. 

- TOBB, TİSK ve TESK ile iletişimde bulunarak çırak öğrenci ihtiyaçlarının Kuruma bildirilmesi ve 

çırak adayları ile işverenlerin bir araya getirilmesine yardımcı olacaklardır. 
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2. Eğitim/Öğretim Kurumu Ziyareti 

Hedefler: Ünite tamamlandığında katılımcılar; eğitim/öğretim kurumlarına yönelik danışmanlık hizmetlerinde 

hangi yöntemler kullanıldığını tanımlayacaklardır. Eğitim/öğretim kurumlarından hangi konularda bilgilerin 

toplanması gerektiğini listeleyeceklerdir.  

 

2.1. Eğitim Kurumlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetlerinde Uygulanan Yöntemler 

 

Eğitim kurumlarında eğitim/öğretim gören danışanlara hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki yöntemler 

uygulanmaktadır (İŞKUR, 2010, s. 4): 

 

2.1.1. Sınıf görüşmeleri  

 

Örgün eğitim kurumlarındaki sınıflarda genel eğitim (ilköğretim, ortaöğretim vb.) öğrencileri ağırlıklı olmak 

üzere katılımcılara, meslek seçiminin önemi, mesleki eğitim olanakları, meslekler hakkında bilgilendirme, bir 

üst eğitim-öğretim seçenekleri vb. konularda detaylı bilgiler verilir. 

 

2.1.2. Grup görüşmeleri 

 

Meslek Danışmanlığı, İş Arama Becerilerinin Geliştirilmesi, Danışmanlık ve Kurum Hizmetlerinin Tanıtımı, Veli 

Toplantısı, Rehber Öğretmenler ile bu başlıklarda belirtilmeyen gruplarla gerçekleşen diğer grup 

görüşmelerini kapsamaktadır.  

 

a) Meslek danışmanlığı grup görüşmesi: Eğitim kurumlarında ya da istihdam kurumunda 

oluşturulan gruplara, meslekler hakkında bilgi verilen, meslek seçimi ve alan seçiminin anlatıldığı 

grup çalışmasıdır. 

b) İş arama becerilerinin geliştirilmesi grup görüşmesi: Eğitim kurumlarında ya da istihdam 

kurumunda oluşturulan gruplara, iş arama becerileri eğitimi ihtiyacı duyan gruplara iş arama 

becerilerinin geliştirilmesi eğitiminin verildiği grup çalışmasıdır. 

c) Danışmanlık ve Kurum hizmetlerinin tanıtımının yapıldığı grup görüşmesi: Eğitim 

kurumu, İŞKUR meslek bilgi merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik araştırma merkezleri 

(RAM) vb. yerlerde gerçekleştirilen danışmanlık ve Kurum hizmetlerinin tanıtımının yapıldığı grup 

görüşmesidir. 

d) Veli toplantısı grup görüşmesi: Okulda gerçekleşen, meslek seçiminin öneminin velilere 

anlatıldığı grup çalışmasıdır. 

e) Rehber öğretmenlerle yapılan grup görüşmesi: Rehberlik ve araştırma merkezleri ile 

temasa geçilerek, rehber öğretmenlerden oluşacak gruplara yönelik iş ve meslek danışmanlığı 

hizmetleri, okullarda yürütülen çalışmalar ile meslek ve eğitim bilgi dosyaları hakkında detaylı 

açıklamaların yapıldığı grup toplantılarıdır. Bu toplantılar rehberlik araştırma merkezlerinde, 

Kurum il/şube müdürlüğü bünyesinde ya da yakın ilişkilerin bulunduğu herhangi bir kurum ve 

kuruluşun uygun bir mekânında gerçekleşebilir. 

f) Diğer grup görüşmesi: Yukarıda belirtilmeyen gruplarla gerçekleştirilen çalışmalardır. 
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2.1.3. Bireysel görüşmeler 

 

Hem sınıf görüşmeleri hem de grup görüşmelerinin sonucunda kendilerini, meslekleri ve eğitim olanaklarını 

tanımak ve mesleki yönelim konusunda daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak isteyen öğrencilerle meslek 

seçimine yönelik danışmanlık boyutunda bireysel görüşmeler yapılmaktadır.  

 

2.2. Eğitim Kurumu Ziyaretlerinde İş ve Meslek Danışmanlarının Bilgi Toplayacağı 

Konular 

 

İş ve meslek danışmanları eğitim kurumları ziyaretlerinde meslekler, yaygın eğitim kurumları, mesleki eğitim 

seçenekleri, eğitim kurumlarında gerçekleştirilen kurs programları ve genel eğitim/öğretim sistemi ile ilgili 

bilgiler toplar. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır: 

 

- Eğitim Kurumunda Meslek Araştırması Yapmak: İş ve meslek danışmanları, mesleğin 

eğitiminin verildiği eğitim kurumunu ziyaret ederek her yıl bir meslekle ilgili araştırma yaparlar. 

Eğitim kurumlarından mesleğin tanımı, görevler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı 

ve koşulları, meslek eğitimi, çalışma alanları ve iş bulma olanakları, eğitim süresince ve eğitim 

sonrası kazanç, meslekte ilerleme, ek bilgiler ve daha ayrıntılı bilgi için başvurulacak yerler ile 

ilgili güncel bilgiler toplanır. Ayıca meslek araştırmasında mesleğin icra edildiği işyeri, meslek 

mensubu, meslek kuruluşları ve odaları, internet vb. kaynaklardan elde edilen bilgilerden de 

yararlanılır.  

- Yaygın Eğitim Kurumları Hakkında Bilgi Toplamak: İş ve meslek danışmanları 

bulundukları il dahilinde yaygın eğitim kurumları konusunda bilgi toplayacaklardır. Yaygın eğitim 

kurumlarında eğitimi verilen meslekler, giriş koşulları, eğitim süresi, eğitim sonunda alınan belge 

ve unvan vb. konularda araştırma yapacaklar ve topladıkları bilgileri Yaygın Eğitim Kurumları 

Bilgi Formuna (MBM-A2) kaydedeceklerdir (İŞKUR, 2010, s. 6). 

- Mesleki Eğitim Veren Resmi ve Özel Eğitim-Öğretim Kurumları HakkındaBilgi 

Toplamak: Danışmanlık hizmetlerinin yürütüldüğü ilde bulunan mesleki eğitim veren resmi ve 

özel eğitim-öğretim kurumları hakkında araştırma yaparak bilgi toplayacaklar, Meslek Liseleri 

Hakkında Bilgi Formu (MBM-A1) düzenleyeceklerdir (İŞKUR, 2010, s. 6). 

- Meslek Kursları Hakkında Bilgi Toplamak: Eğitim kurumlarının gerçekleştirdikleri meslek 

kursları hakkında bilgi toplayacaklardır. 

- Genel Eğitim/Öğretim Sistemi Hakkında Bilgi Toplamak: Hizmet sunumunda 

yararlanmak üzere ilköğretimden sonra öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim-öğretim 

kurumlarının eğitim süresi,giriş koşulları, eğitim kurumunda bulunan bölümler, eğitimin içeriği, 

mezuniyet sonrası iş imkânları, mezuniyet sonrası gidilebilecek üst eğitim kurumları gibi genel 

eğitim sistemine ilişkin bilgi sahibi olacaklardır. 

 

2.3. Eğitim/Öğretim Kurumu Ziyaretlerinde Kullanılan Formlar 

 

Aşağıda meslek bilgi merkezi görevlilerinin, merkez çalışmalarında kullanacakları formlara ilişkin açıklamalara 

yer verilmiştir (İŞKUR, 2010,22):  

MBM-A1: Meslek Liseleri Hakkında Bilgi Formu: Endüstri meslek liseleri, kız meslek liseleri gibi lise 

düzeyinde mesleki eğitim sunan örgün eğitim-öğretim kurumları hakkında bilgi toplama çalışmalarında 
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kullanılacaktır. Bu bilgiler, bölgesel örgün eğitim-öğretim bilgi dosyası olarak bir klasörde düzenlenecektir 

(Bkz. EK-5). 

MBM-A2: Yaygın Eğitim Kurumları Hakkında Bilgi Formu: Mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim 

merkezleri, pratik kız sanat okulları gibi yaygın eğitim kurumları hakkında bilgi toplama çalışmalarında 

kullanılacaktır. Bu bilgiler, bölgesel yaygın eğitim-öğretim bilgi dosyası olarak bir klasörde düzenlenecektir 

(Bkz. EK-6). 

 

3. Öğrenci ve Veliler İçin Meslek Seçimine Yönelik Sunum 

 

Hedefler: Ünite tamamlandığında katılımcılar; öğrenci ve velilere yönelik meslek seçiminin önemini anlatan 

sunumlar yapabileceklerdir. 

 

3.1. Öğrenciler İçin Meslek Seçimi Semineri 

 

Öğrencilere yönelik meslek seçimi seminerinin içeriği aşağıda açıklanmaktadır.  

 

3.1.1. İş ve meslek danışmanının kendisini ve kurumu tanıtması 

 

İş ve meslek danışmanı kendisini tanıttıktan sonra Kamu İstihdam Kurumunun öğrencilere, iş arayanlara, 

işverenlere, engellilere, eski hükümlülere ve işini kaybedenlere yönelik sunduğu hizmetler hakkında genel 

bilgi verir. 

 

3.1.2. Seminer konusu ve amacının aktarılması 

 

Seminerin konusu ve amacı belirtilerek, meslek seçimi konusuna giriş yapılır. Seminerin başlangıcında 

öğrencinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesinin, tüm 

hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkileyeceği anlatılarak, öğrencide meslek seçiminin hayat biçimini 

seçmek olduğu bilinci kazandırılmaya çalışılır. 

Çalışma hayatında ve özel hayatta mutlu olmanın, iyi bir kariyer elde etmenin ilk adımının; kişiliğe uygun 

meslek seçmekle mümkün olacağı vurgulanarak doğru ve yanlış meslek seçimi ile ilgili örnekler verilir.  

 

3.1.3. Meslek ve iş tanımlarının yapılması 

 

İş ve meslek danışmanları, öğrencilere yönelttiği; 

 Meslek nedir?  

 Meslek ile iş aynı şeyler midir? 

 Meslek sahibi olmadan iş sahibi olunabilir mi? 

gibi bir takım sorularla öğrencileri düşünmeye sevk eder. 

 

3.1.4. Meslek seçiminin hayatımızdaki etkileri 

 

Öğrencilere, meslek seçiminin hayatlarında ne tür etkileri olabileceği sorulur. Sorunun ardından gruptan 

gelen fikirler tartışılarak meslek seçiminin hayatlarını etkileyecek önemli bir karar olduğu bilinci oluşturulur. 

Meslek seçiminin; 
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 Kişinin o alanda iş bulma olasılığını,  

 Kişinin başarı ve başarısızlığını,  

 Kişinin işinden hoşlanıp hoşlanmadığını,  

 Bireyin dünya görüşünü ve değer yargılarını, 

 Tatil ve dinlenme sürelerini, 

 Bireyin sağlık durumunu, 

 Toplumdaki statüsü ve rollerini, 

 Hayatın diğer yönlerini (Eş seçimini, yaşanılan mekânı vb.) etkilediği vurgulanır.  

Böylece öğrencinin hayatını kazanmak için bir meslek seçmesi gerektiği ve meslek seçiminin kişinin hayatı 

boyunca yaptığı seçimlerin en önemlilerinden biri olduğunu düşünmesi sağlanır (Bacanlı, 2005, s. 5). 

 

3.1.5. Doğru meslek seçiminin aşamaları (Doğru meslek nasıl seçilir?) 

 

Seminerin bu bölümünde meslek seçimini etkileyen faktörler açıklanır. Bu faktörler; 

 Kendini tanıma (bireysel özelliklerin tümünü değerlendirme)  

 Meslekleri tanıma (meslekleri ve çalışma alanlarını tanıma) 

 Mesleki eğitim yerleri hakkında bilgi edinmek 

 Bireysel özellikler ile meslekler hakkında edindiği bilgileri değerlendirmek 

 Seçilen mesleğin öğrenilebileceği eğitim yerine yönelmektir. 

 

3.1.5.1. Kendini tanıma (Bireysel özelliklerin tümünü değerlendirme) 

 

Bir kişinin doğru ve yerinde bir meslek seçimi yapabilmesi için önce neler istediğini bilmesi ve mevcut 

seçenekleri istediklerini karşılayabilmesi açısından incelemesi, her bir seçeneğin sağladığı imkânları 

değerlendirmesi gerekir (Kuzgun ve Bacanlı, 2005, s. 23). Her zaman için en güzel mesleğin, bireyin özellik 

ve koşullarına en uygun, onu en çok tatmin edecek olan meslek olduğu, kişinin isteklerini ve isteklerine 

erişebilme gücünü iyi tanıması gerektiği anlatılır. Bu nedenle bireyin kendini tanıması için şu temel özelliklerin 

göz önüne alınması gerektiği örneklerle açıklanır: 

 

 Yeteneklerinin (Doğuştan getirdiğimiz güçlerimizin eğitim ve çevre etkisi ile geliştirilmiş 

kısmını ifade eden yeteneklere hangi alanda ne düzeyde sahip olunduğunun), 

 İlgilerinin (Nasıl bir çalışma ortamında ne gibi işleri yapmaktan hoşlanacağının), 

 Değerlerinin (Mesleğin yapıldığı ortamdan ve sonuçlarından doyumunu), 

 Beklentilerinin(Mesleğinden ne gibi yararlar beklediğinin), 

 Fiziksel Özelliklerinin (boy, ağırlık ve yaş gibi özelliklerin düşünülen mesleğe veya meslek 

eğitimine girişte konulan olası kriterlere uygun olup olmadığının), 

 Kişilik Özelliklerinin (Kişiyi diğerlerinden farklı kılan ve mesleklerle ilgili olduğu düşünülen 

özelliklerinin), 

 Sosyo-Ekonomik Durumunun (Ailenin ekonomik durumunun bireyin eğitimi sırasındaki 

harcamalarını karşılayabilecek düzeyde olup olmadığı ve ailenin çocuklarından meslek seçiminde 

beklentilerinin)  

 

 farkında olması gerektiği anlatılır. Verilen kavramların tanımlarını söylemeleri ve ayırt etmeleri 

sağlanır. 
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3.1.5.2. Meslekleri tanıma (Meslekleri ve çalışma alanlarını tanıma) 

 

İsabetli bir meslek seçimi yapabilmek için meslekler hakkında bilgi edinmek gerekir (Kuzgun ve Bacanlı, 

2005, s. 24).Mesleklerin nasıl tanımlanacağı soru cevap yöntemleri ile düşündürülür. Meslekler hakkında 

bilinmesi gerekenler, grup fikirleri de dikkate alınarak açıklanır. Meslekler ve çalışma alanları ile ilgili şu 

bilgiler verilir: 

 Mesleğin Gerektirdiği Başlıca Faaliyetler: Bütün gün, hafta ve ay boyunca yapılan tipik iş 

nedir? Bu işte çalışan insanların yapmak zorunda olduğu ne gibi faaliyetler var? Birinci derecede 

insanlarla mı yoksa objelerle mi meşgul olunmaktadır? Bireye getirdiği sorumluluklar vb. 

nelerdir? 

 Çalışma Ortamı ve Koşulları: İş nasıl bir ortamda yürütülmektedir? Kapalı bir mekanda mı, 

açık havada, arazide vb. bir ortamda mı çalışılmaktadır? 

 Çalışanlarda Aranan Nitelikler: Yaş, cinsiyet, boy, ağırlık, duyu organlarının hassaslığı gibi 

nitelikler yüzünden bir sınırlama ya da tercih durumu var mı? İş ne gibi yetenekler 

gerektirmektedir? 

 Mesleğe Hazırlanma ve Giriş Nasıl Olmaktadır?: Meslek, nasıl bir eğitim gerektiriyor? 

Eğitimi veren kurumlar, eğitimin süresi, bu okullara giriş koşulları vb. nelerdir? 

 Meslekte İlerleme ve Kazanç Durumu: Mesleğin başlangıçtaki statüsü nasıldır? İlerleme 

olanağı ne kadardır? Meslek ömür boyu sürecek nitelikte midir? 

 İş Bulma Olanağı ve Mesleğin Geleceği: Mesleğe mensup insanların sayısı ve ülkemizde 

duyulan ihtiyaç nedir? Günün koşullarının gereği olarak revaçta olan bazı mesleklerden örnekler 

verilir. 

 Meslek Üyelerinin Bağlı Oldukları Oda ve Sendikalar: Mesleğe girmeyi ve meslek 

üyelerinin çalışmalarını denetleyen ve haklarını savunan oda ve sendika var mı? 

 Mesleğin Sağladığı Olanaklar: Bu mesleğin sağladığı olanaklar nelerdir? (Yaratıcı gücü 

ortaya koyma, sorumluluk alma, tek başına karar verme, başka insanları yönetme, başkalarıyla 

ekip halinde çalışma, bağımsız iş kurma, düşünceleri ve duyguları başkalarına aktarabilme ve 

etkileyebilme, hasta ve zayıf insanlara yardım etme, çok para kazanma, adını duyurma, ün 

sahibi olma, yeni insanlar tanıma, ilginç ve değişik işler yapma düzenli bir hayat sürme, sosyal 

güvence, seyahat etme ve yeni yerler görme, başkalarıyla yarışarak daha iyi bir yer edinme, 

bilimsel çalışma, rol ve görevleri açıkça tamamlanmış işlerde çalışma, monoton işler yapma, 

düzenli bir gelir sağlama,kesin ve net verilerle uğraşma vs.) 

 

3.1.5.3. Bireysel özellikler ile mesleklerin gerektirdiği özelliklerin karşılaştırması ve uyumu 

(Değerlendirme)  

 

 Öğrencilere bireysel özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikleri karşılaştırılarak, bir karar verilmeleri 

gerektiği anlatılır. Öğrencinin; 

• Var olan yetenekleri, ilgileri, fiziksel özellikleri ve kişilik özellikleri seçmeyi düşündüğü mesleğin 

gerektirdiği nitelik ve şartlara uygun mu? 

• Meslekle ilgili çalışma koşulları, bireyin sağlık durumuna uygun mu? 

• Seçmeyi düşündüğü meslek, bireyin beklentilerine cevap verebilecek mi? 

• Ailenin ekonomik gücü, bireyin eğitimi sırasındaki harcamalarını karşılayabilecek düzeyde mi? 
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• Birey aileden uzakta bir başka kentte eğitimini sürdürebilecek mi? 

konularında değerlendirme yaparak karar verilmesi gerektiği aktarılır. 

 

3.1.5.4. Mesleki eğitim yerleri hakkında bilgi edinmek 

 

Öğrenci mesleğine karar verdikten sonra, mesleğe ulaştıracak eğitim yolunun araştırılması gerektiği açıklanır. 

Örneğin, doktor olmak isteyen öğrencinin, hangi liseye giderse daha avantajlı olur, tıp fakültesini kazanınca 

kaç yıl okuması gerekir, okuyacağı dersleri başarabilecek kapasitede mi? vb. konularda düşünmesi sağlanır. 

Mesleki eğitim yerleri hakkında sahip olması gereken bilgiler; 

 Tercih edilen meslek yüksek öğrenim yapmayı gerektirmiyorsa; bu mesleği edinebileceği 

yerleri inceleme (örneğin işyerleri, mesleki eğitim merkezleri vb.leri) 

 Tercih edilen meslek yüksek öğrenim yapmayı gerektiriyorsa bu meslekle ilgili yüksek 

öğretim programlarını inceleme/araştırma, 

 Tercih edilen meslekle ilgili yüksek öğretim programlarının hangilerine girmek istediğini 

seçme, 

 Tercih edilen mesleği öğrenmek için sınava giriliyorsa, o sınava hazırlanacağının bilinmesidir. 

 

3.1.5.5. Seçilen mesleğin öğrenilebileceği eğitim yerine yönelmek 

 

Seçilmesi düşünülen meslekle ilgili eğitim kurumlar, bu eğitim kurumlarından nasıl ve ne şekilde 

yararlanılabileceği, eğitim kurumlarına başvuru şartları, eğitim süresi, kontenjan durumu, meslek eğitiminde 

okutulan dersler, uygulamalı eğitimin olup olmadığı araştırıldıktan sonra, bu bilgiler ve değerlendirmeler 

ışığında uygun eğitim yerine yönelerek meslek sahibi olunabileceği vurgulanır. 

 

3.1.5.6. Sonuç 

 

En iyi mesleğin, bireyin özellik ve koşullarına en uygun, onu en çok tatmin edecek ve tüm yeteneklerini 

kullanarak geliştirebileceği meslek olduğunun altı çizilir. 

Seminer boyunca üzerinde durulan konular özetlenir. Bireylerin meslek seçerken, yaşam biçimlerini de 

seçtikleri vurgulanır. Bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımaları, çalışma hayatı ve mesleki eğitim yerleri 

hakkında bilgi edinmeleri, daha sonra kendileri ve meslekler hakkında edinilen bilgileri değerlendirmeleri ve 

seçilen meslek için formasyon kazanabileceği uygun eğitim kurumlarına yönelmeleri gerektiği tekrar dile 

getirilir. Meslek seçiminde karara ulaşan bireylerin, mesleklerinde başarılı olabilecekleri ve meslek seçiminin 

öneminin ne kadar erken yaşlarda fark edilirse, uygun eğitim programlarına yönelme ve kendini geliştirme 

imkanlarının o denli sağlıklı olacağından bahsedilerek seminer sonlandırılır. 

 

3.2. Veliler İçin Meslek Seçimi Semineri 

 

Velilere yönelik seminerde eğitim/öğretim kurumlarında öğrencilere yapılan meslek seçiminin içeriği velilerle 

paylaşılarak çocuklarının gerçekçi meslek seçimleri yapmalarına katkı sağlanır. 

 

3.2.1. İş ve meslek danışmanının kendisini ve kurumu tanıtması 
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Danışman kendisini tanıtır ve İŞKUR’da öğrencilere, iş arayanlara, işverenlere, engellilere, eski hükümlülere 

ve işini kaybedenlere yönelik sunulan hizmetler hakkında genel bilgi verir. 

 

3.2.2. Sunumun konusu ve amacının aktarılması 

 

Sunumun konusu ve amacı belirtilerek, meslek seçimi sunumuna giriş yapılır. Anne babalar çocukların her 

alandaki gelişmeleri ile ilgileniyor ve sorunları ile uğraşıyorsalar, onların ilerde mutlu ve başarılı olacakları 

meslekleri seçmelerine de yardımcı olabilirler. Ancak anne baba olarak çocuklarına bu konuda yapacakları 

yardım, çoğunlukla kendi yaşantıları, anne babalarından öğrendikleri ya da yakın çevrelerindeki kişilerden 

gördükleri ile sınırlı olacaktır. Bu yardım da çocuklarına sadece meslek ya da okul adı önermekten öteye 

gitmeyecektir (Hamamcı, 2005, s. 1). Bu seminerle veli olarak çocuğun meslek seçimine nasıl daha iyi 

yardımcı olabileceği anlatılmaktadır. 

Velilerin; 

• Çocuklarının bulunduğu yaş döneminin öneminin farkına varmaları, 

• Çocuklarının bu dönemde yapacağı tercihlerin/ seçeceği mesleklerin ilerdeki yaşantısını 

şekillendireceğini bilmeleri, 

• Çocuğunun seçimlerini/tercihlerini ertelememeleri, 

• Hiçbir mesleği basit/değersiz görmemeleri 

 gerektiği anlatılır. 

 

3.2.3. Meslek seçimi neden önemlidir? 

 

Meslek seçmenin hayat biçimini seçmek olduğu, insanların mesleklerini belirlerken gelecekteki yaşamlarını 

birçok yönünde de belirlemiş olacakları örneklerle aktarılır. Kendilerine uygun meslek seçmiş olan kimselerin 

işlerini severek yaptıkları, böylece hem mutlu hem de istekli çalışarak mesleki yaşamlarını sürdürebilecekleri; 

seçtikleri meslek, yetenek ve ilgilerine uygun olmayan kimselerinse başarısız bir iş hayatıyla birlikte mutsuz 

bir yaşam sürebilecekleri anlatılır. 

Velilere çocukları için gerçekçi ve doğru seçim yapmak zorunda oldukları bilinci kazandırılmaya çalışılır. 

 

3.2.4. Uygun meslek seçimi kişiye ne kazandırır? 

 

Kendine uygun meslek seçen bireyin, 

• Kolay iş bulma 

• İyi bir kazanç 

• İş hayatında başarı 

• Meslekte ilerleme 

• Meslekte başarı 

• Prestij (saygınlık) 

• İşi zevkle yapmak (iş doyumu) 

• Sosyal tatmin (mutlu olmak) 

sağlayacağı anlatılır. 

 

3.2.5. Meslek seçimi konusunda gerçekçi ve doğru karara nasıl ulaşılabilir? 
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Bir meslek dışarıdan çekici görünse bile çocuğun yetenek ve becerilerine uygun değilse 

o mesleğin iyi ve doğru bir meslek olmayacağı velilere anlatılır. 

Bu nedenle doğru meslek seçiminin aşamaları; 

 Kendini tanımak, 

 Meslekleri tanımak, 

 Mesleki eğitim yerleri hakkında bilgi edinmek, 

 Kendisi ve meslekler hakkında edindiği bilgileri değerlendirmek ve 

 Seçilen mesleği öğrenebileceği eğitim yerine yönelmektir. 

 

Velilere meslek seçiminin bir süreç olduğu anlatılır ve meslek seçimini etkileyen bu faktörler açıklanır. 

 

3.2.5.1. Kendini tanımak 

 

Velilere çocuklarının;  

 Yeteneklerini, 

 İlgilerini, 

 Değerlerini, 

 Beklentilerini, 

 Fiziksel Özelliklerini ve 

 Kişilik Özelliklerini 

onlarla konuşarak ve onları gözlemleyerek tanımaları gerektiği örneklerle açıklanır. 

 

3.2.5.2. Meslekleri tanımak 

 

Bir meslek hakkında bilinmesi gerekenler iş yaşamından başarılı ve başarısız örnekler verilerek açıklanır. 

Bunlar; 

 Meslekte yapılacak işlerin neler olduğu, 

 Çalışanların ne tür görevlerinin olduğu, 

 Mesleğin gerektirdiği özellikler (fiziksel özellikler, yetenekler, ilgiler, kişilik özellikler), 

 Mesleğe yönelik eğitimin nerelerde ve nasıl verildiği, 

 Mesleğin eğitim süresi ve eğitimden kimlerin ne şekilde faydalanabildiği, 

 Mesleki eğitimde okutulan dersler, 

 Meslekte ilerleme olanakları, 

 Çalışma ortamının nasıl olduğu, 

 Mesleki eğitim sonrası ilk işe girişte ne kadar kazanç elde edilebildiği, 

 Meslekte iş bulma olanakları, nerede ve nasıl iş bulunabileceğidir. 

 

3.2.5.3. Mesleki eğitim yerlerini tanımak 

 

İlköğretim sonrası eğitim seçenekleri hakkında bilgi verilerek velilerin çocuklarının önünde hangi eğitim 

alternatifleri olduğu ortaya konulur. Mesleğin eğitimi için; 

 

• Hangi eğitim kurumlarında hangi mesleklerin eğitimi sunulmaktadır? 

• Seçilmesi düşünülen meslekle ilgili eğitim kurumları hangileridir? 
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• Bu eğitim kurumlarından nasıl ve ne şekilde yararlanılabilir? 

• Eğitim olanakları nelerdir ve bölgelerde dağılımı nasıldır? 

• Mesleki eğitim kurumlarına başvuru şartları nelerdir? 

• Mezuniyet sonrası çalışma alanları ve iş piyasası durumu nedir? 

• Eğitim süresi ne kadardır? 

• Eğitim kurumunda kontenjan ne kadardır? 

• Uygulamalı eğitim var mıdır? 

gibi konuların araştırılması gerektiği vurgulanır. 

 

3.2.5.4. Edinilen bilgileri değerlendirmek 

 

Seçilecek mesleğe karar verilirken anne babaların çocukları ile birlikte elde ettiği bilgileri değerlendirmesi 

gerekir. Bu aşamada; 

• Çocuklarında var olan yetenekler, ilgiler, fiziksel özellikler ve kişilik özellikleri, seçmeyi 

düşündükleri mesleğin gerektirdiği nitelik ve şartlara uygun mu? 

• Meslekle ilgili çalışma koşulları bireyin sağlık durumuna uygun mu? 

• Seçilmesi düşünülen meslek bireyin beklentilerine cevap verebilecek mi? 

• Ailenin ekonomik gücü, bireyin eğitimi sırasındaki harcamalarını karşılayabilecek düzeyde mi? 

• Birey aileden uzakta bir başka kentte eğitimini sürdürebilecek mi? 

konularında değerlendirme yapılarak, karar verilmesi gerektiği aktarılır. 

 

3.2.5.5. Seçilen mesleğin öğrenilebileceği eğitim yerine yönelmek 

 

Velilere araştırılan bilgiler ve değerlendirmeler ışığında uygun eğitim yerine yönelerek, öğrencilerin meslek 

sahibi olması gerektiği belirtilir. 

 

3.2.5.6. Sonuç  

 

Veliler çocukların kendisine en uygun mesleği seçmesine yardım edebilecek en önemli kişilerdir. Bu nedenle; 

• Velilerin çocuklarına kendi istekleri ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapmalarına izin 

vermeleri ve meslek seçimi konusunda yol göstermeleri, fikirlerini söylemeleri ama son kararı 

çocuklarına bırakmaları, 

• Bazı durumlarda anne babalar gerçekleştiremedikleri ideallerini çocuklarının gerçekleştirmesini 

isterler.“Ben olamadım, o olsun” anlayışı ile genç zorlanır, baskı altında tutulur. Velilerin istek ve 

ideallerinin çocuklarınkinden farklı olabileceğini unutmamaları, 

• Bazı meslekler örneğin güzel sanatlar özel yetenek gerektirir. Kimi zaman anne babalar çocuğun 

yeteneklerine bakmadan onu zorlar. Çocuğun yeteneklerine ve isteklerine uygun olmayan bir 

mesleği seçmesinin, onu başarısız ve mutsuz yapabileceği, 

• Çocuğu kendinden daha başarılı olanlarla kıyaslamak onu üzer. Oysa insanlar yetenekleri 

yönünden eşit değildir. Nasıl ki boyları, kiloları, saç ve göz renkleri aynı değilse başarıları da aynı 

olmayabilir. Çocuklarının durumunu başkaları ile değil bir önceki durumu ile kıyaslamaları, 

• Ailede eşler arasındaki çatışmalar veya ergenlik çağındaki gençle yapılan tartışmalar gencin 

başarısını azaltacağından bu konuda titiz davranmaları, 
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• Ders çalışma konusunda yapılacak aşırı baskılar çocuğun ders çalışma ve başarma isteğini 

düşüreceğinden, bu konuda aşırı baskı yapmamaları ve çalışmasını kolaylaştıracak şekilde 

davranmaları, 

• Çocuğun sınava sakin ve endişeden uzak bir şekilde hazırlanmasını sağlamaları, 

• Derslerinin yükünün yanında, sınavlara hazırlanmak çocukların yükünü artırmaktadır. 

Çocuğunuzun rahatlayabilmesi için ders dışı faaliyetlere zaman ayırmasına müsaade etmeleri konusunda 

velilere farkındalık kazandırılmaya çalışılır. 

 

4. İş ve Meslek Danışmanlarının Eğitim/Öğretim Kurumu Ziyareti Sonrası Yapacağı Çalışmalar 

 

Hedefler: Ünite tamamlandığında katılımcılar; iş ve meslek danışmanlarının eğitim/öğretim kurumu ziyareti 

sonrası yapacağı çalışmaları listeleyebileceklerdir. 

 

İş ve meslek danışmanları eğitim kurumları ziyaretleri sonrasında ziyarette elde ettiği verileri düzenler, 

kaydeder ve raporlar. Bu kapsamda; 

- Bulundukları il dahilinde mesleki eğitim merkezi, halk eğitim merkezi, pratik sanat okulu gibi 

yaygın eğitim kurumları ile ilgili bilgileri, Yaygın Eğitim Kurumları Bilgi Formlarından 

(MBM-A2) yararlanılarak hazırlanacak Bölgesel Yaygın Eğitim-Öğretim Bilgi Dosyası 

olarak bir klasörde düzenleyeceklerdir (İşkur, 2010, s. 18). 

- Danışmanlık hizmetlerinin yürütüldüğü ilde bulunan endüstri meslek, kız meslek, ticaret meslek, 

otelcilik ve turizm meslek, anadolu meslek, teknik ve benzeri meslek liseleri, çok programlı 

liseler gibi örgün eğitim kurumları ile ilgili bilgiler Meslek Liseleri Hakkında Bilgi 

Formlarından (MBM-A1) yararlanılarak hazırlanacak Bölgesel Örgün Eğitim-Öğretim 

Bilgi dosyası olarak bir klasörde çalışmalarında kullanılmak üzere dosyalayacaklardır (İşkur, 

2010, s. 18). 

- Meslek araştırması kapsamında eğitim/öğretim kurumu ve diğer kaynaklar (mesleğin icra edildiği 

işletme/işyeri, meslek mensubu, meslek kuruluşları ve odaları, internet, vb.) aracılığı ile edilen 

bilgilerden yararlanılarak hazırlanan taslak meslek bilgi dosyası ve meslek bilgi formunu Genel 

Müdürlüğe göndereceklerdir (İşkur, 2010, s. 17). 

- Eğitim kurumlarının gerçekleştirdikleri meslek kursları hakkında edinilen bilgilerden danışmanlık 

çalışmalarında yararlanacaklardır. 

- Ziyaret sırasında elde ettikleri enformasyon materyallerini (meslekler, genel eğitim sistemi ve 

eğitim yerleri vb.) bireysel ve grup çalışmalarına yansıtacaklardır  

- Okulda ve/veya il ve şube müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ve amacı bilgilendirme ve 

yönlendirme olan, sınıf veya grup görüşmeleri, İş ve Meslek Danışmanlığı Uygulama Modülünün 

Grup Görüşmeleri penceresine o ay içinde kayıt edilecektir (İşkur, 2010, s. 22). 

 

Grup görüşmesinin, İş ve Meslek Danışmanlığı Modülünün Grup Görüşme İşlemleri ekranına kayıt edilmesi 

için; İŞKUR Portal - Online İşlemler - İş ve Meslek Danışmanlığı Modülü - Grup Görüşme İşlemleri 

penceresinden, 

- İMD (İş ve Meslek Danışmanlığı) seçeneği seçilecek,  

- Okul/Grup Adı bölümüne çalışma yapılan okulun/grubun adı yazılacak, 

- Görüşme Türü bölümüne “Okul Görüşmesi” seçeneği seçilecek, 

- Görüşme Grubu: Sınıf veya Grup görüşmesi seçeneklerinden biri seçilecek, 
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- Görüşme Sonucu: Bilgilendirme seçeneği seçilecek, 

- Görüşme Konusu: İş ve Meslek Danışmanlığı Sınıf/Grup Görüşmesi seçeneği seçilecek, 

- Görüşme Tarihi: Görüşme tarihi yazılacak, 

- Görüşme Saati: Görüşme saati yazılacak, 

- Katılımcı Sayısı: Görüşmeye katılan kişi sayısı yazılacak, 

- Kaydet butonu seçilecektir. 

- Kaydetme işleminden sonra arama kriterleri kısmından arama yapılarak istenen başlangıç tarihi 

ile bitiş tarihleri arasındaki grup görüşmeleri listelenebilecektir. 

Kaydedilen bu çalışmalar Kurum Portalındaki Online İşlemler başlığı altında yer alan “Meslek Raporları”nda 

raporlaşmaktadır. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında yapılan çalışmaların istatistik kayıtlarının 

otomasyon ortamında (Kurum Portalında) tutulması nedeniyle, başta İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı olmak üzere diğer birimler, aylık istatistik bülteni, istatistik yıllığı, Kurum çalışma raporu vb. 

çalışmalar için ihtiyaç duydukları istatistik verileri meslek raporlarından alarak analiz etmekte ve 

değerlendirerek kullanmaktadırlar (İşkur, 2010, s. 15). 

Portaldaki bu tablo ve raporlardan Genel Müdürlük/il/şube müdürlüklerince çıktı alındığından, il/şube 

müdürlükleri ayrıca bu rapor ve tabloları Genel Müdürlüğe göndermeyeceklerdir. Ancak iş ve meslek 

danışmanlığı hizmetinin planlandığı/hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü kontrol etmek, iyileştirme gereken 

alanları belirlemek, istatistik çalışmalarında yararlanmak ve denetim çalışmalarında faydalanmak amacıyla 

Genel Müdürlük ve il/şube müdürlükleri meslek raporlarından ay sonlarında çıktı almak suretiyle bu kayıtları 

muhafaza edeceklerdir (İşkur,2010,15). 

Son olarak, iş ve meslek danışmanlarının portaldaki “İş Meslek Danışmanlığı Modülünün Randevu Talepleri” 

ekranına hafta içi her gün en az iki kez bakarak gelen randevu taleplerini onaylaması gerekmektedir (İşkur, 

2010, s. 15). 
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İŞYERİ ZİYARETLERİ 

 

1. Danışmanlık Kavramı ve Türleri 

 

İş dünyasına yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında genel olarak dört tür danışmalık hizmetinden 

bahsedildiği görülmektedir. Personel danışmanlığı, emeklilik danışmanlığı, yönetici danışmanlığı ve mesleki 

danışmalık bu danışmanlık türleri arasında yer almaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi açıklanabilir (Öztürk, 1993):  

 

 Personel Danışmanlığı: Personel danışmanlığında temel nokta, herhangi bir problemi olan 

çalışana o sorununu çözmesi noktasında yardım etmeyi içermektedir. Bu yardım ise çalışan ile 

karşılıklı iletişim ve işbirliğine dayanmaktadır (Werthers ve Davis, 1981). Danışan olarak personel 

danışmanı ile sorunlara farklı açılardan bakmayı, kendine özgüven duymayı, daha etkin çalışma 

yöntemlerinin neler olabileceğini belirlemeyi içeren bir diyaloga girmektedir. İşletmelerin insan 

kaynağı danışmalık firmalarından beklentileri ise şu şekilde belirtilebilir: İşteki verimliliği arttırmak 

ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için, yetenekli personeli firmalarına çekebilmek ve firmada 

tutabilmek, sürekli öğrenme ve gelişim arzusunu canlı tutabilmek, insan kaynakları alanında 

yaşanan gelişmelerden haberdar olmak, rekabet ortamında insan kaynakları yöneticilerine 

yardımcı olacak araçların belirlenmesi ve sağlanmasında destek almak, işlerin daha hızlı, iyi ve 

etkin yürütülebilmesi için uygulama alanı bulan teknolojik buluşlardan yararlanmak 

(www.hrdergi.com, 2011). 

 

 Emeklilik Danışmanlığı: Emeklilik danışmanlığı kavramı ile anlatılmak istenen, özellikle 60’lı 

yaşlarına gelmiş ve emeklilik dönemine girme aşamasındaki personelin yeni yaşamlarına 

hazırlanması durumudur. Emekliliğe hazırlık eğitimi, emekliliği yakınlaşan bireylere önlerindeki 

yeni hayat biçimini tanıtan ve onları bu hayata hazırlayan eğitim biçimidir denilebilir. Emekliliğe 

hazırlık eğitiminin verilmesi, işverenin sosyal sorumluluğu olması yanında aynı zamanda 

yararınadır. Bu eğitimi vermekle işveren, çalışanlarına önem verdiğini gösterir, kuruma bağlılık 

yaratır. Çalışanın güvenlik ihtiyacını karşılayan bir iş ortamında bireylerin iş doyumu artar, daha 

verimli çalışırlar. Emekliliğe hazırlık eğitimlerinin başlıca amaçları kısaca şu şekilde açıklanabilir; 

emekli adayına önündeki hayat dönemini çeşitli yönleri ile tanıtmak, emeklilik dönemindeki 

sorunları tanıtmak, emekli adayına içinde bulunduğu durumu tanıtmak, kendisini tanımasına ve 

sahip olduğu imkânların farkında olmasına yardımcı olmak, emekliliğe geçiş olayını tanıtmak, 

başarılı bir geçiş için nelere ihtiyacı olduğunu kavratmak, başarılı bir geçiş için yolları ortaya 

koymak, emeklilikte karşılaşacağı problemlerle baş etme gücünü ve yeteneğini kazandırmak 

(Akçay, 1994, s. 97). 

 

 Yönetici Danışmanlığı: Genel anlamda yönetim danışmanlığı; organizasyonel amaçların 

başarılmasında, organizasyonun problemlerinin ortaya çıkarılıp çözülmesinde yardımcı olmaya 

yönelik bağımsız ve profesyonel bir tavsiye hizmetidir (Wilkinson, 1986, s. 3-5; Eren, 1989, s. 

496; Cody, 1986; akt: Erdost, 2004). Yönetim danışmanlığı uzmanlık gücüne dayalı olarak 

profesyonelce yapılan ve geçici ya da belli süreyi kapsayan bir iştir. Yönetim danışmanları yıllar 

boyunca pek çok farklı örgüte giderek, önceki işlerinden edindikleri tecrübeleri ile yeni 

müşterilerine ya da halen çalıştıkları müşterilerinin karşılaştıkları yeni sorunlarının çözümüne 

yardımcı olurlar. Danışmanlık firmaları tarafından istihdam edilen profesyoneller, başka 

http://www.hrdergi.com/
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müşteriler için çalışan meslektaşlarının tecrübelerinden öğrenebilirler ve firmanın topladığı tüm 

teknik bilgiyi kullanabilirler (Kubr, 1996, s. 4-8; akt: Erdost, 2004). İşletmeler özellikle son 

zamanlarda artan rekabet koşullarında kendi başlarına edindikleri bilgilerle yeterli derecede 

başarı sağlayamamakta ve bu eksikliği danışman firmalar aracılığı ile giderme yolunu tercih 

etmektedirler. Danışmanlık, özellikle fabrika verimliliği, rasyonel örgütler, zaman-hareket etütleri 

şeklinde ve üretim maliyetlerini azaltmak üzerine odaklanan bilimsel yönetim hareketinden 

ortaya çıkmıştır (Kubr, 1996, s. 28; Kipping, 1990, s. 195 akt, Erdost, 2004). En önemli katkının 

ve başlangıç sayılabilecek adımın 1880'lerde Frederick W. Taylor'ın Philadelphia'da geliştirdiği 

bilimsel yönetim ilkeleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Cody, 1986; akt, Erdost, 2004).  

 

 Mesleki Danışmanlık: Ağırlıklı olarak işletmeye personel seçimi konularını içeren bu 

danışmanlık türünde, işletmeye ve o işletmede yürütülen işlere uygun işgöreni bulmak ve 

yerleştirmek ana amaçtır. Bu danışmanlık uygulaması sayesinde; işgören kendi yeteneklerine 

uygun olan işlere yerleştirilmekte ve iş-kişi uyumsuzluğunun önüne geçilmesine imkân 

tanınmaktadır. Ülkemizde diğer danışmanlık türlerinde olduğu gibi bu danışmanlık türünde de 

genellikle yabancı danışman firmaları ile çalışılmaktadır. Bu durum ise danışmanlığın sağlayacağı 

yararların yanında çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Yabancı danışman firmayla 

çalışmanın sakıncalarını şu şekilde açıklamak mümkündür. Kuruluşların danışman firmadan talep 

ettikleri projede çalışacak elemanlarını seçmede gerekli titizliği göstermemeleri, danışmanlık 

firmasıyla kuruluş arasında kurulacak ilişkinin kopuk olması ve bunun projenin hayata 

geçirilmesinde problem yaratması,danışman firmaların yarattıkları danışmanlıkların teorik 

düzeyde kalması ve uygulamaya yönelik eğitimlere yetersiz zaman ve kaynak ayrılması 

(www.maxihayat.net: 2011). 

 

2. Danışmanlık Hizmetinde İşverenin İstek ve Beklentilerinin Tanımlanması 

 

Danışmanlık hizmetinde yukarıda da bahsedildiği gibi karşılıklı bir iletişim ve etkileşim söz konusudur. Danışan 

ve danışılan kişi problem hakkındaki görüşlerini birbirlerine aktarmakta ve sorunu bu şekilde analiz etmeye 

çalışmaktadırlar. Bu noktada en önemli unsur, kişilerin birbirine güven duyması ve bu bilgi alışverişini sağlıklı 

bir biçimde gerçekleştirmesidir. Danışmanlık hizmetlerinde yaşanan sorunlardan biri de psikolojik nedenlerle 

tarafların birbirine güvenmemesidir. Bu güvensizlik sonucunda bilgiler karşı tarafa çarpıtılarak ve amacından 

saptırılarak iletilir ki, bu durum danışmanlık sürecinde boşa kaynak ve zaman israfını beraberinde getirecektir. 

Danışmanlık işi profesyonelce yapılan bir hizmettir ve diğer dayanışma ve yardım hizmetinden ayrılan bir 

takım özellileri taşımaktadır. Öncelikli olarak danışmanlık hizmeti, bu süreci başlatmaya ve sürdürmeye kararlı 

en az iki kişiden oluşur (danışan ve danışılan), tarafların karşılıklı etkileşimi söz konusudur ve bu etkileşimde 

amaç danışanın sorununu anlamak ve çözmektir. Danışmanlık süreci sonucunda hem kişilerin hem 

organizasyonların daha verimli bir konuma gelmeleri sağlanmaya çalışılır. Bu arada şunu belirtmekte yarar 

vardır danışmalık işini profesyonel olarak dışarıdan uzmanlar yapacağı gibi kurum içerisinden danışman 

olarak seçilen bir kişide yapabilmektedir (Werther, 1981).  

 

3. Danışmanlık Hizmetinin Aşamaları ve Danışmanlık Tarzları 

 

Danışmanlık sürecinde ilk aşama, problemin belirlenmesine yönelik danışmanın soru sorması ile başlar. Bu 

aşama daha sonraki aşamalara temel oluşturma niteliğinde olduğundan, sorunun doğru tespiti oldukça 

http://www.maxihayat.net/
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önemlidir. Bu aşamada danışanın verdiği cevaplar kesinlikle eleştirilmez ve daha fazla açıklayıcı bilgi alınmaya 

çalışılır. Sonraki aşamada danışan kendi sorununu anlamaya başlamıştır ve bu aşamada danışman kendisine 

yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bu aşamada çözüm üretmek değil problemi net olarak belirlemek hedeftir. 

Sorunun kaynağının belirlenmeye çalışıldığı bu aşamadan sonra, problemin çözümü için uygun olabilecek 

alternatifler üzerinde konuşulmaya başlanır. Sorunun çözümünü en etkili sağlayacak olan çözüm yolunun 

seçiminde, danışman danışanı yönlendirir ve doğru kararı birlikte verme yoluna gider(Çelebioğlu, 1988).  

Danışmanlık hizmetlerinin bu aşamalarında görülen danışmanlık tarzlarını genel olarak üç grupta toplamak 

mümkündür. Bunlar; yönlendirmeli danışmanlık, yönlendirmesiz danışmanlık ve işbirlikçi danışmanlıktır. 

Danışman tarafından şekillenen ve daha çok öğüt verici olarak kullanılan bir teknik olan “Yönlendirmeli 

Danışmanlık” sürecinde danışman, danışanın düşüncelerini etkilemeye ve belli yönlere doğru çekmeye çalışır. 

Danışanın danışmanın bilgisine güvenmesine bağlı olarak sürdürülebilen bir uygulama olduğundan, uzun süre 

devam ettirilmesi zor bir tekniktir (Werther vd., 1985).  

“Yönlendirmesiz Danışmanlık” ise, danışanın düşünmesi ve sorunun kaynağını tespit etmesi amacı ile 

danışmanın danışanı cesaretlendirmesini içermektedir. Danışanın ufkunu genişletme ve fikirlerini açıkça ifade 

etmesi sağlanmaya çalışılır. Danışman, çözüm önerisi ileri sürmek yerine, danışanın kendi çözümünü 

bulmasını sağlamaya yönelik olarak süreci yönetir. Kişinin içinde tuttuğu duygularını dışa vurması sağlanmaya 

çalışılır. Yönlendirmesiz danışmanlık uzman personel gerektirdiği ve kısıtlayıcı olduğu için çok tercih 

edilmeyen bir yöntemdir (Davis, 1986, s. 577).  

Danışan ve danışmanın karşılıklı işbirliği içinde sorunları teşhis etmesini ve çözümleri bulması içeren “İşbirlikçi 

Danışma” da danışman danışana güven vermekte ve onu cesaretlendirmektedir. Yönlendirmeli danışmanlığın 

otoriter baskısını bertaraf ettiği gibi, yönlendirmesiz danışmanlığın dezavantajlarını ortadan kaldıran işbirlikçi 

danışmada, danışmanlar kavrama yeteneklerini ve sahip oldukları bilgileri karşı tarafa aktarmaktadırlar 

(Davis, 1986, s. 577). 

 

4. İşletmelerin Danışmanlık Hizmeti Alırken Karşılaştığı Sorunlar 

 

Karakaya vd. (2007), işletmelerin danışmanlık hizmeti alırken karşılaştığı sorunları şu şekilde özetlemişlerdir 

(Bildirgen, 2010, s. 22-23):  

 Hizmeti veren danışmanların tecrübesiz olması veya yetkin olmaması, müşteri istekleri ile 

danışman yeteneklerinin uyumsuzluğuna yol açmaktadır. Bu durum müşterinin danışmana olan 

güvenini sarsmaktadır ve müşterinin yeni bir danışmanlık hizmeti alırken oldukça temkinli 

davranmasına neden olmaktadır. 

 Müşteri ve danışmanın birbirlerinden neler istediklerini açık bir biçimde açıklayamamaları 

nedeniyle iletişim sorunları yaşanmaktadır. Dolayısıyla müşteri danışmandan etkili bir şekilde 

yararlanamamaktadır. 

 Her iki tarafın birbirinden kısa sürede ayrılmaları, yanlış anlama ve maliyeti arttırmaktadır. Örgüt 

üyeleri, danışmanların varlığını yönetimin kendilerinden hoşnut olmamasına bağladıkları için, 

danışmanlara şüphe ile bakmaktadırlar. Bu nedenle danışman firma ile örgüt üyeleri arasında 

işbirliği kurulamaması iletişim zorluklarını geometrik oranda attırmaktadır.  

 Danışmanlar çoğu kez, işletmeyi kendi başlarına yönetiyorlarmış gibi davranarak iletişim 

sorunlarının yaşanmasına neden olurlar. Örgüt üyeleri danışmanların bu tutumlarını kuşku ile 

karşılar ve onlara yardımcı olmazlar. 
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 Bir başka iletişim sorunu ise danışmanın niçin talep edildiğinin açık bir biçimde bilinmemesidir. Bu 

durum her iki tarafta da hoşnutsuzluk yaratır. Danışmanın rolünün açık ve belirgin bir biçimde 

ortaya konması çok önemlidir. 

 Danışmanlık sürecinde, danışman ve işletme çalışanları arasında iyi iş ilişkilerinin oluşamaması, 

danışmanlık hizmetinin etkililiğini azaltmaktadır. 

 Danışman raporları genellikle uzundur. Dolayısıyla, yönetici ve ilgili işletme personeli bu raporları 

yeterince inceleyememekte, bazı çarpıcı sonuçlar tam olarak görülememektedir.  

 Bazı danışmanların tüm sorunları standart bir biçime sokma eğiliminde olmaları, her durumu 

kendi özelliklerine göre analiz etmenin gerekli olduğunun ve işletmenin farklı özelliklerinin var 

olabileceğinin farkında olmamaları ya da bu durumu ihmal etmeleri, alınan hizmetin amacına 

ulaşamamasına neden olmaktadır. 

 Kimi zaman müşteri, danışmanın mucizeler yaratarak gerçekçi olmayan sürede tüm aksaklıklarını 

düzeltmesini bekler ve danışmanlardan projenin hemen hazırlanmasını isterler. 

 Müşteriler, danışmanların projenin gidişatını takip etmediklerinden yakınırlar. Önerilerini veren 

danışman, projenin bittiğini sanmaktadır. Çoğu kez, araştırmadan elde edilecek gerçek yararlar, 

önerilerin uygulanmasından sonra sağlanır. 

 

6. Danışmanın Sahip Olması Gereken Özellikler 

 

Öncelikli olarak danışmanlık yapan kişilerin mesleki bilgiye ve uzmanlığa sahip olması gerekmektedir. Yeniliği 

teşvik edecek bir vizyona sahip olması ve danışmanlık ettiği kuruma veya kişiye yaratıcı fikirler üretmeyi 

sağlayabilmesi önemlidir. Kişileri ikna etmek yönünde kendine güveni yüksek ve karşılaşabileceği dirençlerin 

üstesinden gelmesini sağlayacak kararlılığa sahip olmalıdır. Danışman, güvenini yitirmemesi için kurumlardan 

ve kişilerden elde ettiği bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamalı kısacası sır saklama özelliğine sahip olmalıdır. 

Danışmanların aynı zamanda iyi bir öğrenci olması ve yenilikleri ve değişimleri yakından takip etmesi 

gerekmektedir. Kişiler arası iletişim becerisine sahip olması ve iyi bir dinleyici olması beklenmektedir. Elde 

edilen bilgilerden hangilerinin kullanılacağı, bilgiler arasında ne tür bağlantılar olduğu, hangi olayların nelerle 

sonuçlanabileceği gibi pek çok konuyu hızla düşünüp, hızlı karar vermek zorunda olan bir danışmanın, güçlü 

analiz yeteneğine sahip olması kaçınılmazdır (Ertan, 2006). 

 

7. İşverenin Danışma Hizmetinden Beklentileri 

 

Günümüz iş dünyasında yöneticilerin sorumluluk alanına giren birçok yeni konu ortaya çıkmakta ve bunların 

her biri ile yöneticilerin birebir ilgilenmesi imkansız hale gelmektedir. Bu durum karşında gerek iş yeri 

yönetimi alanında gerekse personel yönetimi alanında, yöneticiler ihtiyaç duydukları uzmanlığı dışarıdan bu 

alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlardan sağlama yönüne gitmektedir. 

Danışmanlık tavsiye niteliğinde bir hizmettir. Süreç sonunda ortaya çıkan sonuçların uygulanma zorunluluğu 

yoktur. Danışman yöneticinin kararlarında söz hakkına sahip değildir, ancak çalışmalarıyla, ikna kabiliyetini 

kullanarak yöneticiyi çözüm önerilerinin doğruluğuna inandırmalıdır. Firmaların danışmanlık hizmeti 

almalarının temel nedenlerinden birisi, firmadaki sorunlarla ilgili tarafsız görüş alma ihtiyacıdır. Bu nedenle 

tarafsızlığın yitirilmesi danışmanlık hizmetinin sağlıklı yürütülmesi önünde engelleyici bir güç olacaktır. İşletme 

ile olan duygusal bağın profesyonelliğin önüne geçmesi önlenemez ise, yürütülen süreç danışmanlık işi 

olmaktan çıkıp iç işleyiş içinde bir süreç halini alabileceğinden bu tür ilişkilere dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Hem danışanın hem de danışmanın bu süreç konusunda gönüllü olmaları önemlidir. Danışanın zorunluluk 
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nedeni ile sürece başlaması ya da danışmanlık hizmetini veren kişinin istemeden işi kabul etmesi sürecin 

tıkanmasına zemin hazırlamış olacaktır (Ertan, 2006, s. 24-43).  

Tüm bunların dışında işverenin danışmanlık hizmetinden beklentilerini şu şekilde özetlenebilir: Tarafsız bir 

bakış açısıyla olaylara yaklaşma, yönetimin tek başına çözemediği soruları çözme, değişime uyum sağlama 

noktasında sağladığı katkı, kuruluşta var olmayan bilgi ve becerileri sağlama, organizasyonu yeniden 

yapılandırma çalışmalarında sağladığı yaratıcı katkı, yeni kararlarda sağladığı uzman desteği, prestij sağlayıcı 

bir unsur olarak görme, önlenemeyen çatışmaları çözme ve kalite çalışmalarını bir uzman desteği ile 

sürdürme şeklinde sıralanabilir (Ertan, 2006, s. 24-43). 

 

8. İşyeri Ziyaretinin Danışmanlık Hizmetlerindeki Yeri ve Önemi 

 

Ülkemizde danışmanlık hizmetleri ile ilgili bilinç düzeyinin düşük olması nedeniyle danışmanlara bu konuda 

çok büyük görev düşmektedir. Danışmanların, danışmanlığı olabildiğince tanıtmaları, böyle bir ihtiyacın var 

olabileceği ve var olması halinde ise nasıl bir yol izleneceği konusunda yeterli bilgilendirmeyi yapmaları 

gerekmektedir. Bu bağlamda, iş yeri ziyaretleri ilk izlenim için oldukça önemlidir. Aşağıda ilk görüşme ve 

sonrasındaki aşamalar ve bu aşamalarda tarafların beklentileri açıklanmaktadır (Bumin, 1979, s. 46-47, akt, 

Ertan, 2006, s. 53-58). 

Kısa sürede danışanın isteklerini anlamak, ciddiyetini ölçmek, bu işin üstesinden gelinip gelinemeyeceğini 

hissetmeye çalışmak ve olumlu düşünülmesi halinde bunu danışana da hissettirmek gerekmektedir. 

Danışmanlık hizmeti almak isteyen ve danışmanlık hizmetini verecek olan kişi ve kuruluşlar ilk aşamada, 

birlikte çalışmaya karar verebilmek amacıyla, birbirlerini tanımaya yarayacak verilere ulaşmaya ve birlikte 

çalışma ihtimalini değerlendirmeye çalışırlar. Her iki taraf da bu ilişki içerisindeki önceliklerini ve temel 

değerlerini gözden geçirmektedir. Danışman, potansiyel müşterisinin kaynakları, kısıtlamaları, sosyal ve 

kültürel norm ve değerleri, değişime karşı bakış açısı, otorite yapısı, dışarıdan gelenlere karşı bakışı, 

müşterinin örgüt dışındaki ilişkileri gibi konularda fikir sahibi olmaya çalışmaktadır.  

Ön araştırma aşaması olarak değerlendirilecek bu aşamadan sonra birlikte çalışma kararının alınması ile 

sonraki aşamaların nasıl şekilleneceği ile ilgili planlamalar yapılır. Tarafların beklentilerini açıkça ortaya 

koymaları, sürecin sağlıklı başlamasında önemli bir etkendir. Danışman ve danışan arasında güvene dayalı bir 

ilişki kurulması ise bundan sonra atılacak adımların sağlıklı olması için kaçınılmazdır. Bu aşamada işletmenin 

sorunları belirlenmeye çalışılmaktadır. Belirlenen sorunlara yönelik atılacak adımlarda yine bu işyeri ziyareti 

esnasında belirlenir. Danışan kişinin bu sorunlardan nasıl çıkmak istediği ve nereye ulaşmak istediği ile ilgili 

çözümler üretilmeye başlanır.  

 

Sonuç  

 

İş dünyasındaki hızlı değişimler işverenlerin değişime ayak uydurmaları ve rekabette geri kalmamaları için 

organizasyonlarında çeşitli değişimler yapmalarını zorunlu hale getirmektedir. İşletmeler yalnızca fiziksel 

yapılarını değiştirerek, değişen durumlara uyum sağlayamayacaklarının farkındadırlar. Bu nedenle yoğun 

rekabet ve teknolojik yenilikler karşısında ayakta kalabilmek için bağımsız yol göstericilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Danışmanlık hizmetlerinin başarısız olmasının sebeplerinden en önemlisi başarısız danışan-

danışman ilişkisidir. Müşteri ve danışman arasında sağlam ilişkiler kurulmasında karşılaşılan engellerden biri, 

müşterinin danışmandan ne beklediğini çoğu kez açık ve doğru olarak bilmemesi, bu konuda belirsiz ve 

doğru olmayan bir görüşe sahip olmasıdır.  
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Bunun yanında danışman ile danışan arasındaki iletişim kopukluğu da bu sürecin başarısız olmasında etkili 

olan bir diğer unsurdur. Bu başarısızlık durumlarına düşmemek için danışan ve danışılan arasında sağlıklı 

iletişimin kurulmasında ve iki tarafın birbirini tanımasında etkili olacak işyeri ziyaretlerinin sistematik bir 

zemine oturtulması ve bu işlemin duygusallıktan uzak olarak profesyonelce yapılması önem arz etmektedir. 

Danışan ve danışılan arasında otorite ve güç mücadelelerinin yaşanması veya danışmanın uzmanlık gücüne 

dayalı olarak işletmeden isteklerinin yerine getirilmemesi sürecin zarara uğramasına neden olacağından, 

kişilerin karşılıklı güç gösteri yapmaktansa karşılıklı bilgi paylaşımına dayalı bir işbirliği içine girmesi önem arz 

etmektedir. 
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C. ZİYARET RAPORU HAZIRLAMA 

 

 

 

 

 

Türkiye İş Kurumu* 

 

 

 

 

 

 

 
* Bu bölüm Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. 
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ZİYARET RAPORU HAZIRLAMA 

 

İşyerlerine yapılan ziyaretlerden elde edilen verilerin sistematik olarak depolanması ve kayıt altına 

alınabilmesi için aşağıda gösterilmiş olan işyeri ziyaret raporu kullanılmaktadır. Raporun doldurulmasında 

özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar, rapor üzerinde belirtilmiştir. 

 

İŞYERİ ZİYARET RAPORU 

 

İŞYERİ BİLGİLERİ 

 

Unvanı  

Faaliyet 

Alanı 
İnşaat, Finans, Sigorta, Danışmanlık vb. bilgiler yazılmalı. 

Telefon  Fax  

Adresi  

Web adresi  

 

Bağlantı Kurulacak Kişiler 

 Adı Soyadı Unvanı Telefon E-posta 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Çalışan Bilgileri 

Vasıflı Çalışan Sayısı:……….. Yönetici Sayısı:…………. İdari Personel Sayısı:………… 

Vasıflı Çalışanların 

Pozisyonları ve Meslekleri 
 

Vasıflı Çalışanlarda İstenen 

Nitelikler 
 

Vasıfsız Çalışan Sayısı:..……  

Vasıfsız Çalışanların  
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Pozisyonları 

Vasıfsız Çalışanlarda İstenen 

Nitelikler 
 

 

 

Karşılanmasında Güçlük Çekilen Meslekler 

Meslek Sayı 

Nitelikler 

Eğitim Tecrübe 

    

    

 

 

İşyerinin Genel Durumu 

Piyasa Durumu Bu kısmı işyerinin toptan mı, perakende mi yoksa ithalat, ihracat üzerine mi 

çalıştığı; işyerinin yöredeki ya da kendi sektörü içindeki ağırlığına ilişkin bilgiler 

girilmelidir. 

 

İnsan 

Kaynakları 

Yönetimi 

Açık işleri karşılama, işçi seçme ve eşleştirme yöntemleri hakkında bilgi, işverenin 

işgücü ihtiyacındaki değişiklikleri olduğunda mevcut işçileri yeniden eğiterek mi 

karşılıyor/yeni personel istihdam ederek mi karşıladığına ilişkin bilgiler 

yazılmalıdır. 

 

 

SEKTÖR BİLGİLERİ 

 

İşyerinin Bulunduğu Sektördeki Eğilimler 

İşyerinin faaliyet gösterdiği sektördeki gelişmeler (teknoloji, istihdam, kriz gibi) hakkında işverenden 

alınan bilgiler yazılmalıdır. 

Sektördeki İşgücü Durumu 

İşgücü Arzının Çok Olduğu Meslekler İşgücü Arzının Az Olduğu Meslekler 

Sektörde bulunması en kolay olan meslekler 

girilmelidir.  

Sektörde bulunması en zor olan meslekler 

girilmelidir. 
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İŞGÜCÜ İSTEKLERİ 

 

Meslekler Sayısı Eğitim Nitelik 

    

 

Karşılanamayan Açık İşler 

Meslekler Sayısı Nedeni 

   

   

 

 

EĞİTİM TALEPLERİ (KURS)  

 

Meslekler Sayısı Eğitim Nitelik 

    

 

Karşılanamayan İşgücü Eğitim Talepleri 

Meslekler Sayısı Nedeni 

   

   

 

İŞVERENLE İLİŞKİLER 

 

İşverenin İŞKUR Hakkında Düşünceleri 

Olumlu ve olumsuz düşünceleri, beklentileri yazılmalıdır. 

İşverenin İş ve Meslek Danışmanına Yaklaşımı 

Olumlu olup olmadığı ilişkin İş ve Meslek Danışmanının düşünceleri yazılmalıdır. 
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TANITIM ve İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ 

 

1.İŞKUR’da Halkla İlişkiler 

 

İŞKUR’da halkla ilişkiler deyince Kurum için önemli olan çeşitli hedef gruplar arasında karşılıklı anlayış ve 

güven ortamı oluşturmak ve bu hedef gruplarda kurumla ilgili olumlu izlenimler yaratmak amacıyla 

gerçekleştirilen bilinçli, planlı ve sürekli çalışmaları anlamak gerekir (Öğüt, 2007, s. 82). 

İŞKUR’da halkla ilişkiler birimi İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı merkez teşkilatında 

Basın Yayın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir. Halkla ilişkiler faaliyetleri sadece kurum 

dışındaki kişilere (dış kamuya) değil, aynı zamanda kurum içindeki kişilere, yani kurumun kendi çalışanlarına 

da yöneliktir (Öğüt, 2007, s. 82). 

 

1.1. İŞKUR’da Kurum İçi İletişim 

 

İŞKUR çalışanları arasında kurum kültürünü oluşturmak, birimler ve çalışanlar arasında bilgi akışını sağlamak 

için etkin iletişim kanallarının olması gerekmektedir. 

Kurum faaliyetlerimizin yanı sıra, işçi ve işveren temsilcilerinin, üniversitelerin, çalışma hayatı ile ilgili kişi ve 

kuruluşların görüş ve önerilerine yer veren objektif, akademik ve bilimsel özellikte yayımlanmaya (3 ayda bir) 

başlanan Kurum Dergisi (İstihdamda 3İ Dergisi) çıkarılmaya başlanmıştır. Dergi ve İşsizlik Sigortası Bülten 

Kurumun Web sayfasında yayınlanmaktadır. Bunun haricinde kurum içi iletişim genelge, talimat ve 

duyurularla birlikte toplantılar, hizmet içi eğitimler, telefon, faks, yüz yüze görüşme, web sayfası ve kurumun 

yerel e-mail grupları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir (Öğüt, 2007, s. 83). 

 

1.2. İŞKUR’da Kurum Dışı İletişim 

 

Kurumda yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri genel olarak kurum dışı iletişim şeklinde gerçekleşmektedir. 

Yukarıda da değinildiği gibi Yerel düzeyde basına bilgi verme ve yerel fuarlara katılma gibi organizasyonlar 

dışında halkla ilişkiler ve basınla ilgili yürütülen faaliyetler basın yayın ve halkla ilişkiler şube müdürlüğü 

tarafından gerçekleştirilmektedir (Öğüt, 2007, s. 83). 

Bu faaliyetlerden bahsetmek gerekirse: 

 Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile olan ilişkileri yürütülmektedir. 

 Kurumun kamuoyundaki imajının yükseltilmesi amacıyla halkla ilişkiler ve tanınırlık faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir. 

 Kurum çalışmalarının kamuoyuna yansıtılabilmesi amacıyla dergiler ve basın bültenleri 

hazırlanmaktadır. 

 Kurumca basımı gerçekleştirilecek her türlü yayın hazırlanmakta veya bu çalışmalara gerekli katkı 

sağlanmaktadır. 

 Genel Müdürlük birimlerinin yayın abonelik işlemleri yürütülmektedir. 

 Günlük gazetelerden basın özetleri hazırlanarak, elektronik posta yoluyla dağıtımı yapılmaktadır. 

 Kurum faaliyetlerinin fotoğraf ve görüntülü çekim çalışmaları yapılmaktadır. 

 Kurum Dokümantasyon Merkezi faaliyeti sürdürülmektedir. 
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 Kurum Mevzuat El Kitabı’nın derlenme ve güncellenme çalışmaları yapılmaktadır. 

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uygulamaları Müdürlük bünyesinde oluşturulan Bilgi Edinme 

Birimi’nce yürütülmektedir. 

 Başbakanlık tarafından uygulamaya konulan Başbakanlık İletişim Merkezi(BİMER) kapsamında 

Kuruma yönlendirilen başvurulara ilişkin işlemler yürütülmektedir. 

Ancak, yeniden yapılanma sürecinde oluşturulan “modern istihdam ofisleri” İŞKUR’un yerel düzeyde halkla 

ilişkiler faaliyetlerine yeni bir bakış açısı getirmiştir. 

Avrupa Komisyonu destekli Aktif İşgücü Programları Projesi çerçevesinde yeniden yapılandırılan 20 İŞKUR 

hizmet binasında “müşteri odaklı hizmet anlayışı” benimsenmiştir. Bu amaçla, bu hizmet ofislerinde müşteri 

temsilcileri yer almaktadır. Müşteri odaklı hizmet anlayışı İŞKUR’un müşterilerinin (hem iş arayanların hem de 

işverenlerin) Kuruma duydukları güveni arttıracaktır. Bu durum kurumun işlerini daha da kolaylaştıracağı gibi 

etkinliği de arttıracaktır. (Öğüt, 2007, s. 84) 

 

1.3. Hedef Kitle İle İletişiminde Yeni Bir Açılım: e-İşkur Portalı ve Hizmet noktaları 

 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, toplumsal yapının yeniden şekillendiği yeni bir çağı da beraberinde getirmiştir. 

Genelde bilgi toplumu, endüstri ötesi toplum olarak adlandırılan bu toplumda üretim ilişkileri yeniden 

şekillenmektedir. Günümüzde gelişen bilgisayar ve internet teknolojileri bu sürece yeni bir ivme 

kazandırmıştır. Bu teknolojiler sayesinde artık, bilgi, mal ve hizmet üretim ve dolaşımı küresel ölçeklerde 

gerçekleşmektedir. Öğüt, 2007, s. 84) 

Bilgi çağının karakteristiği bilgiyi almak ve olabildiğince verimli bir biçimde kullanmaktır. Çağın gerisinde 

kalmak istemeyen devletler, şirketler, kurumlar teknolojik gelişmeleri izleyerek bu yeni yapılanmaya ayak 

uydurmak zorundadır. Artık yurtdışındaki kamu istihdam kurumları olsun, yurt dışı ve yurt içindeki özel 

istihdam büroları olsun internetten en geniş anlamda yararlanma yoluna gitmektedirler. (Öğüt, 2007, s. 84) 

 E işkur ile Kurum hizmetlerinin tamamına internet üzerinden erişiminin sağlanması gerçekleştirilmiştir. e-

devlet çalışmaları kapsamında çağdaş teknolojiler kullanılarak müşteri odaklı çalışma anlayışı ile iç ve dış 

müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik, iş arayanların ve işverenlerin kurum ile ilgili tüm işlemlerini 

elektronik ortamda kendilerinin yapabileceği platformu oluşturulmuştur. 

Kurum web sayfasından üye olarak iş arayanlar; Durumuna uygun işler, tüm açık iş ilanları, iş başvurusu 

yapma, kayıt güncelleme, işgücü yetiştirme kurslarından yararlanma, mesajlarını görme, iş ve meslek 

danışmanlığı randevusu alma, işsizlik ödeneği için başvurma ve işsizlik ödeneğini sorgulama yapabilmektedir. 

İşverenler ise işveren bilgilerini güncelleme, aylık işgücü bilgi çizelgelerini doldurma, yurtdışı işçi sevklerini 

yapma, işten ayrılma bildirgesi girme ve bildirgeyi güncelleme yapabilmektedir. 

Üye olmadan Açık İş İlanları, Mesleki Eğitim Kursları, Türk Meslekler Sözlüğü ve Meslekleri Tanıyalım sayfalarını, ayrıca mevzuat, İLO sözleşmeleri, yönetmelik, 

tüzük, tebliğ, yönerge, raporlar form, istihdam 3i dergisi, istatistik, kamu işyerlerine gönderilen nihai listeleri, 

görebilmektedir. E-öğrenme ile kuruma gelmeden eğitim alabilmektedir. Kurum imajına olumlu katkılar 

sağlamıştır. 

Ayrıca İşkur hizmetlerinin daha çok kişiye etkin ve hızlı bir şekilde ulaşılması amacıyla Belediye, Ticaret ve 

Sanayi Odaları ve üniversite vb kuruluşlarla protokol imzalanarak hizmet noktaları açılmıştır. Hizmet noktaları 

ile hizmeti müşterilerin ayağına götürmek amaçlanarak kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay yararlanması 

sağlanmıştır. Hizmet noktalarında e-İŞ-KUR portalı üzerinden iş arayanların kaydını almak ve güncellemek, iş 

arayanların profiline uygun açık işleri sorgulamak, iş başvurusu almak ve başvuruyu takip etmek, İşsizlik 

sigortası başvurusunu sisteme kayıt etmek, mesleki kurs eğitimleri hakkında bilgi vermek gibi daha birçok 

hizmet gerçekleştirile bilmektedir. 

http://statik.iskur.gov.tr/tr/Portal/Ortak/DefaultMisafir.htm
http://statik.iskur.gov.tr/tr/Portal/Ortak/DefaultMisafir.htm
http://statik.iskur.gov.tr/tr/Portal/Ortak/DefaultMisafir.htm
http://e-ogrenme.iskur.gov.tr/oyscontent/Courses/Course162/index.html
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2. İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri 

 

Bu başlık ile ilgili konulara ait bilgiler kitabın birinci bölümündeki ‘İş ve Meslek Danışmanlığı’ bölümünde 

detaylı olarak el alınmış olup bu nedenle burada değinilmeyecektir.  

 

3. İş ve Meslek Danışmanlığı Tanıtım ve İşbirliği Yapılan Kurumlar ve Gerçekleştirilen 

Çalışmalar 

 

İş ve meslek danışmanları, tüm vatandaşlara ihtiyaç ve özelliklerine uygun olarak hayat boyu rehberlik 

anlayışıyla mesleki bilgi, rehberlik ve danışma hizmetleri sağlama ve bu hizmetlere erişimi artırma çalışması 

yapacaklardır. Mesleki bilgi rehberlik ve danışmanlık hizmetleri Kurum tarafından, iş ve meslek danışmanlığı 

hizmetleri, iş gücü piyasası bilgi hizmetleri, istihdam ve işsizlik hizmetleri kapsamında yerine getirilmektedir 

(İşl. El. Ktp.6.2). 

 İş ve meslek danışmanları; Hizmetlerin etkin ve verimli sunulması için 26.10.2004 tarihli Mesleki Bilgi, 

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri İşbirliği Protokolü (Bkz. EK-3) ile kurum ve kuruluşlarla imzalanan diğer 

protokollere uygun çalışma sürdürmektedirler (İşl. El. Ktp.6.2). 

İllerde Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD) hizmetlerine ilişkin işbirliği ve koordinasyonun etkin bir 

şekilde sağlanması, resmi ve özel okullarda, Kurumumuzda vb. yerlerde yürütülecek MBRD hizmetlerinin 

planlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi için yapılacak çalışmaların İl İstihdam ve Mesleki 

Eğitim Kurulunun gündemine alınmasını ve görüşülmesini sağlayacaklardır. 

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda, Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD) Hizmetleri 

kapsamında alınan kararların planlanması, uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının takip edilmesi ile okullarda 

yapılacak MBRD hizmetlerini organize etmek üzere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulan illerde 

sekreteryası Kurumumuz il müdürlüğü tarafından yapılan MBRD Hizmetleri Alt Çalışma Grubu 

oluşturulacaktır. Bu alt çalışma grubu; 

- İŞKUR İl Müdürü/İl Müdür Yrd/Şube Müdürü, iş ve meslek danışmanları ile meslek bilgi merkezi 

görevlileri,  

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü görevlileri,  

- Birden fazla Rehberlik ve Araştırma Merkezi olan illerdeki tüm Rehberlik ve Araştırma Merkez 

Müdürleri ile ilköğretim, ortaöğretim ve mesleki teknik eğitim okullarını temsilen birer rehber 

öğretmen, 

- İl düzeyinde örgütlenme durumu dikkate alınarak Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık 

Hizmetleri İşbirliği Protokolüne taraf kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur.  

MBRD çalışmalarını planlamak, uygulamak ve izlemek üzere oluşturulan alt çalışma grubu; her yıl ekim ve 

şubat aylarında toplanır. Her toplantıda bir önceki dönemde yapılan çalışmalar gözden geçirilerek 

değerlendirilir, bir sonraki dönemde yapılacak çalışmalar planlanır ve raporlaştırılır. Hazırlanan bu raporların 

bir nüshası Meslek Danışma Komisyonunda (MEDAK) paylaşılmak üzere İŞKUR Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Buna göre, ekim ayı toplantısında; eğitim-öğretim yılının II. döneminde planlanan ve gerçekleştirilen 

çalışmalar değerlendirilerek Çalışma Grubu Raporu (Form 6-2, Bkz. EK-4) hazırlanır. Söz konusu çalışma 

grubu tarafından ü aynı toplantıda; yeni başlayan I. eğitim-öğretim yılı ile ilgili olarak il düzeyinde, mesleki 

bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin hangi okullarda yürütüleceği, okullarda yapılacak çalışmaların 

zamanı, toplantıda alınan kararlar ve öneriler kararlaştırılarak iki nüsha Çalışma Grubu Programı (Form 6-1, 

Bkz. EK-3) hazırlanır. 
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Şubat ayı toplantısında; eğitim-öğretim yılının I. döneminde planlanan ve gerçekleştirilen çalışmalar 

değerlendirilerek Çalışma Grubu Raporu (Form 6-2, Bkz. EK-4) hazırlanır. Bu toplantıda ayrıca II. eğitim-

öğretim yılı ile ilgili olarak il düzeyinde, mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin hangi okullarda 

yürütüleceği, okullarda yapılacak çalışmaların zamanı, toplantıda alınan kararlar ve öneriler kararlaştırılarak 

iki nüsha Çalışma Grubu Programı (Form 6-1, Bkz. EK-3) hazırlanır. 

Çalışma Grubu Raporunda (Form 6-2, Bkz. EK-4), dönem içinde yapılan çalışmalar, çalışmalarda kullanılan 

materyal ve araçlar, çalışmalarda ihtiyaç duyulan noktalar ve karşılaşılan güçlükler ile önerilere değinilir. 

Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yaygınlaştırılması için il bünyesinde yeni açılan okullar, meslek 

liseleri, yaygın eğitim, özel meslek kursları vb. değişiklik ve gelişmeler ile sınavla öğrenci alan tüm okulların 

başvuru ve kayıt şartlarına ilişkin açıklama ve bilgiler alt çalışma grubu tarafından sağlanır. 

Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) (İşl. El. Ktp.6.2) Başkanlığı ve sekreteryası Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı adına Kurumumuz (İŞKUR) tarafından yürütülen MEDAK, Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık 

Hizmetlerinde İşbirliği Protokolünün (Bkz. EK-3) tarafları arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 

Protokol tarafları:  

 

MEB Milli Eğitim Bakanlığı, 

ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

DPT Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, 

YÖK Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, 

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, 

MPM Millî Prodüktivite Merkezi Başkanlığı, 

MYK  Mesleki Yeterlilik Kurumu (İşbirliği Protokolünün uygulamaya konmasından sonra Komisyona 

dahil edildi.), 

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 

TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 

TESK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, 

TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonudur. 

 

MEDAK toplantılarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını Kurumumuz, Milli Eğitim Bakanlığını (Erkek 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 

Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı), Yüksek Öğretim Kurulunu ise Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 

(YÖK) ile bağlı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) temsil etmektedir. 

Çalışmaların özelliğine göre MEDAK harici kamu veya özel kurum ve kuruluşlar, ihtiyaç duyulması halinde, 

MEDAK’ a davet edilir. Protokol taraflarınca MEDAK için daimî temsilci üye/üyeler ile mazeret halleri için 

yedek üye/üyeler görevlendirilir. MEDAK en az üç ayda bir toplanır. Toplantılarda kararlar görüş birliği 

temelinde alınır. Ancak bunun mümkün olamadığı durumlarda karara, daimi üyelerin salt çoğunluğunun oyu 

ile varılır. 

MEDAK, Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD) hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına 

ilişkin tüm hususları gözden geçirir ve bu konuda karar alınmasını sağlar. Meslek bilgi merkezlerinde 

kullanıma sunulacak meslek bilgi dosyalarını onaylar. MBRD hizmetlerinin geliştirilmesi amacı ile il istihdam ve 

mesleki eğitim kurullarında alınan kararlar MEDAK’ta paylaşılır. Ayrıca komisyonda MBRD hizmetlerine ilişkin 

ortak dil ve terminoloji ile mesleki rehberlik alanında politika ve uygulama stratejileri oluşturulur.  
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Kurumca hayat boyu öğrenim ve rehberlik anlayışı çerçevesinde yürütülen Avrupa Rehberlik Merkezi 

(Euroguidance) faaliyetlerinin planlanması ve sürdürülmesinde, Protokole taraf kurum ve kuruluşlar Kuruma, 

Euroguidance faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak olan her türlü kurumsal ve teknik desteğin verilmesi, bu 

faaliyetin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda yardımcı olur. 

Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar kendi çalışma alanları doğrultusunda MBRD hizmetlerine ilişkin ulusal ve 

uluslararası kurum ve kuruluşlarla yaptıkları çalışmaları MEDAK’ta paylaşır. Çalışmalar gerekli durumlarda 

işbirliği içinde yürütülür. Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance) faaliyetleri Genel Müdürlük tarafından 

yürütülmektedir. 

Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yaygınlaştırılması için il bünyesinde yeni açılan okullar, meslek 

liseleri, yaygın eğitim, özel meslek kursları vb. değişiklik ve gelişmeler ile sınavla öğrenci alan tüm okulların 

başvuru ve kayıt şartlarına ilişkin açıklama ve bilgiler alt çalışma grubu tarafından sağlanır. 

İş ve meslek danışmanı, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerin tanıtımına ağırlık vererek işyeri ve eğitim yeri 

ziyaretleri sırasında tanıtım ve işbirliği konularında azami gayret göstermeleri gerekmektedir. Tanıtım 

çalışmalarında afiş, broşür vb. tanıtım materyalleri kullanılacaktır. İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini ve 

sürecini içeren tanıtım materyallerini hazırlar. Tanıtım materyallerinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti 

nedir? Hedef Kitlesi kimlerdir.? Doğru meslek seçmenin önemi? Meslek Bilgi Merkezi Kaynakları nelerdir ve 

nasıl yararlanılır.? vb sorularının cevaplarının bulunması gerekmektedir. İş ve meslek danışmanlığı 

hizmetlerinde Afiş ve posterler, Broşür ve el kitapları, meslekleri tanıyalım kitapçıkları, cd kurum hakkında 

bilgi vermek üzere kullandığı dokümanlardır. Bunlar çok sayıda basılıp dağıtılması hedeflenir. Bu 

dokümanların görsel çekiciliği olmalıdır; bu sebeple bol renkli, kısa ifade ve sloganlarla hazırlanmalıdır. Ayrıca 

iş ve meslek danışmanları tanıtım materyallerini hazırlarken görsel ve olumlu algıyı arttırıcı unsurları ön plana 

çıkarır. Tanıtım materyallerini iş arayan, işveren, eğitim kurumu, sosyal taraf ve kamuoyunun rahatça 

ulaşabileceği yerlerde bulundurur ve dağıtır. 

Ayrıca meslekleri tanıyalım CDsinde Kurumca geliştirilen, meslekler hakkında her kesimden bireyin bilgi 

edinmek üzere başvurabileceği; bir meslekle ilgili olarak; tanım, görevler, kullanılan alet ve malzemeler, 

mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanları ve iş bulma olanakları, meslek 

eğitiminin verildiği yerler, meslek eğitimine giriş koşulları, meslek eğitiminin süresi ve içeriği, burs, kredi veya 

ücret durumu gibi başlıklar altında, çok kısa metinlerden oluşan meslekleri tanıtıcı bilgileri içermektedir. 

Ayrıca, bu CD’de genel eğitim-öğretim bilgi dosyaları, meslek tanıtım kitapçıkları, iş arama becerilerinin 

geliştirilmesi eğitimi bilgi notu ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini tanıtıcı bilgiler bulunmaktadır. 

İş ve Meslek danışmanları, okullarda mesleki yönlendirme çalışmalarını tamamlayıcı mahiyette, okul rehberlik 

servisi işbirliği ile bazı mesleklerde o mesleği yürüten kişileri, meslekleri ile ilgili olarak bilgi vermeleri için 

davet ederek okullarda veya meslek bilgi merkezinde meslek tanıtım toplantıları düzenleyebileceklerdir. 

TOBB, TİSK ve TESK ile iletişimde bulunarak çırak öğrenci ihtiyaçlarının Kuruma bildirilmesi ve çırak adayları 

ile işverenlerin bir araya getirilmesine yardımcı olacaklardır. 

İş ve meslek danışmanları İl/şube müdürlükleri tarafından açılacak olan işgücü yetiştirme kurslarına kursiyer 

seçiminde bulunacaktır. 

Cezaevi ve ıslah evlerinde kalan genç ve yetişkinleri ceza sürelerini tamamladıklarında sahip olacakları haklar 

konusunda bilgilendirme ile askerlik görevini tamamlamak üzere olan er ve erbaşlar, üniversite ve meslek 

lisesi son sınıf öğrencileri, mesleki eğitim merkezi öğrencileri ile iş arama sürecinde bulunan bireylere yönelik, 

kurum hizmetlerinin tanıtıldığı ve iş arama becerilerinin geliştirilmesine yönelik seminer, eğitim ve benzeri 

çalışmalar gerçekleştirirler.  



656 

 

Euroguidance (Avrupa Rehberlik Merkezleri Ağı) Merkezleri 27 Avrupa Birliği ülkesi, 4 EFTA ülkesi ve 

ülkemiz olmak üzere toplam 32 ülkeden oluşan bir yayın ve iletişim ağıdır. Euroguidance -Türkiye 

faaliyetleri1.1.2009 tarihi itibariyle Kurumumuzca yürütülmektedir. 

 Euroguidance Merkezlerinin Kurulmasının başlıca 2 ana görevi vardır: 

 PLOTEUS (Avrupa Sathında Öğrenim Fırsatları Portalı) internet sitesinin aktif bir şekilde 

kurulması ve işletilmesi ile birlikte Avrupa’daki öğrenme fırsatları hakkında gerekli bilgilerin 

toplanması ve yaygınlaştırılması ve bu şekilde ülkeler arası hareketliliğin desteklenmesinde 

anahtar rol oynamak. 

 Avrupa’daki örnek uygulamalar ile ilgili bilgilerin ulusal mesleki rehberler topluluğuna aktarılması 

ve benzer şekilde ülkemizdeki bilgileri Avrupa’daki ortaklarla paylaşmak. 

PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space): -Avrupa Öğrenme Fırsatları 

Portalı- öğrencilere, iş arayanlara, çalışanlara, ailelere, rehberlere, danışmanlara ve eğitimcilere Avrupa’daki 

eğitim ve öğretim konularında bilgi edinmek için yardım etmeyi amaçlar. İhtiyaç duyulan bilgileri tek bir çatı 

altında birleştirerek Avrupa vatandaşları için dolaşım özgürlüğünü etkin hale getirmek ve “öğrenme imkanları” 

konusunda Avrupa çapında bir bilgi bankası oluşturarak dolaşımı kolaylaştırmaktır. PLOTEUS portalı 

üzerinden Avrupa eğitim ve öğretim alanındaki 5 farklı ve temel konuda bilgiye ulaşabilmektedir. Bunlar; 

“öğrenme imkanları”, “eğitim sistemleri”, “değişim ve burs imkanları”, “iletişim” ve “bir ülkeye gitme”dir.  

Euroguidance Avrupa network ağı ile eğitim, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini vermek, bu konuda bilgi 

toplamak ve yaymayı hedeflemektedir. Avrupa Rehberlik Merkezi, mesleki eğitim ve rehberlik alanı ilgili ulusal 

ve uluslar arası gelişmeleri takip etmek, ilgili kurumlar arasında işbirliğini sağlamak ve koordinasyonu 

gerçekleştirmek amacıyla:  

1. Kariyer danışmanlık hizmetleri veren personeli eğitmek, 

2. Yeni teknikler, yöntemler geliştirmek, 

3. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgilerin paylaşımı, yayılması, 

4. Seminer ve çalıştay düzenlemek, 

5. Kariyer fuarları düzenlemek, 

6. Avrupa’daki dil eğitimi olanakları hakkında bilgi vermek, 

7. Eğitim olanakları ve finansal olanaklar hakkında bilgi vermek, 

8. Avrupa’daki eğitim olanakları hakkında bilgi toplamak, vermek, araştırmalar için ortak bulmak, 

9. İş Danışmanlığı yapmak, 

10. Meslek ve Kariyer danışmanlığı yapmak, 

11. Etkinliklere alandaki bütün tarafların katılımını sağlamak, 

12. Alanda çalışan uzmanlara kullanabilecekleri bilgiyi sağlamak, 

13. Bilgilere internet üzerinden erişimi sağlamak, 

14. Danışmanlık ve hareketlilik konusunda yayınlar yapmak, 

15. Ulusal kariyer danışmanlık politika ve eğitimleri geliştirmek, 

16. Ulusal ve Avrupa data bankları oluşturmak, 

17. Avrupa Komisyonu destekli projelerde yer almak, proje hazırlamak, 

18. PLOTEUS’un tanımı ve yönetimi, 

19. Euroguidance’ın tanınırlığını artırmak 

20. Çalışma gezileri, değişim programları düzenlenmek gibi faaliyetlerde bulunmaktır. 

İŞKUR 2011 Yılı Performans Programında işsizliğin önüne geçebilmek için yoğun önlemler alınmıştır. Buna 

göre, İŞKUR bu yıl 20 ilde istihdam fuarı ve 61 ilde ise kariyer günleri toplantıları düzenlemesi 

karalaştırılmıştır. İstihdam Fuarının amacı, sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve 
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kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile talep edenleri bir araya 

getirerek; mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir 

iletişim mekanizması kurmak ve devam ettirmektir. Fuarların hedef kitlesi; İldeki veya çevre illerdeki işyerleri, 

Üniversite öğrencileri ve mezunları, Mesleki / teknik ortaöğretim ile yükseköğrenim öğrencileri ve mezunları, 

İşgücü yetiştirme kurslarından mezun iş arayanlar, Kuruma kayıtlı işsizler, Diğer iş arayanlardır. 

Bu bağlamada İş ve meslek danışmanları kariyer ve istihdam fuarlarını takip ederek bilgi sahibi olmalıdırlar. 

Fuar öncesi gerekli yazışmaları yaparak yapacağı çalışmaların organizasyonunu yapar. Fuarda danışmanlık 

faaliyetlerini en iyi şekilde tanıtır ve kuruluşunu temsil eder. Fuar ve/veya kariyer günlerinde Tanıtım ve 

yönlendirme çalışmaları çerçevesinde Kurumun tanıtımını, İş başvurusu ve işe yönlendirme süreci, İşgücü 

yetiştirme programları, İşbaşı eğitim olanakları, İş arayanlara yönelik iş arama ve mülakat tekniklerini, 

Mesleki rehberlik ve yönlendirme, Çalışma hayatına girişte ve sonrasında kariyer planlamasına ilişkin tanıtım, 

rehberlik ve bilgilendirme yaparak, yerel düzeydeki üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği içinde; 

stantta bulunur, konferans düzenler ve yapılan benzeri organizasyonlara katılır. Fuar sonrası organizasyon ile 

ilgili faaliyet görüş ve önerileri kayıt altına alır (KARAKOYUN). 

İş ve meslek danışmanları istihdam fuarı/kariyer günlerinde işgücü piyasasındaki firmaları yakından 

tanımakta, böylece iş danışmanlığı boyutunda işletmelere doğru danışanları yönlendirebilmektedirler. 

İş ve meslek danışmanları danışmanlık hizmetlerini etkinliğini artırabilmek amacıyla tanıtım etkinlikleri 

düzenler. Eğitim kurumu, İŞKUR meslek bilgi merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik araştırma merkezleri 

(RAM) vb. yerlerde danışmanlık ve Kurum hizmetlerinin tanıtımını gerçekleştirir. İş arayan ve işverenleri 

buluşturacak tanıtım organizasyonlarını planlar veya katılır. Tanıtım etkinliğini organize edecek ekip kurar. 

Tanıtım etkinliklerinde tanıtım materyallerini (Sunu, Filim, slayt vb.) kullanır. Basın ve medya yoluyla 

tanıtımın etkinliğini arttırmak amacıyla basın bülteninin hazırlanmasına destek verir. Mesaj,e-posta, telefon vb 

araçları kullanarak İş arayanlar, işverenler, eğitim kurumları ve sosyal tarafların katılımını arttırıcı girişimlerde 

bulunur.Etkinlik ile ilgili faaliyet görüş ve önerileri kayıt altına alır.Tanıtım etkinliği sonrası süreci izleyerek 

faaliyetin yeterlilik ve verimliliğini sorgular.İş ve meslek danışmanları yılda en az bir kere yapılacak tanıtım 

toplantılarında iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin tanıtımını (iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, Meslek 

Bilgi Merkezi) yapmak görevleri arasındadır. Yılbaşını esas alarak, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri 

kapsamında yapılan tanıtım çalışmalarını, 6’şar aylık dönemler halinde “İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmeti 

Tanıtımı Faaliyet Raporu”nda (Bkz. EK-7) belirterek bu raporu izleyen ayın ilk hafta sonuna kadar imdsm@iskur.gov.tr 

elektronik posta adresine göndermesi gerekmektedir. 

İşverenler, eğitim kurumları ve ilgili sosyal taraflar ile sürekli iletişim içindedir. Ziyaret planı ve/veya talep 

doğrultusunda bu kuruluşları ziyaret eder. Tanıtım ve işbirliği organizasyonlarında bu kuruluşlarla birlikte yer 

alır. Özel günlerde e-posta, telefon vb. yöntemlerle bu kuruluşlar ile iletişim kurar. Kuruluşun düzenlediği 

etkinliklere katılır. Gerektiğinde bu kuruluşlar ile işbirliği protokollerinin hazırlanmasına destek verir ve 

protokolün uygulanmasını takip eder. 
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RAPORLAMA TEKNİKLERİ ve FAALİYETLERİ RAPORLAMA 

 

Bu çalışmanın amacı bir “raporun” ne olduğu, hangi niteliklere sahip olması gerektiği ve bilimsel bir raporun 

hangi bölümleri içermesi gerektiği üzerinde bir değerlendirme yapmaktır.  

 

1. Raporun Tanımı 

 

Sosyal gerçekliğe ilişkin bilimsel bilgi üretmek üzere, araştırmacılar tarafından sistematik bir biçimde 

uygulanan metot ve teknikleri içeren bir sosyal araştırmanın veya herhangi bir konu ya da olayla ilgili 

inceleme sonuçlarını tespit ederek bildiren yazılara rapor denir. Aynı zamanda raporu, bir yönetim 

kademesinden veya organizasyon bölümünden diğerine zamana veya olaya bağlı olarak bilgilerin özet 

şeklinde verilmesi şeklinde de tanımlayabiliriz. Toplumsal bir araştırmanın yöntemi, bulguları ve sonuçları, 

ilgili kişilere raporlar aracılığıyla iletilir (Neuman, 2010, s. 707).  

İşlenmemiş veriler, hammadde gibidir. Kişilerden, firmalardan/işverenlerden, ailelerden/hanelerden, 

kuruluşlardan veya doğadan çeşitli yöntemlerle elde edilen verilerin düzenlenerek analiz edilmesi ve 

raporlanması gerekir (Arıkan, 2007, s. 177). Verileri düzenlemek ve analiz etmekteki amaç daha anlamlı, 

kolay anlaşılır hale getirmektir. Hazırlanacak raporlar, analiz edilen bu verilerin üzerine şekillenecektir. 

Raporda mevcut durumu olduğu gibi ortaya koymak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak, genel eğilimi 

belirlemek, başkalarıyla veya geçmiş dönemle mukayesesini yapabilmek ve ileriye doğru tahminler yapmak 

gerekmektedir. Bir rapor atılması gerekli adımlar konusunda yönetime öneriler sunabilmeli ve bu öneriler 

olumsuz koşulları kurum lehine dönüştürmeli, olumlu koşulları güçlendirmeli ve gelecekteki bir amaca ulaşma 

yönünde olmalıdır. 

İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla 

görevlendirilen kişinin yaptığı "araştırma, inceleme" sonucunu belli kurallara göre yazdığı yazı, rapor türüne 

girer. Rapor; yazılı olur, ancak "sözlü" olarak da bir makama, kurula sunulabilir. Yazılı anlatım türleri içinde 

rapor, çok değişik konularda kaleme alınan bir yazı türüdür. Tek kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor, birden 

fazla kişinin hazırladığı rapora da ortak rapor adı verilir. 

Araştırma bir süreç olup, amaç problemlere güvenilir çözümler bulmaktır. Bunun için planlı ve sistemli 

çalışmak gerekir. Ayrıca, bilgide sürekliliği ve denetlenebilirliği sağlamak için, sonucun kesinlikle 

raporlaştırılması gerekir (Karasar, 2011, s. 3). 

Araştırma yöntemleri problemin tanımlanmasından çözümüne kadar olan zihinsel çabaların tümünü, bilimsel 

yöntemi; araştırma teknikleri ise, yöntemi somutlaştıran, verilerin toplanması ile bunların yazılı bir dökümü 

olan, araştırma raporunun yazılmasını içerir (Karasar, 2011, s. 4). O halde rapor araştırmada elde edilen 

verilerin belirli kurallara uygun olarak yazıya dökülmesidir. 

Araştırma raporunun temel amacı, araştırma ile varılan sonucu başkalarına duyurarak bilgide birikimi ve 

denetlenebilirliği sağlamaktır. Yazılı anlatım; yaratıcı ve öğretici olmak üzere iki türlüdür. Rapor yazma, 

öğretici yazma türünden olup, yazmayla ilgili belirli bilgi ve beceriyi kazanan herkes bu yazı türünde başarılı 

olabilir (Karasar, 2011, s. 9). Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle 

sıralayabiliriz: 
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 Konunun uzmanı olmak 

 Raporun konusunu iyi kavramış olmak 

 Konuyla ilgili kaynakları taramak 

 Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak 

 Objektif davranmak 

 Bilimsel çalışmaları değerlendirirken, raporları bilimsel ölçüler içinde hazırlamak 

 Raporlarda ileri sürülen olumlu ya da olumsuz görüşleri, kesin deliller ile somut bir biçimde 

açıklamak 

 Raporları belli bir plân dahilinde hazırlamak ve varılan yargıyı açıkça belirtmek 

 Gereksiz ayrıntılara girmeden özlü bir biçimde sınırlandırmak 

 Açık ve net bir ifade kullanmak, yanlış anlaşılmaya meydan vermemek 

Özetle; bir rapor belirli bir okuyucu kitlesi düşünülerek, belirli bir amaca erişmek amaçlı bilgi derlenmesini 

içermelidir. Raporun içeriğinde tablo, şekil grafik, resim vb. kısımlar varsa raporun hacmi genişleyebilir. 

Raporda hedef kitlenin özellikleri göz ardı edilmemelidir (Arıkan, 2007, s. 349-553). Gereksiz derecede kalın 

ve karmaşık raporlar amaçlarını gerçekleştirilmeyecektir. Bu nedenle bir raporda bulunması gereken 

niteliklere dikkat edilmelidir.  

 

2. Bilimsel Bir Raporun Nitelikleri 

 

Bir bilimsel yayın hazırlanıp kaleme alınırken şunların üzerinde titizlikle durulmalıdır (Pamukçu ve Dilmen, 

1975, Karasar, 2011, s. 15): 

 Bir örneklik 

 Bağlantı 

 Sadelik ve açıklık 

 Yazım kılavuzuna uyma 

 Sürükleyici bir üslup 

 Sonuçların iyi değerlendirilmesi 

Bir örneklik: Raporlarda bir örneklik çok önemlidir. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, benzer konularda 

kullanılan bir biçim, raporun her yerinde aynı olmalıdır (Karasar, 2011, s. 18). Sözgelimi tabloların düzeni, 

kaynak gösterme gibi uygulamalar birbirine benzer özellikler taşımalıdır. Yüzde dağılımı verilirken bir tabloda 

kesirleri ifade ederken bir hane, diğer tabloda iki tane yazılmaz ya da bir tablo başlığının sadece ilk 

kelimesinin başını büyük harf, diğer tablonun başlığındaki her kelimenin baş harflerini büyük harfle yazmak 

olmaz (Arlı ve Nazik, 2004). 

Bağlantı: Bir bilimsel yayında cümle, paragraf ve bölümler arasında bağlantı olmalı, konu dışına 

çıkılmamalıdır (Arlı ve Nazik, 2004). 

Sadelik ve Açıklık: Bir bilimsel yayın sade ve açık dille yazılmalıdır. Açıklık terim ve tanımlamaların yerinde 

kullanılması ile sağlanır. Araştırmacının, anlaşılması güç kavramları açıklaması gerekir (Arlı ve Nazik, 2004). 

Yalınlık raporun anlaşılırlığını büyük ölçüde artırır. Biçimin yalın, gereksiz karmaşıklık ve süslemelerden 

arındırılması ve kolayca anlaşılabilir olması gerekir (Karasar, 2011, s. 18). 

Yazım Kılavuzuna Uyma: İmlada doğruluk, noktalama, büyük harflerin yerleri vb. kurallara uyma her 

yazıda, bilimsel yayında bulundurulması gereken niteliklerdir. Bu amaçla Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu (son 

baskı) rehber olarak mutlaka elde bulundurulmalıdır (Arlı ve Nazik, 2004). 

Sürükleyici Üslup (Akıcılık): Bilimsel araştırmalar da diğer yayınlar gibi okuyucuyu sıkmamalı, ilginç 

noktaları yakalayıp ilgi uyandırır bir üslupla kaleme alınmalıdır (Arlı ve Nazik, 2004). 
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Sonuçların İyi Değerlendirilmesi: Bir bilimsel yayında doğruluk, objektif olma, tarafsızlık, kontrol 

edilebilme, Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına uyma gibi nitelikler de aranmaktadır (Arlı ve Nazik, 2004). 

 

3. Bilimsel Bir Raporda Bulunması Gereken Bölümler 

 

Rapor gelişigüzel yazılan bir metin değildir. Düzensiz ve sistemsiz bir rapor ne denli özgün buluşlar ve 

sonuçlar getirmiş olursa olsun, bilimsel çevrelerde hak ettiği ilgiyi göremez. Elde edilen bilgiler, ancak 

başkalarının yararlanmasına ve eleştirisine sunulduğu zaman bir değer kazanır. O nedenle bilgilerin düzenli 

biçimde aktarılması ve belirli şekil kurallarına uyulması, bilimsel etkinlik açısından önem taşımaktadır 

(Seyidoğlu, 2003). 

 

Her türlü yazılı sunumda olduğu üzere, bilimsel çalışmalarında rapor edilmesinde belli bir düzen ve şekilsel 

bütünlük sağlanmış olmalıdır. Bu amaçla yapılacak bir çalışmanın içerik açısından sunumunda aşağıdaki genel 

format kullanılabilir. Bir rapor üç temel bölümden oluşur: 1. Giriş, 2. Ana (Gelişme) bölüm ve 3. Sonuç 

(Referans ya da son/arka bölüm) (Karasar, 2011; Balcı 2010). 

 

GİRİŞ-Bölümler                             GELİŞME-Bölümler                     SONUÇ-Bölümler 

a. Başlık 

b. İthaf 

c. Önsöz 

d. İçindekiler 

e. Şekiller listesi 

f. Tablolar listesi 

g. Kısaltmalar listesi 

h. Özet 

 

3.1. Giriş 

 

Bir raporun giriş bölümü, konunun genel olarak ortaya konulduğu ve tanıtımının yapıldığı bölümdür. Giriş 

bölümüne ayrılacak sayfa sayısı bakımından herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak girişte araştırmanın amacı, 

önemi ve kapsamının itinayla vurgulanmasında yarar vardır. 

Çalışmada asıl metine yani ana bölüme kadar olan kısım “giriş” olarak adlandırılır. Girişte problem takdim 

edilir, konuyla ilgili daha önceki çalışmalardan bahsedilir, amaç ve gerekçeler bildirilir. Giriş şu kısımlardan 

oluşur (Balcı, 2010, s. 294): 

 

Başlık/kapak sayfası 

 

Çalışmanın başlık sayfası üstten alta doğru kurum ya da üniversite adı, çalışmanın başlığı, bölüm adı, yazarın 

adı, şehir adı, ay, yıl gibi bilgileri içerir. Başlık iki satırı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Her raporun bir adet 

kapağı olmalıdır (Balcı, 2010, s. 294). 

 

Teşekkür 

 

a) Giriş 
b) Kısımlar 

c) Bölümler 

d) Sonuç 

a) Sonuç 
b) Açıklamalı sözlük 

c) Ekler (Ek1, 

Ek2....) 
d) Kaynaklar 

e) İndeks 
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Raporu yazan kişi danışmanına, meslektaşlarına, araştırmaya destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür eder 

(Balcı, 2010, s. 294). Bu bölüme kişiye bağlı olarak değişen ve istek halinde konulan, kişinin anmak istediği 

birisine karşı yazmış olduğu kısa sözlerden oluşan ithaflarda eklenebilir.  

 

Önsöz 

 

Raporun içeriği hakkında bilgi veren kısa tanım yazısıdır. Bir bakıma, araştırmacının okuyucuya iletmek 

istediği özel mesaj durumundadır. Araştırmacının konu hakkındaki kişisel görüş, amaç ve dileklerini kapsar 

(Seyidoğlu, 2003). Eğer çalışmada bir teşekkür sayfası yoksa önsöz onu da kapsar (Balcı, 2010, s. 296). 

Raporu yazan okuyucuya rapora ilişkin uygun bir görüş kazandırmayı içeren kısa ve net bir yazı şeklinde 

önsüz yazılmalıdır (Karasar, 2011, s. 25).  

 

İçindekiler Listesi 

 

Başlık, alt başlıklar ve tüm kısımların veriliş sırasına göre sayfa numaralarıyla listelenmiş halidir.  

 

Çizelgeler Listesi 

 

Çizelge numaraları “çizelge” sözcüğünün altında Arap rakamı ile gösterilir, rakamı bir nokta izler. Çizelgenin 

sayfa numarası “sayfa” başlığının altında sağda gösterilir. Çizelge başlıkları noktadan iki boşluk sonra başlar 

ve metindeki çizelge başlığı aynıyla burada verilir. Çizelge başlıkları büyük harfle verilebileceği gibi, ilk harfler 

büyük olacak şekilde de verilebilir (Balcı, 2010, s. 298). 

 

Şekiller Listesi 

 

Bazen kısaca “Şekiller” de denir. Rapor içinde şekil-tablo kullanılmış ise bütün şekillerin veriliş sırasına ve 

sayfa numaralarına göre düzenli olarak listelenmiş haline, şekiller-tablolar listesi denir. Şekil numaraları Arap 

rakamı ile gösterilir, onu bir nokta izler. Şekil başlığı noktadan iki harf boşluğu sonra başlar. Şekiller arasında 

iki satır, bir şekil başlığı içinde ise bir satırlık boşluk bulunur. Şekil numarası sol taraftaki “şekil” sözcüğünün 

altına üç harf içeriden Arap rakamı olarak gösterilir (Balcı, 2010, s. 299). 

 

Kısaltmalar Listesi 

 

Eğer yazar herkes tarafından bilinenlerin dışında kısaltmalar yapmışsa, bunların bir listesinin araştırmanın ön 

kısmında gösterilmesi gerekir. Kısaltmalar listesi alfabetik sıraya göre düzenlenir. Bir anlamda, içerikte 

kullanılan kısaltmaların anlamlarının oluşturduğu listedir. Kısaltmalar listesinde yer verilmiş olsa bile, ilgili 

terim veya ifade metin içinde ilk kez geçtiğinde uzun şekliyle yazılır, parantez içinde kısaltılışı gösterilir. Daha 

sonraki kullanılışlarda yalnızca kısaltmalara yer verilir (Seyidoğlu, 2003, Balcı, 2010, s. 298). 

 

Tanımlar (Glassory) 

 

Yabancı ve teknik sözcüklerle, onların çeviri ya da tanımları burada verilir. Bu tür sözcükler alfabetik olarak 

sıralanır. Her sözcük soldan 3,81 cm içerden büyük harfle başlar ve sonuna nokta konur, bazen de iki nokta 

ya da küçük çizgi konur. Tanım bir satıra sığmazsa, ikinci satır beş harf boşluğu içerden başlatılır. Sözcükler 
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arasında, iki satır, bir tanım içinde ise bir satır boşluk bırakılır. Tanımlar bazen ekte de verilebilir (Balcı, 2010, 

s. 300). 

 

Özet/Abstract 

 

Özet, bir raporun içeriğinin kısa, ancak yeterli bir özetidir. Okuyucuya yazının içeriğini hızla tarama imkânı 

verir. Ayrıca makale ya da yazıları indeksleme ve veri tabanı oluşturma da kullanılır (Balcı, 2010, s. 301). 

Özet de tıpkı rapor gibi, giriş-gelişme-sonuç kısımlarından oluşur. Çalışma niye yapıldı, neler bulundu, neye 

ulaşıldı gibi bilgileri özetler. 1-2 sayfa arasında değişir. 

 

Araştırmanın Amacı  

 

Öncelikle çalışmanın amacı belirtilmelidir. Bir sorunu çözmek, bir yöntem geliştirmek veya mevcut durumun 

saptanması, amaç olarak belirlenmiş olabilir. Amaç iyi tanımlanmış bir problemin ifadelendirmesi olabileceği 

gibi, birçok alt amacı da içerebilir. Bu alt amaçlarda rapora yansıtılabilir (Karasar, 2011, s. 31). Araştırmanın 

amaçları net belirtilmemiş ise, sonuçları da iyi değerlendirilemez. 

 

Araştırmanın Önemi 

 

İkinci olarak çalışmanın ve konunun önemi üzerinde durulur. Bu önem, çalışmanın ilgili kuruma sağlayacağı 

fayda açısından da düşünülmelidir. Eğer birden fazla kurumu ilgilendiren bir raporsa bu noktalara da 

değinilebilir. 

 

Araştırmanın Kapsamı 

 

Son olarak da araştırmanın kapsamı vurgulanmalıdır. Konu, bölge veya zaman açısından nelerin kapsama 

alındığı, hangilerinin kapsam dışı bırakıldığı sebepleriyle beraber açıklanmalıdır. Belirli sınırlamalar yapılmışsa 

belirtilmelidir. 

 

Yöntem 

 

Araştırmanın nasıl yapıldığını betimleyen kesimdir. Bu betimleme, okuyucuya araştırmanın yönteminin 

uygunluğunu, bulguların geçerlik ve güvenirliğini değerlendirme olanağı verir. Yöntem, araştırmada takip 

edilen metotların tanıtılmasına yer veren bölümdür (Balcı, 2010, s. 303; Karasar, 2011, s. 33).Sosyal ve 

ekonomik araştırmalarda bu başlık altında iki grup bilginin aktarılması gerekir. Bunlar veri toplama ve veri 

analiz yöntemleridir. 

 

Veri Toplama Yöntemi 

 

Bu bölümde, çalışmada kullanılan verilerin nasıl toplandığı açıklanır. Anket, gözlem, sayım, arşiv, deney vb. 

gibi veri toplama yöntemlerinden hangisinin, ne şekilde uygulandığı belirtilir. Seçilen veri toplama yönteminin 

tanıtılması, niçin bu yöntemin seçildiği ve nasıl uygulandığı bu bölümün konusudur.  

 

Analiz Yöntemi 
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İkinci tür bilgi ise analiz yönteminin açıklanmasıyla sağlanabilir. Çeşitli yöntemlerle elde edilen bilgilerin nasıl 

düzenlenerek ve hangi işlemlerden geçirilerek sonuçlara varıldığı bildirilmelidir. Burada, özellikle kullanılan 

istatistiksel yöntemlerin niçin seçildiği ve uygunluğu tartışılmalıdır. Giriş bölümünün sonunda, konunun genel 

teorik esasları ya da konuyla ilgili genel bilgiler ortaya konulabilir. Çalışmanın gerektirdiği analizlere ve 

bulgulara geçmeden önce konuyla ilgili genel kavramların ve temel bilgilerin, sınırlı şekilde ve amaca uygun 

olarak verilmesi yararlı olacaktır. 

 

Araçlar 

 

Bu alt bölümde araştırmada kullanılan materyaller ve işlevleri tartışılır. Standart laboratuar donatımı, mobilya, 

kronometre vb. bunlar arasındadır (Balcı, 2010). Sosyal araştırmalarda bu araçların yerine kullanılan “soru 

formları” ve “görüşmeci/anketör” önemli araçlar olmaktadır. 

 

Prosedür 

 

Bu bölüm araştırmanın her aşamasını özetler. Deneklere/katılımcılara verilen yönergeler, grupların 

oluşturulması, spesifik deneysel manipülasyonlar betimlenir (Balcı, 2010). 

 

Literatür Bildirimi: Konuyla İlgili Çalışmalar  

 

Yazıya konu çalışma hakkında daha önce ne tür çalışmaların yapıldığının açıklandığı bölümdür. Çalışmanın 

boyutuna bağlı olarak alt konu başlıklarına ayrılarak açıklanabilir. Kaynak araştırması yapılarak konuyla ilgili 

daha önce yapılmış çalışmalardan haberdar olmak, bir araştırıcının önemli görevleri arasındadır. Bu sayede 

bazı yararlar elde edilmiş olacaktır. Daha önce yapılmış bir çalışma tekrar edilerek kaynak savurganlığından 

kaçınılmış olur. Daha önce yapılmış bir çalışma olsa dahi, o çalışmayı daha da geliştirmek ve ileriye götürmek 

mümkün olabilir. Benzer çalışmalarda kullanılan yöntemlerden yararlanmak mümkün olur. Araştırma 

raporunu okuyan kişilere bilgi verilerek, bu kişiler önceki çalışmalar konusunda aydınlatılır. Böylece 

araştırmada nelerin yeni, nelerin öncekilerden alıntılandığı daha iyi anlaşılır. 

 

3.2. Gelişme/Ana Bölüm 

 

Araştırmanın asıl gövdesi metin kısmından oluşur. Metinde açıklanan bilgiler, bölümler ve bazen bölümlerin 

bir araya toplanmasıyla oluşturulan kısımlar biçiminde okuyucuya sunulur. Metnin bitiminden sonra 

araştırmanın son kısmı gelir (Seyidoğlu, 2003). Konunun, açıklandığı, örneklendiği, kanıtlandığı, konuların 

tartışılıp çözümlendiği bölümdür. Bu yönüyle raporun en uzun kısmıdır. Konuyla ilgili her türlü bulgu, resim, 

çizim ve grafikler burada sunulmaktadır. 

 

Bulgular 

 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular, analiz sonuçları yazılır. Sonuçlar yazılırken mutlaka 

araştırmanın amaçları gözden geçirilmeli ve amaçlara ne kadar ulaşıldığı belirtilmelidir. Olumlu veya olumsuz 

tüm bulgular verilmelidir. Genelde yaygın olan olumlu, istatistiksel açıdan önemli çıkan bulguların 

bildirilmesidir, ancak olumlu sonuçlar kadar olumsuzlar da değer taşımaktadır (Arlı ve Nazik, 2004). Bulgular 
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yazılırken anlatıma yardımcı olacak biçimde tablo ve şekillerden yararlanılmalıdır. Tablo ve şekiller 

olabildiğince sık kullanılmalıdır (Arlı ve Nazik, 2004) ancak aynı bilgileri içeren farklı tablo ve grafiklerin de 

olmaması sağlanmalıdır.  

 

Çizelge-Tablo ve Şekiller 

 

Çizelge ya da tablolar gerçek değerleri gösterirler ve asıl etkileri açık bir biçimde ortaya koyabilirler. 

Çizelgelerin üretilmesi şekillere göre daha ucuzdur. Nitelikli bir şeklin, okuyucunun gözüne hemen çarpma ve 

genel karşılaştırmaları yapma gibi nitelikleri vardır (Balcı, 2010, s. 298). Ancak metinde birkaç cümle ile 

kolayca betimlenebilecek verilerin çizelge olarak verilmesinden kaçınılmalıdır. Çizelge ve şekiller metni 

tamamlayıcı unsurlardır ve tüm iletişim görevini üstlenemezler. Ayrıca okuyucuya çizelge ya da şekilde ne 

bulacakları söylenmelidir.  

Metin içinde verilen çizelgeler, büyüklüklerine göre, metinle birlikte ya da ayrı sayfalarda verilir. Genellikle 

yarım sayfadan az yer tutan çizelgeler metinle birlikte, daha büyük çizelgeler ayrı sayfalarda verilir. Metinle 

birlikte verildiğinde, çizelge, sayfanın ortalarına ya da sonuna gelecek biçimde yerleştirilmelidir. Sayfa metinle 

başlamalı, çizelge ondan sonra gelmelidir. Çizelge ile metin arasında üstten ve alttan birer geniş satır aralığı 

boşluklar bırakılır. Böylece, çizelge ile metin birbirinden kolayca ayrılabilir (Karasar, 1976). 

Şekiller metinde ilk referans gösterildikleri yere olabildiğince yakın olmalıdırlar. Şekillere gönderme yapılırken 

“Bakınız…” şeklinde cümleler kullanılmalıdır. Şekiller bir sayfada bitmezse birbirini izleyen sayfalara 

yerleştirilir. Bu sayfalar sırayla ayrı sayfalar gibi numaralandırılır. Şekil için bir sayfanın dört tarafından en az 

2.54 cm’lik boşluk bırakılmalıdır (Balcı, 2005). 

Tüm çizelge-tablo ve şekiller isimlendirmeleri yapılmalı ve metnin içinde ilgili yerde bu tablo veya şekil ile ilgili 

referans verilmelidir. Şekil ve tablolar, metnin içindeki yerleşim sıralarına göre numaralandırılmalıdırlar. 

Metnin içinde verilmek istenen mesaj ile ilgili tablo veya şekiller metin içinde verilebilir. Diğer tablo veya 

şekiller ise Ekler kısmına konulmalıdır 

 

İstatistiksel Gösterme 

 

Anlam çıkartıcı istatistikler rapor edildiğinde (t testleri, F testleri, ki-kare vb.) test değeri, serbestlik derecesi, 

olasılık düzeyi ve etkinin yönü hakkındaki bilgiler verilmelidir. Ayrıca ortalama ve standart sapma gibi 

betimsel istatistikler de verilmelidir. Burada okuyucunun mesleki istatistik bilgisinin olduğu varsayılmalıdır 

(Balcı, 2005). 

 

Tartışma 

 

Bu kesimde bulguların implikasyonlarının (anlam, ima) özellikle de hipotezle ilgili olanların değerlendirilmesi 

ve yorumlanması esastır. Bulguları test etme, yorumlama ve nitelik değerlendirmesi yapma özgürlüğü vardır. 

Bulguların kuramsal sonuçları ve sonuçların geçerliği vurgulanmalıdır (Balcı, 2010, s. 305). Bu bölümde, 

araştırma için gerekli olan analizler ve yorumlar yapılır. Bu kapsamda, veriler tasnif edildikten sonra gerekli 

olan grafikleme ve istatistiksel analizler gerçekleştirilerek üzerinde durulan olayın aydınlatılmasına çalışılır. 

Araştırmanın başında belirlenen hipotezlerin kabul edilmesi veya reddedilmesi bu analizlerin sonucunda 

mümkün olmaktadır. 

Bulgular, önceden geliştirilen beklentiler ışığında yorumlanır. Yoksa tesadüfî sonuçların önemli bulgular olarak 

nitelendirilme olasılığı artar. Ancak, bulguların beklendik ya da beklenmedik yönde çıkmasına göre, 
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benimsenmesi ve yorumu kolay ya da zor olabilir. Genellikle beklentilere uygun bulguların araştırmacılarca 

daha rahat benimsendiği ve yorumlandığı; beklenmedik bulguların ise, çoğu kez reddedildiği, önemsiz 

görüldüğü ve yorumlamada güçlük çekildiği bilinmektedir. Sonuçların beklenmedik yönde çıkması halinde, 

araştırmacının hatayı, genellikle yöntem sınırlılıklarında gösterme eğiliminde olduğu, kendi geliştirip 

uyguladığı yöntemi şiddetle eleştirdiği, topladığı verilerin geçerlik ve güvenirliğinden büyük ölçüde kuşkuya 

düştüğü görülmektedir (Karasar, 2011, s. 36-37). 

 

3.3. Sonuçlar ve Öneriler 

 

Sonuçlar, yapılan bilimsel çalışmanın özeti niteliğindedir. Yazılanların genel olarak toparlanmalı ve elde edilen 

önemli bulgular ve yazının nihai sonucu burada belirtilmelidir. Yapılan çalışmanın ve yazılan metnin boyutuna 

bağlı olarak bir paragraf ile en çok birkaç sayfa olabilir. 

Kademeler halinde planlanarak tamamlanmış olan araştırmada, toplanan verilerin analiz edilmesi neticesinde 

bazı sonuçlara ulaşılmış olması gerekmektedir. Bu sonuçlara araştırmanın bulguları denildiğini ifade etmiştik. 

Raporun ana bölümünde tartışılan bu bulgulardan hangi sonuçlara ulaşıldığı ve ne gibi öneriler sunulacağı bu 

kapsamda ifade edilebilir. Elde edilen bulguların araştırmanın amaçlarıyla uyumlu halde olması gerekir. Bu 

sonuçlar aşağıdaki şekillerde gruplandırılarak ifade edilebilir: 

 Bir sorunu çözmüş olmak 

 Bilgi üretmek  

 Yeni bir yöntem geliştirmek 

 Ekonomik yarar sağlamak 

 Bir uygulamaya ilişkin sorunlu noktaları ve çözümlerini derlemek 

Özet olarak, araştırmadan hangi sonuçlar elde edilmiş ise, bunların net bir şekilde ortaya konulması ve 

açıklanması gerekir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda bazı önerilerde bulunmak gerekebilir. Bu önerilerin açık olarak 

yazılması faydalıdır. Öneriler ile amaçlanan, sorunun çözümünde ya da daha da iyileştirilmesinde veya 

beklenen ekonomik yararın sağlanmasında nelerin yapılması gerektiğinin ortaya konulmasıdır. 

 

3.4. Ekler 

 

Raporun anlatımı içinde genel formatı bozmamak için aralara konması gereken tablo-şekil vs. gibi kaynaklar 

ekler kısmına yazılabilir. Verilmek istenen ek bilgiler varsa, onlar da ekler kısmına yazılabilir. Ekler kısmında 

aşağıdaki hususlar yer alabilir: 

 Metin kısmında çok hacim işgal edebilecek istatistik tablolar 

 Resim, harita, kroki, şekil veya grafikler 

 Araştırmada kullanılan anket formu örneği 

 Araştırmada sözü edilen bazı metin parçaları, mektuplar veya belgeler 

Eklerin rapor sonunda verilmesinin en önemli nedeni, araştırmanın bilimselliğini ve güvenilirliğini 

desteklemesidir. Ayrıca, tüm okuyucuların ilgilenmediği kısımlar ekte verilerek tamamlayıcı bilgiler bu şekilde 

sunulmuş olur. Diğer yandan birçok istatistiksel cetvellerin ve yardımcı belgelerin rapor metni içerisinde yer 

alması, raporun bütünlüğünü ve akıcılığını bozabilir. 

Araştırmada doğrudan ve dolaylı olarak yararlanılan tüm yayınların ve belgelerin bir düzen içerisinde 

belirtildiği listeye kaynakça adı verilmektedir. Yeterli, zengin ve uygun şekilde düzenlenmiş bir kaynakça 
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listesi, araştırma raporunun değerini artırır ve okuyucu üzerinde iyi bir etki bırakır. Yapılan çalışmayı 

destekleyen, fakat daha önceki bölümlerde verilemeyen bilgiler de bu bölümde yer alabilir.  

Ekler her bilimsel raporun vazgeçilmez parçalarıdır. Konu ile ilgili, ancak metin içinde ye alması uygun 

düşmeyen bilgiler ekte yer alır. Metinde çok ayrıntılı olduğu için yer almayan çizelgeler, bir grup şekiller, 

yöntem konusundaki teknik notlar, okuyucunun doğrudan elinin altında bulunamayan belgelerin kopyaları vb. 

ekte verilmelidir (Balcı, 2005). 

 

3.5. Kaynakça ve İndeks 

 

KAYNAKÇA, “belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser” şeklinde 

tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Bu bölüm araştırmada yararlanılan kaynakların sıralandığı bir bölümdür. 

Kaynakçada genellikle yazılı kaynaklar verilir. Kaynak kişiler daha çok metin içinde ve önsöz bölümünde verilir 

(Karasar, 1976). Kısaca ifade edersek metni yazarken yararlanılan kaynakların bir liste halinde raporun 

sonunda ve belli kurallara uyularak listelenmesidir. 

İndeks ise konu başlıklarının veya kavramların alfabetik sıraya göre dizilmesidir. 

 

3.6. Raporda Başlık Sistemi 

 

“Chicago Manual of Style”in 13. baskısı ve American Psychological Association (APA)’nın 5. baskısının 

önerdiği sistem şöyledir (Balcı, 2005): 

Düzey I Orta Başlık (Sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük) 

Düzey II İtalik orta başlık (Sözcüklerin Sadece İlk Harfleri Büyük) 

Düzey III İtalik Yan Başlık (Sözcüklerin Sadece İlk Harleri Büyük) 

Düzey IV İtalik paragraf başlığı (Sadece ilk sözcüğün ilk harfi büyük) 

Düzey V BÖLÜM BAŞLIĞI (BÜYÜK HARFLERLE ORTA BAŞLIK) 

Her alt başlıkla metin arasında yukarıdan veya aşağıdan iki satır boşluk olmalıdır (Şekil ve çizelgeden sonra 

başlık yer alırsa aralarında üç satır boşluğu bulunmalıdır). 

 

3.7. Raporlarda Yazı, Şekil Kuralları ve Sayfaların Numaralandırılması 

 

Raporda ön bölümde boş sayfa, ithaf ve epigraf sayfaları dışında her sayfaya bir numara verilir. Sayfalar 

birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır. 

Ön bölümde sayfalar küçük roman rakamları ile numaralandırılır. Ön bölümde sayfalar küçük roman rakamları 

ile numaralandırılır. Numaralar sayfaların alt kenarından yedi satır yukarıda ortalanarak verilir. 

Numaralandırmaya (ii) ile başlanır. Başlık sayfası “i” ile numaralanır, ancak görünmez/gösterilmez. 

İmla kurallarına ve öz Türkçe kullanımına özellikle dikkat edilmelidir. Kağıt ölçüsü A4 ve kağıt yerleştirme 

biçimi dikey olabilir. Yazı karakteri, Turkish Times New Roman, Arial, Calibri vb. olabilir. 

Yazı karakter biçim ve büyüklüğü, normal, 12 punto olmalıdır. Ancak, özel ve okuyucuya yabancı olabilecek 

sözcükler, makale başlığı ile bölüm ve alt bölüm başlıkları yatık bir biçimde ve özel puntolarla yazılabilirler.  

Yazım aralığı 1.0 satır olmalı ve kenar boşlukları, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları minimum 2,5 cm 

genişliğinde olmalıdır. Tüm başlıklar, tablolar, şekiller, metin ve ekler kenar boşlukları ile sınırlanmış yazım 

aralığı içinde olmalı, yazım alanı dışında hiçbir şey yer almamalıdır.  

http://www.tdk.gov.tr/
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Metin biçiminde ise raporlar, tek sütun düzeni kullanılan bir biçimde hazırlanmalı ve her satırdaki yazı yazım 

aralığında sayfanın her iki yanına (justified) dayandırılmalıdır. Paragrafların başına 1 cm kadar boşluk 

bırakılmalıdır. Paragraflar arası boşluk ya bırakılmamalı ya da çok az olmalıdır. 

Tüm başlıklar koyu olarak yazılmalıdır. Başlıkların ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Tüm 

başlıklarda bölüm numaraları olmalıdır. Ara başlıklar yatık olarak ve ana başlık numarasını takip edecek 

şekilde yazılmalıdır. 

 

4. Faaliyetleri Raporlama 

 

Raporlama yukarıda ifade edilen “bilimsel raporlama” dışında birçok farklı amaçla başka şekillerde de 

olabilmektedir. Uygulama odaklı bir rapor türü olan ve gerçekleşen faaliyetlerin derlendiği faaliyet raporları, 

kurumlarda da (alt birimlerde de) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Faaliyet raporu kurumun mevcut ve 

potansiyel eylem ve işlemlerini içeren tüm faaliyetleri ile ilgili, kişileri bilgilendirmek ve etkilemek için 

dönemlik olarak hazırlanan bir dokümandır. Kapsadığı faaliyet dönemine ilişkin bilgileri, kurumun sonraki 

döneme ait hedeflerini ve bu hedefleri nasıl yerine getireceğini anlatan faaliyet raporu, hem tasarım olarak 

kurumun kurum kültürüne, hem de içerik olarak mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır. Bir faaliyet 

raporunda bulunması gereken temel bölümler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Uygulanan faaliyete özgün yeni 

başlıklar da eklenebilir.  

 

1. Genel Bilgiler 

2. Amaç ve Hedefler 

3. Faaliyetlere İlişkin Gerçekleşen Sonuçlar 

4. Kurumsal/Bilimsel Kapasiteye İlişkin Durum Değerlendirmesi 

5. Öneri ve Tedbirler 

6. Son Kısım 

 

Genel Bilgiler 

 

Bu başlık altında birimin/kurumun misyon ve vizyonunun ne olduğu, yetki görev ve sorumluluklarının neler 

olduğu ve idareye ilişkin durumlar ifade edilebilir. Yetki, görev ve sorumluluklar mevzuat esas alınarak ifade 

edilirken idareye ilişkin bilgiler başlığı altında kurumun/birimin fiziksel durumu ortaya konulabilir. Bu bölümde 

üzerinde önemle açıklanması gereken konu iş ve meslek danışmanlarının görev ve yetkilerinin neler olduğu 

ve bu görevleri nasıl yerine getirecekleridir. 

 

Amaç ve Hedefler 

 

Bu bölümde belirlenen amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için tespit edilen ölçülebilir hedeflerin üzerinde 

durulmalıdır. 

 

Faaliyetlere İlişkin Gerçekleşen Sonuçlar  

 

Bu başlık altında amaçlara ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti için, faaliyet raporu hangi zaman 

dilimi için gerçekleştirilmiş ise o döneme ait çalışmalardan bahsedilmelidir. Ortaya konulan amaçlara ve 

hedeflere ulaşmak için ne tür faaliyetlerde bulunulduğu, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu 
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bölümde önemle üzerinde durulması gereken diğer bir konu da hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının 

ölçülmesidir. Amaçların gerçekleştirilmesi için konulan hedeflere nitel veya nicel olarak ne derece ulaşıldığı 

ortaya konulmalıdır. Hedeflere ulaşılamadı ise nedenleri bu bölümde tartışılabilir. Bir faaliyet raporunun can 

alıcı noktası bu bölümdür. 

 

Kurumsal/Birimsel Kapasiteye İlişkin Durum Değerlendirmesi 

 

Bu başlık altında yapılan faaliyetler ile ilgili kurumsal ve kişisel kapasitenin değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

Faaliyetler gerçekleştirilirken karşılaşılan güçlü yönler ve fırsatlar ile zayıf yönler ve tehditlerin neler olduğu 

belirtilmelidir. Bir anlamda SWOT Analizi yapılmalıdır. Bu analiz hazırlanan raporun içeriğine ve durumuna 

göre kurumsal veya hizmetsel olarak yapılabilir. Analizin sonucunda da bir değerlendirme yapılmalıdır. 

 

Öneri ve Tedbirler  

 

Bu başlık altında faaliyetlerin daha etkin yürütülebilmesi için yapılması gerekenler ve alınması gereken 

tedbirlerden bahsedilmelidir. Yapılan faaliyetlerin daha ileri aşamalara taşınması için görüş ve önerilerin 

sunulduğu bir bölümdür. 

 

Son Kısımlar  

 

Bu başlık aslında faaliyet raporunun başında olabileceği gibi sonunda da olabilecek bir bölümdür. Bu bölümde 

içerik, tablo ve şekiller ile ekler bölümü bulunabilir. Genel raporlar için belirtilen “ekler” kısmına benzerdir. 

Faaliyet raporlarında da rapor yazılırken yararlanılan kaynaklar, “kaynakça” başlığı altında verilir.  
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EKLER 
 

EK-1: Çalışma Şartlarının Tarifi Formu 

 

 İşletme verileri 

 İşletmenin adı:  

 İşletmenin türü:  

 İşin adı:  

 Görevler:  

 

 İşletmenin yapısı: 

(Çalışan Sayısı) 

 

0-10 

  

 10-49 

  

50+ 

 

 Eğitim:  

 Tecrübe:  

 Yok 

  

0-2 Yıl 

  

2+ Yıl 

 

 Çalışma saatleri:  

 Ücret:  

 

  Hayır Evet 

1 Sabit pozisyonlara ilişkin şartlar (Bu bölümde “Hayır” cevabı forma 

işlenmelidir) 

  

1.1 Uzun süre oturma gerektiriyor   

1.2 Uzun süre ayakta kalmak gerektiriyor   

1.3 Diz çökmüş veya çömelmiş bir pozisyonda aktif olmak gereklidir   

1.4 Eğilerek veya dönerek aktif olmak gereklidir   

1.5 Kollar omuz hizası üzerinde sık çalışmak gereklidir   

1.6 Sabit pozisyonlara ilişkin diğer şartlar   

 - 

- 

  

1.7 Sabit pozisyonlara ilişkin şartlar hakkında açıklama:   

  

 

  

  Hayır  Evet 

2 Hareketli pozisyonlara ilişkin şartlar (Bu bölümde “Hayır” cevabı forma 

işlenmelidir) 

  

2.1 Sık sık ellerle uzanmak gerekiyor   

2.2 Sık sık yük kaldırmak / taşımak gerekiyor   

2.3 Sık sık yük itmek / çekmek gerekiyor   

2.4 Uzun süre yürümek gerekiyor   

2.5 Bilgisayar klavyesi ve faresi ile çalışmak gerekiyor   

2.6 Elle sıkma gücü gerekiyor   
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  Hayır Evet 

2.7 İnce el ve parmak hareketleri gerekiyor   

2.8 Sık sık hızlı tekrarlanan el ve parmak hareketleri gerekiyor   

2.9 Sık sık merdiven inmek-çıkmak gerekiyor   

2.10 Hareketli durumlara ilişkin diğer şartlar:   

 - 

- 

  

2.11 Hareketli durumlara ilişkin diğer şartlar hakkında açıklama:   

  

 

  

  Hayır Evet 

3 Çevrenin fiziksel şartları (Bu bölümde “Hayır” cevabı forma işlenmelidir)   

3.1 Sıcaktan etkilenme söz konusudur   

3.2 Soğuktan etkilenme söz konusudur   

3.3 Rutubetten etkilenme söz konusudur   

3.4 Cilt teması gereklidir   

3.5 Toz, duman, gazlar ve buharlardan etkilenme söz konusudur   

3.6 Gürültüden etkilenme söz konusudur   

3.7 Titreşimden etkilenme söz konusudur   

3.8 Çevresel şartlara ilişkin diğer şartlar:    

 - 

- 

  

3.9 Çevresel şartlara ilişkin diğer şartlar hakkında açıklama:   

  

 

  

  Hayır Evet 

4 İletişim şartları (Bu bölümde “Hayır” cevabı forma işlenmelidir)   

4.1 Görmek gereklidir   

4.2 Duymak gereklidir   

4.3 Konuşmak gereklidir   

4.4 Yazmak gereklidir   

4.5 Okumak gereklidir   

4.6 Toplantılara katılmak gereklidir   

4.7 İletişime ilişkin diğerşartlar:   

 - 

- 

  

4.8 İletişime ilişkin şartlar hakkında açıklama:   

  

 

 

  

  Hayır Evet 

5 Çalışma saatlerine ilişkin şartlar (Bu bölümde Evet cevabı forma işlenmelidir)   

5.1 Gündüz ve gece çalışmak gereklidir   
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  Hayır Evet 

5.2 Günlük saat sayısı ile çalışmalı    

5.3 Haftalık saat sayısı ile çalışmalı   

5.4 Çalışma saatlerine ilişkin diğer şartlar:    

 - 

- 

  

5.5 Çalışma saatlerine ilişkin şartlar hakkında açıklama:   

  

 

 

  

  Hayır Evet 

6 Kişisel etkinliğe ilişkin şartlar (Bu bölümde “Hayır” cevabı forma işlenmelidir)   

6.1 Bir tek alana odaklanmak gereklidir   

6.2 Birden fazla alana odaklanmak gereklidir   

6.3 Hatırlamak gereklidir   

6.4 Kendi kabiliyetlerinin farkında olmak gereklidir   

6.5 Amaca yönelik davranmak (görev icra etmek) gereklidir   

6.6 Bağımsız davranmak (görev icra etmek) gereklidir   

6.7 Hareket temposu yoğundur   

6.8 Kişisel etkinliğe ilişkin diğer şartlar:   

 - 

- 

  

6.9 Kişisel etkinliğe ilişkin kısıtlamalar hakkında açıklama:   

    

  Hayır Evet 

7 Sosyal etkinliğe ilişkin şartlar (Bu bölümde “Hayır” cevabı forma işlenmelidir)   

7.1 Meslektaş ve idarecilerle birlikte çalışabilmek gereklidir   

7.2 Müşterilerle ilişki kurabilmek gereklidir   

7.3 İtilaflı durumlarla baş edebilmek gereklidir   

7.4 İş dışında sosyal işlevsellik gereklidir   

7.5 Sosyal etkinliğe ilişkin diğer şartlar gereklidir:   

 - 

- 

  

7.6 Sosyal etkinliğe ilişkin diğer şartlar hakkında açıklama:   

    

  Hayır Evet 

8 Seyahat edebilmeye ilişkin şartlar(Bu bölümde “Evet” cevabı forma 

işlenmelidir) 

  

8.1 Bağımsız seyahat edebilmek    

8.2 Halka açık ulaşım araçlarından faydalanmak    

8.3 Kendi ulaşım aracını kullanmak   

8.4 Sürücü belgesi ver (Evet ise forma işaretleyiniz)   
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  Hayır Evet 

8.5 Ulaşım potansiyeline ilişkin diğer kısıtlamalar 

 

  

8.6 Ulaşım potansiyeline ilişkin diğer kısıtlamalara ilişkin açıklamalar:   

    

 

 

 Olağanüstü şartlar:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



675 

 

EK-2: İş Arayan Çalışma Kabiliyeti Formu 

 

 İşarayanın Verileri 

 Adı Soyadı   

Erkek 

 Kadın 

 T.C. Kimlik No  

 Doğum tarihi  

 Adres – Tel 

 

e-mail 

 İlçe-İl 

 Çalıştı İse Sektörü   

 Eğitim Durumu  

 

 İş tecrübesi  

 Yok 

 

 

 

 0-2 Yıl 

  

2+ Yıl 

 

 

  normal kısıtlı 

1 Sabit pozisyonlar (“Kısıtlı” işaretli alanlar forma işlenecektir)   

1.1 Uzun süre oturmak   

1.2 Uzun süre ayakta kalmak   

1.3 Diz çökmüş veya çömelmiş bir pozisyonda aktif olmak   

1.4 Eğilerek veya dönerek aktif olmak   

1.5 Kollar omuz hizası üzerinde sık çalışmak   

1.6 Sabit pozisyonlara ilişkin diğer kısıtlamalar    

 - 

- 

  

1.7 Sabit pozisyonlara ilişkin kısıtlamalar hakkında açıklama:   

  

 

  

  normal kısıtlı 

2 Hareketli pozisyonlar (“Kısıtlı” işaretli alanlar forma işlenecektir)   

2.1 Sık sık kollarla uzanmak   

2.2 Sık sık yük kaldırmak / taşımak   

2.3 Sık sık yük itmek / çekmek   

2.4 Uzun süre yürümek   

2.5 Bilgisayar klavyesi ve faresi ile çalışmak   

2.6 Elle sıkma gücü    

2.7 İnce el ve parmak hareketleri   

2.8 Sık sık hızlı tekrarlanan el ve parmak hareketleri    

2.9 Sık sık merdiven inmek-çıkmak   

2.10 Hareketli durumlara ilişkin diğer kısıtlamalar:   

 - 

- 
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  normal kısıtlı 

2.11 Hareketli durumlara ilişkin diğer kısıtlamalar hakkında açıklama:   

  

 

  

  normal kısıtlı 

3 Çevrenin fiziksel şartları (“Kısıtlı” işaretli alanlar forma işlenecektir)   

3.1 Sıcaktan etkilenme   

3.2 Soğuktan etkilenme   

3.3 Rutubetten etkilenme   

3.4 Cilt teması   

3.5 Toz, duman, gazlar ve buharlardan etkilenme   

3.6 Gürültüden etkilenme   

3.7 Titreşimden etkilenme   

3.8 Çevresel şartlara ilişkin diğer kısıtlamalar:    

 - 

- 

  

3.9 Çevresel şartlarına ilişkin diğer kısıtlamalar hakkında açıklama:   

  

 

  

  normal kısıtlı 

4 İletişim (“Kısıtlı” işaretli alanlar forma işlenecektir)   

4.1 Görmek   

4.2 Duymak   

4.3 Konuşmak   

4.4 Yazmak   

4.5 Okumak   

4.6 Toplantılara katılmak   

4.7 İletişime ilişkin diğer kısıtlamalar:   

 - 

- 

  

4.8 İletişime ilişkin kısıtlamalar hakkında açıklama:   

  

 

  

  evet hayır 

5 Çalışma saatleri (“Evet” İşaretli alanlar forma işlenecektir)   

5.1 Gündüz ve gece çalışmak   

5.2 Günlük saat sayısı   

5.3 Haftalık saat sayısı   

5.4 Çalışma saatlerine ilişkin diğer kısıtlamalar:    

 - 

- 

  

5.5 Çalışma saatlerine ilişkin kısıtlamalar hakkında açıklama:   
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  normal kısıtlı 

 

  normal kısıtlı 

6 Kişisel etkinlik (“Kısıtlı” işaretli alanlar forma işlenecektir)   

6.1 Bir tek alana odaklanmak   

6.2 Birden fazla alana odaklanmak   

6.3 Hatırlamak   

6.4 Kendi kabiliyetlerinin farkında olmak   

6.5 Amaca yönelik davranmak (görev icra etmek)   

6.6 Bağımsız davranmak (görev icra etmek)   

6.7 Hareket temposu   

6.8 Kişisel etkinliğe ilişkin diğer kısıtlamalar:   

 - 

- 

  

6.9 Kişisel etkinliğe ilişkin kısıtlamalar hakkında açıklama:   

    

  normal kısıtlı 

7 Sosyal etkinlik (“Kısıtlı” işaretli alanlar forma işlenecektir)   

7.1 Meslektaş ve idarecilerle birlikte çalışabilmek   

7.2 Müşterilerle ilişki kurabilmek   

7.3 İtilaflı durumlarla baş edebilmek   

7.4 İş dışında sosyal işlevsellik   

7.5 Sosyal etkinliğe ilişkin diğer kısıtlamalar:   

 - 

- 

  

7.6 Sosyal etkinliğe ilişkin diğer kısıtlamalar hakkında açıklama:   

  

 

  

  normal kısıtlı 

8 Seyahat edebilmek(“Evet” İşaretli alanlar forma işlenecektir)   

8.1 Bağımsız seyahat edebilmek   

8.2 Halka açık ulaşım araçlarından faydalanmak   

8.3 Kendi ulaşım aracını kullanmak   

8.4 Sürücü Belgesi ve Sınıfı 

 

8.4 Seyahat edebilmeye ilişkin diğer kısıtlamalar hakkında açıklama:   

  

 

  

 

 Olağanüstü şartlar:    
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EK-3: Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeteri İş Birliği Protokolü Form 6-1 

 

MESLEKİ BİLGİ, REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN 

ÇALIŞMA GRUBU PROGRAMI 

 

Çalışma Grubu 

Toplantı Tarihi  
 

Toplantıya Katılanların 

İsim Listesi 

 

 

 

 

Yapılması Planlanan 

Çalışmalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantıda Alınan 

Kararlar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öneriler  
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EK-4:Çalışma Grubu Raporu (Form 6-2) 

 

MESLEKİ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

 

Çalışma Grubu 

Toplantı Tarihi  
 

Toplantıya Katılanların 

İsim Listesi 

 

 

 

 

 

Yapılan Çalışmalar 

 

 

 

 

 

 

Gerçekleştirilen 

çalışmalardaki sayısal 

veriler dışında 

belirtilmesine ihtiyaç 

duyulan noktalar  

 

Çalışmalarda 

Kullanılan Materyal ve 

Araçlar 

 

 

 

 

 

Çalışmalar Sırasında 

Karşılaşılan Güçlükler 

 

 

 

 

 

 

 

Öneriler  
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MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

Amaç 

 

Madde 1- Bu protokolün amacı, tanımlanan taraflar arasında, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık 

hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır. 

 

Tanımlar  

 

Madde 2- Bu protokolde geçen; 

“Meslekî Bilgi”, meslekî rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılan ve kullanılması gerekli her türlü 

bilgiyi, 

“Meslekî Rehberlik ve Danışmanlık”, eğitimde ve iş piyasasında, bireylerin meslekî gelişimine, meslekî 

tercih ve kararlarına yönelik yaşamboyu verilen tüm hizmetleri, 

“İş Birliği ve Koordinasyon”, taraflar arasında meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili 

politika ve strateji geliştirme, plânlama, karar verme, uygulama, bilgi sağlama, değerlendirme, geliştirme gibi 

konularda kurumsal özelliklere göre yürütülecek katılımcı ve paylaşımcı çalışma şeklini, 

“Toplum Tabanlı Uygulamalar”, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin, toplumdaki tüm 

bireylere yönelik biçimde, çevresel olarak erişilebilir, sürekli ve yaygın olmasına imkan veren politika ve 

uygulamaları, 

“Yaşamboyu Rehberlik”, yaşamboyu öğrenme anlayışının doğal bir uzantısı olarak hizmetlerin toplum 

tabanlı biçimde düzenlenmesi için, gelişim ve yaş dönemi olarak tüm sosyal, eğitim ve istihdam grupları ve 

kademelerine yönelik rehberlik hizmetlerini,  

“Hizmet/Hizmetler”, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini, 

ifade eder. 

 

Kısaltmalar 

Madde 3- Bu protokolde geçen kısaltmalar; 

“MEB”,  Millî Eğitim Bakanlığı’nı, 

“ÇSGB”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı, 

“DPT”,  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nı, 

“DİE”,  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nı, 

“YÖK”,  Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nı, 

“İŞKUR”, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nü, 

“KOSGEB”, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nı, 

“MPM”, Millî Prodüktivite Merkezi Başkanlığı’nı, 

“TOBB”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni, 

“TİSK”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu, 

“TESK”, Türkiye Esnafve Sanatkârları Konfederasyonu’nu, 

“TÜRK-İŞ”, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu,  

“MEDAK”, Meslek Danışma Komisyonu’nu, 

“AB”,  Avrupa Birliğini, 

“ÖSS”,  Öğrenci seçme sınavını,ifade eder.  
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Temel Esaslar 

 

Madde 4- Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin her boyutunda çalışmalar, aşağıdaki esaslara 

göre yürütülür. 

4.1. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak bir vatandaşlık hakkıdır. 

4.2. Hizmet tasarımı, işleyişi ve yayılımında toplum tabanlılık esastır. 

4.3. Hizmetlerin tasarımı ve yapılandırılmasında, yaşamboyu rehberlik anlayışı temeldir. Öğrenci, genç ve 

yetişkin hizmetlerinin bu anlayış ile geliştirilmesi ve entegrasyonu sağlanır. 

4.4. Hizmetlere ilişkin politika ve strateji belirleme ile uygulamalarda;  

4.4.1.Sosyal, ekonomik, eğitsel vb. boyutlarda farklı hedef gruplarınınihtiyaçları, 

4.4.2. Ülkenin eğitim, insan gücü, iş piyasalarına ilişkintemel politikaları ve işleyişi, 

4.4.3. İşgücü hareketliliği ve uyum kapsamında Avrupa Rehberlik Ağı ile bütünleşmeye imkan verecek 

şekilde AB perspektifİ dikkate alınır. 

4.5. Hizmetlerde kullanılacak her türlü metodoloji, teknik, sistem, araç ve materyallerin bilimsel 

standartlara uygunluğu sağlanır. 

4.6. Hizmetlerde personelin nitelik ve yeterlilikleri ile uzmanlaşma veyetiştirme usulleri, tarafların 

özelliklerine göre belirlenir, sağlanır ve geliştirilir. 

4.7. Hizmetlerde izleme, değerlendirme ve kalite güvencesi sağlayacak mekanizmalar oluşturulur, 

uygulanır ve geliştirilir. 

 

Taraflar ve Taahhüt 

 

Madde 5- Bu protokolün tarafları ve yürütücüleri; MEB, ÇSGB, DPT, DİE, YÖK, İŞKUR, KOSGEB, MPM, 

TOBB, TİSK, TESK, TÜRK-İŞ’ tir. 

 

Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, tarafların görev ve hizmet alanlarına göre yapılacak 

plânlamalar ve sağlanacak mutabakatla yürütülür. Bu kapsamda işbu protokol tarafları, dördüncü maddede 

belirtilen esaslar çerçevesinde ve yaşamboyu rehberlik kapsamında, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık 

hizmetlerinin bireylere ulaştırılması için görev ve çalışma alanlarının özelliklerine göre gerekli işbirliği ve 

koordinasyonu gerçekleştirmeyi taahhüt ederler. 

 

İş Birliği ve Koordinasyon Alanları 

 

Madde 6- Taraflar arasında iş birliği ve koordinasyon genel olarak aşağıdaki alanları kapsar: 

6.1. Millî Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel 

Müdürlüğü; 

6.1.1. Tüm vatandaşlara ihtiyaç ve özelliklerine uygun olarak yaşam boyu rehberlik anlayışıyla meslekî bilgi, 

rehberlik ve danışma hizmetleri sağlama ve bu hizmetlere erişimi arttırma. 

6.1.2. Hizmetlerde kaynak, program, yöntem, teknik, materyal ve araçlarını geliştirme. 

6.1.3. Hizmetlerin, ilgili birimlerin ve personelin standartlarını, yeterliliklerini, verimini ve kalitesini geliştirme 

ve sürdürme. 

6.1.4. Tüm taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlama ve geliştirme. 

6.1.5. Hizmetlerde özel sektör girişim ve gelişimlerini destekleme. 
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6.1.6. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin 

çalışmalar arasında bağlantı sağlama ve kurumlaştırılmasını destekleme. 

6.1.7. Tüm vatandaşlar için meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alma hakkını savunma, hizmet 

talebini ve uygulamalara yansıtılmasını destekleme. 

6.2. Devlet Planlama Teşkilatı; 

6.2.1. Eğitim, insan gücü, iş piyasası ile ilişkili temel politikaları oluşturma, geliştirme ve meslekî rehberlik 

politika ve uygulamaları ile ilişkilendirme. 

6.2.2. Hizmetleri, strateji geliştirme ve plânlama temelinde destekleme. 

6.2.3. Kaynak tahsis etme ve destekleme. 

6.2.4. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin 

çalışmalar arasında bağlantı sağlama ve kurumlaştırılmasını destekleme. 

6.2.5. Tüm vatandaşlar için meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini plânlama ve uygulamalara 

yansıtılmasını destekleme. 

6.3. Yüksek Öğretim Kurulu 

6.3.1. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışma hizmetleriyle ilgili uzmanların eğitim kurumlarının yanı sıra iş 

piyasası kuruluşları ve özel sektörde de çalışabilmelerini sağlayacak hizmet öncesi eğitim programlarını 

geliştirme, uygulama ve kalite güvencesini sağlama. 

6.3.2. Hizmetlerde araştırma, geliştirme ve ilgili hizmet birimlerini bu konuda destekleme. 

6.3.3. Üniversitelerde meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin oluşumu ve gelişimi ile 

kurumlaştırılmasını sağlama ve destekleme. 

6.3.4. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde ve bunun için geliştirilecek bilgi sistemlerinde 

kullanılmak üzere, orta öğretim sonrası eğitim programları, ÖSS ve tercihlere ilişkin bilgi, danışmanlık 

sağlama, geliştirme. 

6.3.5. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin 

çalışmalar arasında bağlantı sağlama ve kurumlaştırılmasını destekleme. 

6.3.6. Öğretmenlik programlarında rehberlik, meslekî gelişim ve yönlendirme formasyonunu geliştirme.  

6.3.7. Tüm vatandaşlar için meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alma hakkını savunma ve 

uygulamalara yansıtılmasını destekleme. 

6.4. Devlet İstatistik Enstitüsü; 

6.4.1. İş piyasası, eğitim, istihdam bilgilerini geliştirme, hizmetler için gerekli güncel istatistikleri üretme ve 

bilgi bankaları ve sistemlerinin oluşumunu destekleme. 

6.4.2. Meslekî bilgi, rehberlik hizmetleri ile ilgili istatistikleri ve iş piyasası ile ilgili bilgileri hedef kitlelerin 

özelliklerine ve ülke ihtiyaçlarına göre geliştirme. 

6.4.3. Araştırma-geliştirme çalışmalarında teknik destek sağlama. 

6.5. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirmeve Destekleme İdaresi; 

6.5.1. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, kendi işini kurma ve 

girişimcilik alanında bilgi ve danışmanlık sağlama. 

6.5.2. Çalışma alanında meslekî bilgi sağlama ve geliştirme. 

6.5.3. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin 

çalışmalar arasında bağlantı sağlama ve kurumlaştırılmasını destekleme. 

6.5.4. KOSGEB kuruluş kanununda yer alan imalat sanayi sektöründe 1-150 arası işçi çalıştıran küçük ve orta 

ölçekli sanayi işletmelerinde çalışanlar için meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alma hakkını 

savunma ve uygulamalara yansıtılmasını destekleme. 

6.6. Millî Prodüktivite Merkezi; 
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6.6.1. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışma hizmetlerinde kalite mekanizmaları ve süreçlerinin oluşturulmasını 

destekleme. 

6.6.2. Hizmetlerde verimlilik değerlendirme ve geliştirmeyi destekleme. 

6.6.3. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin 

çalışmalar arasında bağlantı sağlama ve kurumlaştırılmasını destekleme. 

6.6.4. Tüm vatandaşlar için meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alma hakkını savunma ve 

uygulamalara yansıtılmasını destekleme. 

6.7.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu; 

6.7.1. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, meslek ve iş piyasası bilgisi 

sağlama. 

6.7.2. İş yaşamını ve iş yerini tanıma uygulamalarını destekleme. 

6.7.3. Hizmet birimlerindeki ve girişimci örgütlerde/ticarî teşebbüslerde meslekî gelişim uygulamalarının, iş 

piyasasının ihtiyaçlarına uygunluğunu sağlama açısından destekleme. 

6.7.4. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin 

çalışmalar arasında bağlantı sağlama ve kurumlaştırılmasını destekleme. 

6.7.5. Tüm vatandaşlar için meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alma hakkını savunma ve 

uygulamalara yansıtılmasını destekleme. 

6.8. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu; 

6.8.1. Meslek ve iş piyasası bilgisi sağlama. 

6.8.2. Tüm vatandaşlar ve özellikle çalışanlar için meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alma 

hakkınısavunma ve uygulamalara yansıtılmasını destekleme. 

6.8.3. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile meslek standartlarının geliştirilmesine ilişkin 

çalışmalar arasında bağlantı sağlama ve kurumlaştırılmasını destekleme. 

 

Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) 

 

Madde 7- Başkanlığı ve sekreteryası İŞKUR tarafından yürütülen MEDAK, taraflar arasında gerekli iş birliği 

ve koordinasyonu sağlar. Komisyon, bu Protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren, beşinci maddede 

belirtilen taraflarla çalışmalarını sürdürür. Çalışmaların özelliğine göre başka kamu veya özel kurum ve 

kuruluşlar, ihtiyaç duyulması halinde, MEDAK’ a davet edilir. Protokol taraflarınca MEDAK için daimî temsilci 

üye/üyeler ile mazeret halleri için yedek üye/üyeler görevlendirilir. MEDAK en az üç ayda bir toplanır. 

Toplantılarda kararlar görüş birliği temelinde alınır. Ancak bunun mümkün olamadığı durumlarda karara, 

daimi üyelerin salt çoğunluğununoyu ile varılır. 

 

Düzenleme ve Mevzuat 

 

Madde 8- Çalışmalarda; tarafların rolleri, işbirliği ve koordinasyon usulleri ve kapsamı, hizmetlerle ilgili 

terminoloji, tanımlar ve benzerleri, protokolün imzalanmasından sonra MEDAK üyelerinin katılımı ve 

mutabakatı ile MEB’ nda oluşturularak altı ay içinde uygulamaya konulacak bir Mutabakat Belgesi ile 

düzenlenir. Hazırlanacak Mutabakat Belgesi’nde güncel gelişmelere ve çalışmaların seyrine göre gerekli 

düzenlemeler MEDAK tarafından yapılarak yürürlüğe konulur.  

Ayrıca taraflar; meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin kendi görev, yetki ve sorumluluk 

alanlarına giren yeni yaklaşım ve düzenlemelerin mevzuatlarında yer almasına çalışırlar.  
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Plânlama ve Uygulama 

 

Madde 9- Protokol kapsamında yürütülecek hizmetler, tarafların katılımı ile hazırlanacak kısa, orta ve uzun 

vadeli plânlamalara göre düzenlenir ve geliştirilir. Meslekî bilgi, rehberlik ve danışma 

hizmetleriningeliştirilmesi ve sürdürülmesine ilişkin çalışmalarda gerektiğinde taraflarca, çalışmaları yürüten 

kurum ve birimlere, işbirliği ve koordinasyon alanlarının özelliklerine göre, teknik, personel ve benzeri 

kurumsal destek sağlanır.  

 

Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Çalışmalar 

 

Madde 10- Avrupa Birliği’ne uyum süreci ve diğer uluslararası ilgili alanlarda meslekî bilgi, rehberlik ve 

danışmanlık hizmetleri ve ilgili konulardaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerekli çalışmalar ve 

iletişim, kendi görev ve faaliyet alanlarına göre taraf kurum/kuruluşlarca sağlanır ve diğer taraflar MEDAK 

aracılığı ile bilgilendirilir. Gerekli hallerde bu çalışmalar ortak yürütülür. 

 

Geçerlilik 

 

Madde 11- Bu protokolün geçerliliği süreklidir. Tarafların konumlarında ve protokole dahil hizmetlerin 

işleyişinde ortaya çıkan yeni durumlara göre gerekli değişiklikler, MEDAK kapsamında ele alınır ve gerekli 

düzenlemeler, oluşturulacak bir plân dahilinde yapılır. 

 

Yürürlük 

 

Madde 12- Oniki maddeden oluşan işbu protokol, taraflarca 26/10/ 2004 tarihinde üç nüsha halinde 

imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu protokol ile 17.09.1992’de imzalanarak yürürlüğe konulan “Meslek 

Danışmanlığı Hizmetlerinde İşbirliği Protokolü” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Taraflar 
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EK-5:MBM-A1Meslek Liseleri Hakkında Bilgi Formu 

TÜRKİYE İŞ KURUMU 

...................İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

MESLEK LİSELERİ HAKKINDA BİLGİ FORMU 

 

Okul Adı: 

 
Öğrenim Süresi: Pratik Eğitim Var mı? 

Adresi: 

 

 

OKULDA EĞİTİMİ VERİLEN ALAN 

VE DALLAR: 

 

 

 

EvetHayır 

İletişim Bilgileri Tel : 

Web adresi : 

E Posta : 

Burs İmkanı Var mı? 

Görüşme yapılan yetkilinin 

unvanı, adı ve soyadı: 

 

EvetHayır 

Mecburi Hizmet Var mı? 

Başvuru Şartları:  

EvetHayır 

Okul 

GündüzlüYatılıHer İkisi 

 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: Okutulan Yabancı Dil 

İngilizce Almanca Fransızca 

 

Diğer 

 

Müracaat Tarihi: Okula kız / erkek / karma 

öğrenci alınmaktadır.  

  

Sınav Şekli ve Tarihi:Merkezi Araştırmayı Yapan Personelin Adı 

Soyadı ve Unvanı:  

Mülakat 

 Araştırmanın Yapıldığı Tarih: 

Özel Yetenek İmza: 

 

 

 

 

EK-6:MBM-A2Yaygın Eğitim Kurumları Hakkında Bilgi Formu 

TÜRKİYE İŞ KURUMU 
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...................İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 

HAKKINDA BİLGİ FORMU 

 

EĞİTİM KURUMUNUN 

 

ADI  

ADRESİ  

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

TEL 
 

 

FAKS 
 

 

WEB ADRESİ 
 

 

E POSTA  

EĞİTİMİ VERİLEN MESLEKLER MESLEĞİN ADI 

EĞİTİM SÜRESİ 

BAŞVURU ŞARTLARI  

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN 

BELGE VE ÜNVAN 

 

 

BİLGİ ALINAN GÖREVLİNİN 

ADI SOYADI  

ÜNVANI 
 

ARAŞTIRMAYI YAPAN GÖREVLİNİN 

ADI SOYADI  

ÜNVANI 
 

TARİH  

İMZA 
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EK-7: İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmeti Tanıtımı Faaliyet Raporu 

TÜRKİYE İŞ KURUMU 

................ ...................................İl/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ TANITIMIFAALİYET RAPORU 

.................................. Yılı .................................. Altı Aylık Dönemi 

Sıra 

No 
Tanıtım Yapılan Kurumun Adı 

Tanıtımın 

Yapıldığı Tarih 

 

TANITIMIN NE ŞEKİLDE YAPILDIĞI 

 

AÇIKLAMA 

T
a

n
ıt

ım
 T

o
p

la
n

tı
s
ı 

 

ZİYARET 

 

(A
fi

ş
, 

b
ro

ş
ü

r 
v
b

. 
ta

n
ıt

ım
 

m
a

te
ry

a
li
 

T
e
le

fo
n

 

D
iğ

e
r 

İl
 M

ü
d

ü
rü

 

İl
 M

ü
d

ü
r 

Y
a

rd
ım

c
ıs

ı 

Ş
u

b
e
 M

ü
d

ü
rü

 

İş
 

v
e
 

M
e
s
le

k
 

D
a

n
ış

m
a

n
ı 

M
e
s
le

k
B

il
g

iM
e
rk

e
z
iG

ö

re
v
li
s
i 

             

             

             

             

             

             

             

1. Dönem içinde tanıtım toplantısıyapılan yer ve tarih: 

2. Dönem içinde tanıtım toplantısına katılan sayısı: 



688 

 

 




	on kapakson
	içson
	imd-kitap
	arka sayfason

