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ve segimi, diger inan 
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etkin bir bigimde ye- 
rine getirilmesi uze- 
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birey, birim ve igletme Wd.Dq.Dr. Mehrnet CiVAN Arg.Gor.Cemalettin DEM~REL~ 
bagar~s~; bijyuk olgiide, 
ige al~nan i+gbrenlerin say1 ve nitelik olarak uygunluifuna baolrd~r. Bu yuzden, iggiiren 
bulma ve segimi bigimsel ve sistemli gekilde gergeklegtirilmdidir. 

Bu gal~smada; iggoren bulma ve segim surecinin sanayi igletmelerinde uygulana 
bilirlilji anket teknigi kullan~larak incelenmi~tir. Bu kapsamda galtqrnanin ilk iki k ~ s  
m~nda iggdren bulma sureci ve iggoren segim sureci ile ilgili konular ve kavramlar 
aglklanm~g ve literatiire uygun bir alt yap1 olugturulmugtur. Daha sonra ise Gaziantep 
sanayi igletmelerinde yap~lan anketten elde edilen veriler gergevesinde analiz 
yap~larak yorumlanm~gt~r. 

Aragt~rma sonuplanna glire; GaAantep'teki sanayi igletmelerinin biiyuk bir gogun- 
luljunun kendilerine ozgu bir iggoren bulma ve sepme sureci uygulad~klan g6riilmug- 



1. ~SGOREN BULMA S ~ J R E C ~  

Ig analizi, yani yapllacak igin incelenmesinden sonra ige uygun kigiyi bulma sure- 
cidir. iggoren bulma sureci; igletmede mesleki bilgi, yetenek ve ig tecrijbelerine gore 
igyerinde qal~gmaya uygun kigilerin aranmasr ve bu kigilerin igletmede qallgmaya teg- 
vik edilmesi iqin yapilan faaliyetler toplam~dlr (Senatlar, 1978, 1 15). 

1 .l. iggoren Bulma Siirecini Etkileyen Faktorler 

Iggoren bulma sureci, bagladlgl andan itibaren orgut dl91 ve orgut iqi bir qok etke- 
nin etkisi altlnda kallr. Sureci etkileyen etkenlerin en onemlileri i~gucu piyasa kogullarl 
ve ig yagamlnl duzenleyen yasalardl r. iggucu piyasaslnda iggijcu arzlnln talebi kargl - 
layamad~gl donemlerde iggucu aqlgl gundeme gelmekte ve iggucu piyasasl dar bir pi- 
yasa olarak kabul edilmektedir. Yasalar ise istihdam edilecek iggorenlerle ilgili bir ta- 
krm duzenlemeler ve krsrtlamalar getirmektedir. iq etkenlerin baglnda ise ucret yer 
alrr. Ayrrca, igletmenin bulundugu yer, ig guvenlitji, is guvencesi, i ~ i n  toplum iqinde 
saglad~gr prestij, igletmenin imajr da bagvurularln saylslnl etkileyebilmektedir (Yuksel, 
1998, 92). 

1.2. ige Al~nacak iggoren Niteliklerinin Belirlenmesi 

igletmelerde iggorenlerin, bilimsel temellere dayanllarak ige allnmasl gerekir. Bi- 
limsel temellere dayanllarak iggorenlerin ige allnabilmesi, bagvuran kigilerin durumla- 
rrnrn kargrlagt~rrlmasrnl saglayacak bazl standartlarrn belirlenmesi ile olur. Herhangi 
bir kiginin ige alrnabilmesi iqin sahip olmas~ gereken k o ~ u l  ve nitelikler bu standartlarla 
belirlenir. Bu kogul ve nitelikler ise gu agamalar sonucunda belirlenir (Yalqrn, 1999, 
59). 

1.2.1 .lg Analizi 

ig analizi; ige iligkin gerqekleri, onu olugturan ve butunleyen tum faktorleri bilimsel 
olarak inceleme faaliyetleridir. ig analizine ili9kin ozellikler, ig analizinin yapllma ama- 
crna gore ortaya GI kmaktadlr (Ataay, 1990, 135-1 36). 

ig analiz tekniginin ozu, ige iligkin butun bilgi ve verileri toplamaya dayanlr. ig ana- 
lizinde geligtirilen yontemler, bilgi ve veri toplamada izlenen farkl~ yollardan kaynak- 
lanrr. Amaq tam ve dogru bilgilerin guvenilir ve sagllkll biqimde elde edilmesidir. lg 
analizinde kullanllan yontemleri; bilgi - belge toplama yontemi, anket yontemi, goz- 
lem, gorugme ve ig gerekleri olmak uzere beg grupta incelemek olanaklldlr. 

ig analizleri ile ige iligkin bilgiler toplandlktan sonra bu bilgilerin daha klsa ve ozet 
tanlmlar haline donugturulmesi gerekir. is tanrml, ig analizini takip eden bir agamadlr. 
ig tanlmlarlnda dogruluk esas allnmakla beraber onemli bir diger nokta da tanlmlarln 
aqrk ve anlaglllr olmasldlr. ig tanlrn~ daha ozlil bir anlat~m gerektirir. 



Ig tanlrnlarlnln ortak amacl igin kimligini q~kartmakt~r. Bu kimlikte yer alan bilgiler 
gunlard~r; igin yaplsl, igin ozeti, ig gerekleri, ~alrgma kogullar~, denetim, igin diger ig- 
lerle iligkisi, makine, ara$ ve malzemedir (Yalqln, 1988, 63). 

1.3. ige Allnacak iggoren Saylslnln Belirlenmesi 

ige allnacak iggorenlerin sahip olmasl gereken nitelikler belirlendikten sonra ihti- 
yaq duyulan iggoren saylsl kararlagt~rrl~r. iggoren sayrslnln belirlenmesi iki agamada 
gerqeklegtirilir. 

1.3.1. ig Yuku Analizi 

Belirli bir donemde, belirli bir ig hacminin gerqeklegtirilebilmesi iqin, gerekli olan ig- 
gucunun ne olacaglnln tespit edilmesidir. lgletmelerin faaliyetlerini surdurebilmeleri 
@in, ig hacmine gore duzenledigi iiretim programlarln~ uygulayabilecek yeterli say~da 
iggorene sahip olmas~ gerekir (Koq, 1991, 94). 

1.3.2. ig Gucu Analizi 

ig gucu analizinde iki onemli konu incelenebilir. Bunlar devams~zl~k ve ig gucu 
devridir. 

Devamsizl~k: Callgmas~ gereken iggorenin igine gelmeme durumudur. istirahatl~, 
izinli veya tatilde olan iggorenler devams~z sayllmazlar. 

Her igletmede belirli bir devams~zl~k vard~r. Devamsrzl~k oranlnln %3 ile Oh6 ara- 
slnda olmasl normal saylllr. Bu oran %6'n1n uzerine q~karsa, igletmenin bu soruna 
onlem almas~ gerekir (Sabuncuoglu, 2000, 42). igletme devamslzl~k nedenlerini ince- 
lemeli ve gerekli onlemleri almal~d~r. ig yuku analizi sonucunda belirlenen iggoren sa- 
ylslna devams~zllg~n saklncalarlnl kargllamak uzere ilave yapllmal~d~r. 

ig Gucii Devri: Bir igletmeye giren ve q~kan ig gucu hareketleridir. igletmeler i ~ i n  
ig gucu devrinin yuksek olmas~ arzu edilmeyen bir durumdur. Sunku igten ayrllan ki- 
ginin yerine yeni bir kiginin al~nmas~ gerekir, bu da igletmenin giderlerini artlrlr (Yalqn, 
1988, 66). 

1.4.iggoren Bulma Kaynaklarlnln Belirlenmesi 

iggorenlerin hangi kaynaklardan saglanacaglnln saptanmas1 iqin ya iq kaynaklar- 
dan yararlanll~r yada d ~ g  kaynaklara bagvurulur (Sabuncuoglu, 2000, 70). 

iggorenin hangi kaynaklardan saglanacagl; igletmenin personel politikaslna, yo- 
netici ozelliklerine, yonetim tarzlna, i$etmer~in parasal gucune v.b. gore degigiklik 
gosterir (Dinqer ve Fidan, 1999,269). 

i~ Kaynaklar: iggoren saglamada iq kaynaklara oncelik verilmesi, igletmede $all- 
ganlara yeteneklerine gore yukselme olanagl tan~yacag~ndan qal~ganlar~ isteklendirir. 



Ayrlca ig kaynaklardan iggoren saglanmasr daha ucuz ve daha gabuk olur (Tokol ve 
Sabuncuoglu,2001, 31 0). 

D I ~  kaynaklar: igletmeler uygun niteliklere sahip iggorenleri her zaman igin ig- 
letme igerisinde bulunmayabilir. ihtiyag duyulan ig gorenini ozel egitim gormug olmasl 
gerekebilir. Ayrlca igletme igerisinde, ust kademelerde bogalan pozisyonlara ig kay- 
naklardan eleman saglanmasl nedeniyle alt kademelere yeni eleman tedarik edilmesi 
geregi ortaya glkabilir. Bu ve benzeri nedenlerle igletmeler, d ~ g  kaynaklara bagvurmak 
durumundadrr (Bingol, 1998, 1 13). 

D I ~  kaynaklarla iggoren saglanmasrnda gu yollara bagvurulmaktadlr; duyurular, 
dogrudan bagvuru veya C.V. gonderme, aracllarla bagvuru, ig ve iggoren bulma kuru- 
luglarl, igyerinde ~allganlarln tavsiyeleri, ogretim kurumlarr, sakat ve eski hukumluler, 
iggoren kiralama, sendikalar, staj uygulamalarr, internet, diger kaynaklar olarak sayl- 
labilir. 

iggoren segim sureci, ige bagvuran adaylar arasrndan igin gerektirdigi niteliklere 
en uygun olanrnln belirlenmesi surecidir. Etkili bir iggoren segimi, ig tanlrnlar~, ig 
gerekleri ve ig standartlarlyla saglanmaktadlr (Ozgen, vd., 2001, 135). 

2.1. iggoren S e ~ i m  Surecinin Agamalar~ 

iggoren segim sureci agaglda gekilde goruldugu gibi birbirini izlemesi gereken do- 
kuz agamadan olugmaktadlr. 



Sekil 1: Standart S e ~ i m  Siireci 

Goriigrne 

3 Testler L e k 1 i f  Verne 8 

*- 1 
ig Profilinin Clkarilrnasl 

Bu a9amalarln butunuyle her iggoren allmlnda uygulanma zorunlulugu yoktur. 19- 
goren adaylarlnln saylslna, @letmenin bulundugu i9 koluna, buyuklugune ve allnmas~ 
du9unulen i9gorenlerde bulunmas~ gereken yeteneklere gore baz~ degigikliklerin ya- 
pllmasl gerekli olabilir. ~ rneg in ,  bagvuranlarln saylslnin qok oldugu durumlarda test 
yonteminin uygulanmasl i9letme iqin buyuk yarar saglarken, az say~da basvuru varsa 
gorugme yonteminin tercih edilmesi daha yararll olacaktlr. Bu ve benzeri nedenle, her 
igletme iqin uygulanabilecek standart bir model belirlemek son derece guq bir igtir 
(Tokol ve Sabuncuoglu, 2001,312). 

2.1 .I. i$ Profilinin C~kar~lmasr 

Seqim surecinde ilk ad~m, i9 analiz ve t a n ~ t ~ m  bilgilerinden yararlanarak i9 profili 
hakklnda bilgi sahibi olmaktlr. l9in gerektirdigi gorevler onem slraslna gore listelenmeli 
ve goru9meye ba9lamadan once i9in gerektirdigi bilgi, yetenek ve i9 deneyimi konu- 
sunda bilgi saglanmalldlr (DeCenzo and Robbins, 1996, 171). 

2.1.2. on Goriiqme ve Baqvuru Formu 

o n  gorusme, insan kaynaklarl bolumunde i9goren alma i9iyle gorevli ki9iler ile i9e 
girmek isteyen isgoren adaylarl araslnda yapllan klsa goru9medir. o n  goru9me sonu- 
cunda baz~ adaylara ige kabul anlamma gelmeyen ve bir sonraki a9amada gerekli 
olan bilgileri saglamak amacl ile doldurulmak uzere i9 bapuru formu verilir. 19 ba9- 
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vuru formunda adayrn ismi, adresi, yagl, medeni durumu, egitim durumu, daha once 
yapt~g~ igler, yabanc~ dil bilgisi vs. gibi sorular vard~r. (Hatiboglu, 1986, 241). 

2.1.3. Testler (Psikotekni k inceleme) 

Psikoteknik incelemeden, qal~ganlarda aranacak baz~ kigisel ozelliklerin yanl slra 
onlar~n dugunsel ve bedensel yeteneklerinin de saptanmasma ve bu yeteneklerin ge- 
ligme sureci hakkrnda tutarl~ tahminler yapmaya yarayan bir testler toplulugu anlagll- 
maktad~r (Senatlar, 1 978, 134). 

2.1.4. Gorugme (ig Gorugmesi) 

Ig gorugmelerinde on gorugmenin k~sa, oz ve eleyici olmas~na karg~l~k, yapllan 
ikinci gorugme daha uzun, a y r ~ n t ~ l ~  ve ig gorenin seqimine yoneliktir. Bu nedenle bu 
gorugmeye, ig gorugmesi, seqim gorugmesi ya da son gorugme de denebilir. Gorug- 
meler; gorugmeciye aday hakk~nda bilgi edinme olanag~ verirken, adaylara da igletme 
hakk~nda bilgi alma olanag~ saglar. 

2.1.5. Referans Aragtlrmas~ 

Referanslar amaqlar~ aq~s~ndan, ozel referanslar ve istihdam referanslar~ olarak 
iki gruba ayr~l~r. Ozel referanslar aday~n saglam karakterli biri olduguna tan~klrk eden 
referanslard~r. Bu tur referanslar genellikle aday~n ailesi veya yak~nlar~ tarafrndan veri- 
lir. Ozel referanslar~n tarafsrzl~g~ndan emin olunmad~gr iqin iggoren seqiminde nadiren 
kullan~lr r. istihdam referanslar~ aday~n qal~gma hayat~n~ yorumlayan referanslardrr. ls- 
tihdam referanslar~, aday~n bir onceki iginde sorumlu oldugu ilk yonetici taraf~ndan 
verilir. Aday ilk kez qalrgmaya bagl~yorsa, aday~n egitim kurumundan alacagr bir refe- 
ransta istihdam referans~ yerine geqebilir (Akoglan, 1999, 25-26). 

2.1.6. ige Alma / Seqim Karar~ 

Igletmede iggoren seqiminde ilk gorugmeden son gorugmeye kadar iggoren aday- 
lar~ qegitli agamalardan geqirilerek ve baz~lar~ elenerek sonunda seqim karar~ agama- 
slna gelinir. Al~nacak seqim kararrn~n daha objektif olmas~ iqin elde edilen bilgilere 
gore adaylar aras~nda bir kargrlagt~rma yapabilecek bir kurul olugturulabilir. Seqim ka- 
rarlnln al~nmas~nda en onemli rol insan kaynaklar~ bolumu yetkilileri ile adayrn girecegi 
bolum yetkililerine dugtugu iqin, bu bolumler aras~nda qok iyi bir igbirligi ve eggudumun 
saglanmas~ gerekir (Sabuncuoglu, 1985, 106). 

2.1.7. Sagl~k Raporu 

Saglrk raporlar~ndan, ige al~nan adaylarda sonradan ortaya q~kabilecek guvenlik 
ve sagl~k sorunlarrn~n tespiti, ig guvenligi ve sosyal guvenlik qal~gmalar~n~n planlan- 
mas1 ve yurutulmesinde yararlan~l~r. 



Ozellikle son y~llarda ulkemizde de gundeme gelen, kendilerine belirli bir konten- 
jan ayrllan "ozurluler in ozurluluk derecesinin saptanmas1 i ~ i n  de sagl~k kontrolleri ve 
raporlarlna gerek vard~r (Kaynak vd., 2000, 162). 

2.1.8. Teklif Verme 

Sagl~k kontrolunden sonra ise allnma kararr verilen adaya ise kabulu geciktirilme- 
den iletilmelidir. Cunku ise kabul yanrtlnln gecikmesi, aday~n baska firmalarla olan 
iliskilerine bag11 olarak ka~rrllma riski vardrr. Ayrlca, bog bulunan igin bir sure daha 
sahipsiz kalmasr igletmeye ek maliyet getirecektir (Sabuncuoglu, 2000, 101). 

2.1 -9. iqe Yerleqtirme 

Ige alrnmaslna karar verilen ve sagl~k raporu alan bir kigi sonuncu agama olarak 
igletme ilgilileri taraflndan karsllanlr, gerekirse belirli bir sure denenir ve ige yerlegtirilir. 

Calrsrnanln daha sonraki krsmrnda Gazaiantep Organize Sanayiinde faaliyet gos- 
teren isletmelerde isgoren bulma ve seGme sureci ile ilgili olarak yapllan arastrrma so- 
nu~larlna yer verilmistir. 

3. GAZ~ANTEP ORGAN~ZE SANAY~~NDE ~SGOREN BULMA VE SECME 
SUREC~ ~ L E  i ~ ~ i ~ i  UYGULAMA 

3.1. Araqtrrmanrn Amac~ 

Bu arastlrman~n temel amacl; Gaziantep sanayisinde faaliyette bulunan igletmele- 
rin, iggoren bulma ve seGme sure~lerini nasll uygulad~klar~n~ analiz etmek ve iggoren 
bulma ve seGme sure~lerinin nasrl olmas~ gerektigi konusunda oneriler geligtirmektir. 

Sanayi igletmelerinin iggoren bulma ve seGme surec$erinin incelendigi bu aragtrr- 
manln kapsamln~, sadece Gaziantep Organize Sanayisinde faaliyette bulunan 350 
adet imalat sanayi igletmesi olugturmaktadlr. Bu baglamda Gaziantep Organize Sana- 
yisinde faaliyet gosteren 350 adet imalat sanayi igletmesi aragtlrman~n ana kutlesini 
tegkil etmektedir. Bu Ger~evede 350 adet imalat sanayi igletmesi i~erisinden tesadufi 
degisken yontemine gore se~i len 41 imalat sanayi igletmesinde saha aragtlrmasl 
(anket) yapllmlgtrr. 

Sanayi igletmelerinin iggoren bulma ve seGme sure~lerinin arast~r~lmas~na yonelik 
olarak Gaziantep Organize Sanayisinde faaliyet gosteren 41 adet imalat sanayi islet- 
mesinin sahip, ortak ve diger yetkilileri ile yuz yuze gorugmek suretiyle 25 adet soruyu 
kapsayan anketler yapllmlst~r. Anket formunda yer alan sorularln tamaml Goktan seG- 
meli olup, sorular imalat sanayi isletmelerinin iggoren bulnia ve seGme sure~lerini 
nasrl uygulad~klar~na yonelik olarak haz~rlanmrstrr. Arast~rma ile ilgili olarak yap~lan 



anketlerden elde edilen bilgiler oncelikli olarak tek tek bilgisayar ortam~na kaydedile- 
rek veri kutugu olugturulmu~ ve daha sonra olugturulan bu veriler SPSS (Statistic 
Package for Social Science) programlna aktarllarak analiz edilebilir hale getirilmigtir. 
SPSS program~ndan elde edilen sonu~lar ise yuzde analizi yapllarak degerlendirmeye 
tabi tutulmugtur. 

Arastlrma ile ilgili olarak hazlrlanan anketteki sorulara verilen yanltlarln degerlen- 
dirilmesi agagidaki gibidir: 

Tablo 1 : iqletme Adlna Ara~tlrmaya Katllan Yetkililerin Daglllm~ 

Frekans Ge~erl i  Yizde 1 
9 22,o 
8 1 9 , d  

Muhasebe muduru 3 7,3 
5 12,2 

16 A - 
390 -- 

Igletme adlna ankete katllan yetkililerin yaklagrk %22'si firma sahibi iken; %20'si 
firma ortag1,%12'si insan kaynaklarl muduru,%7'si muhasebe muduru ve %39'u ise 
diger departman yetkililerinden olugmaktadlr. 

Ankete katllan imalat sanayi isletmelerinin yaklaglk %63'unun tekstil sektorunde, 
%I  2'sinin g~da sektorunde,%7'sinin plastik ve ambalaj sektorunde, %I  7'sinin ise diger 
sektorlerde faaliyet gosterdigi tespit edilmigtir. 

Tablo 2: iqletmelerin Faaliyet Gijsterdigi Sektorler Aqls~ndan D a g ~ l ~ m ~  

Degigkenler 
Tekstil 
G~da 
Plastik ambalaj 

DiQer 

Frekans 
26 
5 
3 

7 

Ge~erl i  Yuzde 
63,4 
12,2 
7'3 

17,1 
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Tablo 3: ieletmelerin Faaliyet Sureleri A~rsrndan Dagrlrmr 

Tablo 4: igletmelerin istihdam Ettigi iqgoren Sayrsr Aqsrndan Dagrlrmr 

1 5  ve yukarl 

Toplam 

~ 
Degigkenler 

50-250 15 
250'den fazla 7 

Aragtrrmaya katrlan igletmelerin yaklaglk %27'si 5 ylldan daha klsa bir suredir fa- 
aliyet gosterirken; 6 ile 10 yll araslnda faaliyet gosteren igletmelerin aglrllgr yaklaglk 
%lo,  1 1 ile 15 yll arasrnda faaliyet gosteren igletmelerin % 15 ve 15 ylldan fazla bir 
suredir faaliyet gosteren igletmelerin agrrlrgl ise %49'dur. 

20 

41 

I Frekans 

48,8 

100,O 

Geqerli Yuzde 

Tablo 5: igletmelerin ijretim Programlarrna gore iqgoren ihtiyacrn~ Belirlerken ig 
Yuku ve is Gucu Analizlerinden Yararlanrp Yararlanmadrklarr 

Gecerli Yuzde 
26,8 

9,8 

pp 

0-5 
6-1 0 

Toplam 

Frekans 
11 
4 

Ankete katllan igletmelerin yaklaglk %75'i iiretim programlarlnln gerqeklegtirilebil- 
mesi iqin gerekli olan iggoren ihtiyaclnln belirlenmesinde ig gucu ve ig yuku analizle- 
rinden yararlanlrken, %25'i ig gucu ve ig yuku analizlerinden yararlanmamaktadlr. ig 
yuku ve ig gucu analizlerinden yararlanan igletmelerin ise genellikle iggoren saylsl 
fazla olan igletmeler oldugu tespit edilrnigtir. 

2429 say111 KOB~ Tegvik Kararnamesinde yer alan KOB~ tanlmlndaki i g ~ i  saylslna 
gore bir degerlendirme yap~lrrsa, aragtlrmaya kat~larllarln yaklagrk %2'si mikro, %44'u 
kuquk, %37'si orta ve %17'si buyuk olqekli igletmelerden olugmaktadrr 

41 

I Frekans Ge~erl i  Yuzde 
Degigkenler Evet 

100,O 

Haylr 10 24,4 



Tablo 6: ig Yiiku ve ig Gucu Analizlerinden Yararlanmayan igletmelerin Gerek~e-  
leri 

ig yuku ve ig gucu analizlerinden yararlanmadrklarrnr belirten igletmelerin %40'1 
uretim hacminin degigmemesini, ig yuku ve ig gucu analizlerinden yararlanmamanrn 
gerekqesi olarak ifade ederken; %30'u ig yuku ve i~ gucu oranlarrnrn sabit oldugunu, 
%20'si maliyeti ve %lO1u da diger faktorleri ig yuku ve ig gucu analizlerinden yarar- 
lanmaman~n gerek~esi olarak belirtmiglerdir. 

Degigkenler 

Aragtrrmaya katrlan sanayi igletmelerinin yaklagrk %59'u drg kaynaklardan iggoren 
temininde duyurularr kullanrrken, %20'si resmi ve ozel ig ve iggoren bulma kurulugla- 
rrndan, %7'si egitim kurumlarrndan, %5'i iggoren kiralamadan ve %1 O'da diger iggoren 

Frekans 
3 
4 
2 
1 

i~ yuku ve iq qucu orarrlarrmrz sabittir 
~ r e t i m  hacmimiz degiqmemektedir 
Maliyet 
Diger 

Tablo 7: igletmelerin D I ~  Kaynaklardan iggoren Temininde Kul land~g~ Yontemler 

temini yollarrndan yararlanmaktadrr. Diger iggoren temini yollarrnr belirten igletmelerin 
ise, hemen hemen hepsinin "dogrudan bagvuru yonteminden yararlandrklarr tespit 
edilmigtir. 

Ge~erli Yuzde 
30,O 
40,O 
20,O 
10,O 

Toplam 
Yanrt Vermeyen 

Degigkenler 

Toplam 

Yonetim tarzrna 

41 

Duyurular 

Tablo 8: i9gorenin Hangi Kaynaktan Saglanacag~nln Belirlenmesinde Kul land~g~ 
01qutler 

Toplam 

Frekans 
24 

Ge~erli Yuzde 
9,8 

48,8 
i~letmenin parasal gucune 
lqletmenin personel politikasrna 

Geqerli Yuzde 
58,5 

Egitim kurumlarr 
IS ve i ~ c i  bulma kurulu~larr 
,i~goren kiralama 

41 

Degigkenler Yonetici ozelliklerine 

Frekans 
4 

20 

Diger 
100,O 

4 9,8 
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Ankete katllan sanayi i9letmelerinin yaklayk %49'u i$gorenin, i~ kaynaklardan ml 
yoksa dl9 kaynaklardan ml saglanacag~n~ i9letmenin personel politikaslna gore belir- 
lerken; i9letmelerin %34'u yonetici ozelliklerine, % I  0'u i9letmenin parasal gucune gore 
belirlemektedir. 

Ara9tlrmaya katllan sanayi i9letmelerinin yaklayk %51'i dl9 kaynaklardan i9goren 
tedarikinin en onemli yararl olarak geni9 bir eleman seGme olanag~n~ sahip olunmasln~ 
gosterirken; %20'si d19arldan gelen ki9inin daha fazla ~ a b a  gostermesini dl9 kaynak- 
lardan i9goren tedarikinin en onemli yararl olarak gostermi3tir. 

Tablo 9: Drg Kaynaklardan iggoren Tedarikinin En 0nemli Yararlnrn Dagrl~mr 

Tablo 10: D I ~  Kaynaklardan iqgoren Tedarikinin En 0nemli Saklncaslnln Dagr- 
l ~ m ~  

u 

z 

Ara3tlrmaya katllan sanayi i9letmelerinin-yaklayk % 54% dl3 kaynaklardan i3go- 
ren tedarikinin en onemli saklncas~n~ yeni eleman~n i9letmenin yaplslnl bilememesi 
olarak gosterirken; %34'u uygun ki3inin seGilemeyi?ini, %12'si de zaman ve para 
kayb~n~ dl3 kaynaklardan i3goren tedarikinin en onemli sak~ncas~ olarak gostermi3tir. 

Ww- 
Y D~qar~dan gelen kiqinin daha fazla ~ a b a  gostermesi 8 19,5 1 
0. 

Yeni metot ve prosedurlerin i9letmeye girebilme ola- 8 
gW nag1 

Diger 2 4,9 

Geniq bir eleman secme olanaij~na sahip olunmas~ 
Atama kararlar~nln i~ kaynaklara gore daha tutarl~ ol- 
mas1 

Degi3kenler 

Tablo 11 : i~ Kaynaklardan iggoren Tedarikinin En 0nemli Yararlnln Dagllrm~ 
1 Frekans Ge~erl i  Yuzde 1 

Frekans Ge~erl i  Yuzde 
21 
2 

Uygun k i ~ i  se~ilmeyebilir 
Yeni elemanln i3letmenin yaplslnl bile- 
memesi 
Zaman ve para kayb~ 

Toplam 

D I ~  kaynaga gore ucuz bir yo1 olu9u 

Degi3kenler Secim kararlnln daha isabetli olmas~ 
Cal19anlarln i9letmeye bagllllgln~ 
olumlu qekilde etkilemesi 

Frekans 
14 
22 

5 

Toplam 

Ge~erl i  Yuzde 
34,1 
53,7 

12,2 
4 1 100,O 

4 1 100,O 



SU BAT 2004 

Arastlrmaya katllan sanayi isletmelerin yaklas~k %63'u ig kaynaklardan isgoren 
tedarikinin en onemli yararl olarak segilen kiginin isletmeyi tanryor olmasln~ gosterir- 
ken; %24'u gal~sanlarln isletmeye bagllllgln~ olumlu gekilde etkilemesini, %7'si dl$ 
kaynaga gore ucuz bir yo1 olusunu, %5'i de segim kararlnln daha isabetli olmasln~ ig 
kaynaklardan isgoren tedarikinin en onemli yararl olarak gostermistir. 

brfi edemeyen k i d  ... 1 2,4 

Tablo 12: i~ Kaynaklardan iqgoren Tedarikinin En 0nemli Saklncas~n~n Dag~l~mr 

kararlarlnln objektif olmama olas~l~glnln 01- , 3 7,3 A 
a 

Ki~iler arasl qatl~maya yo1 acabilmesi 14 34,1 

Arast~rmaya katllan sanayi isletmelerinin yaklas~k %56's1 ig kaynaklardan isgoren 
tedarikinin en onemli saklncasl olarak terfi eden kisinin arkadaslarlna kary otorite ku- 
ramama o las~ l~g~n~n  bulunmaslnl gosterirken; %34'u kisiler arasl gat~smaya yo1 ag- 
maslnl, %7'si atama kararlarlnl n objektif olmama olasll~grnln bulunmas~n~, %2'si de 
terfi edemeyen kisilerde moral bozukluguna yo1 agmaslnl ig kaynaklardan isgoren te- 
darikinin en onemli saklncas~ olarak gostermistir. 

Terfi eden kisinin arkadaslarlna kar91 otorite kura- 
mama olasll~glnln bulunmas~ 

Tablo 13: i~letmelerin iqgoren Bulma Sure~lerini Etkileyen Faktorler 

Frekans 

23 

Ankete katllan sanayi isletmelerinin yaklayk %63'u isgoren bulma sureglerini etki- 
leyen en onemli faktor olarak is gucu piyasa kosullar~n~ gosterirken; %24'u ucreti, 
%lO1u isletmenin imajlnl ve %2'si de yasalar~ gostermistir. Burada, isletmelerin isgo- 
ren bulma sureglerini etkileyen yasalar, is giicij piyasa kosullar~, ucret ve isletme imaj~ 
isletme aglslndan, kosullara gore isgoren bulma surecini etkileyen olumlu veya olum- 
suz faktorler olabilmektedir. 

Geqerli Yuzde 

56,1 

~egigkenleri* 
Yasalar 

qucu pivasa koqullar~ 

Frekans 
1 

, 26 

Geqerli Yuzde 

2,4 
63,4 



Arast~rmaya katllan sanayi igletmelerinin yaklayk %71'i dogru ige dogru adam 

Tablo 14: Dogru ige Dogru Adam Alamaman~n Yaratt~g~ En 0nemli Problemin 
Daglllm~ 

alamaman~n yaratt~g~ en onemli problem olarak verirrllilik du$usiinu gosterirken; 
%I  7'si kigiler arasl sosyal uyumsuzlu~u, %7'si zaman kayblnl ve %5'i de kisiler arasl 
sosyal uyumsuzlu~u dogru ige dogru adam alamaman~n yarattlgr en onemli problem 
olarak gostermigtir. 

Detji~kenler 

Tablo 15: igletmelerin iggoren Se~iminde Belirli Bir S e ~ i m  Sureci Uygulama Du- 

Verimlilik d u ~ u ~ u  
Kigiler arasr sosyal uyumsuzluk 
I$ kazalar~nda  art^^ 
Zaman kayb~ 

Ankete kat~lan sanayi isletmelerinden yaklayk %76's1 iggoren se~iminde belirli bir 
s e ~ i m  sureci uygularken, %24'unun isgoren seqiminde belirli bir seqim sureci uygula- 

Toplam 

rumlar~ 

madlklar~ tespit edilmistir. Ayr~ca belirli bir isgoren s e ~ i m  sureci uygulayan isletmele- 
rin hemen hemen hepsi kendilerine ozgij bir s e ~ i m  surecine sahip olup ve standart bir 
se~ im sureci uygulamad~klar~ gorulmugtur. 

Frekans 
29 
2 
7 
3 .  

Detji~kenler 

Tablo 16: Belirli Bir S e ~ i m  Sureci Uygulamayan lqletmelerin Gerek~eleri 
II 

17,1 

7,3 
41 

Frekans Ge~erl i  Yuzde 
yeterli buyuklukte olmamas~ 6 60,O 
personel politikas~ geregi 4 40,O 

100,O 

Evet 
Hay~r 

Toplam 

Belirli bir s e ~ i m  sureci uygulamad~klarln~ belirten isletmelerin %6011 isletmenin 
yeterli buyuklukte olmamasrn~, %40'1 da isletmenin personel politikas~ geregi belirli bir 
se~ im sureci uygulamad~ klarlnl belirtmiglerdir. 

Frekans 

31 
10 

Yan~t Vermeyen 

Toplam 

Ge~erl i  Yuzde 

75,6 
24,4 

4 1 

31 

41 

100,O 
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Tablo 17: i~letmelerin iqgoren Seqerken Dikkat Ettigi Hususlar 
I I 

Ar~kete katllan sanayi igletmelerinin yaklaglk %71'i iggoren se~erken iggorenin 
sahip oldugu niteliklere, %24'u tavsiyelere ve %5'i de tanldrk biri olmaslna iggoren se- 
~erken onem vermekte veya dikkat etmektedirler. 

Degigkenler 

Tablo 18: iqletmelerin isgoren Se~iminde Uyguladrklarl Goruqme Modelleri , - 

Tanldlk biri olmaslna 

Tavsiyelere 

Sahip oldugu niteliklere 

Ankete katllan sanayi igletmelerinin yaklaglk %61'i serbest gorugme, %24'u plan11 
gorugme, %7'si grup gorugmesi ve %5'inin de sorun ~ o z m e  gorugmesini iggoren se- 
Giminde uyguladlklarl tespit edilmigtir. Grup gorugmesi ve ozellikle de sorun Gozme 
gorugmesi igletmelerde orta ve ust kademelere yonetici se~erken uygulanmaktadlr. 

Degigkenler 

Frekans 

2 

10 

29 

Aragtlrmaya kat~lan sanayi igletmelerinin yaklaglk %49'u ig gorugmesi esnaslnda 
aday hakklnda en gok ige ilgi duzeyine ve ig bilgisine dikkat ederken; tecrubesine dik- 
kat eden igletmelerin aglrllgr %29, davranlgrna dikkat eden igletmelerin aglrlrgl %20 
ve gorunugune dikkat eden igletmelerin aglrllg~ ise %2'dir. Bu da ig gorugmesi esna- 
slnda en ~ o k  dikkat edilen hususun ige ilgi duzeyi ve ig bilgisi oldugunu ortaya koy- 
maktadrr. 

Ge~erl i  Yuzde 

4,9 

24,4 

70,7 

Plan11 gorugme 
Plan11 olmayan (serbest) goru~me 
Grup goru~mesi 
Sorun cozme goru~mesi 
Diljer 

Tablo 19: igletmelerin lg Gorugmesi Esnaslnda Aday Hakklnda en Gok Dikkat 
Ettigi Hususlar 

Degigkenler 

Frekans 
10 
25 
3 
2 
1 

Ge~erl i  Yuzde 
24,4 
61 ,O 

7,3 
4,9 
2.4 

Ge~erl i  Yuzde 

2,4 
29,3 
19,5 
48,8 

Gorunu~une 
Tecrubesine 
Davran~qrna - 
i.$e ilgi duzeyine ve is bilgisine 

100,O 

Frekans 

1 
12 

8 
20 

Toplam 41 



iggoren bulma ve se~ im sureci bir igletmenin yagarnrnl surdurebilmesi saglayacak 
gerekli kigilerin belirlenmesinde buyuk bir oneme sahiptir. Bu aqdan ele aldlglmrzda 
bu surecin bagarlll olabilmesi i ~ i n  gunlara iht iya~ vardrr: 

ig analizinin dogru yapllmasl, 

S e ~ i m  surecini ger~eklegtirecek kigilerin dogru se~ilmesi, 

Se~ilen bu se~icilerin  sure^ ve igletme hakklnda yeteri kadar bilgiye sahip ol- 
malarl, 

igletme i~indeki ig gucu bilgi, yetenek, performans vb. konularln yer alacagl bir 
envanter olugturulmas~, 

lgletme drglndan ihtiya~ duyulan kalifiye elemanlara ulagmak i ~ i n  dogru reklam 
verilmesi, 

Bagvuran adaylarln vermig oldugu belgelerin objektif olarak incelenmesi, 

Nihai gorugme i ~ i n  se~ilen adaylarln, bagvuran butun adaylar araslndan en 
uygun kimseler oldugundan emin olunmasl, 

Nihai gorijgme sonKasl se~ilen adaylara dogrl~ ige dogru adam prensibi ile uy- 
gun igin teklif edilmesi, 

Hedeflenen se~ im maliyetinin agllmamasl, 

Kazanrlan, iggoren bulma ve s e ~ i m  tecrubeleri ile mevcut iggoren bulma ve 
se~ im surecinin iyilegtirilmesi gerekir. 

Bu baklg agsr ile yaklasrldrgrnda, krsaca, igletmenin deger ve misyonuna uyumlu, 
igletmede ~allgan kigiler taraflndan olugturulan orgut kulturune uygun, analiz edilen 
spesifik igi dolduracak kiginin aragtir~lmasl ve igin bagarrlr yurutulmesi ile bu igi bagar- 
mada insanlarl neyin motive edecegini bulma ve orgutte ige verilen onemin vurgulan- 
mast iggoren bulma ve s e ~ i m  sijrecinin dogru bir gekilde tanlmlanmasl ve uygulan- 
maslnda temel konulardlr. Ayrlca g u ~ l u  bir igletme i ~ i  ve isletme dl91 kigi yetenek, 
bilgi, tecrube vb. konularln yer aldlgl veri tabanl olugturmak igletmeye kuvvetli bir re- 
kabet avantaj I saglayacaktl r. 

Bu Gallgmada, iggoren bulma ve seGme sure~lerinin nasll uygulandlglnr ve uygu- 
lanabilirligini aragtlrmak amacl ile Gaziantep Organize Sanayisinde faaliyet gosteren 
407 igletme araslndan se~ilen 41 igletmede anket ~allgmasl yaprlmlgtlr. Anketten elde 
edilen yanltlar degerlendirilerek igletmelerin iggoren bulma ve seGme sure~lerini nasll 
uyguladlklarl belirlenmeye $allgllrnlgtlr. Butun bu verilerden ve ~alrgmanln teorik kls- 
mlndaki bilgilerden ve degerlendirmelerden hareketle gu sonu~lara ulagllmrgtlr: 
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Gaziantep Organize Sanayisinde faaliyet gosteren imalat sanayi igletmelerinin bu- 
yuk bir bolumunde insan kaynaklarl yoneticisi istihdam edilmeyerek bu gorev agrrl~kll 
olarak girket sahip ve ortaklarl taraflndan yurutulmektedir. Bu da imalat sanayiinde 
faaliyet gosteren igletmelerin buyuk bir bolumunde girket sahip ve ortaklarlnln kendi 
gorevleri dlglnda aynl zamanda insan kaynaklarl sor~~mlusu veya muduru oldugunu 
gostermekte ve bu igletmelerde kurumsallagmanln olmad~glnl gostermektedir. Bu 
baglamda iggoren bulma ve segme sure~lerinin iyi ve bilimsel yontemlere uygun ge- 
kilde ger~eklegtirilebilmesinin oncelikli olarak bagarrll, konusunda uzman ve deneyimli 
insan kaynaklarl yoneticilerinin igletmelerde aktif rol almaslyla olanakll olacag~ dikkate 
allnmalrdlr. Bu durumda igletmeler suratle profesyonel yonetim anlaylgl igerisinde 
kurumsallagma surecini baglatarak igletmelerinde konusunda uzman, deneyimli ve 
bagarrlr insan kaynaklarl yoneticileri istihdam etmeli ve bu kigilere girket sahip ve or- 
taklarl taraflndan gerekli yetkiler saglanmalldlr. 

Gaziantep Organize Sanayisinde faaliyet gosteren igletmelerin aglrl~kll olarak ust 
kademe yonetici temininde ig kaynaklarl kullandlklarl gorulmektedir. igletmelerin ust 
kademe yonetici temininde aglrllklr olarak ig kaynaklarl kullanmasl igletmelerin genel- 
likle aile girketi olduklarrnl ve kurumsallagmanln olmadlglnl gostermektedir. Gaziantep 
Organize Sanayisinde faaliyet gosteren igletmelerin yonetici temininde ig kaynaklarr 
bu kadar fazla kullanmaslnln sebebi tanldlklara, igletme igindeki kigilere ve aile yakln- 
larlna guven duyulmasl buna kargln d ~ g  kaynaklar kullanmak yoluyla igletmeye ka- 
zandlrtlacak kiginin hem igletmeye kazandlrrlmaslnrn hem de igletmede surekli istih- 
dam edilebilmesinin maliyetinin yuksek olugudur. igletmelerin bu baglamda, yonetici 
kademesindeki aglgl aglrllkll olarak i~ kaynaklardan kargllamasl dogru kiginin segil- 
mesi olanagrn~ dugiirebilir. Bu da igletmelerde verimlilik dugugu, sosyal uyumsuzluk ve 
d ~ g  kaynaga gore daha yuksek bir maliyetin dogmas1 gibi olumsuz sonuglara yo1 
agabilir. Bu yuzden igletmelerin bu gibi olumsuzluklarla kargllagmamasl igin kurumsal- 
lagma saglanmall ve uzman bir insan kaynaklarl sorumlusu istihdam edilerek bu konu- 
lar ona devredilmelidir. 

Aragtlrmaya katllan sanayi igletmelerinin buyuk bir gogunlugu iggoren segirninde 
belirli bir segim sureci uygulamaktad~r. Segim sureci uygulamayan igletmeler ise buna 
gerekge olarak igletmenin personel politikasl geregi ve igletmenin yeterli buyuklukte 
olmamaslnl gostermiglerdir. Belirli bir segim sureci uygulayan isletmelerin ise hemen 
hemen tamaml standart bir segim sureci olmaylp, kogullara ve allnacak kigiye gore 
kendilerine ozgu bir segim sureci uygulamaktadlrlar. Bu da igletmelerin segim surecini 
belirli bir kallba otlrrtarak tam anlam~yla uygulamad~klar~n~ gosterir. Ayrlca igletmelerin 
iggoren segiminde aglrllklt olarak plan11 olmayan (serbest) gorugme modelini uygula- 
malar~da segim surecinin iyi bir gekilde uygulanmadlglnl gostermektedir. igletmeler 
yagamlar~nl sagllkll bir gekilde surdurmek, orgut kulturune uygun kigileri bulmak ve ig- 
letmeye kazandlrmak, igletmede verimliligi artlrmak, kigiler arasl uyumsuzluklar~ gi- 
dermek vs. istiyorlarsa iggoren bulma ve segme fonksiyonunu insan kaynaklarl de- 
partmanl altlnda uzman yoneticilerin ve sorumlularln yapmaslnl saglamalldrrlar. 
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