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Öz 
İçinde bulunduğumuz ortamda piyasaların ulusal sınırları aşması 

nedeni ile teknoloji istediği kadar ilerlese dahi, yatırımlara ne kadar büyük 
kaynak aktarılırsa aktarılsın,  insan kaynaklarına yatırım yapılmadığı 
müddetçe teknolojik gelişmelerden elde edilen müşteri memnuniyeti ve 
müşteri tatmini beklendiği kadar gerçekleşmeyeceği gibi iç müşteri tabir 
edilen işgörenin de tatmini ve verimliliği beklenmemelidir. Bunun en önemli 
sebebi insan kaynaklarının diğer üretim faktörlerine göre daha özellikli bir 
yere sahip olmasıdır. Teknoloji, sermaye, donanım ve teçhizat vb. girdiler tek 
başlarına bir şey ifade etmezler, ancak bahsedilen faktörler uygun işgörenin 
temin edilmesi ve işgörenin değişen çevre şartları, pazar yapısı,  teknolojik 
yapıya göre doğru bir şekilde eğitilmesi ile üretim faaliyetine değer 
katmaktadır.  

Bu çalışma ile insan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, amaçları, 
işgören bulma seçme ve işletme bünyesinde istihdam edilecek işgören 
eğitiminin oldukça önemli bir konuma sahip olduğunun belirtilmesi 
hedeflenmiştir. Rekabetin sürekli artmasıyla birlikte işletmelerde insan 
kaynakları eğitimin önemi gün giderek artmaktadır. Organizasyonlar bütçe 
planlamaları yaparken en önemli payı hiç şüphesiz ki personelin eğitimine 
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aktarmalıdır. İçinde yaşadığımız ve faaliyette bulunduğumuz dönem kalite, 
yenilik, verimlilik ve eğitim çağı olması nedeniyle eğitimli işgörene her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır ve asla eğitimli işgörenin 
yerini hiçbir kaynağın doldurmadığı anlaşılmalıdır.   

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İşgören Seçimi, 
İşgören Eğitimi.   

 
Abstract 
Even if the resources are transferred to the investments, the customer 

satisfaction obtained from the technological developments and the customer 
satisfaction will not be realized as long as the human resources are not 
invested, even if the markets are as long as the technology is required to go 
beyond the national boundaries of the markets. should not be expected. The 
most important reason for this is that human resources have a more specific 
place than other production factors. Technology, capital, hardware and 
equipment, etc. Entrants do not mean anything on their own, but these factors 
add value to the production activity by ensuring proper occupation and 
training the occupation correctly according to changing environmental 
conditions, market structure, technological structure. 
 It is aimed that the definition of human resources management, its 
importance, objectives, selection of occupation and occupational training to 
be employed in the business have a very important position. With the 
continuous increase of competition, the importance of human resources 
education in enterprises is increasing day by day. Organizations should 
undoubtedly transfer the most important share to the training of staff when 
making budget planning. Due to the quality, innovation, productivity and 
training period in which we live and work, the educated occupation is always 
needed more than ever and it must be understood that no source has filled the 
training occupation. 
 Keywords: Human Resources Management, Occupational 
Choice, Occupational Training. 
 

Giriş 
İşletmelerin en büyük silahı ne hammadde, ne malzeme ne 

enerji ve ne de makinedir. En güçlü silah sosyal atom olarak nitelenen 
insan kaynağıdır. Onu, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde 
kullanan işletmeler rekabetçi ortamda başarılı olabilirler. Ne var ki 
işletmelerde çalışan personelin potansiyel performansının ancak 
%50’sinin kullanılmakta olduğu bir gerçektir. İnsanın özünde var olan 
bu gizli ve büyük enerjinin %100’ü kullanılır hale gelmesi 
durumunda, şu anda işletmelerde var olan işgücü sayısı ve maliyeti 
doğal olarak yarı yarıya azalacaktır demektir (Sabuncuoğlu, 2008: 3). 

Bundan dolayı bütün şirketler, aynı teknolojiye sahip olsalar 
bile, örgütsel amaçları gerçekleştirmede onları birbirinden farklı kılan 
önemli bir faktör insan kaynağıdır. Bir örgütün yegâne üstünlüğü, en 
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işletmelerde çalışan personelin potansiyel performansının ancak 
%50’sinin kullanılmakta olduğu bir gerçektir. İnsanın özünde var olan 
bu gizli ve büyük enerjinin %100’ü kullanılır hale gelmesi 
durumunda, şu anda işletmelerde var olan işgücü sayısı ve maliyeti 
doğal olarak yarı yarıya azalacaktır demektir (Sabuncuoğlu, 2008: 3). 

Bundan dolayı bütün şirketler, aynı teknolojiye sahip olsalar 
bile, örgütsel amaçları gerçekleştirmede onları birbirinden farklı kılan 
önemli bir faktör insan kaynağıdır. Bir örgütün yegâne üstünlüğü, en 

değerli varlığı olan, iş görenlere, insan kaynağına sahip olmasıdır. Bu 
açıdan firmaların stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi, etkin bir 
insan gücünü istihdam etmesine bağlıdır. Bugün başarılı firmalar, 
görünmeyen değerleri olan şirket imajı, müşteri sadakati, yanında 
insan kaynaklarını etkili biçimde kullanmaktır. 21. Yüzyılda 
işletmeler, daha yoğun bir rekabet ortamında ve küresel bir dünyada 
faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Bu rekabet ortamında üstünlük 
elde edebilmeleri, pazardan daha fazla pay alabilmeleri, 
verimliliklerini artırmaya, iş yaşamının niteliğini yükseltmeye ve 
ürünlerinin kalitelerini geliştirmeye bağlıdır. Bunu sağlayabilmeleri de 
insan kaynaklarının etkili kullanımıyla ve onların bilgi, beceri ve 
gelişimlerinden yararlanmalarıyla mümkündür (Bingöl, 1998:3). 

Günümüzün büyüyen ve sürekli gelişen pazar yapısında bilgi 
çağındaki, teknolojik gelişmelerden tam manasıyla yararlanmanın en 
etkin yolu insan kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde 
kullanılmasıyla olmaktadır. Günümüzdeki işletmelerin çoğunluğu 
insan kaynaklarının tam değerini anlamış ki insan kaynaklarına 
yapılan yatırımı bir maliyet olarak görmenin aksine insan 
kaynaklarına yapılan yatırımı gelir ve karlılığın kaynağı olarak 
görmektedir. İnsan kaynaklarına değer veren işletmeler dolayısıyla 
müşterilerine de değer vermektedir çünkü müşterilere kaliteli mal 
veya hizmetin sunulması ancak kaliteli iş görenin işletme bünyesinde 
istihdam edilmesi ve insan kaynaklarının eğitilmesi ile mümkündür. 
İşletmelerin misyon, vizyon ve amaçlarını gerçekleştiren insan 
unsurunun yerini hiçbir faktörün doldurmadığı inancıyla hareket eden 
işletmeler uluslararası piyasalarda pastanın büyük bir bölümünü 
bünyelerinde bulundururken, insan kaynaklarına yeterince değer 
vermeyen işletmelerin ise isminin dahi hatırlanmadığı bilinmelidir. 
 

I. İNSAN KAYNAKLARININ TANIMI VE ÖNEMİ 
İnsan kaynakları yönetimi, insanların nasıl yönetilmeleri 

gerektiği konusundaki yeni bir düşünce tarzıdır. İnsan kaynakları 
yönetimi örgütün stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için iş görenleri 
yönetme ve kontrol etme üzerinde yoğunlaşmadır. İnsan kaynakları 
yönetimi aynı zamanda, iş görenlerin ihtiyaçlarına ve onların örgüte 
bağlılık duymalarının önemine ağırlık vermektedir (Bingöl, 1998: 
s.,).İnsan kaynakları yönetimi,  bir yandan örgütte rekabetçi 
üstünlükleri sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması 
ve verimlilik esasına göre yönetilmelerini içeren bir disiplindir 
(Yüksel, 2007: 8).İKY; genel olarak eleman ihtiyacının karşılanması 
ve kuruma adaptasyonunun sağlanması, motivasyonu, performansının 
değerlemesi, çatışmaların çözümü, iletişim gibi birçok uygulamayı 
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kapsar (Fındıkçı, 2009: 13).İşgörenlerin değişen çağa kendini hemen 
uyarlayabilen bilgisi, becerisi, eğitimi, misyon veya vizyonu 
işletmelerin başarılı ya da başarısız olmalarını etkilemektedir. Sürekli 
gelişen ve değişen çağ ve teknolojiye anında cevap veren işletmelerin 
etkin bir insan kaynakları yönetimine sahip olmaları gerekmektedir. 
Bu işletmeler işgörenlere önemli bir kaynak nazarıyla bakmanın 
ötesinde, işgörenleri yenilik, farklılık ve üstünlüğü meydana getiren en 
önemli zenginlik kaynağı olarak görmelidir. İşletmelerin bünyesinde 
istihdam edilen insan unsuruna bu açıdan yaklaşmayan işletmelerin 
rekabet edebilme güçleri oldukça azdır. Çünkü ilgili işletmelerin milli 
piyasalardan uluslararası piyasalara geçişi kolay olmayacağı için 
uluslararası piyasalarda rekabet edebilme güçleri kalmaz. İnsan 
kaynakları,  işletmeyi ayakta durdurabilmesinin ötesinde işletmeleri 
sürekli değişen yapıya uydurarak değişim ve dönüşümü meydana 
getiren, insan faktörünü ifade eder. 

İşletmelerin ayakta kalabilmek veya daha fazla gelişebilmek 
için yeni teknolojileri takip etmeleri, finansal yapılarını 
güçlendirmeleri gerekmektedir. Ancak tüm bu tedbirler genellikle 
yeterli olamamaktadır. İnsan odaklı, katılımcı, gurup anlayışının 
hâkim olduğu işletmelerin daha fazla rekabet gücü kazandığı 
görülmüştür. Hakikaten insan kaynaklarının en iyi biçimde 
kullanılması diğer bütün etmenler üzerinde de etkili olmakta ve 
örgütler için stratejik bir faktör olarak kendini göstermektedir. Bu 
bağlamda klasik personel yönetimi ve işgören ilişkisinden farklılaşan, 
insan kaynağını en iyi biçimde değerlendirmeye çalışan bir yaklaşım 
ortaya çıkmaktadır (Çalış, 2000: 74-75).  
İnsan kaynakları yönetimi organizasyonlardaki insan unsurunun 
katkılarını geliştirmeyi amaçlayan faaliyetler bütünüdür. İnsan 
unsurunun en verimli şekilde çalıştırılması temel amaçtır. İş görenler 
maliyet unsuru olarak görülmeden, yatırım yapılması, eğitimle 
geliştirilerek en fazla yararın sağlanması gereken birer kaynak olarak 
ele alınır (Kahveci, 2012: 6). 
            Bir başka tanımda, çalışanların bağlı oldukları işletmeye 
sağladıkları faydayı geliştirerek, işletme içinde ve dışında bir bütün 
olmalarını amaçlayan insan kaynakları yönetimi, işletmenin 
bütünlüğünü, belirlenecek hedefler ve uygulamalarında katılımcı olan 
işgörenleri ve bunlara bağlı olarak işletmenin kalitesini arttıran bir 
yaklaşımdır (Tunçer, 2017: 11). 

Başka bir ifade ile; İnsan kaynakları yönetimi bir yandan 
personelin tedarik ve seçimiyle işe yerleştirilmelerini diğer yandan 
onların eğitimini, geliştirilmelerini değerlendirilmelerini ve haklarının 
verilmesi gibi güdüleme ve etkileme, insan kaynaklarını 
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öngörümleme, çevreyi değerlendirme ve strateji geliştirme 
faaliyetlerinin kapsamaktadır (Yüksel, 2007: 8). 
Diğer bir tanıma göre ise; insan kaynakları yönetimi, bir 
organizasyona nitelikli personeli bulmak ve organizasyonda tutmak 
için yapılan faaliyetlerin toplamıdır. İnsan kaynakları yönetimi geniş 
anlamda, işletmede görev alan tüm iş görenlerin en verimli ve uyumlu 
biçimde çalışmasını sağlayan, işletmenin amaçlarına varmasını 
kolaylaştıran eylem uğraşların tümüdür. Daha açık bir deyişle, insan 
gücü kaynağının işletme amaçlarına en uygun biçimde sağlanması, en 
verimli şekilde kullanılması ve geliştirilmesini içeren tüm yöntemler 
ve tekniklerdir (Sabuncuoğlu ve Erkan, 1986: 219). 

Yukarıda yapılan tanım ve ifadelere dayanarak; bütün 
şirketler, aynı teknolojiye sahip olsalar bile, örgütsel amaçları 
gerçekleştirmede onları birbirinden farklı kılan önemli bir faktör insan 
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görenlere, insan kaynağına sahip olmasıdır. Bu açıdan firmaların 
stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi, etkin bir insan gücünü 
istihdam etmesine bağlıdır. Bugün başarılı firmalar, görünmeyen 
değerleri olan şirket imajı, müşteri sadakati, yanında insan 
kaynaklarını etkili biçimde kullanmaktır. 21. Yüzyılda işletmeler, 
daha yoğun bir rekabet ortamında ve küresel bir dünyada faaliyetlerini 
sürdürmek zorundadır. Bu rekabet ortamında üstünlük elde 
edebilmeleri, pazardan daha fazla pay alabilmeleri, verimliliklerini 
artırmaya, iş yaşamının niteliğini yükseltmeye ve ürünlerinin 
kalitelerini geliştirmeye bağlıdır. Bunu sağlayabilmeleri de insan 
kaynaklarının etkili kullanımıyla ve onların bilgi, beceri ve 
gelişimlerinden yararlanmalarıyla mümkündür (Bingöl, 1998: 3). 
 

II.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMAÇLARI 
İnsan kaynakları yönetiminin toplumsal, örgütsel, işlevsel ve 

kişisel amaçları bulunmaktadır (Bingöl, 1998: 13-14):  
Toplumsal Amaç: Toplum tarafından talep edilmesi ve 

yapılan baskıların örgüt üstündeki olumsuz etkilerini en aza indirerek, 
toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal, ahlaki bilince ve sorumluluğa 
sahip olmaktır. Eğer örgüt, kaynakların kullanımında toplumsal fayda 
yönünden başarılı olamazsa yasal düzenlemelerle bazı kısıtlamalar 
getirilebilir.  

Örgütsel Amaç: İKY’nin örgütün mevcut etkinliğine katkı 
sunmak için var olduğu kabul edilmektedir. İKY bir sonuç değil; ana 
amaçları gerçekleştirmek için örgüte yardımcı olan bir araç olarak 
görülmelidir.   
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İşlevsel Amaç: Örgütün hedeflerine uygun bir seviyede 
birimin katkısını sürdürmektir. İKY, ihtiyaç anlamında örgütün 
ihtiyacından az ya da fazla karışık olduğunda, kaynakların israf 
edildiği düşünülebilir. Birimin hizmet seviyesi, hizmet ettiği örgüte 
göre ayarlanmalıdır.  

Kişisel Amaç: İşgörenlere kişisel özellikli hedeflerine 
varmada katkı sunmaktır. Çalışanların işe alımlarının sürmesi ve 
motive olmaları isteniyorsa, onların ihtiyaçları karşılanmak 
zorundadır. İhtiyaçlar karşılanmazsa çalışan verimliliği ve tatmini 
azalabilir ve çalışanlar işten ayrılabilirler.  
 

İnsan kaynaklarına ilişkin her bir karar, her zaman bu dört 
amacın tümünü gerçekleştirme yönünde olmayabilir. Fakat bu amaçlar 
kararları kontrol etmeye ve dengelemeye hizmet eder. Bunlar, insan 
kaynakları biriminin faaliyetleriyle ne kadar mükemmel olarak 
karşılanırsa, onun örgütün alt kademelerine katkısı ile iş görenlerinin 
ihtiyaçlarını karşılama durumu o derece istenen düzeyde olacaktır. 
Dahası, insan kaynakları uzmanı bu amaçlardan yola çıkarak biriminin 
faaliyetlerinin birçoğunun arkasındaki nedenlerin farkına varabilir 
(Bingöl, 1998:16).   

İşletme bünyesinde çalışan en alt kademedeki çalışandan en 
üst kademedeki yöneticiye kadar her işgören insan kaynakları 
yönetiminin muhatabıdır. İnsan kaynakları yönetimi, işgörenlerin 
işletmeye seçilme aşamasından herhangi bir nedenden dolayı 
(emeklilik, istifa vb.) işten ayrılma aşamasına kadar yeni yöntemler 
geliştirmek ve uygulamak zorundadır. Geliştirilen yöntemlerle 
işletmenin, insan kaynakları yönetiminden beklenen toplumsal, 
kişisel, örgütsel ve işlevsel amaçları gerçekleşir.  

İnsan kaynakları yönetimi; temelde iki amaç gütmektedir. 
Bunların ilki, örgütte görev yapan insanların bilgi, yetenek ve 
becerilerini rasyonel bir biçimde kullanarak örgüte olan katkılarını 
maksimum düzeye çıkararak, ikincisi ise, örgütte görev yapan 
insanların mümkün olduğunca işten tatmin olmalarını sağlamaktır 

(Özgen, Öztürk ve Yalçın, 2002: 8-9). Diğer bir ifadeyle İnsan 
Kaynakları Yönetimi, bir yandan işgörenin işletmede yüksek 
performansla çalışarak, hem işgörenin tatmin olmasını sağlamakta 
hem de işletmenin uluslararası piyasalarda pazar payını artırmayı 
amaçlamaktadır.  

Genel anlamda insan kaynakları yönetimi, yönetici ya da 
operasyonel basamaklarda çalışan personelin organizasyona alınması, 
yerleştirilmesi, yetiştirilmesi ve etkinliğin sürekli artırılması için tüm 
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maksimum düzeye çıkararak, ikincisi ise, örgütte görev yapan 
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(Özgen, Öztürk ve Yalçın, 2002: 8-9). Diğer bir ifadeyle İnsan 
Kaynakları Yönetimi, bir yandan işgörenin işletmede yüksek 
performansla çalışarak, hem işgörenin tatmin olmasını sağlamakta 
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destek faaliyetlerin devreye sokulmasını amaçlar (Özgen, Öztürk ve 
Yalçın, 2002: 74). 
İnsan kaynakları Yönetiminin bir diğer amacı; Çalışanların bilgi ve 
yeteneklerini kullanabilecekleri bir ortam hazırlamak, esneklik, ekip 
çalışması, toplam kalite anlayışını özendirecek uygun koşullar 
oluşturmaktır (Canman, 1995: 58). 

İnsan kaynakları yönetimi; işgörenin uygun işe, uygun 
zamanda, uygun koşullar altında istihdam edilmesini sağlar. Tabii ki 
organizasyonların bununla ulaşmak istediği sonuç yoğun rekabet 
ortamında işletmenin ayakta kalmasını sağlayarak ileriye dönük 
kurumsal amaçların gerçekleşmesini sağlamaktır.  Rakipler 
teknolojimizi, makine ve teçhizatımızı taklit edebilmektedir, fakat 
entelektüel bilgi olarak ifade edilen beyin gücümüzü taklit 
edememektedir. Rakipler her ne kadar tarzımızı öğrenseler de yine öz 
çekirdek olarak tanımladığımız kabiliyetimizi öğrenemezler. Bu 
bilgiler ışığında insan kaynakları yönetiminin temel amacı ahlaki ve 
sosyal sorumluluk anlayışıyla işgörenlerin işletmeye olan yenilikçi 
katkılarını artırarak işgörenlerin organizasyonda daha memnun ve 
daha tatmin edilmiş bir şekilde çalışmaları sağlanırken diğer taraftan 
işletmenin kendi amaçlarını gerçekleştirerek geleceğe daha güvenilir 
ve sağlam bir şeklide bakması sağlanır. 
 

III.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞGÖREN 
BULMA VE SEÇİMİ 

İnsan kaynakları yönetimi içeriğinde, iş gören bulma ve 
seçme, kabiliyetleri eğitim seviyeleri yaratıcılıkları özgün ve çözüm 
odaklı düşünebilme yetileriyle kurumun boşluklarını dolduracak en 
uyumlu personel adaylarının belirlenebilmesi gayesiyle uygulanan 
sistematik ilerleyen faaliyetler bütünüdür ( Çavdar, 2006: ). 

Çalışan temini ve seçimi, işletmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
insanların araştırılması, seçilmesi ve işe alınması süreçlerini kapsayan 
faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Uyargil ve d., 2009: 85). Farklı 
bir tanıma göre ise çalışan temini, işletmenin çalışan işe alma 
sürecinde adayları değerlendirirken detaylı ve profesyonel çalışan 
seçme tekniklerinin kullanılmasıdır (Way, 2002: 767). 

İşletmelerin uluslararası piyasalardan pazar paylarını 
artırmaları ve dolayısıyla rakipler karşısında hemen erimemeleri için 
organizasyona nitelikli, kaliteli ve işletmeye artı bir değer katacak 
elemanın ya da işgörenin seçimi gelmektedir.  Rakiplerimiz 
karşısındaki en etkili aracımız şüphesiz ki uygun işe uygun işgörenin 
bulunması ve seçimidir. Teknoloji devi olarak tanınan süper güçlerden 
ağır makinalı silah veya yüksek teknolojik askeri mühimmatı transfer 
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ettiğimiz halde ilgili araçların yazılım ve şifrelerini bir türlü elde 
edemiyoruz. Yani “paranın her kapıyı açtığı” ifadesi maalesef beyin 
gücü veya kalifiyeli işgörenin bulunması noktasında ne kadar aciz 
kaldığı gözler önüne seriliyor. Bundan dolayı işletmelerin üzerinde 
düşünmesi gereken en temel konulardan biri işletmenin verimlik ve 
kârlılık vb. amaçlarından dolayı işletme için en uygun işgörenin temin 
edilmesi gerekmektedir.  

Personel Seçim İşlevini Etkileyen faktörler (Bingöl, 165-
166.):     
-Yasal Düzenlemeler   
-Karar Alma Hızı,      
   
-Örgütsel Hiyerarşi,  
-Aday Havuzu,    
-Örgütün Türü,      
-Deneme Dönemi. 

Gerçekten de işe uygun çalışan alınmadığı takdirde 
verimliliğin azalması, moralsizlik, çatışma, işgücü kaybı, iş 
kazalarında artma gibi istenmeyen durumların oluşması kaçınılmazdır. 
Sonuçta hem çalışana hem de işletmeye maliyeti yüksek olan işten 
çıkma veya işten çıkarılma durumları ortaya çıkacaktır (Sabuncuoğlu, 
2000: 73-74). İş gören bulma ve seçme süreci birçok hazırlık safhası 
gerektirir. İşletmenin amaçları doğrultusunda personel planlaması 
yapılması, seçilecek personelin yapacağı işin iyi ve anlaşılır bir 
şekilde tanımlanması ve bu tanımlara uyacak iş gören niteliklerinin 
belirlenmesi gerekmektedir (Çağlayan, 2015: 13-14).  

Kurumların hepsi doğal olarak en iyi elemanlarla çalışmak 
istemektedir. En iyiyi seçmek için ihtiyacın tanımlanması, başvuru 
yönetimi, seçme ve yerleştirme süreçleri takip edilir. Eleman ihtiyacı 
belirlendikten sonra açık duyuru sistemi, gazete ilanı, e-ortam, insan 
kaynakları danışmanları, üniversiteler gibi yöntem ve sistemler 
kullanılarak adaylara ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılan adayların seçme ve 
yerleştirilmesi için ön eleme, sayısal veya sözel sınavlar, kişilik 
envanterinin değerlendirilmesi, mülakatlar ve simülasyon gibi süreçler 
işletilerek karar verilir. Aday da işi kabul ederse iş sözleşmeleri ile işe 
başlama süreci gerçekleşir 
(Yarımkaya, 2011: 21-24). 

Gereksinme Duyulan Personelin Bulunmasında İki Kaynaktan 
Yararlanılır (Sabuncuoğlu, 2008: 72-73):  

İç Kaynaklar 
-Yükselme 
-İç Transferler (nakil) 
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İç Kaynaklar 
-Yükselme 
-İç Transferler (nakil) 

Dış Kaynaklar 
-Duyurular 
-Doğrudan Başvuru veya CV Gönderme 
-Aracılarla Başvuru 
-İş ve İşçi Bulma Kurumu 
-Danışmanlık Firmaları 
-Eğitim Kuruluşları 
-Internet 
-İş gören Kiralama 
-Diğer Kaynaklar 
 
 IV.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM VE 
ÖNEMİ 

İnsan kaynağını bulma ve seçme sürecinde hangi teknik 
kullanılırsa kullanılsın, işe tam uyumlu hazır bir çalışan bulmak 
oldukça güçtür. Bu güçlük, seçim metodunun yetersizliğinden çok 
insanları doğru tanımanın ve özelliklerini tespit edebilmenin 
zorluğundan kaynaklanır. İşte bu zorluğun getirdiği eksiklikleri 
gidermenin en iyi yolu eğitimdir. Ayrıca tam anlamıyla sağlıklı bir 
seçim yapılsa bile, ekonomik, toplumsal ve teknolojik alanda görülen 
sürekli değişim ve gelişim, gerek işletmeleri gerekse çalışanları 
bunlara uyum açısından, yenilemeye, yani eğitime zorlamaktadır. Eğer 
çalışanlara uygun eğitim programlarıyla gerekli bilgi ve beceriler 
kazandırılmazsa; bu durumun işletmeye, üretim hata oranı, birim 
maliyetlerdeki artış vb. şeylerle işlenmeyen verilerle geri dönüşü 
olacaktır (Özçelik, 2002: 123). 

Sektörde fark yaratarak yaptığı yenilikler ve değişimler 
sayesinde kendini kanıtlamış olan, mükemmel finansman yapısına, 
gelişmiş makine, donanım ve bilişim sistemlerine sahip kurumlar bile, 
bu güçlerini ancak vasıflı ve eğitimli bir işgücünün ellerine teslim 
ederlerse, uzun vadeli var olabilirler. Günümüzde var oldukları alanda 
kalıcı olmak ve pazar payını arttırmak için rekabet eden firmalarda, 
rekabet şartlarının ve araçlarının hemen hemen aynı olduğu göz önüne 
alındığında, kalıcı olmak ve fark yaratmak adına firmaların aradığı 
sihirli bir değnektir eğitim. Eğitimi bir şirket kültürü haline 
getiremeyen kurumlar gerekli yeniliklere ve değişimlere zamanında 
uyum sağlayamaz. Bu durumda önce sektördeki pazar payları azalır, 
sonra rekabet edemez hale gelir ve sonunda yok olurlar 
(http://www.standartkalite.com/egitimi_bireysel.htm. 12.10.2017)  

1980’lerden sonra, teknolojide hızlı bir değişim süreci 
başlamış, rekabet piyasası genişlemiş, verimliliğin ve toplam kalitenin 
önemi artmış, hassas ve standart üretim gerekli hale gelmiş ve 
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ekonomik krizler de sık görülmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler 
beraberinde, gelişen teknolojiye uyum ihtiyacını, rekabetle baş 
edebilecek verimlilik ve kalite düzeyine ulaşma çabasını ve krizlere 
karşı bilinçli davranma anlayışını zorunlu hale getirmiştir. İşte tüm bu 
ve benzeri sorunlara karşı eğitim ve geliştirme, işletmeler için 
vazgeçilmez bir çözüm olarak görülmüştür. Gerçekten de eğitim 
yoluyla motivasyonu ve performansı artan çalışanlar, bir yandan 
işletmenin kârlılığını arttırırken, diğer yandan bilgili ve tatmin düzeyi 
yüksek elemanlar olarak iş doyumu ve işletmeye bağlılıkları da 
olumlu yönde gelişmektedir. Ayrıca eğitim yöntemlerinde ortaya 
çıkan yeniliklerle de eğitim faaliyeti, hem daha etkili hale gelmekte, 
hem de sonuçları daha kısa sürede alınabilmektedir. Bu ise, eğitim ve 
geliştirmenin önemini daha da arttırıcı ve önemli bir etken olmaktadır 
(http://www.jas-
khazar.org/2009122/ınsan%20kaynakları%20yonetımınde%20egıtım
%20ve%20gelıstırmenın%20onemı.pdf (22.08.2013). 
 Genel olarak eğitim, diğer bilim dallarında olduğu gibi insan 
kaynakları yönetiminde de çok önemli bir konuma sahiptir ve eğitimin 
yeri asla başka bir faktörle doldurulamaz. Son yıllarda işletmelerin 
büyük bir çoğunluğu eğitimin önemini tam olarak anlamış olmalı ki, 
bütçelerinin büyük bir kısmını eğitime ayırmaktadır. Herhangi bir 
işletmede eğitim olgusuna değer verilmiyorsa veya işletme 
bünyesinde yeteri kadar eğitimli işgören yoksa en pahalı ekipman, 
teçhizat ve diğer teknolojik araçlar kullanılsa dahi herhangi bir anlam 
ifade edilmez. Çünkü bahsedilen araçlara değer katan onları anlamlı 
hale getirip örgütün amaçları doğrultusunda kullanan eğitimli 
çalışanlardır. Eğitime önem vermeyen işletmeler her ne kadar kısa 
vadeli kârlılık ve verimlilik elde etseler de uzun vadede bu 
imtiyazlardan mahrum kalarak rakiplerine yem olmaktan başka bir 
şansları kalmaz. Teknolojik değişim ve gelişmelerin baş döndürücü 
bir hızla ilerlemesine bağlı olarak işgörenlerin yeni teknolojiyi tanıma, 
kullanma ve kendilerini teknolojiye uyarlama konusunda da eğitim 
önemli bir yere sahiptir. Çalışanın teknolojik gelişim ve ilerlemeyi 
işletmenin amaçları dâhilinde kullanabilmesi için bilgisini sürekli 
güncel tutması gerekmektedir. Günümüzde teknolojik değişimler ve 
gelişmeler son süratle artarak devam etmekte ve bunun en açık 
belirtileri faaliyet gösterilen pazarda kendini göstermektedir. 
İşletmeler yenilik ve değişimleri hemen izleyip kendilerini yeni 
şartlara uydurarak ve yeni gelişmeleri sürekli izlemelidir. Aksi halde 
rekabetin acımasız kanunlarına boyun eğmek zorunda kalacaklar. 
İşletmelerin, bu gibi durumlarla karşılaşmamaları için eğitim 
konusuna daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. İşletmelerin veya 
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ekonomik krizler de sık görülmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler 
beraberinde, gelişen teknolojiye uyum ihtiyacını, rekabetle baş 
edebilecek verimlilik ve kalite düzeyine ulaşma çabasını ve krizlere 
karşı bilinçli davranma anlayışını zorunlu hale getirmiştir. İşte tüm bu 
ve benzeri sorunlara karşı eğitim ve geliştirme, işletmeler için 
vazgeçilmez bir çözüm olarak görülmüştür. Gerçekten de eğitim 
yoluyla motivasyonu ve performansı artan çalışanlar, bir yandan 
işletmenin kârlılığını arttırırken, diğer yandan bilgili ve tatmin düzeyi 
yüksek elemanlar olarak iş doyumu ve işletmeye bağlılıkları da 
olumlu yönde gelişmektedir. Ayrıca eğitim yöntemlerinde ortaya 
çıkan yeniliklerle de eğitim faaliyeti, hem daha etkili hale gelmekte, 
hem de sonuçları daha kısa sürede alınabilmektedir. Bu ise, eğitim ve 
geliştirmenin önemini daha da arttırıcı ve önemli bir etken olmaktadır 
(http://www.jas-
khazar.org/2009122/ınsan%20kaynakları%20yonetımınde%20egıtım
%20ve%20gelıstırmenın%20onemı.pdf (22.08.2013). 
 Genel olarak eğitim, diğer bilim dallarında olduğu gibi insan 
kaynakları yönetiminde de çok önemli bir konuma sahiptir ve eğitimin 
yeri asla başka bir faktörle doldurulamaz. Son yıllarda işletmelerin 
büyük bir çoğunluğu eğitimin önemini tam olarak anlamış olmalı ki, 
bütçelerinin büyük bir kısmını eğitime ayırmaktadır. Herhangi bir 
işletmede eğitim olgusuna değer verilmiyorsa veya işletme 
bünyesinde yeteri kadar eğitimli işgören yoksa en pahalı ekipman, 
teçhizat ve diğer teknolojik araçlar kullanılsa dahi herhangi bir anlam 
ifade edilmez. Çünkü bahsedilen araçlara değer katan onları anlamlı 
hale getirip örgütün amaçları doğrultusunda kullanan eğitimli 
çalışanlardır. Eğitime önem vermeyen işletmeler her ne kadar kısa 
vadeli kârlılık ve verimlilik elde etseler de uzun vadede bu 
imtiyazlardan mahrum kalarak rakiplerine yem olmaktan başka bir 
şansları kalmaz. Teknolojik değişim ve gelişmelerin baş döndürücü 
bir hızla ilerlemesine bağlı olarak işgörenlerin yeni teknolojiyi tanıma, 
kullanma ve kendilerini teknolojiye uyarlama konusunda da eğitim 
önemli bir yere sahiptir. Çalışanın teknolojik gelişim ve ilerlemeyi 
işletmenin amaçları dâhilinde kullanabilmesi için bilgisini sürekli 
güncel tutması gerekmektedir. Günümüzde teknolojik değişimler ve 
gelişmeler son süratle artarak devam etmekte ve bunun en açık 
belirtileri faaliyet gösterilen pazarda kendini göstermektedir. 
İşletmeler yenilik ve değişimleri hemen izleyip kendilerini yeni 
şartlara uydurarak ve yeni gelişmeleri sürekli izlemelidir. Aksi halde 
rekabetin acımasız kanunlarına boyun eğmek zorunda kalacaklar. 
İşletmelerin, bu gibi durumlarla karşılaşmamaları için eğitim 
konusuna daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. İşletmelerin veya 

organizasyonların fiziki ortamı, makine teçhizat, donanım ile 
çalışanların sayısal çokluğu v.b gibi faktörler ne kadar çok ve 
mükemmel olursa olsun eğer çalışanlar kendilerini bilgi ve eğitim ile 
donatmamışlarsa ve işletme, eğitim unsurunu şirket kültürü haline 
getirmemişse işletmeden uzun vadeli başarılar beklemek hayalden 
başka bir şey olmaz söz konusu işletmenin rakipleriyle rekabet 
edebilmesi çok güç duruma gelir. Eğitim konusunu; kapalı kapıları 
açan sihirli bir anahtar gibi düşünebiliriz. Mükemmel donatılmış 
sarayı açan anahtar olmazsa o saray hiç bir anlam ifade etmez. 
Eğitimsiz işgörenlere sahip firmaların durumu örnek olarak 
verdiğimiz saraydan başka bir şey değildir, yani eğitimsiz personel de 
işletmelere maliyet ve yükten başka herhangi bir şey getirmez. 

Eğitim, etkili performans sağlamak ya da bir dizi faaliyeti 
yerine getirebilmek için bilgi, beceri, tutum ve davranışları öğrenme, 
deneyim yoluyla değiştirmek ve geliştirmek için yapılan planlı ve 
sistematik bir çaba olarak tanımlanmaktadır (Garavan, 1997:40). 
Eğitim, bilgilendirme yoluyla, tutum ve davranışları şekillendirme 
sürecidir (Uğur, 2003: 115). Eğitim, işle ilgili yetkinliklerin çalışanlar 
tarafından öğrenilmesini kolaylaştırmak için şirket tarafından 
planlanmış olan çabayı ifade etmektedir (Noe, 2008: 4).Başka bir 
tanıma göre eğitim, yeni ve mevcut çalışanlara işlerini başarıyla 
gerçekleştirmeleri için gerekli bilgi ve becerileri vermek için 
kullanılan yöntemlerdir (Dessler, 2000: 249). 
Eğitim en kısa anlatımla bir değişim sürecidir. Geniş bir tanımla 
eğitim bireylerin ya da onların oluşturduğu grupların yaptıkları 
görevleri daha etkin ve başarılı oluşlarında, onların mesleki bilgi 
ufuklarını genişleten, düşünce, rasyonel karar, davranış ve tutum, 
alışkanlık ve anlayışlarında olumlu gelişimi amaçlayan bilgi, görgü ve 
yetkinliği arttıran eğitsel eylemlerin tümüdür (Sabuncuoğlu, 2000:  
158).  

İşletmelerin kişisel, örgütsel, toplumsal vb. amaçlarına 
ulaşması,  misyon ile vizyonunu gerçekleştirmesi,  müşteri istek ve 
beklentilerini tahlil edilerek en kısa sürede minimum maliyetle 
karşılaması ile müşteriye daha iyi hitap ederek müşteri sadakatini 
kazanmaya yönelik gerçekleştirilen eğitim, işletmelerin en önemli 
konusudur. Eğitimi şirket kültürü haline getiren işletmelerde 
çalışanlara yönelik sürekli eğitim ve geliştirme programları nedeniyle 
hem işgörenin kişisel tatmin ve motivasyonu daha fazla artarken hem 
de çalışanın değişen teknoloji ve çevre şartlarına kendisini hemen 
adapte ederek işletmenin uluslararası piyasalarda daha fazla müşteri 
kitlesine ve daha fazla pazar payına sahip olmasını sağlamaktadır. Bu 
nedenlerden dolayı eğitim unsuruna rekabetin en etkili aracı gözüyle 
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bakmayan işletmeler daha işin başında mağlubiyeti kabul etmişlerdir. 
Çünkü faaliyette bulunduğumuz dönem teknoloji ve bilgi çağı olması 
nedeniyle işgörenlerin eğitimi hayati bir önem ifade etmektedir. 
Üretim faktörleri tabir edilen emek, sermaye, toprak, işgücü vb. 
araçları bir araya getiren ve bu faktörleri işletmenin amaçları 
doğrultusunda kullanıp pozitif bir değer meydana getiren hiç şüphesiz 
ki eğitimli işgörenlerdir. Bundan dolayı bir işletmenin en etkili silahı 
eğitimli işgörenlerdir. İşletmeler işgörenlerini eğitim konusunda 
sürekli takip ederek ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimi hemen 
vermelidir.  

Üretim ve işgücü giderlerini azaltmak, verimliliği ve kaliteyi 
yükseltmek eğitim ve geliştirme yoluyla mümkün olur. Çalışanların 
niteliklerinin artırılması için teknolojik değişiklik ve gelişmelere 
uyum sağlamaları da gerekmektedir. Çalışanların niteliklerini eğitimle 
geliştirerek işletmeye katkıları artırılmış olur. Bu da işletmeye artı 
değer kazandırır. İşletmelerde başlıca sosyalleştirme eğitimi, 
değişikliklere uyum eğitimi, bilgi tazeleme eğitimi ve üst düzey 
görevlere hazırlama eğitimi gibi hizmet içi eğitim yöntemleri 
uygulanmaktadır. Hizmet içi eğitimin nedenleri ve amaçları şunlardır 
(Yüksel, 2007: 200):  
 Yeni işgörenleri işe alıştırmak: Yeni işe başlayanlar bazı 
becerilere sahip olsalar dahi yeni bir iş yeni bazı becerilerin 
öğrenilmesini gerektirebilmektedir.  

Başarıyı artırmak: Özellikle, üretim maliyetleri, işgücü 
maliyetleri, kalite, verimlilik gibi konularda sayısal veriler 
değerlendirilerek mevcut başarının eğitim yöntemiyle daha da 
artırılmasına çalışılabilir.  

Aynı başarı düzeyini sürekli kılmak: Belirli bir seviyedeki 
çalışan yeni teknolojilerin gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrenip 
kendini geliştirmezse  
Zamanla “yetersizleşme” sorunu ortaya çıkar. İnsan kaynağının 
seçimi, değerlendirilmesi ve danışmanlığı iyi yapıldığında ve esnek 
bir personel politikası izlendiğinde “yetersizleşme” azalabilir. İşlerin 
yeniden tasarlanması, karar almada daha fazla mesleki katkı ve iş 
rotasyonu da yetersizleşmeyi azaltan önlemlerdendir. Bu ikinci grup 
önlemler eğitim ve geliştirme programlarına ihtiyaç duyarlar.  

İnsan kaynağını yeni işlere hazırlamak: Örgütlerde bir 
bölümdeki açık iş pozisyonu için diğer bölümlerde çalışan 
işgörenlerden faydalanmak istendiğinde genellikle ek bir eğitime 
ihtiyaç duyulmaktadır.    

Eğitim ve geliştirme faaliyetleri sayesinde, çalışanların 
öğrenme süresi azalır; iş verimliliği ve iş tatmini artar; işgörenin 
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bakmayan işletmeler daha işin başında mağlubiyeti kabul etmişlerdir. 
Çünkü faaliyette bulunduğumuz dönem teknoloji ve bilgi çağı olması 
nedeniyle işgörenlerin eğitimi hayati bir önem ifade etmektedir. 
Üretim faktörleri tabir edilen emek, sermaye, toprak, işgücü vb. 
araçları bir araya getiren ve bu faktörleri işletmenin amaçları 
doğrultusunda kullanıp pozitif bir değer meydana getiren hiç şüphesiz 
ki eğitimli işgörenlerdir. Bundan dolayı bir işletmenin en etkili silahı 
eğitimli işgörenlerdir. İşletmeler işgörenlerini eğitim konusunda 
sürekli takip ederek ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimi hemen 
vermelidir.  

Üretim ve işgücü giderlerini azaltmak, verimliliği ve kaliteyi 
yükseltmek eğitim ve geliştirme yoluyla mümkün olur. Çalışanların 
niteliklerinin artırılması için teknolojik değişiklik ve gelişmelere 
uyum sağlamaları da gerekmektedir. Çalışanların niteliklerini eğitimle 
geliştirerek işletmeye katkıları artırılmış olur. Bu da işletmeye artı 
değer kazandırır. İşletmelerde başlıca sosyalleştirme eğitimi, 
değişikliklere uyum eğitimi, bilgi tazeleme eğitimi ve üst düzey 
görevlere hazırlama eğitimi gibi hizmet içi eğitim yöntemleri 
uygulanmaktadır. Hizmet içi eğitimin nedenleri ve amaçları şunlardır 
(Yüksel, 2007: 200):  
 Yeni işgörenleri işe alıştırmak: Yeni işe başlayanlar bazı 
becerilere sahip olsalar dahi yeni bir iş yeni bazı becerilerin 
öğrenilmesini gerektirebilmektedir.  

Başarıyı artırmak: Özellikle, üretim maliyetleri, işgücü 
maliyetleri, kalite, verimlilik gibi konularda sayısal veriler 
değerlendirilerek mevcut başarının eğitim yöntemiyle daha da 
artırılmasına çalışılabilir.  

Aynı başarı düzeyini sürekli kılmak: Belirli bir seviyedeki 
çalışan yeni teknolojilerin gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrenip 
kendini geliştirmezse  
Zamanla “yetersizleşme” sorunu ortaya çıkar. İnsan kaynağının 
seçimi, değerlendirilmesi ve danışmanlığı iyi yapıldığında ve esnek 
bir personel politikası izlendiğinde “yetersizleşme” azalabilir. İşlerin 
yeniden tasarlanması, karar almada daha fazla mesleki katkı ve iş 
rotasyonu da yetersizleşmeyi azaltan önlemlerdendir. Bu ikinci grup 
önlemler eğitim ve geliştirme programlarına ihtiyaç duyarlar.  

İnsan kaynağını yeni işlere hazırlamak: Örgütlerde bir 
bölümdeki açık iş pozisyonu için diğer bölümlerde çalışan 
işgörenlerden faydalanmak istendiğinde genellikle ek bir eğitime 
ihtiyaç duyulmaktadır.    

Eğitim ve geliştirme faaliyetleri sayesinde, çalışanların 
öğrenme süresi azalır; iş verimliliği ve iş tatmini artar; işgörenin 

kendisine güveni artar; işgörenin işletmeye karşı olumlu duygular 
geliştirmesini sağlar; işe devamsızlık azalır; örgütte süreklilik ve 
esneklik sağlanır; ayrılan çalışanların yerine geçecek olası personelin 
önceden eğitilmesi ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır (Yüksel, 
2007: 198-211).  İnsan kaynakları yönetiminde uygun nitelikte 
kişilerin işe alımının yanı sıra hali hazırda çalışan personelin 
donanımının da sürekli güncel tutulması önemlidir. Bu yüzden 
örgütler, personellerinin eğitim alanındaki ihtiyaç ve açıklarını 
belirlemeli, belirlemenin ardından bu alanda gerekli plan ve 
programları hazırlamalı ve bu programları çeşitli eğitimlerle hayata 
geçirmelidir (Çağlayan, 2015: 16). Eğitim programlarında etkinlik ve 
verimlilik ancak sistemli bir çalışma ile mümkündür. Eğitim sürecinin 
birbiri ile irtibatlı üç aşamada ele alabiliriz (Çağlayan, 2015: 16): 

 
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;  
Eğitim ihtiyaçları genellikle organizasyon içerisinde yapılan 

gözlem, görüşme, anket ve yazılı belgelerin incelenmesi ile 
gerçekleştirilir. Bu sayede çalışanların yaptıklar iş ile ilgili bilgi 
seviyeleri belirlenir. Elde edilen bu veriler ışığında personele 
verilecek eğitimlere karar verilir.  

Belirlenen ihtiyaçlara göre eğitim programlarının 
geliştirilmesi ve eğitimi verilmesi;  

Eğitimin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli eğitim 
ortamının sağlanması, öğrenme konuları ve öğrenme ilkeleri, eğitim 
yöntemleri ile eğitim araç ve gereçlerinin belirlenmesi, eğitimin ne 
zaman yapılacağı ve ne kadar süreceği eğitim programı geliştirme 
aşamasında ele alınır. Bu çerçevede iş görenlere belirlenen eğitim 
verilir.  

Eğitim programlarının değerlendirilmesi;  
Eğitimin değerlendirmesi, eğitim alan iş görenlerin, eğitim 

öncesi ve sonrası performanslarının karşılaştırılması ve ulaştıkları 
performans düzeylerinin, iş görenlerin yaptıkları işle ve de örgütün 
amaçlarını ilişkilendirerek eğitim sonuçlarının saptanması için yapılan 
sistematik bir çalışmadır.  

Eğitim ihtiyacı analiz edildikten sonra eğitimim içeriği 
planlanır, sonrasında geleneksel veya e-öğrenme yöntemleri 
kullanılarak eğitimler gerçekleştirilir (Geylan, 2013: 91-108): 
Geleneksel eğitim yöntemleri;  

İş başı yöntemleri  
-Yönetici gözetiminde eğitim  
-İşe alıştırma eğitimi 
-İş rotasyonu 
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-Takım çalışması   
-Yetki göçerimi 
-Eğitim formeni aracılığıyla eğitim  

 
İş dışı yöntemler 

-Konferans, seminer ve kurslar 
-Açık hava eğitimleri 
-T grup  
- Örnek olay 
-Rol oynama  
-İşletme oyunu  
-Beklenen sorunlar  
-Eş benzetim    

 E- öğrenme yöntemleri  
-Senkron e-öğrenme  
-Asenkron e-öğrenme 

İşletmelerin müşteri gözündeki konumu ile ilgili işletmelerin 
işgören eğitimine verdiği değer arasında doğru yönlü bir ilişkiden söz 
edilebilir. Yani işgören eğitimine önem veren organizasyonlar 
dolayısıyla müşteriye de önem verdiklerini göstermiş olurlar. Çünkü 
organizasyonda yapılan tüm faaliyetler müşteri için yapılır,  Düşük 
maliyetli ve yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri talep eden müşteri 
olduğu için işletmelerin müşteri odaklı stratejiler izleyerek rakiplerine 
göre daha avantajlı duruma gelmeleri işgören eğitimi ile mümkün 
olmaktadır. İşletmelerin işgörenlerine değer verdiklerinin en temel 
göstergesi, çalışanlarını sürekli eğitim programlarına dahil ederek 
ihtiyaç duydukları noktalarda eğitmeleridir. Bu sayede işletmelerin 
pazar paylarını artırmaları, verimlilik, karlılık ve işletmenin müşteri 
nazarında olumlu bir konuma gelmesi sağlanır. Eğitimli bir işgören 
müşteri zihninde olumlu bir iz bıraktığı için işletmeye olan müşteri 
sadakati artmaktadır. Eğitim faaliyetini önemseyen işletmeler, pazar 
veya piyasadaki müşteri hedef kitlesi tarafından imtiyazlı bir konuma 
gelir.   

V.İŞ GÖREN EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 
 İşletmede yapılan eğitim, çalışanın performansını yükseltmek 
için ihtiyaç duyulan, bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. 
Günümüzde, özellikle teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi 
ve yönetim fonksiyonunun çok karmaşık bir hal alması, iş görenlerin 
eğitilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Belli bir eğitim programına 
katılmaksızın, çoğu zaman yeterli bir performans elde etmek imkânsız 
gibidir. A.B.D.’de Northom uçak firmasında yapılan bir araştırmada 
personel gerekli eğitime tabi tutulmuş ve ertesi yıl; üretimde % 17 
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-Takım çalışması   
-Yetki göçerimi 
-Eğitim formeni aracılığıyla eğitim  

 
İş dışı yöntemler 

-Konferans, seminer ve kurslar 
-Açık hava eğitimleri 
-T grup  
- Örnek olay 
-Rol oynama  
-İşletme oyunu  
-Beklenen sorunlar  
-Eş benzetim    

 E- öğrenme yöntemleri  
-Senkron e-öğrenme  
-Asenkron e-öğrenme 

İşletmelerin müşteri gözündeki konumu ile ilgili işletmelerin 
işgören eğitimine verdiği değer arasında doğru yönlü bir ilişkiden söz 
edilebilir. Yani işgören eğitimine önem veren organizasyonlar 
dolayısıyla müşteriye de önem verdiklerini göstermiş olurlar. Çünkü 
organizasyonda yapılan tüm faaliyetler müşteri için yapılır,  Düşük 
maliyetli ve yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri talep eden müşteri 
olduğu için işletmelerin müşteri odaklı stratejiler izleyerek rakiplerine 
göre daha avantajlı duruma gelmeleri işgören eğitimi ile mümkün 
olmaktadır. İşletmelerin işgörenlerine değer verdiklerinin en temel 
göstergesi, çalışanlarını sürekli eğitim programlarına dahil ederek 
ihtiyaç duydukları noktalarda eğitmeleridir. Bu sayede işletmelerin 
pazar paylarını artırmaları, verimlilik, karlılık ve işletmenin müşteri 
nazarında olumlu bir konuma gelmesi sağlanır. Eğitimli bir işgören 
müşteri zihninde olumlu bir iz bıraktığı için işletmeye olan müşteri 
sadakati artmaktadır. Eğitim faaliyetini önemseyen işletmeler, pazar 
veya piyasadaki müşteri hedef kitlesi tarafından imtiyazlı bir konuma 
gelir.   

V.İŞ GÖREN EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 
 İşletmede yapılan eğitim, çalışanın performansını yükseltmek 
için ihtiyaç duyulan, bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. 
Günümüzde, özellikle teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi 
ve yönetim fonksiyonunun çok karmaşık bir hal alması, iş görenlerin 
eğitilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Belli bir eğitim programına 
katılmaksızın, çoğu zaman yeterli bir performans elde etmek imkânsız 
gibidir. A.B.D.’de Northom uçak firmasında yapılan bir araştırmada 
personel gerekli eğitime tabi tutulmuş ve ertesi yıl; üretimde % 17 

artış, Çalışma zamanında % 22 azalma, fire malzemede %27 azalma, 
iş kazalarında %45 azalma gibi sonuçlar elde edilmiştir 
(http://www.plturkey.org/yazilar_detay.asp?id=42).(23.08.2013) 

İşletmelerin daha fazla müşteriye hitap ederek hedef kitlesini 
artırması, müşterinin işletmeye olan sadakatinin artması,  işletmelerin 
uluslararası piyasalarda daha fazla pay sahibi olması, üretimin daha 
başında departmanlar arası problemlerin azaltılarak yinelenen 
işlemlerin azaltılması nedeniyle düşük maliyetli ve yüksek kaliteli 
ürünlerin meydana gelmesi amacıyla işgören eğitimine hayli önem 
verilmesi gerekmektedir. Eğitimli işgören istihdam edilmediği ya da 
işletmeler eğitime öz kültürleri mantığıyla bakmadıkları zaman bu 
durumların aksi yaşanacağı için işletmelerin rekabet edebilirlik güçleri 
çok sınırlı olup mahalle bakkalının performansından öteye 
gidilemeyecektir.  

Her şeyde olduğu gibi eğitimde de sürekliliğin olması şarttır. 
İnsan yaşamı, hayatı ve yapısı itibari ile her şey ile alakadardır. İnsan 
nasıl ki her gün ekmek, su, ve havaya ihtiyaç hissetmektedir. Öyle de 
insanın yenilik ve teknolojik değişimlere ayak uydurabilmesi ve 
gelecekteki sorunlarla başa çıkabilmesi için sürekli eğitime ihtiyaç 
duymaktadır. Yani eğitim tek seferlik kullanılıp atılacak bir şey 
değildir. Kendisini eğitimle donatmayan işgören su verilmeyen ağaça 
benzer, belli bir müddet sonra ne kendisine ne de başkalarına faydası 
dokunur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sürekli eğitimdeki temel 
amaç işgören bilgilerinin güncel tutulması, çalışanların bilgi ve 
deneyimlerini sürekli eğitimle geliştirerek kendilerini çağa uydurmayı, 
böylelikle hem işletme bünyesinde takdir edilme hislerini doyurarak 
kişisel tatmin ve motivasyonunu artırırken hem de işletmenin rekabet 
edebilirlik gücünü 
yükseltmektedir. Sürekli eğitim kamu sektörüne göre özel sektörde 
daha fazla önemsenmektedir. Özel sektörde eğitim bütçesinin daha 
fazla olması, rekabet koşullarının çok çetin olması, çalışma süresi 
içerisinde eğitime ayrılan sürenin daha fazla olması,  eğitime daha 
fazla ihtiyaç duyulması ile eğitim olgusunun öneminin daha iyi 
anlaşılması ve taklit edilemeyecek tek faktörün insan kaynağının 
olduğu daha iyi anlaşılması ile özel sektörde eğitime daha fazla önem 
verilmekte ve ihtiyaç duyulmaktadır. 

İşletmelerde önemli bir faaliyet olan eğitimin işletmenin 
etkinliği ve verimliliği üzerindeki etkisi büyüktür. Eğitimin 
amaçlarının belirlemesinde, temel olarak işletme amaçlarına 
ulaşmanın yanında toplumsal ve bireysel amaçlara da katkıda 
bulunmayı hedeflenmektedir. Bu doğrultuda eğitimin bazı amaçlarını 
şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır (Kaya, 2014: 44): 
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-Çalışanlara iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmak 
ve mevcut olan özelliklerini geliştirmek, 
-Çalışanların işe uyum göstermesini sağlamak ve çalışan devrini 
azaltmak, 
-Çalışan sağlığı ve iş güvenliğini korumak,  
-Çalışanların işletmeye ve yönetime olan güven duygusunu 
geliştirmek, işe karşı motive olmalarını sağlamak,  
-Çalışanların gelişimini destekleyerek kariyerlerinde ilerlemelerine 
fırsat vermek,  
-Çalışanların işletmeye karşı olumlu tutum duymalarını sağlamak,  
-Çalışanların işlerinden memnuniyetlerini sağlamak ve arttırmak, 
-İşletme amaçları ile çalışan amaçlarını uyumlaştırmak, 
-İşletme verimliliğini sağlamak. 

İşletmeler tarafından yürütülen eğitim uğraşılarından beklenen 
amaçlar genel bir değerlendirme içinde, ekonomik amaçlar ve sosyal 
insancıl amaçlar olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir 
(Sabuncuoğlu, 128-129): 

 
Ekonomik Amaçlar 
Eğitimin ekonomik amacı “üretim için eğitim” sözüyle 

özdeşleşir. Bu amaç sanayi devrimi yapıldığından bu yana 
işletmelerde mal veya hizmet şeklinde belirlenen üretimi en düşük bir 
maliyetle en yüksek düzeye ulaştırmak bir diğer deyişle üretimde 
optimal noktaya varmak şeklinde saptanır. Tüm ekonomik 
göstergelerin üretim ve rantabilitenin maksimize edilmesine 
yöneltildiği bu anlayış içinde eğitim temel felsefesinin ekonomik 
amaçlarla belirlenmesine bir ölçüde doğal karşılamak gerekir. Böyle 
bir espri içinde işletme kendi yöneticisini ve iş göreni eğitime tabi 
tutmakla insanı verimliliğe ve kaliteli üretime endekslemiş olmaktadır. 
    

İşletmenin Eğitimden Beklediği Ekonomik Amaçlar Şöyle 
Özetlenebilir:       
-Üretim Artışı,       
   
-Kalite Artışı       
            
-Maliyetlerde Düşme,             
                
-Standardizasyonu Sağlama,     
    
-Zamanda Tasarruf,      
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-Çalışanlara iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmak 
ve mevcut olan özelliklerini geliştirmek, 
-Çalışanların işe uyum göstermesini sağlamak ve çalışan devrini 
azaltmak, 
-Çalışan sağlığı ve iş güvenliğini korumak,  
-Çalışanların işletmeye ve yönetime olan güven duygusunu 
geliştirmek, işe karşı motive olmalarını sağlamak,  
-Çalışanların gelişimini destekleyerek kariyerlerinde ilerlemelerine 
fırsat vermek,  
-Çalışanların işletmeye karşı olumlu tutum duymalarını sağlamak,  
-Çalışanların işlerinden memnuniyetlerini sağlamak ve arttırmak, 
-İşletme amaçları ile çalışan amaçlarını uyumlaştırmak, 
-İşletme verimliliğini sağlamak. 

İşletmeler tarafından yürütülen eğitim uğraşılarından beklenen 
amaçlar genel bir değerlendirme içinde, ekonomik amaçlar ve sosyal 
insancıl amaçlar olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir 
(Sabuncuoğlu, 128-129): 

 
Ekonomik Amaçlar 
Eğitimin ekonomik amacı “üretim için eğitim” sözüyle 

özdeşleşir. Bu amaç sanayi devrimi yapıldığından bu yana 
işletmelerde mal veya hizmet şeklinde belirlenen üretimi en düşük bir 
maliyetle en yüksek düzeye ulaştırmak bir diğer deyişle üretimde 
optimal noktaya varmak şeklinde saptanır. Tüm ekonomik 
göstergelerin üretim ve rantabilitenin maksimize edilmesine 
yöneltildiği bu anlayış içinde eğitim temel felsefesinin ekonomik 
amaçlarla belirlenmesine bir ölçüde doğal karşılamak gerekir. Böyle 
bir espri içinde işletme kendi yöneticisini ve iş göreni eğitime tabi 
tutmakla insanı verimliliğe ve kaliteli üretime endekslemiş olmaktadır. 
    

İşletmenin Eğitimden Beklediği Ekonomik Amaçlar Şöyle 
Özetlenebilir:       
-Üretim Artışı,       
   
-Kalite Artışı       
            
-Maliyetlerde Düşme,             
                
-Standardizasyonu Sağlama,     
    
-Zamanda Tasarruf,      
   

-Fire ve Iskartaların Azalması,     
   
-İş Kazalarının Azalması     
           
-Makinelerin Rasyonel Kullanımı    
              
-Devamsızlık ve Personel Devir Hızının Düşmesi,  
    
-Daha Az Personelle Çalışma,     
   
-Bakım Giderlerinde Azalma,     
    
-İş Metotlarında Gelişme,     
    
-Fazla Mesaide Azalma      
   
-Hatalarda Azalma      
          
-Denetim Maliyetlerinde Azalma,    
    
-Harcanan Malzemede Azalma,     
           

Sosyal İnsancıl Amaçlar    
 Eğitim sadece işletmenin ekonomik amaçlarına hizmet eden 
bir süreç değildir. Aynı zamanda eğitim, işletmede çalışan insanlara 
da dolaylı ve dolaysız biçimde katkı sağlayan bir süreçtir. Bir 
işletmede uygulanan eğitsel çalışmalar insana yatırım demektir. 
İşletmeler varlılarını toplumun bireylerine borçludurlar. İnsan üretilen 
malı satın alır, işletmeye emeğini katar, işletmelerin gelişmesini 
sağlar. Bu nedenle insanlar işletmelerin hizmetinde değil işletmeler 
insanın hizmetinde olmalıdır.   

Bir diğer yazara göre eğitimin amaçlarını şöylece 
sıralayabiliriz (Can,  Akgün ve Kavuncubaşı,  2001: 194): 
-Verimliliği yükseltmek,     
      
-Performansı artırarak çalışanların güdülenmesini artırmak, 
    
-Personeli üst kadrolara hazırlayarak eleman ihtiyacını örgüt içinde 
sağlamak,  
-İş kazalarını ve işten kaynaklanan şikâyetleri ve hataları azaltmak,
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-Örgüte dinamizm ve saygınlık kazandırmak,   
   
-Örgüt yapısını dış çevreden gelen değişimlere karşı esnek hale 
getirmek,   
-Kişiler ve bölümler arası iletişime katkıda bulunmak,  
   
-Yöneticilerin denetim ve nezaret yüklerini azaltmak. 

Yukarıda bahsedilen işgören eğitiminin amaçlarına dayanarak 
kamu veya özel sektörde işgören eğitimine fazla önem verilmesi, 
kurumların veya işletmelerin iş görenlerinden çok büyük 
beklentilerinin olmasındandır. Özellikle özel sektörün kâr elde etmek 
amacı olduğu göz önüne alındığında bu nokta daha iyi anlaşılır.  

Yukarıdaki maddelere ek olarak iş gören eğitiminden 
beklenen diğer bazı amaçlar şunlardır: 
-İleride ihtiyaç duyulan işgörenin işletmenin kendi bünyesinden temin 
edilmesi, 
-Rakiplerimiz karşısındaki en etkili aracın işgörenin eğitilmesinin 
olduğunun fark edilmesi  
-Karar alma sürecine işletme bünyesinde çalışan en alt kademedeki 
işgörenin de sürece dahil edilmek istenmesi, 
-İşletme bünyesinde fark edilen herhangi bir problemin ancak işletme 
bünyesinde çalışan eğitimli işgören vasıtasıyla çözülebileceği, 

Bahsedilen amaçlardan dolayı işletmeler eğitime büyük önem 
vermek zorundadır.  
 

Sonuç 
İnsan kaynakları yönetimi, işletme için gerekli insan 

kaynağının temin edilmesi, uygun işgörenin seçimi, eğitimi gibi 
noktalarda insana yönelik faaliyetlerden sorumludur. Modern insan 
kaynakları yönetiminden önceki dönemlerde örgütler işgöreni sadece 
kaynak ve makine gibi görerek,  motivasyonu, tatmini, beklentileri ile 
kişisel ve sosyo-psikolojik özellikleri gözardı edilmiştir.  

Günümüzün teknoloji ve bilgi çağı olması sebebiyle 
işletmeler, klasik üretim faktörlerinden farklı olarak insan unsuruna 
sermaye ve gelir gözüyle bakmalıdır. Çünkü insan kaynakları 
yönetiminde teknolojiyi üreterek kullanan, rakiplere karşı rekabet 
üstünlüğünün sağlanması, pazarda öncü olma ve müşteri sadakatinin 
elde edilmesi, işletmenin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesinin en 
etkin yolu, işletmeler için insan kaynaklarının etkin kullanımı, uygun 
işgörenin temin edilmesi, örgütün misyon vizyon ve stratejik amaçları 
doğrultusunda eğitilmesi ile mümkün olacaktır. Teknolojiyi üreterek 
kullanan ve teknolojiyi tüm örgütün lehine çevirecek kaynağın insan 
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-Örgüte dinamizm ve saygınlık kazandırmak,   
   
-Örgüt yapısını dış çevreden gelen değişimlere karşı esnek hale 
getirmek,   
-Kişiler ve bölümler arası iletişime katkıda bulunmak,  
   
-Yöneticilerin denetim ve nezaret yüklerini azaltmak. 

Yukarıda bahsedilen işgören eğitiminin amaçlarına dayanarak 
kamu veya özel sektörde işgören eğitimine fazla önem verilmesi, 
kurumların veya işletmelerin iş görenlerinden çok büyük 
beklentilerinin olmasındandır. Özellikle özel sektörün kâr elde etmek 
amacı olduğu göz önüne alındığında bu nokta daha iyi anlaşılır.  

Yukarıdaki maddelere ek olarak iş gören eğitiminden 
beklenen diğer bazı amaçlar şunlardır: 
-İleride ihtiyaç duyulan işgörenin işletmenin kendi bünyesinden temin 
edilmesi, 
-Rakiplerimiz karşısındaki en etkili aracın işgörenin eğitilmesinin 
olduğunun fark edilmesi  
-Karar alma sürecine işletme bünyesinde çalışan en alt kademedeki 
işgörenin de sürece dahil edilmek istenmesi, 
-İşletme bünyesinde fark edilen herhangi bir problemin ancak işletme 
bünyesinde çalışan eğitimli işgören vasıtasıyla çözülebileceği, 

Bahsedilen amaçlardan dolayı işletmeler eğitime büyük önem 
vermek zorundadır.  
 

Sonuç 
İnsan kaynakları yönetimi, işletme için gerekli insan 

kaynağının temin edilmesi, uygun işgörenin seçimi, eğitimi gibi 
noktalarda insana yönelik faaliyetlerden sorumludur. Modern insan 
kaynakları yönetiminden önceki dönemlerde örgütler işgöreni sadece 
kaynak ve makine gibi görerek,  motivasyonu, tatmini, beklentileri ile 
kişisel ve sosyo-psikolojik özellikleri gözardı edilmiştir.  

Günümüzün teknoloji ve bilgi çağı olması sebebiyle 
işletmeler, klasik üretim faktörlerinden farklı olarak insan unsuruna 
sermaye ve gelir gözüyle bakmalıdır. Çünkü insan kaynakları 
yönetiminde teknolojiyi üreterek kullanan, rakiplere karşı rekabet 
üstünlüğünün sağlanması, pazarda öncü olma ve müşteri sadakatinin 
elde edilmesi, işletmenin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesinin en 
etkin yolu, işletmeler için insan kaynaklarının etkin kullanımı, uygun 
işgörenin temin edilmesi, örgütün misyon vizyon ve stratejik amaçları 
doğrultusunda eğitilmesi ile mümkün olacaktır. Teknolojiyi üreterek 
kullanan ve teknolojiyi tüm örgütün lehine çevirecek kaynağın insan 

olduğunun farkına varılmış olmalı ki işletmelerin çoğu insan 
kaynakları ile işgören eğitimini örgütün felsefesi haline getiren 
politikalar izlemektedir. Rekabette üstünlüğün temel unsurlarından 
olan teknolojiden tam manasıyla faydalanmanın tek şartı insan 
kaynaklarının eğitilmesi ile mümkündür.  

İşgören eğitimi sayesinde işgörenin tatmin düzeyi artarken 
şirkete olan bağlılığı artmakta ve örgüt bünyesinde üretilen mal veya 
hizmetin nihai tüketicisi olan müşteri nazarında organizasyonun 
değerinin anlaşılması sonucu işletme markalaşmaktadır. Markalaşan 
işletmelerin istihdamı ortaya çıkarması ve işsizlik konusuna çözüm 
bulmaya yönelik faaliyetleri de önem ifade eder. İşgören eğitimi adeta 
sihirli bir değnek gibi getirdiği tatmin, verimlik sayesinde işletmelerin 
zenginleşmesini sağlarken, istihdamın genişletilmesi ve işsizliğin 
azaltılması sonucu ülkelerin milli ekonomisinin güçlenmesine 
yardımcı olmaktadır. Eğitimsiz personelleri barındıran firmaların 
rekabet şansları olmadığı için yenilgiyi ilk başta kabullenmiş sayılır. 
Bundan dolayı rekabetin ve başarının vazgeçilmez faktörü eğitim 
sayılabilir.  
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