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ÖNSÖZ

2000’li yıllara geldik. Yeni bir bin yılın başında, ülkemize 
baktığımızda, ekonomik hayatımızdaki dinamizmden etkilenme
mek elde değil.

Düşünün ki yetmiş yılı aşmış Cumhuriyet döneminde ağır ak
sak gitmiş bir ekonomi, son onbeş yıl içinde şaha kalkmış. Ülkenin 
batısına sıkışmış ekonomik hareketlilik, dalga dalga ülkenin içleri
ne doğru akıyor.

Öte yandan şirketlerimize baktığımızda, devlet desteği ve güm
rük duvarlarıyla korunmaya çalışırken, bugün gerek iç piyasada 
gerekse dış piyasada söz sahibi oluyorlar. 1900 ’lerin başlarında ya
pılan silahlı savaşlar ekonomik alana kaydı. Bu öyle bir savaş ki, 
coğrafi sınırlan aşmış, hem ülkemizde hem de dünyanın öbür 
ucunda herhangi bir yerde sürebiliyor. Eskiden “Sıcak Savaş” deni
len savaşın adı değişti ve “Rekabet” adını aldı. Öyle bir rekabet var 
ki, her yönümüzle mükemmel olmamız gerekiyor.

Biz bu kitapta, mükemmelliklerin kaynağı ile ilgili uzun bir 
yolculuğa uzanacağız. Yani insan unsurunu ele alacağız.

Her ne kadar mükemmeli yaratmak için mükemmel teknoloji
ler kullanmak istesek de, o mükemmel teknolojiyi yaratan ve kulla
nan kaynağın da, mükemmel olması gerekiyor, işte o kaynağın bu
lunmasına ve gelişmesine ilişkin konuşacağız.
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Tevfik Fikret’in şu dörtlüğünü anmadan yapamayacağım : 
“Alet işler el öğünür derler,
Karımayın, işitin de inanmayın,
El tutarsa yürür saban 
Eldir sabanı da yapan. ”
Tevfik Fikret’in “el” diye bahsettiği şey aslında insandır, insa

nın beynidir. Yaptığımız amansız ekonomik savaşta bizi ayakta tu
tacak “el”in çok güçlü olması gerekiyor. Burada o güçlü ellere na
sıl sahip olacağımızı konuşacağız. Uzun bir yolculuk yapacağız. 
Başarıya ulaşmak için bu yolculuğu yapmak zorundayız.

Bu yolculukta her biri ayrı bir ordu olan şirketlerimizin en de
ğerli kaynağı olan “insan Kaynağı”nı konuşacağız. Bu kaynağı 
nasıl bulacağımızdan başlayıp, bizle birlikte nasıl savaşacağını öğ
retene kadar gideceğiz.

inanıyorum ki bu yolculuk çok yararlı olacak.

Mehmet ÖNER



GİRİŞ

Bir şirketin sahibi olabilirsiniz;
Eleman alımında yapacağınız hatalar şirketinize ve size 

çok şeyler kaybettirir, çok şeyler de kazandırır.
Kayıplarınız; verimlilik, zaman, işlerinizin aksaması, kı

sacası paradır. Kazancınız ise hiç de hayra alamet şeyler de
ğildir: Gereksiz kızgınlıklar, yapacağınız gereksiz masraflar, 
kısaca stres sahibi olmanızdır.

Aslında para kazanmak amacıyla kurduğunuz veya iş
lettiğiniz şirketinizi korumak için yapacağınız ilk şey, onu 
em anet edecek nitelikli kişileri istihdam etmektir.

Bir şirkette yönetici olabilirsiniz;
Size yaşatmanız ve geliştirmeniz için em anet edilmiş 

şirketi çok güç durum lara düşürebilirsiniz. Şirketiniz belki 
bir iki küçük hata ile etkilenmeyecek kadar büyük olabilir. 
Ama unutmayın ki, yapacağınız iyi bir seçme sizin övünç 
kaynağınız ve perform ansınızın değerlendirilm esinde 
olumlu puanınız olacakür.

İşte tüm bunların başınıza gelmesini önlemek için, ya
pacağınız eleman alma işlemlerinizde sistematik ve planlı 
olarak çalışmanız gerekmekte.
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Bu kitapta anlatmaya çalışacağımız program, eleman 
alma ve yerleştirme sürecinin her adım ında her zaman en 
iyi kararı vermenize yardım edecektir.

Burada, kendi sistematik seçme programınızı yapmak 
için, adım adım takip edeceğiniz yolları bulabileceksiniz. 
Bu program ın ana başlıkları;

• Eleman Araştırması ve İş İlanları,
• İş Tanımları ve Profilleri,
• Başvurulan Değerlendirme,
• İş Görüşmeleri,
• Karar Verme Aşamaları,
• Oryantasyon, 

şeklinde sıralanabilir.
Bu başlıkları kısaca açarsak;
İş Tanımlan ve Profilleri:
İnsan Kaynakları bölüm ünün, şirketinizde her pozis

yon için bir iş profili meydana getirmesi için rehberlik. Her 
adayın özgeçmiş, deneyim ve kişisel karakterinin değerlen
dirilmesi için gerekli kriterlerin incelenmesi.

Eleman Araştırması ve Iş İlanları:
Aradığınız yeteneklerin araştırılması ve dikkatlerinin 

çekilmesi, duyuru araçlarının etkili şekilde kullanılması ve 
dikkatle incelenmesi, niteliksiz başvuruların doğru üslupla 
ayıklanması, dolayısıyla şirketinizin başansı.

Başvurulan Değerlendirme:
Aday havuzunuz, şartlannıza uygun hale gelecek şekil

de nasıl daraltılacak, işe alma işleminizin her aşamasında 
neler incelenecek, incelemenizin geçerlilik ve güvenilirliği 
nasıl sağlanacak ve geliştirilecek.
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Iş Görüşmeleri:
Hazır olarak verilecek görüşme rehberindeki sorular 

ve örnek diyaloglar, konuyla ilgili kişisel özellik ve deneyimi 
derinlemesine araştırmak için nasıl kullanılacak, soruları
nıza verilecek basmakalıp cevaplar nasıl bertaraf edilecek, 
çok dikkatli ve yerinde sorular sorarak, ihtiyacınız olan bil
giyi öğrenerek görüşmenin kontrolü nasıl sağlanacak. Bu 
aşamada kararınıza rehberlik etmek üzere beden dilinden 
nasıl yararlanılacak.

Karar Verme Aşamaları:
Hangi görüşme yöntemi en iyi sonucu verecek, adayla

rın gerçek niteliğini ortaya çıkaracak ve zaaflarınıza karşı si
zi koruyacak hangi kritik faktörler dikkate alınacak.

Oryantasyon:
İşe aldığınız yeni elemanınıza oryantasyon ve izleme 

programı yapmanız için gerekçeler, oryantasyon programı
nı yaparken dikkate alınacak konular, örnek oryantasyon 
programı. Yeni elemanınız işinde en iyi performansı gös
termesi için ilk aylarda nasıl izlenecek.

Bu kitapta, işe alma sürecinizi belirli bir programa gö
re planlı bir şekilde uygulayabilmeniz için ihtiyacınız olan 
şeyleri bulabilirsiniz. Böylece yöneticilerin ve insan kaynak
ları uzmanlarının görüşme ve seçme pratiklerini standart 
hale getirecek ve doğru tahmin ile en iyi değerlendirmeyi 
yapmalarını sağlayabileceksiniz.

Doğru işe doğru eleman seçiminde, size her zaman yar
dım edecek önerileri, rehberliği ve işe alma tekniklerini bu
lacaksınız.

Bu keşif yolculuğunda hepinize başarılar.





• _
“insan Kaynakları” Kavramı 

Tarihçesine Kısa Bir Bakış
(Dünyada)

Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki dönem de, personel 
etkinliklerine, yani çalışanlar için olumlu ve destekleyici bir 
ortam  yaratılmasına, zaman ve para harcama düşüncesi, iş
verenlere gereksiz gelirdi. İşgücü ucuz ve bol olduğundan 
şirkete yeni elemanlar çekmek diye bir sorun yoktu. Ancak, 
ABD’nin savaşa girmesiyle bu durum  değişmeye başladı. 
D ört milyondan fazla insan orduya katıldı, Avrupa’dan gel
miş olan göçm enler savaşmak için ülkelerine döndü ve 
Amerika’ya göçmen akışı hem en hem en durdu. İşçiler üc
retlerin düşüklüğüne ve dayanılmaz çalışma koşullarına 
karşı mücadele etmek için sendikalaştılar. Deneyimsiz ve 
hiçbir şey talep etmeyen işçi artık geçmişte kalmıştı.

1920’lerde, Amerika’da, Taylor ve Weber’le başlayan ve 
insanı sadece parayla teşvik edilen bir “makina-varlık” ola
rak gören klasik yönetim görüşü, 1930’lardan itibaren yeri
ni, yönetimde kişisel ilişkilerin hakim olduğu insancıl bir 
görüşe bırakmıştır.

Yönetim biliminde insan ilişkileri ekolünün ortaya çıkı
şı, Elton Mayo ve arkadaşlarının Chicago yakınlarındaki


