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IV 

G t R t S 

Ulkemizde sigorta i9letmeciligi ile ilgili yaz1l

m1e kitaplar1n say1s1 cok azdir. Genelde teknik icerigi 
olan bu kitaplar aras1nda sigorta i9letmelerinin en onem

li girdisi olan personele yonelik yayinlara pek rastlan1l

mamaktad1r. Halbuki sigorta ieletmeleri icin onemli bir 

maliyet unsuru olan personelin, ieletmeye a11nmas1, ielet

mede kalmalar1n1n saglanmas1, organizasyonu, ieletmenin 

kaderini belirleyen en onemli etkendir. Bu nedenle bu tilr 

ieletmelerde personelle ilgili literature de ihtiyac duyu

lur. Cal19mam1n bu konuda olmas1 sigorta ieletmelerine az 
da olsa yararl1 olabilecegime inanmamdan kaynaklanmaktadir. 

Sigorta ieletmeleri teknik yonil agir basan dolay1-

s1yle personelin baz1 niteliklere sahip olmas1n1 gerekti~ 

ren hizmet ieletmelerindendir. istenilen nitelige sahip 

elemanlarin iee a11nmas1, i9letmede kalmalar1n1n saglanma

s1, personel fonksiyonlar1na verilen onem ile ilgilidir. 

Personel departman1n1n iyi organize edilmesi, fonksiyonla
rin bilimsel esaslar dahilinde geregi gibi yerine getiril

mesi, cagdae ieletme yonetimine ulaemak isteyen gilnilmilz 
sigorta ieletmeleri icin vazgecilmez bir gerekliliktir. 

Sigorta isletmelerinde personel ielevinin organi

zasyonu ile ilgili caliemam Uc bolilmden olusmaktadir. 

Birinci bolilmde personel yonetimi ve departman1n1n 

tarihsel gelieimi, tanimlar ile birlikte onemi de anlat1l

maktad1r. 

ikinci bolilmde, sigorta isletmelerine deginilerek, 

kurulueu, organizasyon cal1smalar1 ile departmanda yap1-

lan islerle ilgili aciklamalar bulunmaktadir. 
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UcUncU bolUmde ise, sigorta i9letmelerindeki perso

nel departman1 fonksiyonlarJ.n1n orgUtlendirilmesi ba9l1g1 

altinda zaman zaman uygulamadaki durumlarina da yer veri

lerek fonksiyonlar ac1klanmaya cal191ld1. Departmanin ic 

orgiltlendirilmesi ile personel yoneticisinin gorev ve so

rumluluklar1 da ayrica belirlenmeye cal191ld1. Bu bolUmde 

sigorta i9letmelerinde personel ielevlerini yilrilten birim 

yoneticilerinin rol bilincini ve i9letmeyle rol cat19mas1-

n1n olup olmad1g1n1 anlamaya yonelik haz1rlanm19 kilcUk 

bir ara9t1rma da bulunmaktad1r. 



1. PERSONEL FONKSlYONU KAVRAMI VE PERSONEL 
DEPARTMANININ ORGAN1ZASYON 1C1NDEK1 ONEM1 

1.1. TANIMSAL YONEL1M 

Yonetim kavrami, bir asirdan beri geli9mekte 

olan bir kavrarndir. Kavrarnin yeni olu9unun nedeni endilst

ri devrirnine kadar ilretirne yonelik bilyilk kurulu9lar1n ol

rnarnas1d1r. Ancak gecrnis caglarda da yoneten ve yonetilen 

kisi ve gruplar1n olusu yonetirnin insanl1k kadar eski ol

dugunu bize gostermektedir (1). 

Tarihsel gelisirni arast1rd1g1m1zda, endilstri dev

rirni oncesi illke insanlar1n1n bilyilk cogunlugunun tar1m 

sektorilnde cal1st1g1n1 gormekteyiz. Endilstrilesme ile be

raber mal ve hizrnet ilreterek kar saglayan kuruluslarin 

hizla gelieip bilyilrnesi tar1m sektorilnde cal1san nilfusun 

sanayi ve hizrnet sektorilne gecrnesini nedenlemistir. Eko

nominin ana kaynaklar1n1n tar1rndan endilstriye kaymas1 da 

endilstrinin onern kazanrnas1n1 ve endilstride verirnliligi 

artt1rmay1 basl1ca hedef haline getirmistir. Bu hedefe 

ulasrnanin yolu etkili bir yonetirni gerceklestirmek oldu

gundan 19. Y.Y. sonuna dogru bilimsel cal1smalar basla

m1st1r. 1900 y1l1nda ortaya cikan bilimsel yonetim altin

daki gorilse gore; bir isi yapmanin mutlak en kisa ve kes

tirme bir yolunun oldugu, bu yol bulundugunda, harcanan 

zaman, ernek ve giderin azalacagi, isin daha etkili yapi

larak orgilt verimliliginin artacagi belirtilmistir (2). 

Bu kurarn Birinci Dilnya Savasi ve sonraki yillarda oldukca 

yay1lrn1s ve gelistirilmistir. Ancak 1929 y1l1ndan sonra 

ortaya cikan ekonornik bunalim neticesi cesitli sektorler

de calisan bliyilk klitleler aras1nda huzursuzluklar basgos-

(11 Osman YOZGAT; i9letme Yonetimi, 4.Baski, N.Sayar-Yayin ve Yardim 
Vakf1 i9letmesi Yay1nlar1, No: 341-574, istanbul, 1983, s. 1. 

(2) ibrahim Ethem BASA.RAN; Yonetime Giri~, A.V.Egitim Bilimleri Fakul
tesi Yayinlari No: 135, Ankara, 1984, s. 18. 
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termis, sendikalar ortaya c1km1et1r (3). Bu olaylar; yo

netenlerin, yonetim silrecini, tekrar gozden gecirme ge
regini hissetmelerine neden olmustur. 

tkinci Dilnya Savas1 ve sonras1n1n sorunlari yone

time daha baska gorilelerin gelmesine yol acarak, yoneti

cilik konusuna daha fazla onem vermeyi gerektirmietir. 

Yonetim ogrenimiyle ilgili hizl1 gelismelerde, tkinci 

Dilnya Savasindan sonra tngiltere'de baslam1st1r. Daha 

sonra bircok kurulusun ogrenim faaliyeti artm1e, okullar

da lisans, lisans Ustil ve tecrilbe sonras1 bilgileri ice

ren kurslar ac1lm1st1r (4). 

Yonetim ogrenimi ve yonetim silreci ile ilgili ca
l1smalar gilntimilze kadar silrmils olup halen devam etmekte

dir. 

Yonetim genie kapsamli bir sUrectir. Yalniz fabri

ka ve magazalarda degil amaclari ne olursa olsun her ce

si t killtilrel ve sosyal kurumlarda da sozkonusudur. Yone

timin birden cok anlami vardir. Yonetim bazen orgilt, ba

zen yonetsel etkinlikler (idari faaliyetler) bazen de 

yonetme anlam1nda kullan1lmaktad1r (5). 

Baskalari ile isbirligi yaparak belli bir amaca 

ulasma faaliyet ve cabalar1n1n toplam1 olarak kisaca ta

n1mlayacag1m1z yonetimi, genie anlat1mla; " ••• ortj.Ut amac

lar1n1n etkili ve verimli olarak gerceklestirilmesi mak

sadiyla, planlama, orgiltleme, yilriltme, koordinasyon ve 
kontrol fonksiyonlarina iliskin kavram, ilke, teori, mo

del ve tekniklerin sistematik ve bilincli bir bicimde 

maharetle uygulanmasiyla ilgili faaliyetlerin ttimil,.~(6) 

olarak tanimlayabiliriz. 

(3) Besim BAYKAL; Guniimuzde Yonetim, t.U.1$1etme Fakultesi, 1$1etme 
iktisadi Enst. Yayin No: 21, istanbul, 1974, s. 17. 

(4) Donald COWELL, (Cev: Yilmaz TULUNAY); Yonetim Cigretimini Etkin
le$tirme, t.U.Yayinlari, No: 2500, tstanbul, 1978, s.11. 

(5) A.$eref G~zf.]BljyiJK.; Yonetim Hukuku, 3.Basi, Sevinc Matbaasi, 
Ankara, 1989, s. 1. 

(6) Atilla BAR.ANSEL; Cagda$ Yonetim Du$ilncesinin Evrimi, II.Baski, 
t.U. Yayin No: 3295, istanbul, 1979, s. 25. 
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Diger bir tan1ma gore de yonetim isbirligi icinde 

bulunan grubu ortak bir amaca veya amaclar grubuna yonlen

dirme silrecidir (7). Yonetimle ilgili ceeitli bilim adam

lar1nca diger baz1 tan1mlara da rastlamak milmkilndilr. 

Yonetim silrecinin ozelliklerini de soyle belirte

biliriz (8). 

- Yonetim bir grup faaliyetidir. Yonetimden sozede

bilmek icin bir grubun mevcudiyeti gerekmektedir. 

- Yonetim beseri bir ozellige sahiptir. Yoneten de, 

yonetilen de insand1r. 

- Yonetim, isbirligi faaliyetidir. Ayn1 amaca yone

lik bir grup insan1n cabalar1n1 birlestirmeleri gerekir. 

Bu ozellik yonetimin etkinligini ve gilcilnU belirtir. 

- Yonetim bir iebolUmU faaliyetidir. Hangi islerin 

kimler taraf1ndan yap1lacag1n1n saptanmas1 gerekir. Boy

lece isletme ici kargasal1k giderilmis olur. 

- Yonetim bir yetki sUrecidir. Biraraya gelen insan

lari koordineli bir bicimde hareket etmeleri icin istek

lendirmek gerekir. Bu durumda yetki sozkonusudur. Ayn1 

zamanda isletme ici isleri gorecek kisiler ile yonetici

ler ortaya c1km1s olur. 

Yonetim ile ilgili anlatilanlardan anla91lacag1 

Uzere yonetimden sozedebilmek icin belirli bir amaca yo

neltilmis insanlar ile bu insanlarin isbirligi gerekmek

tedir. tyi bir yonetimi de bu insanlar ile en iyi sonuc

lar almak olarak belirtebiliriz. 

Personel yonetimi de insanla ilgilidir. tsletmede 

etkin personel yonetiminin varl1g1 isletmenin sagl1g1 ve 

(7) Oktay ALPUGAN ve digerleri; i§letme Ekonomisi ve Yonetimi, Beta 
Basimevi, istanbul, 1987, s. 104. 

(8) inan OZALP; i§letmelerde Yonetim ve Organizasyon, Bayte§ Yayin
cilik A.$., Eski§ehir, 1983, ss. 15-16. 
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basar1s1 icin gereklidir. Personel yonetimi, calisma or

tamindaki insani, isletme icindeki yeri ve iliskileri ele 

almakta, isletme amaclarina ulasmak icin isgUcUnU en ve

rimli ve etkin sekilde kullanma, cal1~anlar1n bireysel 

olarak maddi ve manevi yonden tatmin olmas1n1 saglamaya 

cal1smaktad1r. 

Personel yonetimi bir orgiltUn esas hedef ine var

mas1n1 saglamak gayesiyle personelin tedariki, gelistiril

mesi, maddi acidan tatmini, saglik ve korunmas1n1n temi

ni, tamlasmasi vb. gibi hususlarla ilgilenir. Dolay1s1yle, 

personel yonetimi belirtilen bu fonksiyonlarin, basari 

derecelerinin planlanmasi, organizasyonu, kumandasi ve 

kontrolU anlam1n1 tasir (9) • 

Personel yonetimi zaman icinde bUyUk degisiklikle

re ugram1st1r. tlnceleri disiplin ve yonetim ag1rlikl1 bir 

anlayis bicimi agir basmis, daha sonra isletmenin gerek

leriyle isletmede cal1sanlar1n isletmeden bekledikleri 

arasinda baglant1y1 saglayacak sosyal bir sisteme donUs

mUstUr. 

GUnilinilz isletmelerinde personel yonetimi ayri bir 

uzmanl1k dal1 halini alm1st1r. SUrekli yenilik ve degisik

lik icinde olan personel yonetiminin icerdigi tekniklerin, 

bu konudaki mesleki ve kUltUrel bilgiden yoksun olarak 

uygulanmas1 olanaks1zd1r. tsletmelerin degisen kosullara 

ayak uydurmalar1 ve varl1klar1n1 silrdUrebilmelerinde per

sonel yonetiminin onemi kac1n1lmazd1r. 

1.2. PERSONEL DEPARTMANININ OLUSUMU 

Ulkelerin ekonomik ve sosyal alandaki gelis

melerine paralel olarak isletmelerin yeni durumlara uy-

(9) Selcuk YALCIN; Personel Yonetimi, 3.Baski, i§letme Fakultesi, 
Yagin No: 200, istanbul, 1988, s. 4. 
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malari zorunludur. Yeniliklere uymayan isletmelerin yasa

ma sanslari yok denecek kadar azdir. Yenilikler yonetim 

ilkelerini de etkileyeceginden dUzenin yeni ihtiyaclara 

gore sekillenmesi de kac1n1lmaz olmaktadir (10). 

Personel yonetimi alanindaki gelismeleri inceledi

gimizde bu durumu daha iyi gormekteyiz. Personel yonetimi, 

sendikalasmanin olmad1g1, caliema koeullari ile ilgili 

hilkilmlerin yetersiz kald1g1 donemde genelde patron yone

tici taraf indan yilrUtillen ve yalniz disiplin ag1rl1kl1 

bir yonetim bicimi olarak ele al1run1s. Sendikalarin or

taya cikmasi, toplu ie sozlesmelerinin uygularunaya basla

masi, cal1sanlar1n istek ve arzularindaki geliemeler, per

sonel yonetiminin boyutlar1n1 genisleterek yeni ihtiyac

lara gore dilzenlenmesini gerektirmistir. Gelismelerin per

sonel fonksiyonlarinda genislemelere yol acmasi, onceleri 

tek kisi veya patron yonetici taraf indan yilriltillen perso

nel islevlerinin sagl1ks1z bir yapiya bilrilnmesini neden

lemistir. Boylece personelle ilgili tum fonksiyonlarin 

ayri bir departmanda orgiltlenme geregi kendini gostererek 

personel departmanlari olusturulmustur. 

Gilnilmilz isletmelerinde de insan kaynaklar1n1n te

darik edilmesi ve etkin sekilde kullan1lmas1 isletme icin 

hayati bir onem tas1maktad1r. Gittikce bilyilyen isletme

lerde yoneticilerin artan say1lar1, isletme capinda ve 

bolUmden bilyilk farkl1l1klar gostermeyecek yonetim esas

larina ihtiyac gosterir. Ayrica sendikalarin artan gilcil, 

nitelikli personel ihtiyaci, artan mevzuat hUkilmleri per

sonel fonksiyonlarinin mUmkiln oldugu kadar bilimsel metod

lara gore tespitini zorunlu kilar (11). Bu nedenle kUcilk 

isletmelerde tek kisi taraf indan yerine getirilen perso

nelle ilgili islevler, bUyUk organizasyonlarda ayri de-

(10) Ferhat SENATALAR; Personel Yonetimi ve Be~eri tli~kiler, Ercivan 
Matbaas1, istanbul, 1978, s. 17. 

(11) $. OZ-ALP, D. StNDiREN, C. A$KUN; t~letme Politikas1, E.i.T.t.A. 
Yay1n1, No: 123, Eski~ehir, 1974, s. 86. 
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partmanlarda yerine getirilmesi gereklidir. Personel de

partmanlar1, isletmedeki islerin planlama asamas1nda ta

sarlanmas1 benzerliklerine gore gruplara ayr1lmas1 ve her 

grubun bir boli.im veya departmani olu9turmas1yla meydana 

gelir. 

tsletmelerde ayri bir personel departman1 oluetu

rulmas1n1n bir takim nedenleri vardir. 

Birincisi, ekonomik, dolay1s1yle iegilcil maliyetle

rinin kontrolildilr (12). teletmede cal19acak kieilerin se

cimi, iee a11nmalar1, ilcreti, iee uyumu, etkili hizmet 

vermelerinin saglanmasi gibi ielevler ayri bir uzman kad

ro taraf1ndan yap1lmad1g1nda, harcamalar1 arttiran gerek

siz maliyet art1slar1na neden olmaktadir. Araetirmalar 

bu ielevlerin uzman kadro yonetiminde ele a11nmas1yla ma

liyetin oldukca azalt1ld1g1na dair kay1tlar1n bulunmasi, 

beseri kaynak yonetimi ile ilgili ayri bir departmanin 

olu9turulmas1n1 zorunlu hale getirmektedir. 

Bir digeri teknolojik gelismeler neticesinde isgilcil 

niteliklerinde meydana gelen degieikliklerdir. tlim ve 

teknolojinin gelismesi, ielerin bilnyesinde degiemelere 

neden olacagindan, isletmeler bu yeni teknolojiye ayak 

uydurmak icin bir takim personel problemlerini cozmek 

ve egitim ag1rl1kl1 personel programlar1n1 uygulamak zo

runda kalmalar1 ayr1 bir personel departman1n1 gerektir

mistir (13). 

Bunlarin yaninda, daha once belirtmie oldugumuz 

sendikalasma, isci ve ieveren iliskileri ile ilgili ar

tan mevzuat hilkilmlerinin etkin olarak anla91l1p uygulan

mas1, yonetimin bir ilim konusu halini almasi gibi gerek

ler bize organizasyonlarda ayr1 bir personel departmani 

olu9turulmas1n1n onemini daha iyi gostermektedir. 

(12) Osman TELiMEN; Personel Yonetimi ve Be§eri tli§kiler, t.T.1.A. 
N.Sayar Yay1n ve Yard1m Vakf1, No:269, tstanbul, 1976, s. 31. 

(13) ibid., s. 33. 
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1.3. PERSONEL DEPARTMANININ ORGANIZASYON 
1C1NDEK1 ONEM1 

teletme amacina ulaemak icin gerekli is ve faa

liyetlerin ayr1nt1l1 bir bicimde belirlenmesi, programlan

masi, benzerliklerine gore gruplara ve bolfunlere ayr1lmas1 

ieletmedeki departman ve bolUmleri olueturmaktadir (14). Bu 

departmanlardan birisi de personel departman1d1r. 

Personel departman1n1n onemi ieletmeden ieletmeye 

degi9iklik arzetmektedir. GilnUmilzde de uygulamalar1na rast

lanilan personel yonetiminin geli9medigi ieletmelerde per

sonel departman1 yalniz kay1tlar1 tutmakla gorevli bir de

partman olarak gorUlmekte, personel departman1n1n geliemie 

oldugu ieletmelerde ise, personelle ilgili bUtUn ielevleri 

yerine getiren diger departmanlarla ayni dUzeyde yetkilere 

sahip bir departman olarak organize edilmektedir. 

i9letmenin her bolilm yoneticisi, personelinden en 

yUksek verimi elde etme amaciyla birer iegoren yoneticisi 

durumunda olsalar dahi personel plan, politika ve yontem

lerinin kararla9t1r1lmas1, gelietirilmesi, uygulanmasi ay

ri bir uzmanl1g1 gerektirir. Bu nedenle personel departman1 

ieletme icinde ayri bir oneme sahiptir. 

ieletmelerde personel plan, politika ve yontemleri

nin kararla9t1r1lmas1, gelistirilmesi ve uygulamasi amaciy

la olueturulan personel departmanlari ayr1nt1lar1na ileride

ki konularda deginecegimiz cok onemli gorevleri yerine ge

tirmektedir. Bunlar arasinda ieletmenin ceeitli bolilmlerin

deki pozisyonlara uygun personelin secimi ve etkin kullan1-

m1n1n yaninda, cal19anlar1n yeteneklerini geli9tirici egi

tim programlari hazirlayarak onlarin daha vas1fl1 birer 

eleman haline getirilmesi, terfi, egitim, cal19ma koeullari 

(14) Kemal TOSUN; t~letme Yonetimi, 4.Baski, t.U. Yayin No: 3462, 
Istanbul, 1987, s. 224. 
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bak1m1ndan ie tatmininin saglanmas1d1r (15). Bunlarin yanin

da dengeli bir Ucret sisteminin yilrilrlilge konmas1, personel 

degerlendirmelerinde diger departman yoneticilerine yardim

larda bulunmas1 vb. gibi faaliyetleri de personel departma

n1n1n gorevleri aras1nda sayabiliriz. 

2. SlGORTACILI~IN GEL1$1M1 VE SlGORTA 1$LETMELER1NDE 
ORGAN1ZASYON CALISMALARI 

2.1. KAVRAMSAL YAKLASIM 

tnsanlar varolusundan beri ceeitli tehlikelerin 

gercekleemesi neticesi hem maddi hem de manevi zararlara ug

ram19lar, uzun senelerden beri bu zararlar1n1 gidermek icin 

ceeitli careler aram19lard1r. Sigorta literatilrilnde bu teh

likeler riziko olarak tan1mlanmaktad1r. 

Riziko; "Gercekleemesi mutlak olmayan (veya olilm gi

bi gercekleemesi mutlak olmakla beraber ne zaman gercekleee

cegi belli olmayan) , sigortal1 ile sigortac1n1n iradesi di

sinda ve ileride meydana gelecek bir olaydir" (16). Bu ta

n1mdan hareketle riziko kavram1nda karsimiza Uc unsur c1k

maktad1r. 

Bu unsurlar; 

- Rizikonun muhtemel olmasi, 

- trade di91 olmas1, 

- Zaman. 

5rnegin mal sigortalarinda rizikonun gerceklesmesi 

mutlak degil muhtemeldir. Her rizikonun mutlak bir tehlike

ye maruz kalacagi diye bir kural yoktur. Rizikonun irade 

d1e1 olmas1, kiei iradeleri d191nda gerceklesmesi ile olur. 

(15) tsmet MUCUK; Modern t~letmecilik, 3.Basim, Der Yayinlari, tstanbul, 
1987, s. 275. 

(16) Cengiz AKATLI; Yangina Kar~i Sigorta ve Yangin Reasuransi, Binbir
direk ve Tifduruk Matbaalari, istanbul, 1985, s. 11. 
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Kas1tl1 olarak c1kar1lm1s bir yangin olayi riziko kapsarnina 

girmemektedir. Hayat sigortalar1n1 dilsUndUCjiimUzde ise insa

nin olilrnilnUn mutlak oldugu, bilinrneyen ise olilrnUn ne zaman 

olacag1d1r. 

Rizikoya maruz kalan kisilerin biraraya gelmeleri ve 

hasar1 aralarinda paylasmalar1 neticesi meydana gelen sigor

tay1 da Tilrk Ticaret Kanunu (T.T.K.) 'nun 1263. maddesi soyle 

tan1mlamaktad1r. "Sigorta bir akittir ki, bununla sigortaci 

bir prim kars1l1g1nda diger bir kimsenin para ile olcillebi-

1 ir bir menfaatini (halele) zarara ugratan bir tehlikenin 

(risk) meydana gelmesi halinde tazminat verrneyi yahut bir 

veya bir kac kimsenin hayat milddetleri sebebiyle veya hayat

larinda meydana gelen belli bir takim hadiseler dolay1s1yle 

bir para 5demeyi Uzerine alir." 

Diger bir tanima gore sigorta, ileride olabilecek ve 

kisinin canina, malina, c1karlar1na, UcUncU 9ah1slara ait 

sorumlu oldugu olaylar kars1s1nda daha onceden gilven sagli

yabilmes i icin kurulan sistemdir (17). 

Tanimlamalardan yararlanarak daha genie bir yaklasim

la sigortayi; fertlerin iradeleri d191nda kars1la9abilecegi, 

para birimi ile olcillebilen ve istatistiki olarak kavranma

s1 milmkiln bir hasar olay1n1, bir prim kars1l1g1nda ilgili 

organizasyonlara devretmek suretiyle bu rizikoyu hafifleten 

bir emniyet vas1tas1d1r diyebiliriz. 

Tanimlamada goze carpan unsurlardan en onemlisi hasa

rin irade d1s1 olmas1 yani tesadilf i olarak meydana gelmesi

dir. Buna gore kasden meydana gelen hasarlarda sigortac1n1n 

sorumlulugu kalmamaktadir. 

tkinci unsur hasarin para birimi ile olcillebilir ol

mas1d1r. Manevi hasarlar teminat kapsam1 d1s1ndad1r. 

(17) Omur $akir BABAO~LU; Sigortaciliga Giri$, t.U. Yagin No: 3547, 
tstanbul, 1989, s. 3. 
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Diger onemli unsur ise hasar1n istatistiki olarak 

kavranmas1d1r. Diger bir deyisle olcillebilir olmasi. Bu un

sur hasar maliyetinin tespitinde onem kazanmaktadir. 

Sigorta dogruluk ve iyi niyet kurallarina dayanan 

bir meslek dal1d1r. ilk ve en onemli prensibi dogruluk ve 

dlirUstlUktUr. Sigorta ettiren riziko ile ilgili bilgileri 

tam olarak sigortaciya bildirmesi, sigorta edenin ise neyi 

hangi eartlarla gilvence altina ald1g1n1 belirtmesi gerekmek

tedir. Tazminat ise menfaat alacakl1s1na aittir. Eger ilcilncil 

bir sahs1n alacag1n1n gUvencesi sozkonusu ise bunun police

de belirtilmesi gerekir. tlrnegin bankalarin ipotek verdigi 

sahsa ipotegi miktari kadar sigorta yapt1rmas1 gibi. 

Yakin sebep iliekisi de sigortada onemle Uzerinde du

rulan bir prensiptir. Rizikonun gerceklesmesi ile ugran1lan 

hasar aras1nda dogrudan bir ilieki olmas1 gerekir. 

Sigorta sirketleri rilcu hakkina da sahiptir. Hasarda 

tazminat tutar1 kadar sigortal1n1n yerine gecerek hasara se

bep olana odetme yoluna giderler. 

Sigortanin diger bir prensibi de sigortacinin ilstlen

digi rizikonun bir kism1n1 veya tamam1n1 ilcilncil bir kisiye 

(sigortac1l1k deyiminde, reasilrore) devretmesidir. Bu olaya 

reasUrans denir. Sigortac1n1n mesuliyeti sigortaliya karsi 

devam etmesine karsin rizikoyu devralan (reasUror) ise si

gortal1ya tamamiyle yabanc1d1r. 

2.2. SlGORTACILI~IN GEL1S1M1 VE KURULUS SEK1LLER1 

2.2.1. GEL1S1M 

Sigortacilik alanindaki geliemeler illke

lerin ticari ve ekonomik sahadaki geliemeleri ile yakin 

iliskilidir. 

Sigorta fikri; onceleri, ayni tehlikeyle karsi karsi

ya bulunan insanlarin gruplasmalari ve birbiri ile dayanisma 
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icine girmeleri yoluyla kendini gostermistir. Sigortacili.gi.n 

tarihini arast1rd1g1mizda hakiki manada sigorta gorilsilnUn 

ise yeni oldugu gorillmektedir. 

ilk sigorta sekilleri XIII. asrin ilk yarisi.nda, in

giltere, Fransa, Hollanda, ispanya gibi denizci memleketler

de kazalara kars1 korunmak ihtiyaci ile baslamaktad1r. ilk 

sigorta sozlesmesi 23 Ekim 1347 tarihinde italya'nin Genes 

(Cenova) liman1nda "Santa Clara" isimli geminin yilkilnil te-

min maksad1yla tanzim edilmis, ilk sigorta sirketi de yine 

Genes sehrinde 1424 yilinda kurulmustur (18). 

Deniz ticaretinin gelismesiyle bilyilyen sigortacilik 

XV. as1rda kaptan, tayfa ve tekne yolcularinin da hayat si

gortalar1 fikrini gelistirmistir. Ancak bu policeler tecril

beye dayanan ampirik metodlara gore hesaplanmistir. XVII. 

asrin ikinci yar1s1nda sigortacil1g1n gelismesiyle ilgili 

olarak iki olay meydana gelmistir. Bunlardan birincisi si

gortac1l1ga ampirik metod yerine Pascal'in "TesadUfiln Geo

metrisi" ile ilgili calismalari.yla baslatt1g1 ihtimal hesa

bi ilminin temelini att1g1 istatistik meted ve teknigin gir

mesi. ikincisi ise 1666 y1l1nda Londra'da 13.000 ev ile 

tahmini 100 kilisenin yand1g1 bilyilk Londra yang1n1d1r. Bu 

olay, buna benzer afetlere karsi tedbir fikrini dogurmus 

ve tngiltere'de 1667 y1l1nda yangin bilrosu kurularak 1684 

y1li.nda ilk yang1n sigorta sirketi "Friendly Society" faa

liyete gecmistir (19). 

Dikkat edilecek olursa, sigorta esas gelisim sahas1-

n1 tngiltere'de bulmustur. Buradan biltiln dilnya illkelerine 

yay1lm1st1r. 1986 verilerine gore tngiltere'de 281 tanesi 

hayat dal1nda olmak ilzere 834 adet sigorta sirketinin bulun

makta olusu (20). Ulkemizde ise bugiln 49 sigorta sirketinin 

(18) AKATLI; op.cit., s. 14. 

( 19) ibid• I S • 15 • 

(20) R.L.CARTER; Handbook of Insurance, Croner Publications Limited, 
London, 1989, s 1.2-02. 
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varl1g1n1 dilsilndilgilmlizde, bu illke sigortac1l1g1n1n ne kadar 

bilyilk bir potansiyele sahip oldugunu belirlememiz ac1s1ndan 

bize 1s1k tutmaktad1r. 

Memleketimizde ise ozellikle dini engeller nedeniyle 

sigorta uygulamas1 cok gee baslam1st1r. Sigortanin ancak 19. 

asr1n sonlar1na dogru lilkemize girdigi gorillmektedir. 1870 

y1l1nda Beyoglu'nda cikan bilyilk yanginda sigortali binan1n 

bulunmay1s1 memleketimize sigortanin girmesini nedenlemie. 

Yabanc1 eirketler illkemizde acentalik acarak sigortac1l1k 

faaliyetine baslam1et1r. 

Tilrkiye'de her alanda oldugu gibi sigortac1l1k da· 

cumhuriyetin ilanindan sonra hamleler yap1lm1s, ilk sigorta 

sirketi Cumhuriyetin ilanindan sonra 1925 y1l1nda gercekle

sebilmistir. Bugiln illkemizde yerli ve yabanci olmak ilzere 

45 sigorta sirketi ile 4 reasilrans eirketi faaliyet goster

mektedir. (Bkz. Tlirkiye Sigorta ve Reasilrans Sirketleri Bir

ligi, 1990 Birinci Somestri Branslara Gore Sigorta ve Reasli

rans Prim Cetveli) 

2.2.2. KURULUS $EK1LLER1 

Sigorta isletmelerinin kurulus sekilleri 

illkeden ulkeye degisiklik gostermektedir. Mevduat1m1z sigor

tac1l1g1n, illkemizde yalniz anonim sirketler ve kars1l1kl1 

sigorta sirketleri tarafindan yapilabilecegini belirtmis

tir (21). 

2.2.2.1. KARSILIKLI S1GORTA B1RL1~1 

Kars1l1kl1 sigorta sirketleri seklin

deki sigortay1 T.T.K.M. 1263'de soyle tarif edilmektedir: 

"Bircok sah1slar1n birleserek iclerinden herhangi birinin 

(21) Rayegan KENDER; Sigorta Hukuku, Turk Sigorta Enstitusu Yayinlari 
No: 1, Istanbul, 1975, s. 19. 
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dUcar olacagi her nevi tehlikeden dogan zararlar1 tazmin et

mey i taahhilt etmelerine kars1l1kl1 sigorta denir." Murakabe 

kanunu kars1l1kl1 sigorta sirketlerinin kooperatif esasina 

gore kurulacag1n1 emretmektedir. 

Mevzuata gore kooperatif sirket tilrilnde kurulan ie

letmelerin asgari ortak adedi 800 kisiden ve ortaklarin pay

lari 1 milyon TL'den az olamaz. Ortaklar sigortalilar oldu

gundan olasi risk biltiln ortaklara dag1t1lm1s durumdadir. 

Bu tilr sirketlerde karin bir kismi temettil olarak 

ortaklara dag1t1l1r. Diger bir kismi ise dag1t1lmam1e kar 

olarak kurulusta kalir. Boylelikle bilnyede kalan kar hasar 

halinde tazminat odemelerinde kullanilabilir. Ayrica tazmi

nat odernelerinde ortaklarin borcland1r1lrnas1 ternettilden ki

s1nt1 yap1lrnas1 yollar1na da basvurulabilir (22). 

Ulkernizde kars1l1kl1 sigorta birligi olarak faaliyet 

gosteren tek sirket Birlik Sigorta Kooperatifidir. Kurulus 

bak1rn1ndan f arkli olrnakla birlikte calisrna sekilleri anonim 

seklinde kurulan sigorta sirketlerine benzemektedir. 

2.2.2.2, ANON1M S1RKET SEKLl 

Ulkemizde kurulus sekli bak1m1ndan Bir-

1 ik Sigorta Kooperatif i haric tilm yerli ve yabanc1 sigorta 

sirketleri anonim sirket seklinde kurulmuslardir. 

Tlirk Ticaret Kanununda belirtilen anonim sirketler 

ile ilgili hlikilmler sigorta isletmeleri icinde gecerlidir. 

Ancak sirket sermayesinin tamam1n1n odenmis ve en az 1 mil

yar TL olrnasi zorunludur (23) • Bakanlar kurulu, asgari ser

maye ve ortaklik paylar1 miktarlar1n1 lilzumu halinde ve ih

tiyaca uygun olarak bes katina kadar artirmaya yetkilidir. 

(22) Kamuran PEKiNER; Sigorta t~letmeciligi, 3.Basi, t.V.Yay1nlar1, 
No: 2826, Istanbul, 1981, s. 92. 

(23) Sedat SAGLAM; Sigorta Muhasebesi, III.Basim, Yuk Ne~riyat San.ve 
Tic.A.$., Istanbul, 1988, s. 3. 
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(Bkz: Kanun 7397, 21 Aral1k 1959, Degisik 3379, 11.6.1987 

Sigorta Murakabe Kanunu) • 

2.3. SiGORTA 1SLETMELER1NDE ORGANlZASYON CALISMALARI 

2.3.1, ORGANlZASYONU ETKlLEYEN FAKT5RLER 

Her isletmede iyi bir organizasyon, etkin 

bir yonetim icin gereklilik arz etmektedir. tsletmeye a11nan 

ve kullan1lmas1na karar verilen girdilerin a11nma amac1na 

uygun olarak yerli yerinde, birbiriyle uyumlu, esgildilmlil kul

lan1lmas1 icin orglitlenmesi zorunludur (24). 

Sigorta isletmeleri bir hizmet isletmesi oldugundan 

vazgecilmez varl1g1 insand1r. Girdilerin en onemlisinin in

san, yani personel olmas1, isin kar1s1kl1g1, bu tilr islet

melerdeki organizasyonun onemini daha iyi ortaya koymaktad1r. 

Sigortac1l1k yetenek ve uzmanl1k isteyen bir is dal1-

d1r. idari olarak cal1sanlar1n belirli niteliklere sahip ol

mas1 gerekir. Ancak gereken niteliklere sahip olan bu kisi

lerle, organizasyon yap1s1n1n kotli olmas1 durumunda da basa

r1l1 sonuclar a11nmas1 imkans1zd1r. Organizasyon yap1s1 is

letmenin amaclar1 dogrultusunda personelin birbiriyle iyi 

iliskiler kurmas1n1 saglay1c1 bir yap1 olmasi gerekir (25). 

Organizasyon yap1s1 ilzerinde gilnilmliz isletmelerinde 

kullan1m1 hizla artan bilgi isleminde etkisi kacinilmazdir. 

Ust dilzey yonetiminin basarili sonuclar icin, cabuk ve ye

rinde karar almalar1, orgilt icinde dogru ve zamanli bilgi

nin gerekliligi, isletmelerde bilgi islem kullan1m1n1 ge

rektirmistir (26) . Bilgi islemin kullanim1 da isletme yone

timini etkileyerek organizasyon yap1lar1n1n degisiklige ug

ramas1n1 nedenlemistir. 

(24) BA$ARAN; Op.cit., s. 129. 

(25) Tamer KOCEL; i~letme Yoneticiligi, t~letme Fakultesi Yayin No:205, 
Istanbul, 1985, s. 12. 

(26) Hayri ULGEN; t~letme Yonetiminde Bilgisayar, Fatih Matbaasi, 
Istanbul, 1980, s. 23. 
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Sigorta isletmelerinde organizasyon cal1smalar1n1n 

amaclar1, diger isletmelerdeki amaclara benzemektedir. Bu 

amaclar1 soyle belirleyebiliriz; 

- Yetki, sorumluluk ve is iliskilerinin belirlenmesi, 

- 1ktisadi bir sekilde isletme faaliyetlerini gercek-

lestirmek icin yetki akt1r1m1n1n mlimklin kil1nmas1, 

- Denetleme alan1n1 belirlemek, diger bir deyisle yone

ticinin beklenen olumlu sonuclari alabilecegi eleman say1s1-

n1n saptanmas1. 

Ulkelerin sigorta tatbikatlarindaki sigorta isletme

lerinin organizasyonu incelendiginde degisik organizasyon 

yap1lar1na sahip oldugu gorlilmektedir. Hatta ayni lilkenin 

sigorta isletmelerinde de ayni farkl1l1klar bulunmaktadir. 

Durum boyle olunca blitlin sigorta isletmeleri icin gecerli 

bir organizasyon yap1s1 kurmak milmkiln degildir. Ancak blitlin 

isletmeler icin ortak baz1 ozellikler ve organizasyonu et

kileyen bazi hususlar ortaya c1kar1labilir. 

Bu faktorler (27); 

- Organizasyonu yapilacak sigorta isletmesinin cal1s

t1g1 faaliyet dali say1s1. ~rnegin, glinlimilzde bazi sigorta 

isletmelerinin yalniz hayat dalinda faaliyet gostermek Uze

re hayat sigorta sirketi kurma cal1smalar1 icindedir. 

- Yonetim sisteminde, yetkilerin dag1t1ld1g1 merkezi 

olmayan yonetim biciminin mi, yoksa yetkileri bir merkezde 

toplayan bir yonetim biciminin mi uygulanacagi. 

- Teknolojik gelismeler paralelinde sigorta isletmele

rinin hizla otomasyona gitmesi. 

- Bliyilk isletmelerde haberlesme, karar alma ve denetim 

glicllikleri nedeniyle isletme bliyliklligti. 

(27) PEKiNER; Op.cit., ss. 98-99. 
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- isletme icindeki bolfunlerin yerlestirilrnesi, dolay1-

s1yle is ak1s1n1n kesintisiz bir bicirnde zarnan kayb1na rney

dan verrneyecek sekilde akrnas1n1n saglanrnas1. 

2.3.2. MERKEZILESME VE MERKEZILESMEME 

Merkezilesrne ve rnerkezilesrnerne, isletrne

lerdeki gorev, kuvvet ve yetkinin alt basarnaklara gocerilrne

siyle ilgilidir (28). Gorev kuvvet ve yetkinin kaderne kade

·rne alt basarnaklara indirilrnesinde rnerkezilesrnerne, tersi du

rumunda kuvvetli bir merkezilesmeden sozedilebilir. 

Sigorta isletmeleri hizrnet ilreten isletrnelerdir. Si

gortal1lara yerinde ve daha iyi hizmet verebilrnek icin bolge 

veya sube mildilrlilklerinin olusurnuna ihtiyaclar1 vard1r. Bu 

nedenle yapilan faaliyetlerin bolfunlere ayr1lmas1, yetkile

rin, kademe kademe bu bolfunlere kadar indirilmesi, islerin 

cesitli bollimlerde ve cesitli seviyelerde gorillmesini rnfunkiln 

k1lmaktad1r. Bunun tersi durumunda isletrnenin arnac1na gore 

yliriltlilmesi imkans1z hale gelebilir. Bu tlir organizasyonlar

da bolfunler (yangin, kaza, nakliyat v.s.) ayri uzmanlik is

teyen faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin isletme amac1na gore 

yilriltillmesi yetkilerin uygun bicimlerde alt basamaklara dog

ru aktar1lrnas1yla saglan1r. 

Gilnilrnilz sigorta isletmelerinde sigorta polices! yap1-

m1ndan prim tahsilat1 ve hasara kadar belli basl1 faaliyet

lerin yilrtitillrnesi genel rnildilrlilk d1s1nda sube veya bolge 

rnildilrlilklerinde yap1ld1g1 gortilrnektedir. Yetki ve sorurnlu

lugu bulunan bu rnildilrltiklerin, rnerkezilesrne veya rnerkezi

lesmeme ile ilgili olarak degisik uygularnalara sahiptir. 

ornegin, olay1 fiziksel ve yonetsel ac1dan dilsilnilrsek rner

kezi tstanbul'da bulunan bir sigorta isletrnesinin Ankara ve 

izrnir'de sube veya bolge rnildilrlilkleri varsa bu rnildilrlilkler 

(28) Herbert G.HICKS; (Cev. Osman TEKOK ve Digerleri), ~rgutlerin 
Yonetimi, II.Cilt, A.i.T.i.A. i~letme Yonetimi Kursusu, Ankara, 
1977, s. 31. 
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kararlarinda genellikle tstanbul'a bag1ml1 cal1s1yorlarsa 

kendi kararlar1n1 tam uygulayamiyorsa f iziksel olarak bir 

merkezilesmeme sozkonusu olurken yonetim ac1s1ndan s1k1 bir 

merkezilesmenin icinde oldugu g5rillmektedir. 

Tam merkezilesme veya merkezilesmeme bir tak1m sorun

lar1 da beraberinde getirir. Bu nedenle merkezilesme veya 

merkezilesmeme konusunun tam anlas1lmas1, iyi ve kotil yanla

r1n1n bilinmesi gerekir. BugUn hala gecerliligini koruyan 

merkezile9me ve merkezilesmemenin iyi ve kotil yanlar1n1; Mr. 

W.L.Cotekpok 17.12.1945 gilnil ILU toplant1s1nda soyle ac1k

lam19t1r (29). 

Merkezilesmenin iyi yonleri: 

Tek tip politika uygulan1r. 

Hasar, mali, teknik i9lemler bir elden kontrol edilir. 

Mekanizasyonda ekonomi saglanir. 

Merkezilesmenin kotil yonleri: 

Halk1 kazanmak icin girisilen te9ebbilslerin yerini 

idari sorunlar alir. 

Yonetim halkla direk temas etmez. 

Cal1sanlar1n cogunda bozulma ihtimali artar. 

Yetki bir kac ki9ide toplanir. 

Merkezilesmemenin iyi yonleri: 

Bolgesel hizmet ba9lar. 

Demokratik dil9Unils saglanir. 

Bolgesel sorunlara yatkin bir yetkili isbasinda olur. 

Personelin morali olumlu etkilenir. 

ogreticidir. 

Merkezilesmemenin kotil yonleri: 

Cal19malarda takip zorla91r, kopukluk olur. 

(29) H.Cemal ERERDi; Sigorta t9letme Yonetimi, Metsan Matbaasi, istanbul, 
1985, ss. 58-59. 
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Fazla rahatlik oldugundan organizasyon bozulur. 

Subeler rutin calismaya girer. 

Her subenin her konuda bilgilendirilmesi icin lilzum

suz zaman harcan1r. 

Gorilldilgil gibi tam rnerkezilesme ve merkezilesmemeye 

gidilmek isletmeler icin gilc olmaktadir. Tarn merkezilesrnede 

organizasyondan sozedilemezken, tarn merkezilesmemede de list 

basarnak yoneticisinin yonetsel bir anlami kalrnarnaktadir. Bu 

nedenle iki gorils asagidaki etkenler gozonilne alinarak ve 

isletmenin durumuna gore esneklik kazand1r1larak uygulanma

l1d1r. 

Bu etkenler (30); 

- 1sletmenin belirli kademelerinde bulunan kisilerin 

karar alma yetenekleri. 

- Degisik yerel kosullarda verilecek kararlarin cabuk

lugu. 

- Kararlari etkileyecek bilgi kaynaklarinin kimler ol

dugu. 

- Kararin onem derecesi. 

- Kararin diger bolilinlerle iliskisi. 

- Yetki devretmeyi dilsilnen yoneticinin is yogunlugu. 

- Merkezilesrne veya merkezilesmeme sonucu personel mo-

ral durumu ve girisim yetenegine etkisi. 

Bunlarin yaninda denetleme kolayl1g1, haberlesrne gilc

llikleri, isletme bilyliklligilnil de rnerkezilesme veya rnerkezi

lesmeme konusunda karar1 etkileyen etkenler arasinda saya

biliriz. 

Merkezilesme ve merkezilesmeme ile ilgili anlatilan

lardan bir sonuc cikarmak istersek, sigorta isletrnelerinin, 

merkezilesme veya merkezilesrneme konusunu orgiltsel bir arnac 

(30) Zeyyat HATiPOGLU ve digerleri; isletme Yonetimine Giris, t.T.U. 
Kutuphanesi sayi: 1200, istanbul, 1981, s. 244. 
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olarak gormeyip, bu konuda, orgiltil amacina en iyi sekilde 

ulast1racak, her iki durumun uygun bir kar1sim1n1 elde et

rneye cal1srnas1 gerektigini soyleyebiliriz. 

2,3,3, YETKl VE SORUMLULUKLARIN BEL1RLENMES1 

isletmeler belli amaclara ulasmak icin 

sermaye, hamrnadde, emek vb. gibi kaynaklar1n1 planlamasi, 

orgiltlernesi gerekmektedir. Bu eylemlerin yapilabilmesi yet

kinin varl1g1 ve kullan1lmas1yla milmkilndilr. Yetki, yonetici

nin belirlenen amaclara ulasabilmesini saglamak amaciyla ge

rekli islerin yap1lmas1n1 isteme hakk1d1r (31). 

Diger isletrnelerde oldugu sigorta isletmelerinde de 

yetki yukaridan asag1ya dogru olmaktadir. Yetkinin kaynagi 

ise sigorta isletmesinin ortaklarinda toplanm1st1r. Ancak 

kars1l1kl1 sigorta birligi seklinde kurulmus olan sigorta 

isletrnesinde ortaklar sigortalilar oldugundan yetkinin kay

nag1 sigortal1lard1r. 

Gerek anonim gerekse kars1l1kl1 sigorta birligi sek

linde kurulmus sigorta isletmelerinde yetkinin bir kismi 

daha alt bolilmlere aktarilabilmektedir. Bu yetki devri ile 

ilgilidir. Yetki devri; isletmeyi amacina ulastirmada ast

lara, belirli gorevleri yapabilmesi icin yetki verilmesi

dir. Yetki devrinde astlara yanlis kararlar verebilecegi 

ihtirnalinin goze al1nrnas1 gerekir. Yoneticilerin ileri go
rlislil olanlari bunu kabul etmek zorundadir. Yoneticilerin 

cogunun bulunduklari mevkilere yilkselmeleri, kendilerine 

karsi gosterilen gilven ve listlerinin kendilerine yetki dev

retmenin rizikolar1n1 kabul etmeleri sayesindedir (32). 

Ayr1ca yetki verilene yard1mc1 olunmasi ve devredilecek is

ler ve kararlar hakkinda onun ayd1nlat1lmas1 ve yoneltilme

si gerekir. 

(31) ilhan CEMALCILAR ve digerleri; 1$letmecilik Bilgisi, 1$itme Ozurlu 
Cocuklar Egitim ve Ara$tirma Vakfi Yayini No: 3, Eski~ehir, 1980, 
s. 122. 

(32) ibid., s. 124. 
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Yetki devrinde denetleme alanina da dikkat edilmesi 

gerekir. Denetleme alan1 ilstiln denetleyebilecegi ast say1s1-

d1r. Bu alan, isin tilrilne, yonetimin niteligine ve astlarin 

yetenegine gore degisiklik gosterir (33). Gene de belirli 

bir say1y1 gecmemektedir. 

Sorumluluk ise, gorevlerin veya verilen islerin yeri

ne getirilip getirilmemesi ile ilgili bir hesap verme duru

mudur. Yetki devredilirken sorumlulugun devredilmeyecegine 

dikkat edilmesi gerekir. Bir asta bir isi yapma yetkisi ve

rildiginde sorumluluk isi veren kiside olmal1d1r. Ancak si

gorta isletmelerinde her bireyin her is icin bir sorurnluluk 

duygusunun bulunrnas1 gerekir. 

Diger taraftan yetki ve sorurnluluk arasinda esit bag

lar bulunmal1d1r. Esi t dilzeyde olrnazsa, yonetici kendini _, 

yormadan hareket ederek, davran1slar1 isletme c1karlar1na 

uygun olmayabilir. Bu nedenle gorev, yetki ve sorumluluk 

arasinda birbirini tamamlayan tesvik edici baglar kurulma

s1na dikkat etmek gerekir (34). 

Yetki ve sorumlulukla ilgili olarak, kisaca diyebi

lecegimiz asta verilen yetkiyi, en iyi sekilde yerine getir

menin gerektirdigi serbestlik verilerek asti sorurnlu tutmak 

en ideal olan1d1r. 

2.3.4. B5L0MLERE AYIRMA 

Sigorta isletmelerinde isletmenin bilyilk

lilgil boltim kurulusunda onemli bir etkendir. Kilcilk isletme

lerdeki personeller, bir cok boltime ait islerin hepsini bir

den yapmalar1 nedeniyle bilyilk isletmelere nazaran bolilmlere 

ayr1lmas1 dolay1s1yle organizasyonu daha basit olmaktadir. 

(33) YOZGAT; op.cit., s. 221. 

(34) ibid., s. 220. 
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Bollirnlere ay1rrna bir sigorta isletrnesinde farkl1 uz

rnanl1g1 gerektiren islerin belirlenerek bir gruba ayr1lrna

s1d1r. Boylece, birbirine benzer ve yak1nlasma derecesi gi

bi ortak nitelikli islerin herbiri ayr1 ayr1 yoneticinin 

yonetirnine verilrnesi saglanrnis olur. 

Bollirnlere ay1rrnada, kisilere yapabilecekleri islere 

gore gorev verilrneli ve yoneticinin denetleyebilecegi kadar 

islerin biraraya getirilrnesine ozen gosterilmesi gerekir. 

Bir sigorta isletrnesinde uygulanabilecek basl1ca bo
ltirnlere ayirma tilrlerini soyle belirtebiliriz. 

- Fonksiyonlara gore bolilrnlere ay1rrna. 

- Bolge terneline gore bolilmlere ay1rma. 

- Uretilen hizrnete gore bolilmlere ayirma. 

Fonksiyonlara Gore Bolilrnlere Ay1rma 

Sigorta isletrnesindeki islerin isletme fonksiyonlar1-

na gore bolilmlere ayr1lmas1d1r. Basl1calar1, Uretim, Perso

nel, Muhasebe, Pazarlama vb. bolilmler olabilir. Bu sekilde 
boltirnlere ay1rmada ihtisaslasrna ve her fonksiyonun kendi 

icindeki koordinasyonu kolaylasarak faaliyetlerde iktisadi

lik saglanmis olur. fsletme bilyildilkce as1r1 merkeziyetcili

ge yol acmas1, fonksiyonlararas1 koordinasyon ve kontroliln 

zorla9mas1 sak1ncalar1n1n en onemlilerindendir (35). 

Bolge Temeline Gore Bolilmlere Ayirma 

Sigorta isletmelerinin, sigorta hizmetlerini cesitli 

cografi bolgelere gotilrmek icin cesitli yorelerde, sube veya 

bolge rnlidlirlilkleri acrnalar1 bolge temeline gore bolilmlere 

ayr1lmay1 nedenlemektedir. Boylelikle sigorta faaliyetleri 

o bolge yoneticisinin sorumluluguna verilrnis olur. 

(35) MUCUK; op.cit., s. 145. 
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Bolge temeline gore bolUmlere ay1rmada faaliyetlerin 

etkin yUriltUlmesini saglamak amac1yla, bolgede calisacak go

revlilerin, cevreyi tan1yan o yore insanlar1ndan secmek, 

bolgesel gelenek ve gorenekleri ve o yore ihtiyaclar1n1 

dikkate almak gerekir. Boylelikle genie bir mUsteri kitle

sine de sahip olunabilir. Bu tilr bolUmlere ay1rmay1 gerek

tiren sigorta isletmeleri merkez ile bolge faaliyetleri 

aras1nda koordinasyon gilclUgU yarat1lmamas1na as1r1 ozen 

gostermelidir. 

Uretilen Hizmete Gore Boltimlere Ayirma 

Sigorta isletmelerinde ilretilen hizmetlerin herbiri

nin ayr1 ayr1 bolUmlerde toplanmas1 ve her hizmet ile ilgi

li i9lerin ait oldugu bolUmlerde yapt1r1lmas1 ile ilgilidir. 

Bu bolilinlere ayirma tUrilnde, sigorta isletmesinde ca

l19an personelin bilgi ve uzmanl1klar1ndan daha iyi yararla

nilabilmektedir. ornegin teknik bolilinlerdeki, yang1n, kaza, 

hayat, nakliyat konular1 ile ilgili ayri ayr1 uzmanlasmis 

kisiler gerekli bolilmlerde toplanarak daha iyi hizmet ver

meleri dolay1s1yle, daha iyi sonuclar al1nabilmesini mtimkiln 

kilabilir. 

Bu bolUmlere ay1rman1n yarari, her bolilm yoneticisi

nin hizmet Uretiminden pazarlamas1na kadar tUm fonksiyonlar

dan sorumlu olacagindan koordinasyon kolaylas1r. Ancak her 

boltimiln ayni fonksiyonel alt bolilmlerden meydana gelmesi is

letmede maliyet art1s1na yol acar (36). 

Boltimlere ayirma tilrlerinden bir digeri olan milsteri 

temeline gore bolUmlere ayirma yukarida kisa anlat1mlar1 ya

pilan tilrler icinde yer almamaktadir. CUnkil sigorta milsteri 

talepleri cesitli sigorta dallarina olacag1ndan bu bolUmle

rnede yine hizmet temeline gore boltimlere ay1rmada oldugu 

(36) ibid., s. 146. 
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gibi, yangin, kaza, nakliyat, hayat v.b. gibi bolilmlerin 

kurulusu sozkonusudur. ornegin, bir isletme sahibinin si

gorta gereksinmesi, isletmesi icin yang1n, personeli icin 

mali mesuliyet, arabasi icin kasko (kaza) kendisi icin ha

yat policesi oldugunu dilsilnilrsek, bu isletme sahibi, cesit

li sigorta boltimlerine ihtiyac1n1 birarada kar51lamak ister, 

tersi durumunda mtisteri kayb1n1 nedenleyebilir. 

Sigorta isletmeleri yukar1daki bolilrnlere ay1rma tilr

lerinden herbirini ayri ayr1 kullanabilecegi gibi, birlikte 

de kullanabilir. ornegin isletme fonksiyonlar1na gore yap1-

lan bolilmlere ayirma, ilretilen hizmete gore bolilmlere ay1r+ 

ma ile desteklenerek bir kar151m elde edilebilir. Ancak bo

llimlerin uyumlu bir bicimde yonetilmesi ve gerekli koordi

nasyonun saglanmas1 bak1m1ndan bollim ay1r1mlar1nda as1r1l1-

ga kac1lmamas1na dikkat edilmelidir. 

2.3.5. ORGAN1ZASYON SEMASININ HAZIRLANMASI 

2.3.5.1. GENEL 1LKELER 

Organizasyon 5emalar1 isletme icinde 

yer alan bolUmleri, organlar1 bunlar aras1ndaki iliskileri 

gosteren sekillerdir. orgilt ici bicimsel iliskileri yans1t1r. 

Diger isletmelerde oldugu gibi sigorta isletmelerin

de de organizasyon 5emas1 cizilirken bazi ilkelere dikkat 

edilmesi gerekir. 

Bu ilkeleri kisaca 5oyle belirtebiliriz (37); 

- Yeterli ve dogru bilgiyi yans1tacak nitelikte olmal1-

- Baglanti ile ilgili cizgiler iletisimin yonilnli be

lirtmelidir. 

- Dikey {komuta) yatay {kurmay) iliskiler acik olarak 

(37) Kemal TOSUN ve digerleri; i9 tdaresi, T.C.Anadolu Vniversitesi 
Yayinlari No: 39, Eski~ehir, 1986, s. 232. 
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gosterilrnelidir. 

- Sernada bulunan kutular icine boliliniln ad1 acik bir 

bicirnde yaz1lrnal1d1r. 

- Denetirn alan1 yoneticinin etkili olabilecegi olcilde 

bir alanda s1n1rlanrnal1d1r. 

- Basarnak say1s1 orgiltsel bilrokrasiye yol acrnayacak 

tarzda isletrnenin gercek gereksinrnelerine ve yap1s1na uygun 

olrnal1d1r. 

- Bolilinler aras1nda yetki kargasasi ve cat1srnas1n1n on

lenrnesi ac1s1ndan her boliliniln yetki alan1 ve sorurnluluk de

reces i anlas1l1r bicimde olrnal1d1r. 

- Serna esnek olmal1d1r. isletme yap1s1n1n gelisme dog

rultusuna gore dilzeltmelere acik olmal1d1r. 

Sonuc olarak, orgiltte yer alan bolilinlerin, bicirnsel 

iliskilerin dolay1s1yle orgilt yap1s1n1n kolayl1kla izlenrne

sini saglayan semalar, bilyilk ve kilcilk her sigorta isletmesi 

icin orgiltsel bir gerekliliktir. Organizasyon semalari, bir 

tak1m ilkeler is1g1nda gereken ozenin gosterilmesiyle cizil

rnelidir. 

2.3.5.2. SEMA ctztMt 

isletme organizasyon sernas1, sirket 

ici yetki yap1s1n1 ve hiyerarsisini gosteren sekillerdir. 

Genel olarak yukar1dan asag1ya dogru cizilir. 

Serna ciziminde organin onem derecesine gore degisik 

bilyilklilkte diktortgenlere yer verilir. Bu dikdortgenler alt 

organlara gidildikce kilcillmektedir. Ayn1 derecede oneme sa

hip gorevler ise ayn1 bliyiiklilkte gosterilmelidir. Semada 

ayr1ca iletisim kanallar1n1 gosteren dikey ve yatay cizgi

ler de bulunrnal1d1r. 

Asag1da c1kar1lm1s bulunan sigorta organizasyon se

mas1 ornegi, sigorta isletmesinin biiyilklilgilne, yonetim po

litikasina, faaliyet dal1 say1s1na gore degisiklik goste
rebilmektedir. 
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Yonetim Kurulu 

Genel Mlidtir 

[Gn.Md.Yard.'lari I 

Uretim BOll.lmleri Finans BOlUrnleri Destek BOlUmleri 

Mal Muha sere Personel 

Nakliyat Yatir.un Bilgi isle.m 

Hayat Blit<;;ele.me Pazarlama 

ornek verilmis olan bu sema, tepe yoneticilerine 

bagli kurmay organlar da eklenerek daha da gelistirilebil

mektedir. 

2.3.5.3. ORGUT KLAVUZLARI (38) 

orgUt klavuzlari, diger adiyla organi

zasyon el kitaplari, organizasyon eemalarinin ciziminden 

sonra semada yer alan blitiln bollimlerin gorev, yetki ve so

rumluluklar1n1 cesitli iliski ttirlerini acik bir bicimde 

tan1tmaya yarayan klavuzlardir. 

orgilt klavuzlar1 sigorta isletmesinin tlimUne iliskin 

haz1rlanacag1 gibi, her bollim icin ayri klavuz da hazirla

nabilir. BUtilntine iliskin hazirlanan klavuzda oncelikle is

letmenin amaclari, politikalari ve ilkelerinin belirtilmesi 

gerekmektedir. Sonraki asamada semada yer alan her boliimiln 

adi, tinvani, bagli olduklari list makam, yetki ve sorumluluk

lari, diger bollimlerle iliskileri gibi bilgiler acik ve an

las1l1r bir bicimde oz olarak yaz1l1r. 

(38) ibid., SS. 238-239. 
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orgilt klavuzunun her bolilm icin ayri ayri haz1rlan

mas1 ile ilgili klavuzda ise solunda orgilt semas1n1n, sagin

da, semada yer alan organlarin tan1m1 v.b. gibi bilgilerin 

anlasilir, acik ve kisa aciklamalarla anlat1lmas1na ozen 

gosterilmelidir. 

Uygulamada, bolilmler icin tek tek klavuz hazirlama 

yoluna gidilerek, toplamlariyla orgilt klavuzu haz1rlanmak

tad1r. 

ornek olarak 91kar1lan personel bolilmil ile ilgili ba

si t bir klavuz soyle olabilir. 

ORGUT SEMASI 

ORGANLAR 

- ADI: Personel Mildilril 

- 1L1SK1LER1: Genel Mildilrden veya ilgili 
genel mildlir yard1mc1s1ndan emir alir. 
Ust yonetime dan1smanl1k yapar. Diger 
bolilmlerle s1k1 is iliskileri icindedir. 
Astlarina emir verebilir ••• 

- YETK1 VE SORUMLULUKLARI: Personel faa
liyetlerini ylirlitmeye yetkilidir. Hazir
lanan personel planlar1n1n gerceklesip 
gerceklesmemesinden sorumludur ••• 

- DE~ERLEND1RME: Konusu ile ilgili bilgi 
ve tecrlibeye sahip olmali, astlar1n1 · 
yetistirebilmeli ••• 

- ADI: Personel Sefi 

- 1L1SK1LER1: ••••••••• 

- YETK1 VE SORUMLULUKLARI: . . . . . . . . . 
- DE~ERLEND1RME: •••••••••• 

- ADI: ..••.••••••. 

orglit klavuzlar1 da semalar gibi zaman icinde ve is

letme gelisip bliytidlikce onemlerini yitireceklerinden esnek

lik kazandirilarak belirli zamanlarda gozden gecirilmeli, 

onemli degi9ikliklerde aninda dlizeltme islemi yap1lmal1d1r. 
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2.3.6. BOLUMLERDE YAPILAN !$LEMLER 

Bir sigorta isletmesinde yer alan bollimleri; 

Genel Yonetim Bollimil, 

Uretim Bolilmleri, 

Yrd.Hizmet Bolilmleri olarak ay1r1p her kismi kendi bilnye

si icinde inceleyebiliriz. Bu calisma genelde uygulama yonlil 

olup zaman zaman kaynakcalara da basvurularak c1kar1lm1st1r. 

2.3.6.1. GENEL YONET1M BtlLUMU 

isletmenin genel politikalar1n1 tespit 

eden ve yonetim ile ilgili hususlari kararlastiran genel yo

netim bollimil icinde yer alan organlar1; yonetim kurulu, ge

nel mildilr, genel mildilr yard1mc1lar1, sekreter, diger yone

ticiler olarak belirleyebiliriz. 

Yonetim Kurulu; Sigorta sirketinin en list karar or

gan1d1r. Anonim sirket seklinde kurulmus sigorta isletmele

rinde yonetim kurulu, ortaklar tarafindan kar91l1kl1 sigor

ta birligi seklinde kurulmus sigorta isletmelerinde ise si

gortalilar tarafindan sayg1nl1k kazanmis kisilerden secilir. 

Yonetim kurulu liyeleri kendi icinden bir baskan ve bir bas

kan yard1mc1s1 secerler, ayrica belirli problemlerin cozlimil 

ile ilgili olarak cesitli komiteler kurarlar. Gorevleri; ge

nel mildilrlilk hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yilriltillme

sini temin maksadiyla gerekli kararlari almak, uygulanmas1-

n1 temin etmek, isletmenin genel politikas1n1 cizerek koor

dinasyon ve isbirligi saglamaktir. 

Genel Mildilr; Yonetim kurulurica tayin edilir. Ender 

de olsa uygulamada yonetim kurulu baskan1n1n genel mildilrlilk 

gorevini Ustlendigi gorillmektedir. Gorevi, yonetim kurulu 

adina ve yonetim kurulunun direktifleri ve emirlerine gore 

sirketin hedef ve politikasina uygun olarak tilm faaliyetle

ri dilzenlemek, yilriltmek, kontrol etmek, bolilmler arasinda 

isbirligi ve koordinasyonu sa~lamak, calismalari prodaktif 
hale getirmek. 
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Genel MlidUr Yard1rnc1lar1; Genel rnildilrden sonra gelir. 

Genel mlidilr olmad1g1 dururnlarda onun gorev ve yetkilerine 

sahip olarak yerine vekalet eder. Genel bir kural olrnarnakla 

birlikte uygularnada bir kac genel rnildilr yardirnc1s1 olan 

sirketlerde en eski genel rnildilr yardirnc1s1n1n vekalet etrne 

yetkisini ald1g1 gorillrnektedir. 

Genel mildlir yard1rnc1lar1n1n say1s1 sirketin bilyilklli

gilne gore degismekte olup bir cok idari ve Ur~tirn bollirn so

rumluluklar1n1 yilklenerek faaliyette bulunurlar. 

Sekreter; Sigorta sirketlerinde bulunan sekreterlerin 

gorevi isletrneden isletrneye degisiklik gosterrnektedir. Genel 

olarak gUndemin haz1rlanmas1, yonetirn kurulu toplant1lar1na 

katilmak, toplant1 notlar1n1 eksiksiz olarak tutrnak, haber

lesrneyi yilriltmek, belli basli gorevleri aras1ndad1r. 

Diger Yoneticiler; Sigorta isletrnelerindeki yukarida 

belirtilen yoneticiler d1s1nda, koordinator, teknik rnilsavir, 

aktiler v.b. gibi yonetici elemanlar1 da kadrolarina dahil 

edebilirler. Bu yoneticiler, kendi uzrnanlik alanlarina gi

ren konularda isletrnenin tanirnis oldugu gorev ve sorurnluluk

lar1 yerine getirirler. 5rnegin rnilsavir kurrnay yetkisiyle 

genel mildilre hasar, hukuk ve mali konularda yard1rnc1 olabil

mektedir. 

Ayrica, liretirn ve destek bolilrnleri bas1nda bulunan 

kisileri de, diger yoneticiler kadrosu icine dahil edebili

riz. Bu kisim yoneticilerin gorev ve sorurnluluklar1 ise, 

kendi bollim faaliyetleri ile ilgilidir. 

2.3.6.2. URET1M BOLUMLERl 

Uretirn bollirnleri, sigorta isletrnesinde, 

rnilsterilerin cesitli riziko gruplar1na kars1 isteklerine 

cevap veren bolilmler olup cesitli sigorta branslari halin

de organize edilmistir. Bu bolilmleri, yangin sigortas1 
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bolilmil, nakliyat sigortas1 bolilmU, kaza sigortas1 bolilmU, 

makine montaj sigortas1 bolilmU, tarim sigortas1 bolilmil, ha

yat sigortas1 bolilmU olarak gruplandirabiliriz. Uretim bo

llimlerinde yapilan islemler birbirine benzemektedir. Tek

lifname kabulil, police tanzimi, ilgili policelerle ilgili 

istihsal ve iptal kay1tlar1n1n kontrolil, reasilrans islem

leri Uretim bollimlerinin gorevleri aras1ndad1r. 

Bu bolilmler: 

Yangin Sigortasi Bolilmil; 

Yangin sigortalari ile ilgili bolilmdUr. tkametgahlar 

ile ticari ve sinai isletme varl1klar1n1n yangin ve yangin 

ile birlikte verilebilen deprem, firtina, yer kaymasi, sey

lap, kar ag1rl1g1 gibi dogal afetlerin verebilecegi zarar

lar ile infilak, dahili su, duman, arac carpmasi, grev, lo

kavt kargasalik, halk hareketleri, kotU niyetli hareketler, 

ucaktan parca dlismesi, kizisma, vb. ile bunlarin birinin 

gerceklesmesi neticesinde meydana gelen kar kaybi, enkaz 

kaldirma masraf lar1 ve mali mesuliyet ile ilgili sigorta

lar1 yilriltilr. Yangin ile birlikte istege bagli olarak veri

len ek teminatlar gilnilmilz sigorta i~letmelerinde kombine 

hale getirilerek ekonomik bir bicimde milsteri hizmetine su

nulmaktad1r. 

Nakliyat Sigortasi BolUmU; 

Tasima ve tekne sigortalari ile ilgili bolilmdUr. 

Ta91ma sigortas1 ile ilgili olarak T.C. hudutlari 

dahilinde bulunan liman ve sehirlerarasi tasinan emteayi, 

ihracat sigortalariyla Tilrkiye'nin bir sehir ve limanindan 

herhangi bir Ulkenin sehir ve limanina gonderilen emteayi, 

ithalat sigortalariyla herhangi bir Ulkenin sehir ve lima

nindan Tlirkiye'ye ithal edilen mallar1 temin eder. Bunlar, 

deniz, kara, kara ve deniz cesitli, hava nakliyat sigorta
lar1 olarak tasnif edilir. 
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Nakliyat sigortalar1 bolUmilndeki tekne sigortalar1, . 
insaat tekne, govde, mali mesuliyetleri vb. gibi tilrler ce-
sitli teminatlarla sigortalanmaktadir. 

Kaza Sigortas1 BolUmil; 

Kaza sigortas1 bolilmil, motorlu kara nakil vas1talar1-

n1n sigortas1 (kasko trafik, mecburi ve ihtiyari mali mesu

liyet) Ferdi kaza, ieveren ve ilcilncil 9ah1s ma1i mesuliyet, 

asansor kazalar1, hirs1zl1k, cam kir1lmas1 vb. gibi kaza 

bransi ile ilgili ielemleri yilrilten birimdir. 

Makine Montaj Bolilmil; 

Bu bolilm milteahhitlerin kare1laeacag1 biltiln tehlike

ler olan ineaat all risks (C.A.R.) ve konusunu teekil eden 

degerlerin montaj sahasi icinde bilinmeyen bir sebeple ha

sara ugrarnasi, montaj all risks (E.A.R.) ile makine ve te

sisler normal cal1e1rken, temizleme ve revizyon, yer degie

tirme esnasinda veya dururken ani ve beklenmedik sebepten 

rneydana gelen maddi ziya ve hasarlari temin icin gerekli 

i$lemleri yapar. 

Uygulanmasi yakin bir tarihe rastlayan elektronik 

techizat sigortalar1n1n da bu bolUm icinde yer ald1~1 gorUl

mektedir. 

Tarim Sigortalar1 BolUmil; 

Baz1 sigorta i$1etmeleri tarafindan yapilan bu sigor

ta ceeidi tarim lirilnlerinin tarla ve agac ilzerindeyken dogal 

afete ugramas1, zararl1 haeerelerin tahribat1, et, silt, hiz

met vb. hayvanlar1n ceeitli kazalar yilzilnden telef ve sakat 

kalmas1 neticesi ilreticiye verebilecek zararlar1 temin etme 

gibi sigortalardir (39). Zirai, hayvan, dolu sigortalar1 bu 

tilr sigortalara ornek gosterilebilir. 

(39) Nusret GfJvEN; Sorunlarla Pratik Sigortacilik, Siralar Matbaasi, 
Istanbul, 1984, s. 161. 
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Hayat Sigortasi Bolilmil; 

Hayat bolilmil, kisilere mali gilvenceleri ile ilgili 

olarak ihtiyaclar1n1 saglayan bir sistemdir (40). Bu bolilm

de olilme bagl1, hayatta kalmaya bagli, karma (mirascilara 

veya sag kalmasi halinde kapitalin sigortaliya odenmesi) 

sigortalar1 ile kar payl1 hayat policesi tanzim edilebilir. 

Bu policeler artan ve sabit Ucretli olarak yapilabilmekte

dir. 

Aktilerya ve istatistik ile son zamanlarda gittikce 

yayg1nlasan saglik sigortalar1n1n bu bolilm icinde temin 

edildigi, ancak bir kisim sigorta sirketinin bu bolilmleri 

ay1rma cal1smalar1 icinde oldugu gorillmektedir. Ayrica, 

yalniz hayat sigortalar1 dalinda faaliyet gostermek Uzere, 

ayr1 sirket kurma cal1smalar1na da gilnilmilz sigorta sirket

ler inde rastlan1lmaktad1r. 

2.3.6.3. YARDIMCI H1ZMET B5L0MLER1 

Hukuk Bolilmil; 

Sigorta sirketinin taraf oldugu biltiln dava, takip, 

icra ve diger hukuki islemler bu bolilmiln gorevidir. Hukuk 

bolilmil meydana gelen hasarlarda ilcilncil sahis sorumlulugu 

varsa hasar1 rilcu etme ve hukuki konularda yoneticilere 

bilgi verme gibi faaliyetlerde de bulunur. 

Hasar BolUmU; 

Sigorta isletmesinin faaliyet gosterdigi branslarla 

ilgili verilen teminatlar1n gerceklesmesi ile meydana gelen 

hasarlar1n mevzuat ve ilgili police hUkilmlerine gore tespi

ti, ekspertizi ile sigorta teminatlar1n1n odenmesi hususun

da gerekli islemleri yapar. 

(40) Tulin i$GOREN; Uygulamali Temel Sigorta Bilgileri, Egitim Rehberi, 
tstanbul, 1988, s. 107. 
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Reasilrans Bolilmil; 

Her sigorta sirketi, portfoyilnil teskil eden rizikola

ri yayarak emniyet saglamak icin kendi ilzerinde tutacagi 

kismin d1s1ndaki rizikoyu diger sigortacilara aktarmak zo- · 

rundadir (41}. Bu tekrar sigorta islemine reasilrans faali

yeti diyebiliriz. 

Reasilrans bolilmil sirket istihsal politikasi dogrultu

sunda reasilrans yontemlerinin tespiti icin gerekli calisma

lar yapmak, reasilrans anlasmalar1n1 tanzim ve tatbik etmek, 

yurt d1s1ndan ve yurt icinden kabul edilmis olan mecburi 

reasilrans anlasmalari ile ilgili isleri yerine getirmek 

icin her tilrlil calisma ve islemleri yilrilten birimdir. 

Personel Bolilmil; 

Personel bolilmil, sigorta faaliyetlerinin kesintisiz 

bir sekilde yilriltillmesi icin etkin insan gilcil yap1s1n1 kur

mak, ilgili birimlere yerlestirmek, cal1sanlar1n sosyal si

gortalarla ilgili islemleri ile performans degerleme, iler

leme, atama, ayr1lma ve y1ll1k izinlerin eirket yonetmelik

lerine ve kanunlara uygun yap1lmas1n1 saglar. Ayrica sir

ket ici gilvenli calisma ortami ile personelin motivasyonu

nun saglanmasi gibi onemli gorevleri yerine getirir. 

Denetim Bolilmil; 

Genelde bilyilk isletmelerde varl1g1na rastlanan bolilm

dilr. Sigorta sirketini teknik ve muhasebe yonilnden olumsuz 

olarak etkileyen hatalar1 meydana 91kararak ortadan kald1-

r1lmas1n1 saglama bu bolilmiln faaliyetleri aras1ndad1r. Se

nenin degisik zamanlar1nda sigorta isletmesinin cesitli bo

lilmleri ilzerinde denetleme yaparak hata oran1n1 asgariye 

indirme, boylelikle rakip isletmelere karsi rekabet etme 

gilcilnil art1r1lmaya 9al1s1l1r. 

(41) Muzaffer AKTA~; Gorunmeyen Muameleler: Sigorta, Ba$aran Matbaasi, 
istanbul, 1979, s. 11. 
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Risk Yonetimi Bolfunil; 

Risk yonetimi bollimil, sigorta sirketince temin olunan 

varliklar hakk1nda cesitli dokfunanlar elde etmek suretiyle 

onun hali hazir durumu, yani fiziki sartlari hakkinda malu

mat veren bolfundilr (42) • Boylelikle sihhatli bir reasilrans 

cal1smas1 yap1lmas1 ve ozel f iyat cal1smalar1na 1s1k tuta

cak detayl1 bilgilerin elde edilmesi saglarunis olur. 

Ulkemiz sigorta isletmelerinde yeni gelismeye basla

yan bu bolfuniln onemi gelismis Ulke sigortac1l1g1nda kan1t

lanm1st1r. 

Muhasebe Bolfunil; 

Sigorta isletmelerinde muhasebe bolfunilniln diger islet

melerde oldugu gibi hesap ve kayitlarin mevzuata uygun ola

rak muhasebelestirilmesi, faaliyet donemi sonunda kar ve za

rar hesab1n1n tanzimi ile isletmenin gercek durumunu ortaya 

cikartmak gibi belli ba9l1 gorevleri bulurunaktad1r. Ayrica, 

reaslirans islemleri ile ilgili prim ve komisyonlar ile dev

let hesabina mlisterilerden alinan gider vergisi, yangin si

gorta vergisinin takibi de bu bolUro.Un faaliyetleri arasin

dadir. 

Tahsilat ve Acenteler Bolilmil; 

Tahsilat ve acenteler bolilmil, bazi sigorta isletme

lerinde ayri ayri bollimler halinde, bazilarinda tek bir bo

lilmde topland1g1 gorUlmektedir. 

Bu bolUm, sigorta isletmesinin dogrudan veya istih

sal organlari kanaliyla elde ettigi primlerin zaman1nda tah

sili ve sirket politikas1na uygun bir sekilde istihsal or

ganlarinin te9kilat1n1n genislemesi icin gerekli calismalar 

yapar. 

(42) Ha9im EKENER; Yangin Rizikolarinin Tefti$i, Yenilik Basimevi, 
Istanbul, 1962, s. B. 



34 

Pazarlama Bolilmil; 

Pazarlama bollimil, hedef tilketici ve toplurnun sigorta 

ile ilgili istek ve ihtiyaclarinin tatmini yeni milsteri kit

lesinin eldesi, eski milsterilerle iliskilerin genisletilme

si gibi isletme hedef lerine rasyonel bir sekilde ulasmasini 

saglayacak faaliyetlerde bulunur. Bugiln sigorta isletmeleri 

pazarlama faaliyetlerine bilyilk bir onem vermektedirler. Ar

tan rekabet ortaminda milsteri isteklerinin ontelikle bilin

mesi Ve bunlar1n COZtimti i9letmelerin pazar paylar1n1n git

tikce genislemesine neden olacakt1r. 

Bilgi tslem Bollimil; 

Gilnlimilz sigorta isletmeleri icin cok onemli olan dog

ru, zamanl1 ve yerinde bilgi al1m1 ve hizmetlerin sigortal1-

ya kaliteli bir bicimde sunulmas1 gibi islemler bilgi ielem 

vas1tas1yla gerceklestirilmekte, ayr1ca ileriye donilk karar

larda yard1mc1 olabilecek istatistiki verilerin istendigi 

an sagl1kl1 olarak al1nmas1 da bu bollimiln yardl.In1yla olmak

tadir. 

Sistemden tam olarak yararlanabilmek icin bilgi is

lem bolilmil ile diger bolilmlerin iyi diyalog halinde olmala

ri gerekmektedir. 

2.3.6.4, ts AKISI 

Bir sigorta isletmesinde yapilan iele

ri sekil yard1m1yla soyle gosterebiliriz. 
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3. S!GORTA 1SLETMELER1NDE PERSONEL DEPARTMANI 
FONKSlYONLARININ 5RGUTLEND1R1LMES1 

3.1. GENEL ACIKLAMA 

Diger ieletmelerde oldu~u gibi sigorta isletme

ler inde de genel organizasyon yap1s1 olueturulduktan sonra 

departmanlara ait organizasyonun gercekleetirilmesi gerekir. 

Bu departmanlardan birisi de personel departma'n.1d1r. 

Personel departman1, sigorta isletmeleri icin gerek

li etkin insan glicil yap1s1n1n kurulmasinda onemli rol oyna

d1g1ndan personelle ilgili tUm fonksiyonlar1 icerecek sekil

de orgiltlendirilmelidir. 

Departman ile ilgili orgiltlendirme cal1emalar1nda on

celikle bilinmesi gereken bir takim hususlar vardir. 

Bu hususlar sunlardir (43). 

- ilgili departmanin iein gere~ine uygun bilyilklilkte ol-

masi. 

- Yap1lan ielerin, isin gerektirdi~i esas fonksiyonla

ra gore gruplanmas1. 

- Departmandaki kademe say1lar1 ile kararlarin en do~

ru sekilde alinabilecek kademelerin tespiti. 
- 1slerin merkezi veya merkezkac olarak mi yilriltillece

ginin tespit edilmesi. 

- Departmandaki yoneticilerin, denetleme alan1n1n ye

terli dilzeyde olmas1. 
- Gorevlerin, is ak1e1n1 kesintisiz bir bicimde yilril

tlilmesini saglayacak eekilde da~1t1lmas1. 

ilgili hususlara dikkat edilerek baslanan personel 

departmanina ait orgiltlendirme cal1smalar1, bolUm ici faa

liyetlerinin neler oldu~unun saptanmas1, islerin gruplara 

(43) ERERDi; op.cit., s. 69. 
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ayr1lmas1 slirecleri ile devam eder. Bu arada her gorevle il

gili is tan1mlamalar1n1n da c1kar1lmas1 gerekir. Boylelikle 
gorevin gerektirdigi yetki ve sorumluluk vb. gibi ozellikler 

cal1sanlarca daha iyi anlas1lm1s olur. 

3.2. PERSONEL DEPARTMANININ FONKS1YONLARI 

3.2,l. PERSONEL PLANLAMASI 
• 

Personel planlamas1n1 genel olarak, "is

letmenin ugras konusu ister mal, ister hizmet Uretimi olsun, 

bir orgUtUn temel Uretim girdisi olan isgUcUnUn, psikososyal 

ve davran19sal ozelliklerinin de dikkate al1nmas1yla, belir

li bir donem icin ongorUlen Uretim miktar1n1 optimal bir se

kilde gerceklestirecek nicelik ve nitelikte olusturulmas1-
d1r" (44) diye belirtebiliriz. Planlama kapsaminda egitile

cek isgorenler, ollim, emeklilik ve diger nedenlerle isten 

ayr1lacaklar onceden tahrnin edilerek ise uygun elemanlarin 

isin aksamas1na meydan verilmeden tedariki saglanmis olur. 

Sigorta ieletmeleri teknik yonU a<j"1r basan hizmet ie
letmelerinden biri olmas1 yetenekli isgUcU ihtiyac1n1n iste

nilen zamanda teminini gerektirmektedir. 1stenilen nitelikte 
personelin ihtiyac duyuldugu anda bulunmasi ise sistemli 

olarak yap1lan personel planlamas1 cal1smalar1yla gercekles
tirilir. 

Personel planlamas1n1n en onernli amaclar1n1 soyle be
lirtebi lir iz (45). 

- Personel ihtiyac1 ile bUtUn olarak isletmenin oteki 

faaliyetleri arasindaki iliskiyi kurmak. 

- Personelle ilgili yapilan giderler kars1l1g1nda en 

yilksek verimi almak. 

- 5zelligi clan personel ihtiyac1 ile ilgili uzun do

nemli tahminler yapmak. 

(44) Tugray KAYNAK; Personel Planlamasi, t.0.Sosyal Bilimler Enst.Perso
nel Yonetimi ve End.tli$kileri Bilim Dali Ders Notlari, tst. 1988. 

(45) TOSUN ve digerleri; op.cit., s. 246. 
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Personel planlamasi, sigorta isletmelerinde, amaca 

ulasma ve verimliligi artirmada onemli bir calisma olarak 
gorillmelidir. ~yleki iyi bir planlama isin niteli~ine uygun 

personelin, istenilen zamanda ve nitelikte bulunmas1n1n ya

n1s1ra, sigorta isletmeleri icin en onemli maliyet unsuru 

olan personelde de tasarrufu sa~lar. Bu nedenle planlamanin 

bilimsel temellere dayand1r1larak yap1lmas1 kac1n1lmaz ol

maktadir. 

Bilimsel temellere gore yapilacak personel planlamas1 

asamalar1n1 soyle belirtebiliriz. 

- 6ncelikle, personel ihtiyac1n1 sa~layacak temeli gos

tenmesi bak1m1ndan, isletmenin bUtUnilne iliskin amaclar1n1n 

degerlendirilmesi gerekir. 

- Daha sonra isyilkil ve isgilcil analizleriyle gelece~e 
yonelik ise al1nacak personel say1s1n1n belirlenmelidir. 

tsyilkil analizi, gelecekteki satis tahminlerine dayanmakta, 

her mamul ilretimi icin gerekli personel miktar1n1 vermekte

dir (46). isglicli analiziyle, devams1zl1k ve belirli zaman 

silresinde isletmeye giren ve cikan isgilcil hareketleri olan 
isglicil devri konulari incelenir. Devams1zl1k ve isgilcil dev

ri dikkatle izlenerek nedenleri Uzerinde durulmas1n1 gerek

tirir. 

- tlclincil asamada ise, isletmede bos kadrolarla ilgili 

hangi ozelliklere sahip personele gerek oldu~unun anlas1l

mas1n1 saglayacak bilgileri iceren is analizlerinin ve buna 

bagl1 olarak is tan1mlar1n1n yap1lmas1 gerekir. "is analizi 
belirli bir isin ylikilmlillilk, sorumluluk. ve kosullar1n1 ana

liz etmektir. tsin tan1m1, ise ait gorev ve kosullar1 belir

ten yaz1l1 rapordur" (47). Bu bilgiler isi yapan kimseden, 

yard1mc1s1ndan veya isi gozlemleyerek elde edilir. 

- ts tan1mlar1ndan yararlanarak tek tek her isin yapi

labilmesi i~in gerekli olan zihinsel ve bedensel caba, e~i-

(46) Asuman TURKEL; i$letmeye Giri$, Okan Yay1nc1l1k ve Dag1t1mc1l1k, 
tstanbul, 1984, s. 140. 

(47) Bintug AYTEK; t~letme Yonetimi, San Matbaasi, Ankara, 1980, s. 192. 
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tim, gorgil, cal1sma kosullar1 hakk1ndaki ozelliklerin ayr1n

t1l1 olarak dilzenlenmesini iceren is gerekleri c1kar1l1r (48). 
- Son asamada ise, isletmede mevcut personel envanteri 

haz1rlan1r. Envanterin istenilene cevap verebilmesi, islet

me ici terfiler, nakiller vb. personelle ilgili dUzenleme

lerin bu calismada gozonilne al1n1p do~ru tahmin edilmesiyle 

milinkilndilr. Daha sonra, ihtiyac duyulan personel sayisindan, 

mevcut personel say1s1 cikarilarak net yeni isgoren say1s1 . 
bulunur. Bu say1, planlanacak doneme iliskin personel hede-

fini gostermektedir (49). 

Planlama ile ilgili calisrnalarda is analizi ve is ta

nimlarindan yararlanarak isin goreceli degerlerini belirle

meye yarayan is degerleme cal1smalar1na da yer verilmelidir. 
(Bkz: Ucret ve degerleme) 

Personel planlarnas1 ile ilgili soyleyece~imiz son hu

sus olarak sagl1kl1 bir personel planlamas1, oncelikle say1 

ve nitelik olarak gerekli personel envanterinin c1kar1lrnas1 

ve planlanan isler icin isletrnede bulunan personelin yeter
li olup olmad1g1n1n kontrol edilrnesidir diyebiliriz. 

3.2.2. SECME VE 1SE ALISTIRMA 

Sigorta isletmelerinin teknik yonil a~1r 

basan hizmet isletmelerinden olrnas1 calisan personelin baz1 

niteliklere sahip olmas1n1 gerektirir. Bu nedenle, personel

le ilgili calismalarda, isle ilgili is analizleri, is tan1m

lar1, is degerlemesi, kisilerle ilgili is gerekleri gibi 

teknik cal1smalar1n yap1lrnas1, isletrnede de~isik ve isteni

len zamanda basvuran adaylar arasinda isin niteliklerine 

uygun kisilerin secilme islerninin daha gercekci yap1lmas1n1 

saglar. Ayr1ca, personel departrnan1n1n personeli isletrneye 

kazandiracak ~esitli ic ve dis kaynaklari gBzonilnde bulundu-

(48) ibid. I S. 195. 

(49) TOSUN ve digerleri; op.cit., s. 251. 
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rarak, basvuran adaylarla ilgili bilgileri dUzenli olarak 

saklamasi da gerekmektedir. 

Sigorta isletmelerinde personel tedariki ile ilgili 

basvurulabilecek dis kaynaklari soyle belirtebiliriz; 

tsletmede cal1sanlar1n yak1nlar1, 

Diger sigorta sirketleri, 

Mesleki okul ve enstitiller, 

Acenteler, 

Reklam ve ilanlar, 

1sletmeye do~rudan basvuranlar. 

tc kaynaklardan personel saglanmasi ise, bosalan kad

roya sigorta sirketinde calieanlardan bir veya bir kac1n1n 

atanmas1d1r. Gozlemlerimiz, ozellikle orta veya Ust yonetim 

kademelerine yonetici ihtiyac1n1n temini icin bu kaynag1n 

kullan1lmas1 durumunda, personelin motivasyonu ile ilgili 

olarak olumlu sonuc verdigi ile ilgilidir. 

Cesitli kaynaklardan sigorta isletmesine basvurmalari 

saglanan adaylarla ilgili, bilgi toplanmasi, isletme icin en 

iyi secimin yap1lmas1 icin, her isletmede gelistirilen ancak 

genel hatlariyla birbirine benzeyen asamalar1 soyle belirte

biliriz ( 50) • 

ilk gorilsme, 

Basvuru formu, 

Gecmisi arastirma (Referanslar) , 

S1nav veya test, 

1se alma gorilsmesi, 

Mildilr ile gorilsme, 

Saglik muayenesi, 

Yerlestirme. 

Adaylarin deneme donemi ve asil isgorenlige gecisi 

yerlestirme donemi icinde ele al1nm1st1r. 

(50) TURKEL; op.cit., s. 142. 
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ilk Gorilsme; Adayda ilk goze carpan giyim konusma, 

gorilnilslin degerlendirildigi asamadir. Bu gorilsme ile uygun 

olmayan adaylardan ilk elemeler yap1l1r. 

Basvuru Formu; ise alinacak personelde aranilan nite

likleri belirlemek icin isletme tarafindan yapilan ve basvu

ran adaylarca doldurulan formlardir. Basvuru formunda adayin 

kimlik k1sm1, egitimi, referanslari, basvurma amaci, daha 

once cal19t1g1 isyerleri vb. bilgiler bulunur. Personel de

partman1 bu f ormlari isletme hedef lerine ve ozelliklerine 

gore degerlendirir. 

Referanslarin Kontrolil; Aday1n basvuru formunda refe

rans olarak gosterdigi kisilerden adayla ilgili bilgi al1n

mas1d1r. Bu safha da adaya ait gercekci veriler, referans 

olarak gosterdigi ki9ilerden elde edilmeye cal191larak, ise 

yatk1nl1g1, basari ve ba9ar1s1zl1g1, kisiligi, eski isinden 

ayrilma nedenleri vb. gibi bilgiler elde edilmeye cal191l1r. 

Sinav veya Test; Sigorta isletmelerinde, bos kadrolar

la ilgili eleman temininde, ba9vuranlar1n cok olmasi durumun

da genellikle sinav yap1lmaktad1r. Tek bir gorev icin eleman 

tedariki ise kisa bir gorilsme ile de gerceklesebilmektedir. 

Her iki durumda da isgorenin ise a11nmas1nda secme olanag1 

var ise bu asamanin ozenle yap1lmas1 sirket icin yararl1d1r. 

Sigorta isletmelerinin ihtiyaci olan nitelikli per

sonelin temininde test yontemine de basvurulabilir. Testler; 

bireyler arasindaki farkl1l1klar1 ve bireyin bugilnkil davra

n1s1na gore gelecekte nasil davranacag1n1 olcme amaci ile 

yap1lmaktad1r. Testlerden istenilen yarar1n scglanabilmesi 

testlerin gecerli ve gilvenilir olmasina bagl1d1r. istenilen 

ozelligi olcen ve ayni kisiye belirli zamanlarda uyguland1-

g1nda ayni sonuc veren testler gecerli ve glivenilir testler

dir ( 51) • 

(51) AYTEK; op.cit., s. 204. 
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Adaylar Uzerinde test uygulamalar1n1 iceren incelerne

lerden biri de psikoteknik testlerdir. 

Psikoteknik testler personel secirn sisternini daha ob

jektif hale getirrnek ve kisi ile isi arasinda dengeyi sagla

yan bir yonterndir. Bu yonternle etkin bir personel secirni ya

pilabilrnesi icin gozlern ve gorilsrne ile once isin yetenek ve 

bilgi yonilniln incelenrnesi daha sonra isgorenlerin analizi 

icin gerekli zihinsel, bedensel, bilgi ve kisilik ozellikle

rini olcen testlerin biraraya getirilrnesi ile olusan test 

kilrnesinin, psikoteknik test bataryas1n1n olu9turulrnas1 ge

rekrnektedir (52). Degerlerneler bataryaya belli bir puan ve

rilrnesi ve adayin bu bataryaya uygulanmasi sonucu ald1g1 pu

an ile verilen batarya puan1n1n kar91la9t1r1lrnas1, uygun 

olmayanlarin elenmesi sekliyle yap1l1r. 

tee Alma Gorilsmesi; Sinav veya testten sonra yapilan 

millakat diye adland1r1lan safhad1r. Aday1n test veya s1nav 

ile olcillemeyen dururnlari ise alma goril9mesiyle saptanmaya · 

cal1s1l1r. Ayrica isletmedeki bos kadrolarin bir veya bir 

kac tane olrnas1 ve orta ve ilst kaderne yonetici bosluklar1n1n 

icerden ternininin rnilrnkiln olrnarnasi dururnunda yalniz bu yon

ternle personel ternininin yap1ld1g1 gorillmektedir. Genel ola

rak planli yapilan bu gorilsmeler onceden hazirlanan sorunla

r 1n adaya yoneltilmesiyle gercekle9ir. 

Mildilr ile Goril$rnesi: Aday ile onu cal19t1racak yone

ticinin ise alinmadan once gorilsmesi adayin bolilrne ilk uyurnu 

saglamas1 ve bolilm yoneticisinin aday ile ilgili onay verme

si bak1m1ndan onemlidir. tlgili bolilrn mildilrilne dan191lmadan 

yapilan atamalar departmanlar arasi isbirligini bozabilir. 

saglik Muayenesi; Bu asama, ieletmelerin cal19t1racak

lar1 personel hakkindaki saglik durumlar1 ile ilgili olarak 

bilgi edinilmesidir. Bu nedenle, personel secim silreci ile 

(52) ilhan ERlXJGAN; i~letmelerde Ki§i Degerlemede Psikoteknik, 3.Baski, 
t.U.Yayin No: 3464, Istanbul, 1987, s. 143. 
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ilgili olarak buraya kadarki asamalari gecen adayin, yeter

li sagl1k kosullarina sahip olup olmad1g1n1n anlas1lmas1 

icin, tam bir muayeneden gecmesi istenir. Saglik muayenesi

nin formalite olarak gorillmemesi gerekir. 

Yerlestirme; Bu safhaya gelen adaya tilm asamalari 

basar1 ile gecmis olarak, ise a11nd1g1na dair karar kendisi

ne iletilerek, istenilen gilnde ise gelmesi istenir. Aday 

sirkete geldigi tarihten itibaren genel olarak bir deneme 

silresini basariyla gecirmek zorundadir. Bu denemeyi kazana

mayanlar ise alinmazlar. 

Her ne olursa olsun, adayin sirkete geldigi tarihten 

itibaren isletmeye kazand1r1lmas1na yard1mc1 olmak gerekir. 

Arastirmalar, isten ayr1lmalar1n, adayin ise baslamasindan 

itibaren 6 aylik donem icinde meydana geldigini gostermesi, 

yeni personelin tamamen kendi haline b1rak1ld1g1ndan ileri 

geldigi anlas1lmaktad1r (53). 

Adaya yard1mc1 olmak amaciyla, isletme ile ilgili 

bilgiler, sosyal haklari, hizmetin niteligi, ozelligi vb. 

hakk1nda bilgi sahibi olmasi saglanmali, yalniz b1rak1lma

mas1na ozen gosterilmelidir. Boylelikle yeni personelin isi

ni sevmesi, al1smas1 ve ise uyumu kolaylast1r1lm1s olur. 

3.2.3. 0CRET VE DEGERLEME 

3.2.3.1. 1SGOREN DEGERLEMESl 

"tsgoren degerlemesi kisinin, isindeki 

basar1s1 ve gelisme yetenegine gore dizgeli olarak degerlen

mesidir" (54). Bu degerleme ile isletmede calisan persone

lin tas1d1g1 onemi, degeri ve basari dilzeyi belirli silreler 

icinde saptanmaktadir. 

(53) AYTEK; op.cit., s. 206. 

(54) tnal Cem A$KrlN; t9goren, E.i.T.i.A. Yayinlari No: 207 1 Eski1aehir 1 
-tf!J'Pf11 n. l!l'l'lll, 
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1sgoren degerlernesinde degerleyen ve degerlenenin in

san olrnas1 ortaya bir tak1rn gilclliklerin c1krnas1n1 nedenler. 

Clinkli, ki9ilerin degeri, diger kirnselere gore degi9ik olarak 

alg1lanrnaktad1r. Degerlernenin bir orgilt icinde yap1lrnas1 

ise olay1 biraz hafifletrnektedir. orgilt icindeki degerlerne

lerin bir tak1rn sornut olciltlere dayandirrna geregi kac1n1l

rnazd1r. ornegin i9gorenin, isletme arnaclarina hizmet etmede

ki ba9ar1 dlizeyinin saptanmas1 ile ilgili belirli olciltler 

geli9tirilerek degerlernelere yon verilebilir. 

Diger i9letrnelerde oldugu gibi sigorta isletmelerin

de de degerlerne ile ilgili cal19rnalar1n sihhatli olmasi, 

i9goren degerlernesinin plan ve program dahilinde, sisternatik 

olarak yap1lrnas1n1 gerektirir. Plan ve program dahilinde ya

p1lan degerlerne cal19rnalar1 ile ilgili gozonilne a11nrnas1 ge

reken asarnalar sunlard1r (55). 

- 1sgoren degerlernesinin gerektirdigi plan ve prograrn

lar1n arnaclar1n1n acikca saptanrnas1. 

- f 9goren degerlernesini yapacaklarin secimi. 

- tlgililerce i9goren degerlemesinin tam olarak anla-

s1lrnas1 ve benirnsenrnesinin saglanrnasi. 

- Degerlerne plani ile ilgili yonetici ve gorevlilerin 

gorilslerinin al1nrnas1. 

- Degerlernecilere degerlerne yeteneklerinin gelistiril-

rnesi ile ilgili egitirnin saglanrnasi. 

- Degerlerne zarnan1 ve silresinin tespit edilrnesi. 

- Degerlerne olcilleri ve yonternlerinin belirlenmesi. 

- Degerlerne cal1srnalar1na gecilrnesi. 

19goren degerlernesi cal1srnalar1, cesitli amaclar1n 

gerceklestirilmesi icin yap1lrnaktad1r. Arnaclardan en onemli

leri licret art19lar1 ve terfilerdir. Bunun yaninda nakiller, 

egitim, denerne silresi icindeki i9gorenin isletrnede kalip 

kalmarnasi ile ilgili kararin verilebilmesinde ve bunlara 

(55) ibid., s. 279. 
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benzer yonetim kararlar1n1n gercege yakin olarak yap1lmas1n

da isgoren degerlemesinden yararlanilabilmektedir. 

Degerleme konusu ile ilgili bir rapordan a11nm1s, or

nek calismada, A.B.D.'de isgoren degerlemesinin en cok han

gi alanlarda kullan1ld1g1n1n %'de dag1lim1 bilgi edinilmesi 

amac1yla asagida gosterilmietir. 

"isgoren Degerlemesinin Kullan1ld1g1 Alanlar 

Konular 

Terf i ve nakillerde temel olarak 

Ucret art1slar1n1 saptamada 

Egitim ihtiyaclar1n1 saptamada 

~al1sanlar1n moralini yilkseltmede 

Ustlin gozetimcilerin ortaya c1kar1lma
s1nda 

% 

66 

63 

61 

61 

53" (56). 

Sigorta isletmelerinde isgoren degerlemesi genelde 

ilgili bolilm yoneticisinin cal1sanlar1 degerlemesi ile olmak

ta, degerlemelerde personel bolilmil tarafindan hazirlanan ba

s1l1 cizelgelerden yararlan1lmaktad1r. 

Degerleme formlar1, isgorenin gorevini yapma durumu 

ve performans1 degerlenecek sekilde iki yonlli olusturulmal1-

d1r. Birinci kis1mda personelin isini yapma durumu geneliyle 

degerlendirilmeli. ikinci kisJ.Inda, personelin edimini (per

formance) ozelligine gore degerlendirilebilmelidir. Gorevin; 

genel degerlendirmesine ait bilgiler, gorevlerin birbiriyle 

kars1last1r1lmas1nda ozel yonlerinin degerlendirilmesine 

ait bilgiler ise, benzer gorevler arasindaki kare1laet1rma

larda kullan1l1r (57) • 

Personel degerlendirmesine ait cizelgeler, raporlar, 

personel bolilmli taraf indan ilgili isgorenlerin dosyalar1nda 

(56) inal Cem A$KUN; t~goren Degerlemesi, E.1.T.1.A. Yayini, Eski$ehir, 
1976, s. 40. 

(57) BA$ARAN; op.cit., s. 218. 



46 

saklanmali, terfi, nakil vb. gibi yonetim kararlarinin dog

ru olarak yapilabilmesi saglanmalidir. 

Personel bolti.milne, isgoren degerleme cal19malar1 ile 

ilgili, uygun degerleme plan ve programlarin bulunmasi ve 

gelistirilmesinde onemli gorevler dlisrnektedir. Ayrica bu 

bolti.m, degerlemeyi yapan yonetici veya gorevliye dan1srnan

l1k hizmeti de vermektedir. 

3.2.3.2. 1S DEGERLEMESl 

Son yillarda lilkernizde giderek onem ka

zanmaya baslayan is degerleme calisrnalarinin sigorta sekto

rilnde uygulamalarina pek rastlanilrnarnakla birlikte, 1977 y1-

l1nda, ilk defa imtas Sigorta A.S.'de bu calisrnalar yapilmis

tir. Gilnilinilz isletmeleri icin cok amacli uygulama alanina 

sahip onemli bir calisrna olan is degerlernesinin, gelisen si

gorta sektorilnde daha hizl1 yerini alrnas1n1 teminen yontern 

ve kapsarn1 hakkinda kisa aciklarnalara bu boltimde yer veril

meye cal1s1lm19t1r. 

is degerleme, isletmede mevcut islerin sin1fland1r1l

mas1, kars1last1r1lmas1, birbirine gore onem ve gticltik dere

celerinin belirlenmesi icin yapilan calismalardir (58). is 

degerleme sonuclari ozellikle dengeli ticret yap1s1n1n kurul

masinda yardl.lnc1 bir asamadir. Ancak bir ticret sistemi degil

dir. tlzellikle ilcret yonetiminde daha cok kullanilan i5 de

gerleme sonuclari, diger isletme sorunlarinin coztilmesinde 

de cok yonlil olarak ikincil yararlar saglamaktadir. 

Bu ikincil yararlar sunlardir (59). 

- Personelin secimi, yerlestirilrnesi, egitimi, terfi 

ve nakillerine yardimci olmak. 

- Calieanlar arasinda iliekilerin dlizenlenmesi, yetki 

(58) MUCUK; op.cit., s. 279. 

(59) tsmail Durak ATAAY; t:;; Degerleme ve Ba:;;ar.i Degerleme Yontemleri, 
t.U.t:;;letme Fakultesi Yayin No: 166, Istanbul, 1985, s. 17. 
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ve sorumluluklar ile ielerin basitlestirilrnesine katkida 

bulunmak. 

- Ucrete iliskin eikayetlerde, isletrne ici adaletin 

saglanmasindan yararlanmak ve kararli Ucret politikasi izle

mek. 

- Sendika ile gorUsmelerde iliskilerin gercek verilere 

dayand1r1lmas1 olarak hizrnet gorrnek. 

- 1se adam ilkesini gerceklestirmek. 

- Nitelik ve nicelik olarak isgUcU planlamasina yard1m-

c1 olmak. 

- Yilkselmeleri kidem ve basariya gore gerceklestirdigin

den, isgorenlerin is ve Ucret tatrninine ulasmas1n1 saglamak. 

- Ucret art191, yilkselme ve ilerlemelerde ozendirme on

lemlerinin alinmasinda olcilt olarak kullanmak. 

Ayrica, ie degerleme calisrnalari sonucu, ise ait ger

cek verilerin toplanmasi nedeniyle; 

- Calisma kosullarinin iyilestirilmesine, 

- is kazalar1n1n azalt1lmas1na yard1mc1 olrnaktadir. 

is degerleme cal1smalar1n1n bir plan dahilinde yap1l

mas1 gerekir. Plan da degerlenecek isler, is analizi, is ta

nimlari ve is gerekleri ile ilgili sonuclar, degerlernede 

hangi yontemin kullan1lacag1, orgilt semasi, degerlemeyi ya

pacak kisilerin isimleri vb. gibi bilgiler yer almalidir 

(60). Calismalarin vakit al1c1 olmasi, oncelikle plana gere-

ken onemin verilmesini nedenler. Calismalara hiz kazandirmak 

icin isletmede calisanlara planla ilgili arnaclar ve bundan 

c1kar1lacak sonuclar hakkinda detayli bilgi verilmelidir. 

19 degerleme yontemlerini sayisal olmayan ve sayisal 

olmak Uzere iki kisimda inceleyebiliriz. Sayisal olmayanlar 

siralama ve s1n1fland1rma yontemi, sayisal olanlar ise puan

lama ve faktor kars1last1rma yontemidir. 

(60) TOSUN ve digerleri; op.cit., s. 374. 
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Siralarna Yonterni; Uygulanrnasi en kolay ve rnaliyeti 

en ucuz yonterndir. Bu yonternde isler en basitinden en onern

lisine veya tersi sekilde siralanrnaktadir. Siralarna yapilir

ken is analizi ve is tanirni yap1lrn19 isler birbiriyle kar

s1last1r1l1r. Bu kars1last1rrnada onernli, orta ve az onernli 

anahtar isler secilerek diger islerle kars1last1r1l1r, bir 

sira elde edilir. Veya her bir isin ad1n1 bir karta yazarak, 

diger islerle ikili karsilastirrnalar yapip her kar91la9t1r

rnaya bir puan verilerek isler degerlendirilir (61). BUyUk 

isletrnelerde degerlenecek is sayisi fazla oldugundan ve is

letrnenin bilttin bolilrnlerindeki isleri detayli bir sekilde bi

len degerleyicilerin bulunrnarnasi, islerin oncelikle isletrne

deki bolilrnlere gore s1ralanrnas1n1 nedenler. Boylelikle daha 

dogru degerlerne yaprna irnkani elde edilebilir. 

S1ralarna yonteminin yarar ve sakincalarinin baz1lar1-

n1 basl1klar halinde soyle ozetleyebiliriz (62); 

Yonternin Yararlari; 

- Uygulanrnasi kolay ve ucuz bir yontemdir. 

KUcuk isletmelerde is say1s1 az oldugundan daha do~ru 

sonuclar elde edilebilir. 

- 1sletrnede calisanlar ve ilgililer taraf indan degerle

rne cal1srnalar1 ve sonuclari kolaylikla anlasilabilir. 

- Yonternin uygulanmasi cok fazla zaman almaz. 

Yontemin Sak1ncalar1; 

- Degerlendirrnelerde oznel yargilar ag1rl1kl1d1r. 

- Yontern sonuclarina yapilan itirazlarda, ieler arasin-

daki fark1n nedenleri kesin olarak soylenemez. 

- Analizi yapan kisi; ise ait verilen ilcrete bakarak, 

bu etkide kars1last1rma yapma:si, ise verilen puanlari etki

lemesi bak1rn1ndan yanlisliklara neden olur. 

(61) Cahit TUTUM; Personel Yonetimi, Turk ve Orta Dogu Amme idaresi Ens
titilsu Yayinlari No: 79, Ankara, 1979, s. 56. 

(62) ATAAY; op.cit., s. 33. 
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- Degerlemelerde, degerleyicilerce yapilan genel hata

lara acik bir yontemdir. 

- !eletmede biltiln isler hakkinda yeterli bilgisi olan 

degerleyicilerin bulunmasi gilctilr. 

S1n1flama Yontemi; Bu yontemde once ise ait bilgiler 

is analizi ve is tan1mlar1 yolu ile elde edilir. Daha sonra 

islere ait ortak olan nitelik ve ozelliklerden hareketle 

mevcut isler, dereceleri ve kapsamlari farkli is s1n1flar1-

na ayr1l1r. S1n1flar1n tanimlanarak bir s1n1f olcegi elde 

edilmesi ise bundan sonraki asamada yapilan islemlerdir 

(63). Boylelikle isletmedeki biltlin isler her is s1n1f1n1n 

ozelligine ve tan1mlar1na gore incelenerek uygun sinifa yer

lestirilmie olur. 

Siralama yontemi gibi s1n1flama yonteminin de bazi 

yarar ve sakincalarindan sozedilebilmektedir. Bu yarar ve 

sak1ncalar1n1 soyle ozetleyebiliriz (64). 

Yontemin Yararlari; 

- Uygulanmasi kolaydir. 

- Fazla zaman almaz. 

- Degerleme sonuclarina tatminkar cevaplar verilebilir. 

- Anlas1lmas1 kolaydir. 

- !elerin degismesi, yeni islerin ortaya cikmasi duru-

munda, is yapisina karar ve gorlisme ile yerlestirilmesi yon

teme esneklik kazandirir. 

Yontemin Sak1ncalar1; 

Sinif tan1mlar1n1n ayr1nt1l1 olarak yapilmasinda glic

lliklerle kars1las1labilir. 

- isletmedeki islerin bir kismi bir sinifa bir kismi 

baska s1n1fa bagli olabilmektedir. 

- is Unvanlari, ayliklar ve kisilikler her bir isin 

kendi s1n1f1na konmas1n1 etkileyebilir. 

(63) ibid., s. 34. 

(64) A$KUN; op.cit., s. 144. 
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- tsletmede biltiln islere ait yeterli bilgisi olan de

gerleyici bulunmasi zordur. 

- Yontemin uygulanmasi, cok sayida isin degerlemesi ve 

islerin karmas1kl1g1n1n artmasinda daha da gilclesmektedir. 

Puan Yontemi; ts degerleme yontemleri icinde en cok 

kullanilan, isin gorece degerinin tespit edilmesinde puani 

esas alan yontemdir. 

Yontemde kullanilacak faktorlerin secimi ve sayisi 

bilylik onem tas1maktad1r. Bu nedenle onemsiz ve isin degeri

nin tespit edilmesinde tam olcil olmayacak faktorler secil

memelidir. Secilecek faktorler biltiln isleri kapsayacak se

kilde optimum sayida olmalidir (65). Nitekim, cesitli kisi

lerce yap1lm1s calisma ve incelemelerde, ozenle secilmis az 

sayida faktorlerle yapilan degerlemenin daha gUvenilir ve 

sagl1kl1 sonuclar al1nacag1 gorUsil onem kazanmistir. 5rnegin, 

Scott'un yay1nlanmam1s doktora calismasinda, genel egitim, 

on yetisme silresi, bedensel gerekler, is kosullari, is teh

likeleri ve gozetim olarak alti faktoriln gecerli ve gUveni

lir bir sonuc almaya yeterli oldugu savunulmustur (66). 

Puan yonteminde, faktorlerin secim isleminin yapil

masindan sonra faktorlerin tanimlarinin yapilmasi gerekir. 

Daha sonra her faktor alt derecelere ayrilarak faktor ve 

dereceler puanland1r1l1r. Puanlamada faktor ve derecenin 

onemi ve ag1rl1g1 esas al1nmal1d1r. Faktor ag1rl1klar1 pu

anland1rma yerine ylizde oranlar seklinde de yapilabilir (67). 

Yontemin son asamasi olan faktor ve derecelerin puanland1-

r1lmas1yla is degerleme plani olusmus olur. 

Puan yontemi ile ilgili bir takim yarar ve sakincalar

dan da bahsedilebilmektedir. Bunlar (68). 

(65) ATAAY; op.cit., s. 57. 

(66) ibid., s. 60. 

(67) Zeyyat SABUNCUOGLU; Personel Yonetimi, Teknografik Matbaac1l1k A.$. 
Istanbul, 1988, s. 201. 

(68) A$KUN; op.cit., ss. 161-162. 
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Yontemin Yararlari; 

- ts degerlemesinde en gtivenilir ttirde tanimsal bir ol

cil kullan1ld1g1ndan en az sorun yaratan bir yontemdir. 

- Degerlenmekte olan ielerde tlirlerine uygun terimlere 

yer verildiginden, derece tan1mlar1ndan yararlanmak koLaydir. 

- Yontemin ayr1nt1l1 bir sistem getirmekte ve her aea

masi belli temel ilkelere dayand1r1lmaktad1r. Bu nedenle i9-

goren, ieveren ve sendika tarafindan benimsenmesi kolay olur. 

- tslerin puan degerleri ve nispi farklari sayisal te

rimlerle gosterilmektedir. 

- ielerin degerinin belirlenmesinde hatalarin asgariye 

indirilme olanagi bulunabilmektedir. 

- Yontemin dogruluk ve tutarl1l1g1 kullanildikca artmak

tadir. 

Yontemin Sak1ncalar1; 

Faktor ve derecelerin secimi, tan1mlanmas1 kar1s1k 

uygulamayi gerektirdiginden yliksek dlizeyde ustal1g1 gerek

sinme gosterir. 

- Faktorlere sayisal ag1rl1klar verme ve dereceleri pu

anlama oldukca gilc bir ietir. 

- Faktor tan1mlar1 arasinda az da olsa gecieme olmasi, 

cift degerleme yapilma niteligi ta91yabilecektir. 

- Sistemin ortaya c1kar1lmas1 uzun zaman alir. 

- Faktor ag1rl1klar1n1n tespitinde iein degeri ile ya-

panin mevkiini ayirma gilc oldugu icin yliksek s1n1f l1 yonet

sel ielerde yontemin uygulanmasi zordur. 

- Yontemle ilgili kavramlar, dereceler, puan degerleri 

ve benzerlerinin ieci ve gozetimcilere anlayabilecekleri 

eekilde aciklamak zordur. Sab1rl1 ve orneklerle yapilan bir 

egitimi gerektirir. 

Faktor Kar91laet1rma Yontemi; Puan yontemi ile ilgi

li sak1ncalar1 gidermek icin Eugene Benge taraf indan is de

gerleme alanina uygulanm19t1r. Bu yontem ile puan yontemi 

arasindaki fark faktor say1s1n1n 5-7 arasinda degi9mesi ya

ni s1n1rl1 olmas1d1r. 



Benge'nin plani; 

Beceri, 

Dilsilnsel caba, 

Bedensel caba, 

Sorumluluk, 
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1e koeullari olarak bes temel .faktore dayanmaktadir. 

Yontem, ise ait bilgi ve verilerin toplanmas1 amaciyla, is 

analizi, ie tanimlari ve is gereklerinin haz1rlanmas1yla 

baelar. Daha sonra degerlenecek isler arasindan secilecek 

anahtar ieler belirlenen temel is faktorlerine gore s1rala

n1r. islere odenen ilcretler veya daha once belirlenen puan

lar faktorlere dagitilir. Bir degerleme olcegi elde edilir. 

Degerlenecek ve bu olcek ilzerindeki isler faktorlerle kars1-

laet1r1larak uygun is siralarina yerlestirilir. Boylece de

gerleme islemi tamamlanmie olur (69). 

Faktor kar91last1rma yonteminin yararlar1 ve sak1nca

lar1n1 soyle ozetleyebiliriz (70). 

Yontemin Yararlari; 

1eletmede bulunan islerin uygun bir olcege gore deger

leme olanaginin bulunmasi, her isletmenin kendi yap1s1na go

re degerlemenin gelietirilmesini saglar. 

- Tanimlarda genel ifadelere yer verildiginden yontem 

degieikliklere uyabilecek esneklige sahiptir. 

- Degerleme olceginde acik ve anlas1l1r tanimlar oldu

gundan anlayie kolayl1g1 saglanmakta, kullan1lmas1 ve uygu

lanmasi basittir. 

- Bu yontemde faktor say1s1n1n bes olmas1, faktorler 

arasi gecielere yol acmaz, degerlemeler hassas yap1l1r. 

- tlcretlerin etkisi, degerleme hatalar1 kisiliklerden 

etkilenme gibi olasiliklar, sonuclar1 onemli derecede etki

lemez. 

(69) ATAAY; op.cit., ss. 39-·40. 

(70) ibid., s. 53. 
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Yontemin Sakincalari; 

Ucret seviyeleri ve is yap1s1ndaki degismeler siste

mi etkileyerek, devamli ayarlama yapma zorunlulugu ortaya 

cikar. 

- Yontemin uygularunasi fazla zaman alir. Boylece paha

liya mal olur. 

- Kayit islemleri cok onemlidir. Fazla kayidi gerekti-

rir. 

- Degerleyicilerin bilgi dUzeyleri yliksek, yetenekli 

kisilerden olmasi gerekir. 

- Degerlemenin personele anlatilmasi genis ve ayrinti-

11 aciklamalarla yap1lmas1n1 gerektirir. 

3.2.3.3. UCRET 

Bir sigorta isletmesinde girdilerin en 

onemlisi personeldir. Bu nedenle personel ve personele yone

lik masraflar genel giderlerin bilyilk bir bolilmlinil olu9turur. 

Ayrica sigorta isletmesindeki personelin bir hizmet isletme

sinde calisabilecek sekilde bazi niteliklere sahip olma ge

regi ve nitelikli personelin isletmede kalmalarinin saglan

masi, ekonomik unsur olan ilcreti daha da onemli kilmaktadir. 

"Ucret, bir is kars1l1g1nda isveren tarafindan isci

ye, saat basina, gilndelik, haftalik, ya da aylik olarak ode

nen para ve para ile belirlenen mallarin ve hizmetlerin olus

turdugu giderdir" ( 71). 

Baska bir tanima gore licret, is yaptirmak veya isgo

reni cal1st1rabilmek icin yapilan giderdir (72). 

Tanimlar Ucrete isveren ac1s1ndan yaklasmaktadir. 

1sgoren ac1s1ndan dlisilndilgilmilzde ise licret ayri bir oneme 

sahiptir. Bu bakimdan Ucret personelin isletmeye sundugu 

emegin kars1l1g1d1r. 

(71) Cahit TALAS; Sosyal Ekonomi, Siyasal Bilgiler Fakultesi Yayinlari, 
Ankara, 1983, s. 13. 

(72) Sinan ARTAN; Vcret Yonetimi ve Turkiye'deki Uygulama, t.T.i.A. 
Yayinlari, Eski~ehir, 1981, s. 39. 
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Sigorta ieletmeleri icin onemli bir unsur olan insa

nin yani personelin daha verimli cal19t1r1lmalar1 ve nite

likli personelin ieletmede tutulmalar1n1n saglanmasi icin 

-ucretin i9gorenlere yeterli ve adil olarak verilmeleri ge

rekmektedir. "Yeterli ilcret; kurulueun amacina ulaemasi 

icin iegorenlerin gildillenmesini, uygun ve gerekli sayi ve 

nitelikteki iegorenlerin ieletmeye cekilebilmesini saglaya

cak bir ilcret dilzeyi olarak tanimlanabilir. Bu nedenle, ye

terlilik, sabit bir durum degildir ve zaman icinde stirekli 

degieim gosterir" (73). Yeterli ilcret alamayan personel, 

kendi gereksinimlerini kareilayamayacagindan tatminsizlik 

duyar. Bu da ieletmeden ayr1lmas1n1, devams1zl1g1n1n artma

s1n1, eikayet ve grevlerin fazlalaemasini nedenler. Bu olum

suzluklar ieletmenin saglikli yilrfunesine engel teekil etmek

tedir. Kieiye gereksinimlerini kar91layacak dilzeyde ticret 

odemek, ilcret yonetiminin temel amaci olmalidir. 

ieveren ac1s1ndan bir maliyet ogesi olan ticrete, ie

letmenin mali gilcil yaninda illkenin sosyal politikasi da yon 

vermektedir. Bu nedenle "kurulueun ilcret politikasi sapta

nirken; devletin, sendikalarin, ieverenlerin ticret politi

kalarinin oluemasi ve aralarindaki uyumun saglanmasi gerek

mektedir. Ancak bu gercekler dikkate a11n1rsa, saptanan po

litika, belirlenmesine katilan gruplarin amacina uygun ola

bilecektir" (74). Ucretle ilgili anlatilanlardan da hareket

le bir sigorta ieletmesindeki ilcret politikalari ile ilgili 

temel alinacak noktalar1 eoyle belirtebiliriz. 

Belirlenen ilcret personel gereksinmesini kareilayacak 

dilzeyde, ieletme maliyetlerini artirmayacak eekilde dengeli 

olmalidir. 

ieletmede adil bir ilcret politikasi gildtilmelidir. 

Yilkselme ile beraber ilcret seviyesi art1r1lmal1d1r. 

(73) ismail ATAAY; Vcret Tatmini ve Vcret Sistemleri, Cihat Matbaasi, 
istanbul, 1985, s. 15. 

(74) ibid., s. 15. 
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Gildillen politika, diger sigorta ieletmelerinin Ucret 

politikalari ile uyum saglamal1d1r. 

Hakediee dayanan bir licret yap1s1 olusturulmal1d1r. 

Ayrica, aylik odeme eeklinde yapilan Ucretlere, si

gorta isletmelerinin bir kisminda gorlilen, sene sonu kar1n1n 

belirli bir yilzdesinin temettil adi altinda personele dag1t1l

mas1, cal1eanlar1 ve ieletmede caliemak isteyenlerin, ielet

me ilcret politikasina bakie ac1s1n1 olumlu etkiledigi gorlil

mektedir. Bu ve bu tilr uygulamalar da personeli gildlileme yo

lu ile sigorta ieletmesine daha cok baglanmasini nedenleye

cegi gibi, nitelikli personelin ieletmeye cekilmesini kolay

laetiracaktir. 

3.2.4. EG1T1M VE GEL1ST1RME 

Sigorta isletmeleri, degisen teknolojiye 
• 

ayak uydurmak ve modern ie ya9am1n1n getirdigi silrat iceri-

sinde olmak icin personelini devamli egitmek zorundadir. 

Personel egitimleri, personel secim asamasiyla isletmeye 

alinan elemanin iee uyumu, _teknik bilgi dilzeylerinin gelie

tirilmesi ile ilgili, ieletmede etkin bir personel kadrosu

nun olueturulmasina yonelik cal1smalar1 icerir. Bu caliema

lar kapsaminda yer alan konular. 

Sigorta eirketlerinin kendi bilnyelerinde yapt1klar1 

egitim ve gelietirme caliemalari. 

Milli Reasilrans bilnyesinde olueturulan sigorta ensti

tilsilne personelinin kat1lmalar1n1n saglanmasi. 

Yabanci dil gelietirilmesi ile ilgili yurtici ve yurt

diei kurs ve seminerlere personelinin gonderilmesi. 

Fakilltelerin yilksek lisans dlizeyindeki egitim prog

ramlarina calieanlarin teevik edilmelerinin saglanmasi ola

rak gosterebiliriz. 
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Personel egitim ve gelietirme cal1smalar1, personel 

departmani tarafindan yapilabildigi gibi, btiytik ieletmeler

de ayri bir departman tarafindan da yapilabilmektedir. Han

gi departman tarafindan yap1l1rsa yap1ls1n bu cal1emalar1n 

bir plan ve program dahilinde yap1lmas1 gerekir. Boylelikle 

calismalardan istenilen sonucun al1nmas1 saglanmie olur. 

Plan ve program dahilinde yapilan egitim ve gelistir

me cal1smalar1nda egitimin amaclar1n1n onceden belirlenmesi 

gerekir. Egitim amaclar1n1n ortaya konulmamasi durumunda 

plana konacak egitim ile ilgili hedefler bilinemeyeceginden 

egitim program1 da tasarlanamayacaktir (75). 

Sigorta isletmelerindeki egitim ve gelistirme cal1s

malar1 ile ilgili amaclardan baz1lar1n1 soyle belirtebili-

riz; 

- Hizmetin kalitesini ytikseltmek. 

- Diger sigorta isletmeleri capinda itibar1n1 artirmak. 

- Gelisen teknolojiye ayak uydurmak. 

Yonetsel gorevlerle ilgili olarak da; 

- Yonetici personelin islerindeki beceri, yetenek ve 

rekabet gticlerinin art1r1lmas1. 

- Gelecekteki yonetsel gorevlerin ytirtittilmesi ile il

gili olarak yonetici personelin yetistirilmesi. 

Egitim programlari mevcut gereksinimleri kareilamaya 

degil, ilerideki yillarda ortaya cikacak yeni ve degisik ni

telikteki gereksinmeleri giderecek sekilde personel yetie

tirmeyi amaclamal1d1r. Bu gereksinmeler tistlenilecek islere 

ve bu isleri yerine getirecek personelin niteligine gore 

gelismeler gosterir. 

Egitim gereksinmelerinin tespit edilmesi ile ilgili 

asamalar1 da soyle belirtebiliriz (76) : 

(75) ibrahim Ethem BA$ARAN; Egitim Yonetimi, Gill Yayinevi, Ank.,1985, s.84. 

(76) Tugray KAYNAK; Personel Egitimi, t.U.sosyal Bilimler Enst.Personel 
Yonetimi ve End.ili~kiler Bilim Dali Ders Notlari, tst., 1988. 
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I§ analizleri ve i§ tan1mlamalar1n1n yap1lmas1. 

Alt kademeler icin; 

- I§in yap1lmas1 ile ilgili makul ve gecerli sayida 

standart performanslarin saptanmasi. 

- I§gorenlerin cali§ma sirasinda gozlemlenmesi ve ger

cekleetirdikleri performans ile standart performans arasin

daki farkin tespit edilmesi. 

- Farklari giderecek egitim programlar1n1n haz1rlanmas1. 

Ust kademelerle ilgili; 

- Her list kademe icin ie gerekleri prof ilinin c1kar1l-

masi. 

- Kieinin profilinin c1kar1lmas1 (Yetenek Profili). 

- te gerekleri prof ili ile yetenek prof ilinin kars1las-

t1r1lmas1. 

Bu cali§malar sonunda yapilan egitim programlar1 son

rasi egitim maliyeti ile egitim sonras1 artan performans ve 

ulaeilan girdi artiei kars1la§t1r1l1r. Artie fazla ise prog

ram amacina ulaem19 olur. Aksi halde egitim program1 yeniden 

degerlendirilir. 

Egitim programlari i§letmeler icin degisik ozellikler 

ggstermekte ve gereksinimlere bagli olarak gelistirilebilmek

tedir. 

Bu programlar (77): 

Egitimi yapacaklara gore; komuta veya kurmay yoneti

ci, gozetimci, d1sar1dan getirilecek bir egitimci tarafindan. 

Egitimin saglayacagi yere gore; ieletme icinden veya 

ieletme dieindan. 

Egitimin yapilma zamani bakimindan; ise almadan once, 

(77) A~KUN; op.cit., s. 436. 
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iee aldiktan sonra, ie baeinda. 

Egitim konularina gore; is egitimi, is gtivenligi egi

timi, yonetici egitimi, insan iliskileri egitimi olarak sa

yilabilmektedir. 

Sonuc olarak diyebilirizki, sigorta isletmelerindeki 

egitim programlarinin sistematik ve dtizenli olarak uygulan

masi mutlaktir. tyi planlanmis bir egitim programi isletme

nin amacina daha etkin bir bicimde ulasmasini saglad1g1 gibi 

personelin organizasyona verdigi onemi artirarak isgoreni 

basari duygusu ile calismaya sevk eder. 

3.2.5. TAMLASMA 

3.2.5.1. MOT1VASYON 

Motivasyon, bir veya birden cok insani 

belirli amaca dogru yonlendiren etkendir. isletmeler icin 

motive, calisanlari harekete geciren bir gilcttir. Diger is

letmelerde oldugu gibi sigorta isletmelerinde de sirkete 

alinan personelin daha ilk ise girdiginden itibaren bazi 

arzulari, ihtiyaclari ve korkulari olmaktadir. Davranisla

ri da bu yonde egilim gosterir. tsgorenlerin ihtiyac, arzu 

ve korkulari giderilmedikce tatminsizlik duygusuna kapilir

lar. Tatmin edilirse, isletme amaclari benimsenerek, calis

ma ve verimliligi gildtilenmis olur. 

Calisanlarin tilmil icin gecerli bir motiv mevcut degil

dir. Kisinin motive edilmesi onlarin gereksinmelerinin bilin

mesiyle saglanir. Cilnkil kimine gore onemli olan gereksinme 

digerine gore hicbir degeri bulunmayabilir. Bu nedenle bazi 

gereksinmelerin bilinmesi gerekir. Bu konuda temel aldigimiz 

birkac yazarin gorlislerini soyle ozetleyebiliriz. 

tnsan gereksinmeleri ile ilgili olarak yazarlar tara

findan en iyisi kabul edilen s1n1fland1rma; Psikoloji Profe

soril A.H.Maslow tarafindan yapilmistir. Maslow'a gore beseri 
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gereksinmeler be~ s1n1fa ayrilarak incelenmektedir (78). 

- Fizyolojik gereksinmeler; tnsan vlicudunun slireklili

gini ve islemesini saglamaya yarayan tatmin edilmesi gereken, 

yiyecek, su, 1s1, barinma, uyku, cinsel doyum vb. gibi ge

reksinmelerdir. 

- Gilvenlik ve korunma gereksinmeleri; glivence ile ilgi

li gereksinmedir. Gelecek gilvencesi, is gilvencesi, mlilk ve 

barinak kayb1 gibi korkulara kar91 glivence gereksinmesidir. 

- Ait olma ve sevgi gereksinmesi; kisinin cevresinde 

bulunan insanlar tarafindan kabul edilme, sevilme ve toplum

da bir yer edinme gibi gereksinmesidir. 

Saygi gorme gereksinmesi; gilc, takdir gorme, baskala

r1 taraf 1ndan saygi gorme arzusunun doyurulmasi ile ilgili 

gereksinmedir. 

- Kendini gercekleetirme gereksinmesi; bu gereksinme 

Maslow s1n1fland1rmas1n1n en list kademesini teskil eder. Ki

einin yetenek ve becerisini, kendi potansiyelini ortaya ci

karma gereksinmesidir. 

Maslow'un gereksinmeler s1n1fland1rmas1na gore, kiei 

list dilzey gereksinmelerine gecebilmek icin daha alt dilzey 

gereksinmesini doyurmas1 gerekmektedir. Ayrica bu gereksin

melerin baz1lar1 kalitsal olup, baz1lar1 ise sonradan ogre

nilen gereksinmelerdir. 

Gortildilgil gibi insan ihtiyaclari cesitlilik arzeder. 

Ancak bunlardan fizyolojik gereksinmelerin tatmini gerekmek

tedir. Daha list dilzey gereksinmelere dogru c1k1ld1g1nda ka

r191k bir durum.ortaya c1kmaktad1r. Baz1lar1 bir ie yerine 

girmek, sosyal cevreye ait olmak vb. ihtiyaclarin gideril

mesi suretiyle tatmin edilebilir. Bir kismi ise tatmini zor 

(78) YALCIN; op.cit., s. 205. 
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gereksinmelerdir. Bu nedenle ilstiln basarilar icin motive 

edici kuvvetli faktorler olarak rol oynarlar. 

Gildillemede hijyen kurami ve cift faktor yaklasimi 

adiyla bilinen gorilsil ortaya cikaran F.Herzberg ve arkadas

lar1n1n yapt1rm1s olduklari is hayatinin memnun edici ve 

memnuniyetsizlik yaratan hal ve kosullarinin tespiti ile 

ilgili arastirma sonuclarina gore ise faktorler hijyen ve 

motive edici olarak iki grupta toplanmistir. 

Hijyen nitelikteki faktorler personeli gildilleyici bir 
' 

rol oynamaktan uzak, ancak ihtiyaclar1n1 kareilayan faktor

lerdir. Bunlar isletme politikasi, yonetimin tutumu, calis

ma kosullari, sahislar arasi iliskiler, verilen ilcret dilze

yi, denetim tarzi vb. gibi hijyen olan faktorlerdir. Tatmin 

edici dilzeyde olmamasi, isten ayrilma egilimlerini artirmak

tadir. Digeri ise yilksek is tatmini yaratan, insani harekete 

geciren, gildilleyici olan faktorlerdir. Bunlari da, basari, 

taninma, is doyumu, sorumluluk alma, ilerleme, terfiler, ge

lisme, beceri kazanma vb eekilde siralayabiliriz (79). Hij

yen faktorlerin saglanmasindan sonra motive edici faktorle

rin devreye girmesi, personeli daha fazla caliemaya tesvik 

ederek istenilen verimlilik elde edilebilir. 

Mc Gregor'da insan davran1s1 ilzerinde durarak moti

vasyon konusunu incelemis ve ileri silrdilgil klasik yonetim 

gorilsilnil x teorisi, modern yonetim gorilsilnil Y teorisi adla

ri altinda belirtmistir. Bu teorilerle ilgili dilsilnceleri 

de soyle belirtebiliriz (80). 

X Teorisi; 

Ortalama insan doguetan tembeldir, olabildigince az 

calisir. 

(79) TOSUN ve digerleri; op.cit., s. 329. 

(80) YAL9IN; op.cit., ss. 211-212. 
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Calisma tutkusu yoktur, sorumluluk yilklenmekten kaci-

Kendini dileilndilgilnden organizasyon amaclarina kar91 

ilgisizdir. 

Doga geregi degieikliklere direnir. 

Cahil ve saftir kolayca aldatilabilir. 

Buna gore yonetimin gorevi, Uretici unsurlari organi

ze etmek ekonomik amaclara yoneltmek, calisanlara yon vermek, 

denetlemek, ozendirmek ve davran1elar1 orgilt gereksinmeleri

ne uydurmak, bu nedenle calieanlar odilllendirilmeli, ikna 

edilmeli, cezaland1r1lmal1, denetlenmelidir. 

Y Teorisi; 

Yonetim, para, malzeme, ekipman ve beeeri unsurlari 

amaca uygun olarak organize etmekle sorumludur. 

Calieanlar orgiltsel gereksinmelere karei tabiat iti

bariyle direngen ve pasif degildir. 

Sorumluluk yilklenme, gelieme istegi, organizasyon he

defleri yonilnde caba gosterme insanin dogasinda vardir. ca

l1sanlar1n bu ozelliklerini gelietirmek yonetimin gorevidir. 

Bu teoriye gore; is ko9ullar1n1, ieletme yontemleri

ni, cal19anlar1n bireysel amaclar1n1n gercekleemesine yar

dimci olacak eekilde dlizenlemek yonetimin gorevi olarak sa

y1lmaktad1r. 

Gorilldligli gibi yazarlar motivasyon ile ilgili acikla

malara degisik acidan yaklaemaktadir. Bizim belirtecegimiz 

ise motivasyonun tek bir dilrtilye baglanmayacagi, bu dlirtille

rin de gereksinimlere dayand1g1d1r. Dolayisiyle ieletmenin 

ba9ar1l1 olmasi icin personelin gereksinmelerinin dogru tes

pit edilmesi, bu gereksinmeler dogrultusunda onlari motive 

ederek, isletme faaliyetlerine kat1lmalar1n1n sa~lanmasi 
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gerekir. 1sletmeler amaca ulasmada, bu amac icin yapilan 

f aaliyetlere personel kat1l1mlar1n1n sagland1g1 olcilde ba

sar1l1 olabilecektir. 

3.2.5.2. 1LET1S1M 

1nsanlar yasant1lar1 boyunca bircok ki

siyle konusur, gorilsmelerde bulunur, tart1smalar yapar. Yani 

baskalariyla mutlak iliskiye girer. Bu iliskilerinde daima 

ortak bir nokta veya anlasma aray191 icinde olduklar1 da bir 

gercektir. 1ste iletisim, kisiler arasinda yer alan dilsUnce 

duygu a119verisi ile anlasma ve dayan1sma saglayan bir ilis

kiler sisteminden baska bir sey degildir. 

11etisimin isletmelerdeki rolil islerin yUrUmesi, or

gUtUn tan1nmas1, etkinligini sUrdUrmesi ile ilgilidir. 11e

tisim olmadan yonetim sUreci olmayacag1 gibi, orgiltiln cevre

sine etkili olabilmesi, ulasabilmesi gereken en uzak yere 

kadar gidebilmesi iletisim ile saglanabilmektedir (81). 

Sigorta isletmelerinde de durum ayn1d1r. Bir sigorta 

isletmesi nereye kadar iletisim yapabiliyorsa, ancak oraya 

kadar hizmetini gotilrebiliyordur. Cal1sanlara da, iletisim 

yard1m1yla isle ilgili bilmedikleri, yapamad1klar1 seyler 

ogretilmeye ve yapt1r1lmaya cal1s1l1r. 

1letisim slirecinde anlam olarak, alana al1c1, gonde

rene verici, anlama yani mesaja ileti denir (82). iletisi

min sagl1kl1 bir bicimde islemesi, iletisim kanallar1n1n 

acik ve anlas1l1r bicimde olmasiyla saglan1r. tletisim silre

ci, iletiyi alan taraf1ndan tam anlas1l1ncaya kadar silrdli

rullir. A11c1n1n cevab1n1 gonderene ilettiginde tamamlan1r. 

Mesaj1n etkisini yilkseltmek icin de uygun iletisim arac1n1n 

bulunmas1 gerekir. Kars1l1kl1 iletisim en etkili iletisim 

(81) BA$ARAN; op.cit., s. 161. 

(82) ibid., s. 163. 



63 

bicimidir. Ancak bilyilk isletmelerde, uzaktan iletieimin kar

s1l1kl1 iletisime nazaran daha cok kullan1ld1g1 gorillmektedir. 

Diger isletmelerde oldugu gibi sigorta ieletmelerinde 

de resmi ve resmi olmayan iki iletisim kanali mevcuttur. Res

mi iletisim, emir verme, yol gosterme ve bilgi verme amaciy

la kullanilmakta, genelde yukaridan aeagiya dogru islemekte

dir. Bu sekilde yapilan iletisimde, isletmenin amaclari, po

litikalari vb. gibi bilgiler yilksek dlizeydeki yetkililerden 

alt kademelere dogru yans1t1l1r (83). iletieimin, istenilen 

dlizeyde, dogru ve sliratle yapilmasi ilgili kisilere yeterin

ce bilgi saglayacak iletisim planinin kurulmasiyla mlimklin

dlir. Asagidan yukariya iletieim daha az kullanilmaktadir. 

Nedeni, astlarin yanitlama firsati bulmaks1z1n eleetirile

cegi korkusudur. tsletmede astlar bliylik olclide yatay ileti

eimde bulunurlar. Bunun yaninda her ast ba9ar1lar1n1n, fikir

lerini Ustlere bildirmekle paralel ylirlidliglinil bilmektedir. 

Asagidan yukariya iletisimin bozuk olmasi, cal19anlar1n ise 

karsi ilgilerinin yok olmasina sebep olur. Yonetimde cal1-

eanlar1n gorlis ve sorunlarini anlamada, onlar hakkinda daha 

iyi karar verme ile ilgili bilgileri almada yetersiz kalir. 

Resmi olmayan iletisim kanali ise bireylerin sosyal 

ihtiyaclarindan kaynaklanan dogal olarak kendiliginden olu

san kanallardir. Resmi kanallarin iyi islememesinden ortaya 

cikar. Genelde arzu edilmeyen bu kanalin gerektigi gibi kul

lan1lmas1, iyi degerlendirilmesi, yonetimin resmi kanallarla 

yapt1g1 bilgi alisverisini ac1kl1k kazandirabilir (84). te

letme yararina sonuclar alinabilir. 

iletisim ile ilgili son olarak belirtecegimizi ileti

eimin sagl1kl1, zamaninda ve yerinde islemesini teminen uy

gun araclarin secilmesi, isletmede ae1r1 bir merkeziyetci 

gorilsiln hakim olmamasi gerekir. Ayrica, Ust'Un ast'larla 

(83) YAL9IN; op.cit., s. 243. 

(84) ibid., s. 246. 
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iliekilerinde sabirli ve hoegorillil davranmasina ve mesajin 

anlae1l1r olmasina da ozen gosterilmelidir. 

3.2.6. ENDUSTR1 1L1SK1LER1 

Personel departmani f onksiyonlarindan 

biri olan endilstri iliekiler sistemi; sendikalar, toplu pa

zarlik ve grev-lokavt konular1n1 icermektedir. Sigorta is

letmeleri de dahil diger isletmelerde endUstri iliskileri 

sisteminde yer alan konularin yilrUtillmesi ve uygulanmasinda 

bilyilk farkliliklar bulunmad1g1ndan kapsamlari, isletme ayr1-

m1 yap1lmaks1z1n kisa aciklamalarla genel olarak anlatilmaya 

cal1s1lm1st1r. 

SEND1KALAR : Sendikalarin tarihsel gelisimini araet1r

d1g1m1zda, ozellikle !ngiltere'de baslayip daha sonra Avrupa 

ve A.B.D.'ne yayilan, sanayi devrimi ile ortaya cikan, isci 

sinifindaki sosyal ve ekonomik sorunlarin bilyilk boyutlara 

ulasmas1 neticesinde, iscilerin onceleri plansiz, daha son

ralari bir cati altinda toplanma gereksinimleri sonucu orta

ya c1kt1g1n1 gormekteyiz. Sendikalar "calisma kosullarina 

iliskin toplu pazarlik yapmak ve bunun yan1s1ra hilkilmet ve 

parlamentolara bask1 yaparak ve bazi durumlarda siyasi eylem 

yoluyla Uyelerine yarar saglamak, onlarin c1karlar1n1 yasal 

olarak korumak ve gelietirmek icin calieanlarca kurulan or

giltler biciminde tan1mlanmaktad1r 11 (85). 

Sendikalar, isyeri, meslek veya iskolu esasina gore 

kurulan orglitlerdir. Ulusal, bolgesel ve uluslararas1 dlizey

de orgiltlenirler (86) • Yap1lar1 da lilkeden lilkeye degisiklik 

gosterir. Bu degisiklik Ulkelerin ekonomik, sosyal ve siyasi 

yap1lar1, hukuk sistemleri ile mevzuatlarina gore degismek

tedir. Ancak genel olarak amac1, Uye olanlarin ortak ekonomik 

(85) Faruk PEKiN; Demokrasi, Sendika ozgurlugu ve Sosyal Haklar, Alan 
Yay1nc1l1k, tstanbul, 1985, s. 21. 

(86) Muhsin SELEM (9eviren); Dunya Sendikalar Federasyonu, Ama9 Yayin
c1l1k, tstanbul, 1988, s. 7. 
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ve sosyal menfaatlar1n1 korumak ve gelistirmektir. Bu nedenle 

calisanlar, haksiz islemler kars1s1nda haklar1n1n korunmasi, 

kisiliklerinin tan1nmas1, ekonomik glivence, licretlerinin yuk

seltilmesi, calisma kosullar1n1n iyilestirilmesi vb. gibi 

nedenlerden oturil sendikaya uye olurlar. Boylelikle tek bas

larina sonucland1ramad1klar1 sorunlar1n1 sendika kanaliyla 

list kademelere iletebilirler. Sendikalar da iscilerin bu is

teklerini toplu pazarlik, grev vb. gibi araclarla gercekles

tirmeye cal1s1r. 

TOPLU PAZARLIK : Toplu pazarlik, yonetim ile isci tem

silcileri arasinda is kosullari hakkinda yazili olarak anlas

maya var1lmas1 icin yapilan gorusmelerdir. Pazarlik gorusme

leri, bir grup isci adina, onlari temsil edebilecek, onlar 

adina soz sahibi olabilecek bir isci orgutu tarafindan yap1-

l1r (87). Pazarl1g1 yapan milcadeleyi veren sozlesmeyi imza

layan isci adina bu orgilttur. tsletme adina ise gorusmelere 

katilan sirket yoneticilerinden biri veya birkaci hukuk mu

saviri vb. olabilir. Gorusmelerde one surulecek kosullarla 

ilgili haz1rl1klar taraflarca eski y1l1n sozlesmesi bitimin

den hemen sonra baslat1lmal1, izlenecek taktik ve strateji

ler onceden planlanmal1d1r. 

Toplu pazarlik gorusmelerinin esasi isyerindeki calis

ma kosullar1n1n belirlenmesidir. Bu kapsamda Ucretlerin yUk

seltilmesi calisma kosullar1n1n iyilestirilmesi, calisma sa

atleri, y1ll1k ve ucretsiz izinler, terfi silreleri, sosyal 

yardimlar vb. konular ele a11n1r. Boylelikle cal1sanlar1n 

ekonomik durumu, refahi vb.leri iyilestirilmeye cal191l1r. 

Gorilsmelerde sendikanin karakteri onemli rol oynamakta ve 

sendikalar bu gorusmeleri varolmalar1n1n temel nedenlerin

den biri olarak gormektedir. !sletme yoneticilerinin ise pa

zarliga bakis acisi degisiklik gosterir. Genel olarak yone

ticiler toplu pazarliga yasama sanslar1n1 s1n1rlayan bir me

kanizma olarak bakmaktadir (88) • 

(87) Prof.Dr. Nusret EKiN; Endustri iligkiler, 4.Baski, Venus Ofset, 
tstanbul, 1987, s. 106. 

(88) ibid., s. 104. 
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Niteligi icabi ieci ve ieveren arasindaki cikar pazar

l1g1 olarak gorilnen .toplu pazarlik,ekonorninin konjonktilrel 

dururnu, endilstrideki gelierneler vb. nedenlerden otilril dolay

li ve dolaysiz olarak rnilli ekonorniyi de etkilernektedir (89). 

Bu nedenle taraf lar gorilernelerde one silrillen koeullarin rna

liyetler ilzerindeki etkileri, finansal gilc, nakit dururnu vb. 

ilzerindeki etkileri yaninda, genel ekonorni acisindan da in

celerneye tabi tutrnalari gerekir. 

Toplu pazarlikta anlaerna ile sonuclanan gorilerneler 

taraflarca irnzalanir. Bu sozleerne hilkilrnleri her iki tarafi 

da baglayici nitelik taeir. Tatbikatta i9yeri sendika tern

silcileri anlaerna rnaddelerinde aksayan hususlar var ise bun

larin cozilrnil icin yoneticiler ile gorilernekte, tatrnin edici 

sonuc alinrnayan sorunlarda ise sendika yoneticileri devreye 

girrnektedir. 

GREV VE LOKAYT : Toplu pazarligin anla9rnazl1kla sonuc
lanrnasi dururnunda iki taraf in rizasiyla veya devlet rnildahale

siyle durum 3. bir eahsa gotilrillilr. Bu hakern bilirki9idir. 

Arabuluculuk yapan hakem bilirki9i anla9rnazl1k rnaddeleri ile 
ilgili yonetirn ve sendika arasinda anlaernaya varilrnasi icin 

giri9irnlerde bulunur. Hakernin verdigi karar her iki taraf 

icin baglayicidir. Bu girieimler de sonuc bulrnazsa iecilerin 

aralarinda anla9arak topluca iei birakma eylemi olarak ta

nirnlanan grev uygularnasina gecilir. 

Grev; 5.5.1983 tarih ve 2822 sayili yeni Toplu ie 
Sozleernesi, Grev Lokavt Kanunu'nun 25. rnaddesine gore; ie

cilerin topluca cal19mamak suretiyle i9yerinde faaliyeti 

durdurmak veya i9in niteligine gore onernli olcilde aksatmak 

amaciyla aralarinda anlaearak veyahut bir kurulueun ayni 

amacla topluca cal19mamalar1 icin verdigi karara uyarak 

i9i birakmalari 9eklinde tan1mlanmaktad1r. Grev cal19anla

r1n ie ko9ullar1 ile ilgili isteklerinin ieveren ilzerinde 

(89) ibid., s. 121. 
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baski yaparak elde etme cabalari olarak da tanimlanabilir. 

GilnUmUzde grev artieinda rol oynayan faktorler arasinda en 

onemlisi enflasyondur. Enflasyon grevleri korUkledigi gibi 

iecilerin sendikalara ve grevlere kat1lmalar1n1 da hizlan

d1rmaktad1r. Bunun yaninda, sendikalarin bUytimesi ve etkin

liginin artmasi, Ucretlerin kontrolil, firma karlarindaki ar

tielar, iesizlik ve siyasi gorileler grevleri artiran diger 

etkenlerdir (90). Grev, illkelerin kendi ulusal hukuk kural

larina uygun yap1lmas1 halinde yasal aksi halde yasad1s1 

olma niteligi tae1maktad1r. Yapilan grevleri isi birakma, 

oturma, isi yavaelatma, dayaniema, aclik grevleri olarak 

sayabiliriz. 

iscilerin calisma koeullar1n1 dilzeltmek icin yapt1k

lar1 greve karsi ieverenlerin savunma araci olarak kullan

diklari Lokavt uygulamasi, 5.5.1982 tarihinde yUrUrlUge gi

ren 2822 say1l1 Yeni Toplu is Sozleemesi Grev ve Lokavt ka

nununun 26. maddesine gore; isyerinde faaliyetin tamamen 

durmasina sebep olacak tarzda, isveren veya ieveren vekili 

taraf indan kendi teeebbUsil ile veya bir isveren kurulueunun 

verdigi karara uyarak iecilerin topluca isten uzaklaet1r1l

mas1na denir diye tanimlanmaktadir. Ayni maddenin 2. fakra

sinda Lokavt uygulamas1n1n grev karari alinmasi halinde ya

pilrnasi dururnunda kanuna uygun, aksi halde kanund1s1 say1-

lacag1 belirtilmietir. 

3.2.7. SA~LIK VE KORUNMA 

ieletmede calisan personellere gilvenli 

bir ortam saglanmasi, fizik gUcilnUn korunmasi ve devam etti

rilmesi, saglik ve korunma programi cercevesinde alinacak 

onlemlerle saglanir. Bu programlar list dilzey yoneticileri 

ve gozetimcileri tarafindan personelin saglik ve korunmas1-

n1 kolaylast1racak calisma ortami yaratmaya yonelik cabalar-

(90) ibid., ss. 146-147. 
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dan olusur (91). isletme ici gilvenligin art1r1lmas1, fizik

sel, sosyal ve psikolojik cevre kosullar1n1n gelistirilmesi 

hep bu programlar cercevesinde planlanmal1d1r. Programlarin, 

list yonetim ve gozetimciler kadar calisanlar ac1s1ndan da 

benimsenmesi etkinlik ac1s1ndan onemlidir. 

Sigorta isletmeleri icin gerekli nitelikte ve kalite

de personelin isletmeye basvurmalar1n1n ve isletmede kalma

lar1n1n cekici hale getirilmesi, saglik ve korunma program

lar1n1n etkin sekilde uyguland1g1 huzurlu bir ortamda daha 

kolay olmaktadir. Bu nedenle bu programlar cercevesinde is

letme ici danisman doktorun saglanmasi, saglik kurumlariyla 

anlasmalar yap1lmas1, isyerinin isi, isik, gilrilltil vb. gibi 

faktorler bak1m1ndan uygun bir calisma ortamina donilstilrecek 

tedbirler al1nmas1na ozen gosterilmelidir. Ayr1ca gilvenlik 

orgiltilniln kurulmasi, egitimi ve disiplini gibi konulara da 

ag1rl1k verilmelidir. 

3,3, PERSONEL DEPARTMANININ IC ORG0TLENMES1 

Sigorta isletmeleri hizmet ieletmelerinden biri 

oldugundan girdilerin en onemlisi personeldir. Personelin 

isletmeye al1nmas1, cal1smalar1n1 etkin bir sekilde silrdilr

meleri personel yonetiminin faaliyetleri aras1ndad1r. Bu 

faaliyetlerin kapsami., isletmeden isletmeye degismekte ise 

de, bir sigorta isletmesinin personel bolilmilnde yapilacak 

islemlerin tum personel fonksiyonlar1n1 icerecek sekilde 

organize edilmesi gerekmektedir. Dolay1siyle organizasyon 

yap1s1n1n amac1n1n bu faaliyetlerin etkin bir sekilde uygu

lanmas1 olmal1d1r. 

Personel departman1n1n organizasyonunda faaliyetlerin 

belirlenmesinden sonra yapi.lacak islem, faaliyetleri, isin 

niteliklerine gore alt bolilmlere ay1rmakt1r. Daha sonra, 

personel bollimlinlin yap1s1n1 olusturan faaliyetlere ulasmada 

izlenecek yol ve emir kumanda zincirinin saptanmasi gibi 

(91) YALCIN; op.cit., s. 255. 
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calismalara yer verilir. Personelin mesleki yetiskinlik dil

zeyi, ihtiyaclar1n1n neler oldugu, organizasyon yap1s1n1n 

haz1rlanmas1nda dikkat edilecek noktalardir. 

Personel departmaninda yapilan faaliyetlerin tilm per

sonel fonksiyonlar1n1 icerdigini dilsilndligilmlizde asagidaki 

sema ortaya c1kmaktad1r. 

PERSONEL B5LUMU 
I 

I I I I 
PLANLAMA UCRET VE MOTiVASYON SAGLIK VE 

DEGERLEME 1LET1S1M KORUNMA 

SE~ME VE EG1T1M VE ENDtlSTRi 
YERLESTiRME GEL1ST1RME 1L1SK1LER 

Departman organizasyonlarinda ilgili bollim yoneticisi

nin idaresinde, cal1smalar1n daha etkin olabilmesini teminen, 

yetki ve sorumluluklarin bilinmesi, isin her bir cal~sanca 

iyice anlas1lmas1n1 saglamaya yarayan is tarif lerinin de ha

z1rlanmas1 gerekir (92). 

Sigorta isletmelerinde, personel departman1n1n temel 

islevi, isletmede etkili bir personel politikasi ortaya ko

yarak uygulamanin bu politika dogrultusunda en iyi sekilde 

yap1lmas1n1 saglamaktir. Bu nedeniyle list kademe yonetici

sine cok yak1nd1r. Genel olarak genel mildilre, uygulamada 

genel mlidilr yard1mc1s1na bagli oldugu gorlilmektedir. Diger 

bolilmlerle de kendi uzmanlik alanina giren konularda cok 

s1k1 is iliskileri icindedir. 

Serna yardimiyla personel departman1n1n organizasyon 

icindeki konumunu da soyle belirleyebiliriz. 

(92) ERERDi; op.cit., s. 68. 
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GENEL MUDUR YARD • ........... 

....... " r---~~~~~~~~~-+-~~~~~~-"'~~~ ............ --.-........ 
URET1M FiNANS 

3.4. PERSONEL YONET1cts1N1N GOREY VE 
SORUMLULUKLARI 

Personel yoneticisinin, ieletme hedeflerine uy

gun bir yonetim bicimini uygulayabilmesi, ieletme hedef ve 

politikalar1n1n acik bir bicimde bilinmesi, gorevin sistem

li bir eekilde ele al1nmas1, gorev ve sorumluluklarin ay

r1nt1l1 ve ac1k bir bicimde tan1mlanmas1yla mfunkilndlir. 

Personel yoneticisinin gorev ve sorumluluklar1n1n ta

n1mlanmas1yla yapacagi isler gene! olarak belirlenmie olur. 

Boylelikle hangi ielerin ve sorumluluklarin kendisinden bek

lendigini bilerek cal1smalar1n1 o yonde dlizenler. Ayr1ca 

list yonetimde bu tanimlamayla personel yoneticisinin bu go

revinde ne olclide baear1l1 oldugunu saptayabilir. 

Bir sigorta ieletmesindeki personel yoneticisinin 

baslica gorevlerini su eekilde belirtebiliriz. 

Sirket bilnyesinde etkin bir insan gilcil yap1s1 kurmak 

icin, yetismi~ ve yetenekli personelin secilerek, uygun ie

birimlerine yerleetirilmesi, ilerleme, atama ve ayrilma is

J_emlerinin ;;irket yonetmeliklerine ve ilgili kanunlara uy

gun olarak yap1lmas1, calisan personelin, is tatmini ile 

yeterli bir cal1;;ma gilvenligi saglanmasi. Sirket merkezi ile 

merkeze bagli oteki ie yerlerinde bu gorev cercevesinde uy

gulanacak plan, politika ve yontemlerin saptanmasi, ilgili 

programlarin geli~tirilmesiyle bu faaliyetlerle ilgili alin

masi gereken tedbirlerin ilgili yonetim kademelerine teklif 
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edilmesi, departmanina bagl1 bolUmler icinde yapilan blitlin 

faaliyetlerin nezaret ve kontrolli. 

GtlREV VE SORUMLULUKLARI (93): 

PLANLAMA : isletme amaclar1n1, hedeflerini, planlar1-

n1 etkin bir bicimde karsilayacak nitelikteki insan gilcil ih

tiyaclar1n1 saptamak. Bu amacla; 

is analizleri ve is tan1mlamalar1 yapmak. 

isletmenin insangilcil ihtiyac1n1n eksik ve fazlal1k

lar1 ile ilgili onceden tahmin yapmak. 

Mevcut insangilcli kaynaklar1 ile ilgili is gerekleri, 

yas, cinsiyet ozelliklerL_vb .ne gore insangilcil envanterini ci

karmak. 

SECME VE 1SE ALISTIRMA : isletmenin blitiln bolilmleri 

ile ilgili personelin uygun maliyetle saglanmasi. 

SECME; lsletmede bosalan veya bosalacak gorevlere is
letme ici ve isletme disi kaynaklardan, basvurulari ozendir

mek, calismak amaciyla baevuran adaylar arasinda iein gerek

lerine uygun gorillenler hakkinda karar vermek. Bu kapsamda; 

Basvuran adaylarla ilgili basvuru formlar1n1 incelemek. 

Adaylarla is gorilsmesi yapmak. 

Adayin referanslarindan bilgi almak. 

Adayin bilgi, yetenek ve kisiliklerini degerlendirmek. 

iSE ALISTIRMA; Sirkete yeni alinan personelin islet

meye ve ise al1st1r1lmas1 ile ilgili programlar yapmak, uy

gulamak ve sonuclar1n1 kontrol etmek. 

Bununla ilgili olarak yeni giren personele isletme 

amaclar1, isletme ve isgoren politikalar1, calisma saatleri, 

(93) $ENATALAR; op.cit., ss. 58-61. 
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ilcret art1elar1, ieletme ve bolilmde yapilan ieler, personele 

saglanan sosyal haklar gibi isletmeyi tan1t1c1 bilgilerin 

verilmesini saglamak. 

UCRET VE DEGERLEME 

UCRET; ieletmede her dilzeyde calisan personelin tatmin 

olmas1n1 saglayacak uygun ilcret, plan, politika ve yontemle

rini bulmak ve onermek. Bu amacla; 

isletmede calisan personele adil ilcret odenmesini sag

lay1c1 ilcret programlari dilzenlemek. 

Personeli sinif lara ayirarak ayni gorevde bulunan per

sone lin ayni Ucret almas1n1 saglamak. 

Gorev tan1mlamalar1 yapmak. 

is degerlemesi yapmak. 

isgoren degerlemesi cal1smalar1n1 yilriltmek. 

Esdeger isletme ilcret politikalarini arastirmak. 

iegilcil pazarindaki degieikliklere gore ieletmedeki 

ilcret dilzeylerini ayarlamak. 

DE~ERLEME; isletmede cal1sanl~r1n degerlerini, ielet

meye katk1lar1n1, basari dilzeylerini personele verilen yetki 

ve sorumluluklar cercevesinde saptamak. Bu kapsamda; 

Degerleme politikalar1n1 belirlemek. 

Danismanlik yapmak. 

Degerleme araclarindan en uygununun kullan1lmas1 ile 

ilgili calismalar yapmak. 

Degerleme sonuclar1n1 incelemek. 
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EG1T1M VE GEL1ST1RME 

isletmenin yetenekli isgoren ihtiyac1n1n kars1lanmas1, 

personelin yapt1klar1 isde basar1l1 olmalar1n1 saglayici egi

tim ve gelistirme ile ilgili programlar yapmak. Bu amacla; 

Egitim ihtiyaclar1n1 ve amaclar1n1 belirlemek. 

Hangi personelin ne zaman, hangi yontemle egitilmele

ri ile ilgili calismalar yapmak. 

isletmede calisanlarla ilgili ozel egitim programlari 

gelistirmek. 

Egitim programlar1n1 planlamak, uygulamaya koymak. 

Egitim sonuclar1n1 bilimsel olarak haz1rlanm1e deger

lendirme planina gore degerlendirmek. 

DlGER HIZMETLER : 

isletmede calisanlar ile yoneticiler arasindaki is 

iliskilerinin dilzenlenmesi, personelin iyi ve gilvenli calis

ma sartlarinda gorev yapabilmelerini saglay1c1 tedbirler 

almak. Bu amacla; 

Personel ve yonetim arasinda cesitli dilsilnce ve bilgi 

alisverisini etkin bir eekilde saglayici haber kanallari ge

listirmek. 

Sendikali iscilerle ilgili, personel sendikasi ve sir

ket arasinda yapilan toplu pazarlik gorilsmelerine katilmak. 

Personel disiplini ile ilgili kurallari dilzenlemek 

ve kararlarin al1nmas1nda yoneticilere yardimci olmak. 

Saglik, emeklilik, kidem tazminati gibi sosyal yardim

larin dilzenli olarak yilriltillmesini saglamak. 

Korunma ve gilvenlik tedbirlerinin eksiksiz bir sekil

de yap1lmas1n1 saglayici metodlar gelistirmek ve bunlari yo

netmek. 

Personelle ilgili her tilrlil ic ve dis muhaberat ile 

ilgili yazismalarin dilzenli olarak yilriltUlmesini saglamak. 
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3.5. PERSONEL DEPARTMANI YtlNET1C1LER1N1N ROL B1L1NC1 
VE ROL CATISMASI 1LE 1LG1L1 BIR ARASTIRMA 

3.5.l. ARASTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

3.5.l.l. AMACI 

Cal19mam1z1n bu bolilmilnde, Tilrkiye'deki 

sigorta isletmeleri icinde ~irmt sigorta sirketi personel yo

neticisinin rol bilinci ve rol cat19mas1 ile ilgili durumla

r1n1, anket ara9t1rmas1 yontemiyle incelemek icin kilcilk bir 

anket formu dilzenledik. 

Sigorta i9letmelerinde en onemli girdinin personel ol

masi nedeniyle personel i9levi cok onemlidir. Bu nedenle per

sonel yoneticisi rolilnil oynayan ki9inin bu bilince sahip ol

masi gerekir. Diger taraftan bu roliln organizasyonla catis

masi durumunda geregi gibi yerine getirilememesi ise sigorta 

isletmesini olumsuz yonde etkilemektedir. 

tste bu esas ve gorilsten hareketle calismamizin ama

cini, sigorta isletmelerinde personel yoneticisi rolilnil oy

nayan kisinin bu rolle ilgili bilincini anlama ve organizas

yonla oynadigi roliln cat1s1p cat1smad1g1n1 ortaya cikarma 

9eklinde belirledik. 

3.5.1.2. ARASTIRMA MODEL! VE tlRNEK ISLETMELER 

Arast1rmam1z, sigorta isletmelerinde 

personel departmani ve yoneticilerini tanima ve bu yoneti

cilerin uygulamalarina yonelik rol bilinci ve rol cat1smas1 

ile ilgili gerceklerin belirlenmesi amacindan hareketle ta

n1mlay1c1 nitelikte bir arastirma modelinin kullan1lmas1n1 

gerektirmistir. 

Tan1mlay1c1 arastirma model! kullanarak yapilacak sap

tamalarin daha sonra sigorta isletmelerinde bazi ileriye yo

nelik yorumlamalar yapmada kullan1lmas1 da dilsilnillmilstilr. 

Tan1mlay1c1 ara9t1rma modelinin ba9l1ca ozelligi, arastirma-
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dan evvel, onceden belirlenmis sorulardan olusan bir arastir

ma serimine gereksinme gostermesidir (94) • Bu gereksinmeden 

hareketle arast1rma serimi olusturulmustur. Yapt1g1m1z aras

t1rma serimini, konu ile ilgili literatilr cal1smas1, soru

lar1n ve yarg1lar1n haz1rlanmas1nda uzman kisilerle gorilsme, 

on arastirma ve anketteki soru ve yarg1lar1n son seklinin 

verilmesi biciminde siralayabiliriz. Dolayisiyle, bu calis

malardan alinan sonuclar1 temel alarak arast1rman1n tan1mla

y1c1 dilzeyde kalmasi da yeterli gorillmils, arastirma hipotez

leri formille edilmemistir. 

Ulkemizde faaliyet gosteren sigorta sirketlerinin co

gunlugunun merkezinin tstanbul'da olusu, s1n1rl1 zaman ve 

olanaklar1m1z da olsa bilyilk sigorta sirketlerine yonelmemi

zi kolaylast1rm1s. Genelde bilyilk irilikteki isletmelerden 

olusan yirmi sigorta sirketi ornek olarak secilmistir. Bu 

sirketlerin merkezine bizzat gidilerek personel departmani 

yoneticileriyle ylizyilze gorilsme yapilmis ve anket formunun 

cevaplanmasi saglanm1st1r. 

3.5.1.3. SORULARIN NlTELlGl 

Anket formu iki bolilmden olusmaktadir. 

Birinci bolilmde personel departmani ve yoneticisine ait bazi 

sorular bulunmaktad1r. Bu bolilm personel departman1n1n hangi 

bolilm tarafindan yap1ld1g1n1 belirleme, personel departman1 

ve yoneticisini tan1ma, sirkette cal1san toplam personel sa

y1s1n1n belirlenmesi ile aralarinda baz1 iliskiler kurulma

si amac1n1 glitmektedir. 

Amac1m1zla dogrudan ilgili bulunan ikinci bolilm ise, 

ankete kat1lan sigorta isletmelerindeki personal faaliyetle

rinden sorumlu yoneticilerin rol bilinci ve rol cat1smas1n1 

anlamaya yonelik y~rgilardan olusmaktadir. Bu bolilmde bu 

(94) Kemal KURTULU$; Turkiye 1976 Pazarlama Arastirmalari Anketi, i.Y. 
Yayinlarindan No: 2369, Istanbul, 1977, s. 13. 
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amacla haz1rlanm1e oniki yargi bulunmaktadir. Yargilardan 

birden altinci sayiya kadar olanlari rol bilinci ile ilgili 

olup yediden onikinci sayiya kadar olanlari ise personel 

yoneticilerinin, orgiltle rol cat1emas1 icinde olup olmad1k

lar1n1 belirlemeye yoneliktir. 

Amac1m1zla iliskili bulunan bu oniki yarg1n1n belir

lenmesinde personel yoneticilerinin s1n1rl1 zamanlar1n1 al

mamaya ozen gosterilmesi amaclanarak her yarg1 kolayca cevap

lanacak sekilde kisa cilmleler halinde hazirlanmaya cal1s1l

m1st1r. Cevaplay1c1ya yard1mc1 olmak amaciyla yargilara bes 

muhtemel cevap s1kk1 onerilmistir. 

3.5.2, VER1LER1 SINIFLAMA VE SONUCLARININ 
SAPTANMASI 

3.5.2.1. GENEL ACIKLAMA 

Ulkemizde faaliyet gosteren sigorta 

sirketleri icinde arastirma kapsamina alinan cogunlugunu 

bilyilk sigorta isletmelerinin teskil ettigi arast1rmam1z so

nucunda alinan cevaplarin s1nif lamas1 genelde anket formun

daki siraya bagli kalinarak yap1lm1st1r. 

iki bolilmden olusan anket formunun birinci bolilmilnde, 

sorulara verilen cevaplar tek tek kontrol edilmis, uygun 

tablolar olusturulmus ve sonuclarin daha iyi anlas1lmas1na 

yard1mc1 olmak amaciyla bazi tablolar birlestirilerek cap

raz tablolar olusturulmustur. 

Asil amac1m1zla ilgili ikinci bolUmdeki yargilar ise 

anket formundaki siraya gore ele alinarak tablo olusturulma

sina hazir hale getirilmistir. Daha sonra amacim1z1 gercek

lestirmeye yarayan iki tablo c1kar1lm1s ve bu tablolardan 

yararlanarak genel bir degerlemeye tabi tutulmustur. 



77 

3.5.2.2. B1R1NC1 BtlLUM VER1LER1N SINIFLAMASI 
VE SONUCLARININ SAPTANMASI 

Ara9t1rmam1z kapsam1ndaki sigorta 9ir

ketlerinde cal19an toplam personel say1lar1n1 gosterir ilk 

tablo aeag1daki gibidir. 

Tablo 1: Ankete kat1lan sigorta 9irketlerinde cal19an 
personel say1lar1na iliskin dagilim 

Personel Say1lar1 Sirket Say1s1 %'desi 

A 100'den az kisi 6 30 

B 100 - 200 kisi 6 30 

c 200 - 300 kisi 6 30 

D 300 - 400 kisi 2 10 

T 0 p LA M 20 100 

Anketimizde, sigorta sirketinde cal19an toplam perso

nel say1s1na iliskin bir soru bulunmaktadir. Birinci bolfuniin 

ikinci 91kk1nda yer alan bu soruya ait tabloya oncelik ver

memizin amaci, ikinci tablonun c1kar1lmas1ndan sonra olu9a

cak capraz tablonun olusturulmasina yardimci olmas1d1r. 

Tablonun ayr1nt1l1 olarak incelenmesi sonucu ara9t1r

ma kapsamindaki sirketlerden 300-400 arasi personel cal19t1-

ran 2 sigorta sirketinin bulundugu 300'den az personel cal19-

tiran sigorta sirketlerinin ise, 100'erli gruplama icinde 

6'sar sirket olarak yer aldigi anlasilmaktadir. Bu tabloda 

yer alan personel sayilarinin 400 ile s1n1rlamam1z1n nedeni 

ise Ulkemizde bulunan sigorta sirketlerinden en bUyUgUnde bi

le toplam personel sayisinin 400'den fazla olmadiginin belir

lenmesinden kaynaklanmaktadir. 
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Tabla 2: Persanel islevlerini yilrilten birimlere gore 
dag1l1m 

Personel islevlerini Sirket 
Yilrilten Birim Say1s1 %'desi 

A Persanelle ilgili 
departman 13 65 

B Diger birim ve/veya 
yoneticiler 7 35 

T 0 P L A M 20 100 

Anket farmunun 1A - Ba sarularina verilen cevaplarin 

degerlemesinde yukaridaki tablo alusturulmustur. Bu tablo'dan 

gorillebilecegi gibi arastirma kapsamindaki sigorta sirketle

rinden 13'ilnde persanel islevleri ayr1 bir departmanda yuru

tlildilgli anlas1lmaktad1r. Buda genel toplamin % 65'ini tes

kil etmektedir. 

Bu soruya ait sanuclarin sagl1kl1 yapilabilmesi icin 

Tabla 1 ve Tabla 2 ortak degerlemeye tabi tutularak olustu

rulan capraz tabla asagida gosterilmistir. (Bkz: Table 3/1-2) 

Tablo 3/1-2: Personel say1lar1 ile iliskili persanel 
islevlerini yilrilten birimlere gore dagilim. 

Sirkette Calisan Toplam Personel 
Sa 1s1 Persanel islevle- 1--~~~~-,--~~~:..L...::=-;;=;-.~~~~-.-~~~~--i 

rini yilrilten 
birim 

Personel 
departman1 

Diger birim ve/ 
veya yoneticiler 

100'den 
az 

100-200 
kisi 

200-300 
kisi 

300-400 
kisi 

Tabla 3/1-2'nin incelenmesiyle c1kar1lacak sanuc; si

gorta sirketlerinde calisan personel say1lar1n1n artmasiyla, 

persanel islevlerini ylirilten ayr1 departmanlarin orglitte 
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daha fazla yer verildiginin saptanmas1d1r. 

Tablo 4: Personel ielevlerini yilrilten birimlerin orgilt 
§emasindaki yeri ile ilgili dag1l1m. 

Bagli Oldugu Sirket 
Yonetim Kademesi Sayisi % 'desi 

A Genel Mlidlir 10 50 

B Genel Mlidilr Yardimcisi 8 40 

c Genel Mtidilr Mtieaviri 1 5 

D Mali ve tdari i§ler Md. 1 5 

T 0 P L AM 20 100 

Anket formunun 1b sorusuna verilen cevaplarin deger

lendirilmesiyle Tablo 4 ortaya cikmietir. Bu tablo'dan anla

eilacagi gibi personel ielevlerini yilrilten birimlerin % 95'i 

tepe yoneticilerine (Genel Mtidlir, Genel Mildtir Yardimc1s1 ve 

Mileaviri gibi) , arastirma kapsamindaki bir sigorta eirketi

nin ise birkac islevden sorumlu departman yoneticisine bagli 

oldugu belirlenmektedir. 

Anketimizle ilgili bu soruya verilen cevaplara daha 

genie acidan baktigimizda ise, btinyelerinde personel depart

man1 olan ve olmayan sigorta sirketlerinde bu ielevleri yU

rilten birimlerin hangi list kademe yoneticisine bagli oldugu 

anlae1lm1e olur. (Bkz: Tablo 4/1) 
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Tablo 4/1: Bilnyelerinde personel departman1 clan ve olmayan 
sigorta sirketlerinde bu islevleri yilruten 
birimlerin bagl1 oldugu yonetim kademesi ile 
ilgili dag1l1m. 

Bagli oldugu yonetim 

kademesi 

A Genel Mildilr 

B Genel Mildilr Yard. 

c Genel Md.Milsaviri 

D Mali ve idari isl.Md. 

Personel islev 
lerinin perso
nel departma
n1nda yilriltill
dilgil sigorta 
sirketleri 

Personel is
levlerinin 
personel de
partman1 d1-
s1nda yilrUtUl
dilgil sigorta 
sirketleri 

Table 4/1'in dikkatli olarak incelenmesi sonucu, biln

yelerinde personel departman1 olan sigor.ta sirketlerinde bu 

departman, tepe yoneticilerinden Genel Mildilr Yard1mc1s1na, 

personel departman1 olmayan sigorta sirketlerinde ise perso

nel islevlerini yilrilten birim veya yoneticinin direkt olarak 

Genel Mildilr'e baglanma oran1n1n fazla oldugu tespit edilmis 

olur. 

Tab lo 5: Arastirma kapsamindaki sigorta sirketlerinin 
personel departmaninda calisan personelle ilgili 
dag1l1m 

Personel Departman1nda Sirket 
<;alisan Say1s1 Say1s1 %'desi 

A 1 kisi 2 15.4 
B 2 II 5 38.5 
c 3 It 3 23.0 
D 4 " 1 7.7 
E 5 " 1 7.7 
F 8 " 1 7.7 

T 0 p L A M 13 100.0 
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Anket formunun 1c sorusunun degerlendirilmesiyle olus

turulan Tablo S'den gorillecegi gibi, arastirma kapsamina ali

nan 20 sigorta sirketinden personel departmani olan 13 sigor

ta sirketindeki personel bolilmlinUn % 38.S'inde 2 kisi, 

% 23'Unde 3 kisi, % 15.4'Unde 1 kisi, geri kalan 3 sigorta 

sirketinde de 4, 5 ve 8 kisinin cal19t1g1 tespit edilmistir. 

Bu soruya ait degerlendirmemizi daha da genisletirsek, 

arast1rmam1z kapsam1ndaki sigorta sirketlerinden, personel 

departman1 olan 13 sigorta isletmesinde cal1san toplam per

sonel say1lar1na iliskin, personel bolilmilnde cal1sanlar1 

gosterir diger bir tablo elde edilmis olur. (Bkz: Tablo 5 } 

Tablo 5 Bilnyelerinde personel departman1 olan ankete 
katilan sigorta sirketlerinde calisan personel 
say1s1 dogrultusunda personel departmaninda 
calisan personelle ilgili dagilim. 

Personel 
Dep:i.rtmaninda 
<;;al1san 
Personel 
Say1s1 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

Sirkette <;;al1san 'lbplam Personel Say1s1 

100'den 
az 

100 - 200 
kisi 

200 - 300 
kisi 

300 - 400 
kisi 

33,3 
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Bu tablonun incelerunesinde sigorta sirketinde calisan 

personele orantil1 personel departmaninda calisan kisi sayi

sinda bazi farkl1l1klar gorillmekte ise de genel egilim ola

rak anket kapsamindaki sigorta sirketlerinde calisan perso

nel say1s1n1n artmasi ile personel bolilmilnde gorevlendirile

cek personelin cogalmasi yonilndedir. 

Tablo 6: Personel departmani yoneticisinin ilnvani ile 
ilgili dagiiim. 

Personel Departmani Sirket 
Yoneticisinin Unvani Say1s1 %'des! 

Grup Baskani 1 7.7 

Mild Ur 7 53.8 

Mild Ur Yard1mc1si 5 38.5 

T 0 P L A M 13 100.0 

Anketimizdeki 1d sorusunun degerlendirilmesiyle ortaya 

cikan bu tabloda gorilldilgli gibi arastirma kapsamindaki sigor

ta sirketleri personel departmani yoneticilerinin % 53.8'1 

Mlidilr, % 38.5'1 Mildilr Yardimcisi, 1 tanesi de Grup Baskani 

olarak personelle ilgili islevleri ylirlittlikleri tespit edil

mistir. 

Tablo 7: Personel departmani yoneticisinin egitim durumu 
ile ilgili dagilim 

Personel Departman1 Sirket 
Yoneticinin E9_itim Durumu Sayis1 %'desi 

A Master 2 15.4 

B Y.Okul 9 69.2 

c Lise 1 7.7 

D Orta 1 7.7 

T 0 P LAM 13 100.0 
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Tablo 7'nin olusturdugu ve personel departmani yone

ticilerinin tahsil dlizeylerini gosteren bu dag1l1mdan aras

t1rmam1z kapsamina giren personel departmani yoneticilerinin 

bliyilk cogunlugunun yilksek okul mezunu oldugu anlas1lmaktad1r. 

Egitimi yliksek okulun altinda olan departman yoneticilerinin 

sirketlerinde eski oldugu, genel toplamin % 15.4'ilnil teskil 

eden master dlizeyindeki personel bolilmil yoneticilerinin ise 

programlar1n1n konular1yla ilgili oldugu belirlenmistir. 

Tablo 8: Personel departmani yoneticilerinin tecrilbeleri 
ile ilgili dagilim 

Personel Departmani Sirket 
Yoneticisinin Tecrilbesi Sal1S1 %'desi 

A 5 yildan az 3 23. 1 

B 5 - 1 0 yil 2 15.4 

c 10 - 15 yil 8 61.5 

T 0 P L AM 13 100~0· 

Tablo 8'de gorilldilgil gibi ankete katilan eirketlerdeki 

personel departman1 yoneticilerinin cogunlugu konularinda 

yeni olmayip % 61,S'i 10-15 yil, % 15,4'il 5-10 yil arasi tec

rilbeye sahiptir. 5 yildan az tecrilbeye sahip yoneticiler ise 

bu grubun % 23,1'ini teskil etmektedir. 

3.5.2.3. 1K1NC1 BOLUM VER1LER1N SINIFLAMASI VE 
SONU~LARININ SAPTANMASI 

Bu bolilmde yer alan 12 adet yargi si

gorta i9letmelerindeki personel yoneticilerinin rol bilinci 

ve orglitle rol cat1emas1n1n olup olmad1g1n1 belirlemek ama

ciyla arastirma kapsamindaki sigorta 9irketlerinin personel 

faaliyetleri ile ilgili yoneticilerine sorulmuetur. Daha 

sonra, alinan cevaplar tek tek incelenerek tablo olueturul

masina hazir hale getirilmie ve ankete katilan sigorta sir

ketlerinin bu yargilara hangi oranda kat1ld1klar1 belirle

nerek bu amacla iki tabla olu9turulmu9tur. 
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Tablo 9: Ankete kat1lan sigorta 9irketlerindeki personel 
faaliyetlerinden sorumlu yoneticilerin rol bilinci 
ile ilgili dag1l1m 

YARGILAR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TAMAMEN 
KATffiIRIM KATILIRIM KARARSIZIM KATIIMAM 

KATiYEN 
KATIIMAM 

Sigorta ~irketlerinde personel yoneticilerinin rol bi

lincini anlamaya yarayan bu tablonun c1kar1lmas1, ek'te sunu

lan anket formundaki 2. bolilmde yer alan ilk alti yargiya ve

rilen cevaplardan yararlanarak haz1rlanm19t1r. 

Tablonun incelenmesiyle gorillebilecegi gibi anketi ce

vaplayan 20 sigorta sirketi personel yoneticisinin hemen hep

si olumlu olarak hazirlanan bu yarg1lara yilksek oranda kat1l

d1g1n1 vurgulam1slard1r. Bu oran 2 numarali yargi haric diger

lerinde tamamen kat1l1r1m ag1rl1kl1d1r. 2 numarali yarg1da 

ise normal kat1l1m1n agir bast1g1, bir 9irketin ise bu yar

g1ya kat1lmad1g1, bir 9irketin de, cevap niteliginin karar

siz oldugu tespit edilmistir. Ancak sonucta, yine de arast1r

mam1z kapsamindaki sigorta 9irketlerinin personel yonetici

lerinin rol bilincinin yilksek oldugu tabloya ilk bak1sta da 

anlas1lmaktad1r. 
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Tablo 10: Ara9t1rmam1z kapsam1ndaki sigorta sirketlerinde 
personel faaliyetlerinden sorumlu yoneticilerin 
orglitle rol cat1smas1 icinde olup olmad1klar1n1 
gosterir dag1l1m. 

YARGIIAR 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

TAMAMEN 
KATTI.I RIM 

KATILIRIM KARARSIZIM KATILMAM. KATiY:FN 
KATIIMAM 

Tablo 1 O; anket formunun 2. bollimlindeki 7 ve 12 sayi

li yargilarin deQerlenmesiyle c1kar1lm19t1r. Sigorta islet

melerinde personel yoneticil~rinin orglitle rol catismasi 

icinde olup olrnad1g1n1 anlarnaya yonelik bu yargilara verilen 

cevaplara gore hazirlanan tablo 10'a ilk bakista, oranlarin 

yaygin ve belirli bir ylizde de yogunlasmad1g1 gorlillir. Ancak 

detayl1 olarak incelenmesi sonucu, olumsuz olarak sorulan 

bu yarg1lar1n cevap niteliklerine gore dag1l1m1n1n, yaklasik 

3/4'llik bolilmliniln, katilmam ve katiyen katilmarn yonlinde ol

dugu tespit edilebilir. Bu sonuctan da belirleyecegimiz, 

ara9t1rmam1z kapsamindaki sigorta sirketlerinde personel is

levlerini ylirliten birim yoneticileri, genel olarak orglitle

riyle rol cat19mas1 icinde olrnad1g1d1r. 
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3,5,2,4. ARASTIRMANIN SONUCLARI 

UcUncU bolUmUn besinci kisrn1nda ayr1n

t1lar1yla sunulan arastirrna sonuclar1n1 kisaca soyle belir

leyebiliriz. 

1. Arast1rrna kapsarn1ndaki sirketlerde 400'den fazla per

sonel cal1st1ran sigorta sirketi olrnad1g1, gozlernlerirniz bu 

sayinin Ulkerniz genelinde oldugunu belirlernektedir. 

2. Bu sirketlerden 13 sigorta sirketinde personel islev

leri personelle ilgili ayri bir departrnanda, 7 sigorta sir

ketinde ise diger birirn veya yoneticiler taraf indan yilriltill

rnektedir. 

3. tncelenen sigorta sirketlerinde calisan personel sa

y1s1n1n artrnas1yla personel islevlerini ylirilten ayr1 depart

manlara orgiltte daha fazla yer verilmektedir. 

4. Personel departrnan1 bulunan ankete katilan sigorta 

sirketlerinde bu departman list yonetim kadernesinden gene! 

mildUr yard1rnc1s1na, personel islevlerinin diger birirnler ta

rafindan yilrUtUlrnesinde ise bu birirnlerin genel rnildilre bag

lanrna orani daha yUksektir. 

5. Bu sirketlerde calisan personel say1lar1n1n artrnasi, 

personel departrnaninda gorevlendirilecek personelin cogalrna

S1 yonilnde oldugu, ayrica bu cogalrnanin sirketten sirkete de 

degisiklik gosterdigi ankete verilen cevaplardan anlas1lrnak

tad1r. 

6. Arast1rrnarn1z kapsarnindaki sigorta sirketlerindeki per

sonel departrnani yoneticilerinin % 53,8'i rnildlir, % 38,S'i rnli

dlir yard1mc1s1, bir tanesinin ise grup baskani oldugu tespit 

edilrnistir. Ayrica bu kisilerin bliyilk bir bolUmli yliksek okul 

rnezunu olup konulari ile ilgili 5 yildan fazla tecrilbeye sa

hiptirler. 

7. Amacu.miz la. direkt i liskili anketimiad.eki 2. l:>8J.Umile 
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yer alan yarg1lar1n degerlenmesiyle ortaya cikan ozet sonuc 

ise; Ankete katilan sigorta sirketlerindeki personel faali

yetlerinden sorumlu yoneticilerin rol bilincinin yilksek c1k

t1g1 ve orgUtleriyle genelde rol cat1smalar1n1n olmadiginin 

tespit edilmesidir. 

Gozlemlerimiz ise sigorta isletmelerinde rol bilinci 

yUksek personel yoneticilerinin orgiltleriyle rol catismasi 

icinde oldugu yolundadir. S1n1rl1 zaman ve imkanlarimiz olcU

sUnde gerceklestirdigimiz bu arastirmada cevaplay1c1lar1 da 

etkileyen bazi faktorler de gozonilne a11nd1g1nda, personel 

islevlerini yUrUten birim yoneticilerinin orgUtleriyle rol 

cat1smas1na yonelik yargilara iyimser cevaplar vermis olduk

lari dUsUnUlmektedir. Bu nedenle bu yargilara ait sonucun 

iyimser oldugunu yorumlayabiliriz. Belki de daha detayl1, 

genis bir zaman diliminde yapilacak degisik tilr bir aras

tirma, sonuclarin farkli c1kmas1na neden olabilir. Bu nedenle 

bu tUr arast1rmalar1n genis kapsaml1 olarak belirli aralik

larla yap1lmas1, hatta personelin onemli bir girdi teskil 

ettigi sigorta isletrnelerinin bu arast1rmalar1 tesvik ederek 

destek olrnas1n1 limit ederiz. 
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SONUC 

Glinfuntiz sigorta isletmelerinin cozmek zorunda oldugu 

sorunlar1 artm1st1r. Bunlardan birisi de ise alma asamas1 

ile baslayan personel sorunudur. Personel sorunlar1n1n bel

li boyutlara ulasmas1 ise personel departman1n1n kurulmas1-

n1 nedenler. Bu departman1n iyi orgiltlendirilmesi, islevle

rini geregi gibi yerine getirebilmesi, meydana gelen perso

nelle ilgili sorunlarin asgariye indirilmesine yardimc1 ola

bilmektedir. 

Personel departmani kendi faaliyetleri ile ilgili ko

nularda list yonetime dan1smanl1k eden bir organdir. Bu organ 

personel faaliyetlerinin isletme amaclar1 dogrultusunda en 

etkin bir sekilde uygulanmas1n1 saglar. Bir hizmet isletmesi 

olan sigorta isletmesinde, hizmetin kalitesinin personele 

bagl1 olmas1, personelle ilgili faaliyetlerin onemini daha 

da art1rmaktad1r. 

Kilclik sigorta isletmelerinde calisan personel say1s1-

n1n az olmas1, personelle ilgili sorunlar1nda asgari dUzey

de olmas1n1 nedenleyeceginden personel departman1n1n kurul

masi da maliyet art1r1c1 bir unsur olmaktadir. Gozlemlerimiz 

bu sirketlerdeki personel islevinin genel mildilriln gorevlen

dirdigi list dtizey ilgili tarafindan yap1ld1g1 dogrultusunda

d1r. Sigorta sirketlerinin belirli bilyilklilge ulasmas1 para

lelinde, bag1ms1z bir personel bolfunilniln orgilt yap1s1 iginde 

yer almamas1 da personel sorunlar1n1n, bu isle ilgili ilst ka

deme yoneticisinin ytiklenemeyecegi boyutlara ulasmasina se

bep olur. Bu da personelle ilgili ayri bir departmanin kurul

mas1n1 gerekli hale getirir. 

~al1smalar1m1z 1s1g1nda belirtecegimiz husullardan 

bir tanesi budur. Personel departmani sigorta isletmesinin 

gelismesine paralel olarak gerektigi zamanda kurulmal1d1r. 

Diger bir husus da, kurulacak departmanin gerekli tfun 

personel islevlerini ytiriltecek sekilde orgiltlendirilmesidir. 
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Sigorta i9letmelerinde personelin onemli bir girdi teskil 

etmesi personel f onksiyonlar1n1n etkin bir 9ekilde uygulan

mas1n1 gerektirir. Bu nedenle personel bolilmilndeki cal19ma

lar1n istenilen dilzeyde geregi gibi yapilabilmesi, personel 

departman1n1n iyi bir 9ekilde organize edilmesiyle saglana

bilir. 

Sonuc olarak belirtecegimiz diger husus da anket ca

l19mam1z ile ilgilidir. ~al19malar1m1za destek saglamak ama

c1yla, genelde bilyilk 9irketlerin olu9turdugu 20 sigorta sir

ketinde yapt1g1m1z araetirma sonuclari, bu eirketlerdeki per

sonel ielevlerini yilrilten birim yoneticilerinin rol bilinci

ni yilksek orgiltleriyle rol cat19mas1n1n olmad1g1n1 gostermek

tedir. Halbuki, gozlemlerimiz rol bilinci yilksek personel yo

neticilerinin orgiltleriyle rol cat19mas1 icinde oldugu yolun

dadir. Dolay1s1yle, bu milcadele icinde olan yoneticilerde dil

eilk is tatmini, yilksek derecede is gerilimi meydana gelmekte, 

bu da roliln geregi gibi oynanmas1n1 engel teskil etmektedir. 

insan unsurunu cok onemli oldugu hizmet ieletmelerinden biri 

olan sigorta eirketlerinde personel fonksiyonlar1 cok onemli

dir. Bu nedenle personel departmanina geregi gibi onem veril

meli, bu iei yapmakla gorevli kisilere de kesin olarak perso

nel faaliyetleri ile ilgili sorumluluk yilkletilmelidir. Boy

lelikle bu iein gorevlileri, bu sorumluluk bilinci icinde, 

daha dikkatli ve gerekli ozeni gostererek rollerini oynama

lar 1 ve sigorta isletmeleri icin cok onemli olan personel 

fonksiyonlar1n1n, ieletme amaclar1 dogrultusunda daha etkin 

yapilabilmesini teminen gerekli ortami yaratmaya cal19acak

lard1r. 

Tilm bu anlat1lanlardan vurgulamak istedigimiz ana te

may1 sonucta soyle ozetleyebiliriz; Sigorta isletmelerinde 

gerektigi zamanda kurulan, iyi orgUtlendirilmis ve yeterli 

sorumluluklarla donat1lm19 personel departmani ile tabandan 

baslanan personel faaliyetleri isletmenin devami ve ba9ar1s1 

icin, saglam bir zemin olueturmada gerekli ve onemli bir 

ad1md1r. ~al19malar1m1zda da anlatmak istedigimiz budur. 
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EK - ANKET FORMU 

Sigorta isletmelerinde personel yoneticilerinin rol 

bilinci ve rol cat1smas1 ile ilgili dilzenlenen bu anket for

mu iki bolilmden olusmaktadir. Birinci bolilmde personel de

partmanina ve size ait bazi sorular yer almaktadir. Bunu iz

leyen ikinci bolilmde ise asil amacimizla ilgili oniki yargi 

bulunmaktadir. Bu anket formu ile cesitli sigorta isletme

lerinden saglayacagimiz veriler, genel bir degerlemeye tabi 

tutularak personel yoneticilerinin rol bilincini, uygulamada 

rol cat1smas1 olup olmad1g1 belirlenmeye cal1s1lacakt1r. Bu 

nedenle gerek birinci bolilmdeki sorulara, gerekse ikinci bo

lilmdeki ifadeleri mlimklin oldugunca dogru cevaplaman1z1 rica 

eder, bu konuda gostereceginiz ilgi ve yardimlar1n1za tesek

klir ederim. 

Atilla GlfLBA~ 
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I. BOLUM 

1. Sirketinizde personel yonetimi ile ilgili belirli bir 
bolilm varm1? 

A. Evet ise; 

a) Bolilmiln ad1: •••••••••••••••••••••••••••••• 
b) orgilt eemasindaki yeri: ••••••••••••••••••• 
c) Bolilmde calisan personel say1s1: •••••••••• 
d) Bolilm yoneticisinin ilnvani: ••••••••••••••• 
e) Bolilm yoneticisinin egitim durumu: •••••••• 
f) Bolilm yoneticisinin tecrilbesi (Yil): •••••• 

B. Hayir ise; 

2. 

a) Personel yonetimi islevleri hangi bolilm ve/veya 
ilgili tarafindan yilriltillmektedir: •••••••••• 
Sirkette calisan toplam personel sayisi: •••• 

II. BoLUM 

Asagida ondort baslik altinda personel yonetimi ile 
ilgili yargilar bulunmaktadir. Birden altiya kadar olanlari 
sizin dilsilncelerinize gore, yedinci yargidan sonra olanlar1 
ise sirketinizdeki uygulamay1 dilsilnerek, secenekleri isaret
leyiniz. 

Tamamen Kati yen 
Kat1l1rJ1Il KatilirJlil Karars1zJ1Il Katilmam Katilmam 

1. isletmenin ilretim, 
finans, pazarlama po
litikalar1 oldugu gibi 
mutlaka bir insan kay
naklar1 politikas1 ol
mas1 gerekir. 

2. insan kaynaklar1 
ile ilgili politika 
ancak personel b0-
1 timilniln saglad1g1 
verilerle cizile
bilir. 

3. Personel yoneti
cilerinin kendi faa
li yetlerine giren 
konularda diger 
ooltimlerle slk1 ii;; 
iliskileri icinde
dir. . .... 



92 

Tarnamen Kati yen 
Kat1l1rl1Il Kat1l1rl1Il KararsizJlil Kat11roam Katilroam 

4. Personel yonetirni 
islevlerinin yoneten
lerce iyi yerine geti
rilmesi isgorenlerin 
orgiltle ozdeserek bag
lanmaS ll1l. saglar. 

5. Personel yanetirni 
islevleri birbiri ile 
etkilesirn icindedir. 

6. :tsletrnenin strate
jik planlari icinde 
insan kaynaklarrna 
yanelik planlarda 
mutlaka yer alma
lidir. 

7. :tsletrnenin belirgin 
bir beseri kaynak po-
1 itikasi yoktur. 

8. Kararlar bizirn d1-
sim1zda alinir. Biz 
sadece uygulariz. 

9. Personel yanetimi 
islevinin isletrnenin 
diger islevleri ile 
etkilesimi yoktur. 

10. Ust yonetirn per
sonel y0netirni isle
v inin etkinligine 
inamlaz. 

11. :tsletrnenin ile
riye yanelik plan
larinda personel 
dep:irtrnaninm kat
k1s1 yoktur. 

12. Personel depart
mani sadece rutin 
giris cl.kis ve puan
taj islemleri ile 
ugrasir. 

. .... 
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