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ÖZ 

Günümüzde iĢletmelerde ücret yapısının oluĢturulması sırasında yararlanılan 

yöntemlerden biri olan iĢ değerleme, iĢlerin önem ve güçlük bakımından göreceli 

değerlerini saptamada yardımcı olmaktadır. Adil ve dengeli bir ücret yapısının 

oluĢturulması için objektif ve güvenilir veriler sağlayan bir iĢ değerleme 

uygulamasından yararlanılmalıdır.  

Bu çalıĢmada insan kaynakları fonksiyonlarından biri olan ücret yönetiminde iĢ 

değerlemenin yeri, önemi açıklanmıĢ ve bir iĢletmede iĢ değerleme uygulaması 

yapılarak örnek olarak verilmiĢtir. ĠĢ değerleme uygulaması ile otomotiv yan sanayi 

sektöründe yer alan bir firmada çalıĢan tüm beyaz yakalı çalıĢanların yaptığı iĢler 

değerlendirilmiĢtir.  
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ABSTRACT 

 

At the present day; job evaluation which is used for setting up the wage 

structure for companies helps recognizing the level of job difficulty and importance. 

To build up a fair and balanced wage structure; a job evaluation model which 

supplies reliable and objective stats should be used  

In this thesis, the importance of job evaluation for directing the wage structure 

as a function of human resources is well explained and applied to a company as a 

sample. Jobs done by all white-collar employees in an automotive supplier company 

are evaluated by the job evaluation method. 
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ÖNSÖZ 

Ġnsan kaynakları uygulamalarının birçoğunda kaynak olarak yararlanılan iĢ 

değerleme, ücret yönetiminde de adil ve dengeli bir ücret yapısının oluĢturulmasında 

yararlanılan bir yöntemdir. Günümüzde ücret yönetiminin öneminin artmasıyla 

birlikte iĢ değerleme de iĢletmelerin ve akademisyenlerin önem verdiği bir kavram 

haline gelmiĢtir. Bu nedenle bu tez çalıĢmasında, iĢ değerleme ücret yönetimindeki 

yeri bakımından incelenmiĢ ve ücret yapısının oluĢturulması veya yeniden 

düzenlenmesinde örnek olarak yararlanılabilecek bir iĢ değerleme çalıĢması 

yapılmıĢtır. Tez çalıĢmam sırasında bana yol gösteren ve beni destekleyen 

danıĢmanım, saygıdeğer hocam Sayın Prof. Dr. A. Oya ÖZÇELĠK‟e saygılarımla 

teĢekkür ederim. 
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GĠRĠġ 

Günümüzde iĢletmeler küreselleĢen dünyada yoğun rekabet ortamında ayakta 

kalabilmek ya da rekabet ortamında öncü olabilmek amacıyla insan kaynakları 

yönetiminin bazı fonksiyonlarına daha fazla ağırlık vermektedir. Çünkü insan 

kaynakları yönetimi stratejileri, hem iĢletme giderlerini azaltıp verimliliği sağlaması 

hem de iĢletmelerin piyasadaki imajı açısından önemli hale gelmiĢtir. Bu sebeple 

insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarından biri olan ücret yönetimi de üzerinde 

önemle durulması gereken konulardan biridir. Etkin ücret yönetimi için, iĢletmenin 

içinde bulunduğu koĢullara uygun bir model geliĢtirilmeli ve oluĢturulan bu model iç 

ve dıĢ eĢitliği sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. Böylece mevcut çalıĢanları elde 

tutmak ve motive etmek; piyasadaki potansiyel çalıĢanları ise, iĢletmede çalıĢmaları 

için cezbetmek amaçlanır.  

ĠĢ değerleme bir iĢletmede ücret yapısının oluĢturulması ya da mevcut ücret 

yapısının yeniden düzenlenmesi sırasında yapılan çalıĢmalardan biridir. ĠĢ 

değerleme yalnızca ücret yönetiminde değil, insan kaynakları yönetiminin baĢka 

uygulamalarında da yararlanılan yöntemlerden biridir. Ancak bu çalıĢmada, iĢ 

değerleme kavramına ücret yönetimindeki yeri ve önemi açısından değinilmiĢ ve 

ücret yönetiminde iĢ değerlemeden nasıl yararlanıldığı üzerinde durulmuĢtur. ĠĢ 

değerleme, bir iĢletmede çalıĢanlara ödenen ücretlerde eĢitlik ve adaleti sağlamak 

amacıyla, iĢlerin göreceli önem ve değerlerini ortaya çıkarmak için yapılan bir 

çalıĢmadır.  

Günümüz iĢ dünyasında ücret yönetiminde iĢ değerlemeden daha fazla 

yararlanıldığı ve literatürde daha adil bir ücret yapısı oluĢturmak için yeni iĢ 

değerleme yöntemlerinin geliĢtirildiği bilinmektedir. Bu doğrultuda, bu çalıĢmada 

temel olarak ücret yönetimi ve iĢ değerleme konularına değinildikten sonra bir 

iĢletmede iĢ değerleme uygulaması yapılarak sonuçları değerlendirilmiĢtir. ĠĢ 

değerleme yalnızca beyaz yakalıların yaptıkları iĢleri önemli kılan faktörler 

belirlenerek ve bu iĢler değerlendirilerek yapılmıĢtır.  

Bu çalıĢmanın amacı; insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarından biri olan 

ücret yönetiminde iĢ değerleme kavramının yerini ve önemini açıklamak, iĢ 

değerleme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi vermek ve iĢletmelere iĢ değerlemesi 

yapmak istediklerinde kolayca yararlanabilecekleri örnek bir iĢ değerleme 
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uygulaması sunmaktır. ÇalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır, ilk bölümde ücret 

yönetimi kavramı ele alınırken, ikinci bölümde iĢ değerleme kavramına değinilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde ise bir iĢletmede yapılan iĢ değerleme uygulaması ayrıntılarıyla 

açıklanmıĢtır.  

Birinci bölümün ana konusunu oluĢturan ücret yönetimi kapsamında, ücret ve 

ücret yönetimi ile ilgili temel kavramlar açıklandıktan sonra, ücret yönetiminin 

amaçları ve ilkeleri, bir iĢletmede ücret yapısının nasıl oluĢturulduğu, ücret yapısını 

etkileyen faktörler, ücret yapısı türleri ve ücret yapısında çarpıklıklar oluĢmasının 

sebepleri konuları ele alınmıĢtır.  

Ġkinci bölümde; iĢ değerleme kavramının ücret yönetimindeki yeri ve önemine 

değinildikten sonra iĢ değerleme ile ilgili temel kavramlar açıklanmıĢ, iĢ değerleme 

çalıĢmasından yararlanma amaçlarına değinilmiĢ, daha sonra iĢ değerlemenin 

tarihsel geliĢimi, iĢ değerleme süreci ve iĢ değerleme yöntemleri incelenmiĢtir. 

Üçüncü bölüm çalıĢmanın uygulama bölümünü oluĢturmaktadır, bu bölümde 

bir iĢletmede yapılan iĢ değerleme uygulaması örnek olarak verilmiĢtir. ÇalıĢmanın 

amacı, önemi açıklandıktan sonra çalıĢmanın kapsamı, çalıĢmada izlenen aĢamalar, 

oluĢturulan iĢ değerleme faktörleri ortaya konulmuĢ ve açıklanmıĢtır.  

Tüm bu çalıĢmalar sonucunda iĢ değerlemenin ücret yönetiminde ne derece 

etkili olduğu ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıĢ, yapılan iĢ değerleme 

uygulamasının iĢlerin göreceli önemlerini belirlemede avantaj sağlayan ve eksik 

bulunan yönleri irdelenmiĢtir. Bu bağlamda çıkan sonuca göre fayda sağlayabileceği 

düĢünülen öneriler geliĢtirilmiĢ ve sunulmuĢtur.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM: ÜCRET YÖNETĠMĠ 

1. ÜCRET VE ÜCRET YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL 

KAVRAMLAR, ÜCRET YÖNETĠMĠNE GENEL BAKIġ 

 

Günümüzde ücret yönetimi ile ilgili yapılan akademik çalıĢmalar incelendiğinde 

bu çalıĢmaların sınırlı sayıda olduğu görülür. Oysa ki, ücret çalıĢanlar açısından 

geçim kaynağıdır, iĢverenler açısından ise en önemli maliyetlerden birini oluĢturur.1 

Bu nedenle her iki tarafın da isteklerine cevap veren bir ücret yapısının kurulması 

önemlidir. ĠĢ değerlendirme yöntemi bu yapıyı kurarken yararlanılan bir yöntemdir. 

ÇalıĢmanın ana konusu olan iĢ değerleme kavramını ele almadan önce ücret 

yönetiminin ana hatları, amaçlarının neler olduğuna değinilecektir. 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde ücret ve ücretle ilgili temel kavramlar, ücret 

yönetiminin amaçları, ücret yapısının oluĢturulması, ücret yapısının kurulması 

sırasında izlenecek aĢamalar, ücret yapısı türleri, ücret yapılarında çarpıklıklar 

oluĢmasının sebebi ve son olarak ücretlendirmenin nasıl yapıldığı ayrıntılarıyla ele 

alınmıĢtır. Böylelikle iĢ değerleme yöntemi analiz edilmeden önce ücret yönetimine 

genel bir bakıĢ sağlanması amaçlanmıĢtır. 

1.1. ÜCRET VE ÜCRET YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL 

KAVRAMLAR 

1.1.1. Ücret 

Ücret farklı bilim dallarına, farklı kiĢi ve kurumlara göre tanımlandığında bu 

tanımlardan bazıları Ģöyle sıralanabilir: 

Ücret “düĢünsel ve/veya fiziksel emeğini katan iĢgücünün yerine getirdiği iĢ 

karĢılığında aldığı ayni ve/veya nakdi değerdir."2 Mal veya hizmet üretimine 

doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunan tüm düĢünsel veya fiziksel emek 

(çaba) karĢılık olarak ücrete hak kazanır. 

                                                             
1
 Nusret Göksu ve Bülent Öz,  “Etkin Ücret Yönetiminin ĠĢletmeye Sağlayacağı Yararlar 

Konusunda ĠĢgören Algılamaları: Bir Alan ÇalıĢması” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Sayı:20, 2008, s.435 
2
 Serap Benligiray, Ücret Yönetimi,1. Baskı, Ġstanbul, Beta Basım, Yayın No:1699, Ocak 

2007,s.3 
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4857 Sayılı ĠĢ Kanununa göre ücret, “ bir kimseye iĢ karĢılığında, iĢveren veya 

üçüncü kiĢiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen bir tutardır.”3 

ILO 100 No‟lu SözleĢme, m.1‟e göre ücret kavramı, iĢçinin çalıĢtırılması 

nedeniyle iĢveren tarafından kendisine maddi veya maddi olmayan, doğrudan 

doğruya veya dolaylı olarak ödenen normal, kök veya asgari ücret veya aylıkla, 

sağlanan bütün diğer menfaatleri içine alır.4 

Ekonomik açıdan ücret, üretime katılan faktörlerden biri olan emeğin 

karĢılığıdır. Buna göre, ücret çalıĢanın toplam emeğinin talep edilen (ve kullanılan) 

kısmının bedel veya fiyatıdır.5 

Ücret iĢveren yönünden bir maliyet unsurudur. ÇalıĢanlara ödenen ücretler 

çoğu iĢletme için en büyük maliyet kalemini oluĢturur. Ayrıca ücretin yanında sosyal 

yardımlar, sigorta primi, iĢsizlik sigortası vb. sağlanan ek ödemeler de ücret kapsamı 

içinde yer alan unsurlardır.6 

Ücret çalıĢanlar açısından kazanç kaynağıdır. Aynı zamanda ücret motivasyon 

ve toplum içindeki statü bakımından önemli bir faktördür. ÇalıĢanın ücreti artar ve 

çalıĢan çevresindekilerden daha fazla kazanç elde ederse baĢarı duygusu geliĢir, iĢ 

motivasyonu artar.7 

Devlet açısından ücret, gelir dağılımını, istihdamı, geliĢme hızını, enflasyonu, 

yatırımları ve tasarrufları doğrudan etkilemesi yönüyle büyük önem taĢır. Devlet, 

çalıĢanların yaĢam düzeyini yükseltmek, iĢsizleri korumak, iĢsizliği önlemeyi 

sağlayan ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.8 

                                                             
3
 A. Murat Demircioğlu, Tankut Centel, ĠĢ Hukuku, 10. Bası, Ġstanbul, Beta Basım Yayın 

Dağıtım, Ocak 2005, s.110 
4
 ILO 100 No‟lu SözleĢme, EĢit Değerde ĠĢ Ġçin Erkek ve Kadın ĠĢçiler Arasında Ücret EĢitliği 

Hakkında SözleĢme, Madde 1, (Çevrimiçi) 
http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/sozlesmeler.htm, 20 ġubat 2011 
5
 Ahmet Cevat Acar, ĠĢletmelerde Ücret Yapısının OluĢturulması ve Bir Uygulama, 1. 

Basım, Ġstanbul, Literatür Yayınları:521, Ağustos 2007, s.6 
6
 Serkan Bayraktaroğlu, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Üçüncü Baskı, Sakarya Yayıncılık, 

Ekim 2008, s.202 
7
 Ġsmail Ataay, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Tuğray Kaynak v.d.,Ġ.Ü. ĠĢletme Fakültesi 

Ġnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, 2. Baskı, Ġ.Ü. ĠĢletme Fakültesi Yayın No:276, 
Ġstanbul, Dönence Basım Yayın Hizmetleri, 2000, s.256 
8
 Benligiray, a.g.e., s.11 

http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/sozlesmeler.htm
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Ücret, ödenme Ģekline göre farklı isimler alır. Ücret (ya da saatlik ücret) ücretin 

bir saatlik oranını ifade eder ve daha çok mavi yakalı iĢçiler için kullanılan bir ücret 

temelidir. MaaĢ ise ücretin haftalık, aylık ve yıllık oranıdır. Ofis iĢleri, satıĢ ve 

yönetim çalıĢanları vb. beyaz yakalı çalıĢanlar genellikle maaĢlı çalıĢırlar.9 

Türkiye‟de kamu sektöründe maaĢ/aylık peĢin olarak ödenir, ücret ise peĢin olarak 

ödenmez ve ücretin ödenmesi önce hizmetin yerine getirilmesi Ģartı aranır.10 Bu 

doğrultuda ücret alanlar için iĢ güvencesinin maaĢlı çalıĢan kiĢilerden daha düĢük 

olduğunu söylemek mümkündür. Ancak istihdam oranındaki değiĢimler, iĢsizlik ve 

artan rekabet koĢulları nedeniyle günümüzde iĢ dünyasında iĢ güvencesi 

bakımından ücret ve maaĢ kavramları arasında fark kalmamıĢtır.  

Ücret genellikle maaĢı ve diğer ek olanakları da içeren geniĢ bir anlam ifade 

etmektedir. Bu nedenle çalıĢmada kullanılan ücret kavramı tüm ücret çeĢitlerini 

içeren genel bir kavramdır. 

1.1.2. Ücreti OluĢturan Unsurlar 

Birçok örgütte ücretlendirme çok yönlü bir paket içerir, toplam ücret genel 

olarak doğrudan (ücretler) ve dolaylı (yan haklar) olarak ikiye ayrılabilir.11 

ġekil 1: Toplam Ücretin Unsurları 

 

 

   
Toplam Ücret 

  

 

 

        

 

           

  

Doğrudan Ücret 

 

 
Dolaylı Ücret/ Yan 

Haklar 

 

      

  

 

         

  Temel Ücret 

  

TeĢvik Edici Ücret 

   
Kaynak: Luis R. Gomez-Mejia, David B.Balkin, Robert L. Cardy, Managing Human 

Resources, Sixth Edition, New Jersey, Prentice Hall, 2010, s.330

                                                             
9
 Wendell L. French, Human Resources Management, Sixth Edition, Boston, Houghton 

Mifflin Company, 2007, s.394 
10

 Acar, a.g.e., s.5 
11

 Cynthia D. Fisher, Lyle F. Schoenfeldt, James B. Shaw, Human Resource Management, 
Sixth edition, Boston, Houghton Mifflin Company, 2006, s.485 
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ġekil 1‟de gösterildiği gibi, bir çalıĢanın toplam ücreti üç unsurdan oluĢur. 

Temel ücret, çalıĢanın düzenli olarak aldığı haftalık, aylık maaĢı ya da saatlik 

ücretidir. Toplam ücret paketinin ilk ve en büyük unsurunu oluĢturur.  

Toplam ücretin ikinci unsuru diğer bir adı da teĢvik edici ücret olan değiĢken 

ücrettir.12 ÇalıĢanın performansı, sahip olduğu yetkinlikleri veya becerileriyle iliĢkili 

ücrettir. Birey, takım, örgüt performansına bağlı olarak oluĢturulan ücretler de 

değiĢken ücret grubunda yer alır.  

Toplam ücretin üçüncü unsuru ise doğrudan olmayan/dolaylı ücretlerdir ve 

temel ücrete ek olarak sağlanan ek yararları içerir. Sağlık sigortası, izin ücretleri, 

iĢsizlik ve iĢ göremezlik ödenekleri, sosyal güvenlik katkıları ek yararlara örnek 

olarak gösterilebilecek ücret kalemlerinden bazılarıdır. Üst düzey yöneticilere 

sağlanan özel araba, konut vb. imtiyazlar, ikramiye, yemek, yakacak yardımı gibi 

ücrete eklenen sosyal yardımlar da ek yararlar grubunun içinde yer alır.13 

1.1.3. Ücret Düzeyi 

Bir iĢletmede çalıĢanlara ödenen ücretlerin oluĢturduğu sınır ücret düzeyini 

ifade eder.14 Ücret düzeyi bir organizasyondaki iĢlerin (ücretleri, maaĢları ve primleri 

içeren) ortalama ücretidir.15 Ücret düzeyi; yönetimsel tutumlar, iĢgücü piyasası ve 

rekabet gücü v.b. faktörlere göre değiĢebilir.16 Örneğin, finansal açıdan iyi durumda 

olan bir Ģirketin ücret düzeyinin daha kısıtlı finansal imkânlara sahip bir Ģirkete göre 

daha yüksek olacağı tahmin edilir. Ücret düzeyi bir iĢletmede çalıĢanların kazancını, 

iĢletmenin ise maliyetlerini etkiler, dolayısıyla iĢletme açısından bakıldığında yüksek 

ücret düzeyi, iĢletmenin uygulayabileceği alternatif çözümlerin azalması nedeniyle 

rekabet gücünün azalmasına yol açabilir ve iĢletmedeki ücret giderlerinin artmasına 

neden olabilir.17 Ücret düzeyi düĢük olan bir iĢletmede de üstün nitelikli çalıĢanları 

iĢletmeye çekmek ya da var olan çalıĢanların iĢletmede devamlılığını sağlamak pek 

mümkün olmayabilir. Çünkü günümüzde çok sayıda iĢletme mevcuttur ve dolayısıyla 

iĢ alternatifleri çoktur. ÇalıĢanlar daha iyi koĢullarda çalıĢmak ve daha yüksek

                                                             
12

 Luis R. Gomez-Mejia, David B.Balkin, Robert L. Cardy, Managing Human Resources, 
Sixth Edition, New Jersey, Prentice Hall, 2010, s.330 
13

 Fisher, Schoenfeldt, Shaw, a.g.e., s.485 
14 

Ġsmail Durak Ataay, ĠĢ Değerleme ve BaĢarı Değerleme Yöntemleri,1. Cilt, ĠÜ ĠĢletme 
Fakültesi Yayın No:235, ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü Yayın No:128, Ġstanbul,1990, s.9 
15

 Raymond Noe, John Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick Wright, Human Resource 
Management, 7th edition, McGraw-Hill, New York, 2010, s.501 
16

 John M. Ivancevich, Human Resource Management, 11th edition, New York, McGraw-
Hill, 2010, s.307 
17

 Ataay,a.g.e., s.9 
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ücretler elde etmek varken ücret düzeyi düĢük olan bir iĢletmede iĢe devam etmek 

istemeyebilirler. 

1.1.4. Ücret Haddi-Ücret Geliri 

Ücret haddi (wage rate), diğer bir anlamıyla kök (temel) ücret, emeğin belirli bir 

zaman veya üretim birimi baĢına elde ettiği para miktarıdır.18 BaĢka bir deyiĢle, ücret 

haddi iĢin değerine veya kiĢinin beceri ve yetkinlik düzeyine göre belirlenebilir, 

örneğin saat baĢına 5 TL veya aylık olarak 1000 TL vb. Ģeklinde ücret haddi 

belirlenebilir.19 

Ücret geliri ise, çalıĢanın belirli bir dönemdeki ücret kazancını ifade eder.20 

Ücret haddi ile iĢ süresinin çarpımına eĢittir ve gündelik, haftalık, aylık vb. ifadelerle 

belirtilir.21 

ġekil 2: Ücret Haddi, Kazanç, Toplam Ücret ve Gelir Arasındaki ĠliĢkiler 

 

Ücret Haddi (Zaman 
birimi baĢına ödeme) X 

ÇalıĢılan zaman 
birimi = Kazançlar 

     

    Yan Ödemeler 

   +  

   = Toplam Ücret 

     

    

Ücret DıĢı Gelir 
(Faizler, Temettüler, 

Transferler) 

   +  

   = Ücret Geliri 
 
Kaynak: Naci Gündoğan, M. Kemal Biçerli, ÇalıĢma Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Web Ofset Tesisleri, 2. Baskı, EskiĢehir, 2004, s.82 

 

ġekil 2‟de ücret haddi ve ücret geliri arasındaki iliĢki gösterilmektedir. ġekilden 

de anlaĢılacağı gibi, örneğin zaman birimi baĢına ödeme yapılıyorsa kazanç, iĢ 

süresi ile ücret haddinin çarpımına eĢittir. Ücret geliri ise bu kazanca prim, ikramiye, 

fazla çalıĢma ücreti gibi ücret ekleri de dahil edilerek hesaplanır. Dolayısıyla bir 

                                                             
18

 Bayraktaroğlu, a.g.e., s.204 
19

 Ataay, Acar, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Cavide Uyargil v.d., Beta Basım, Ġstanbul, 
2008, s.405 
20

 A.e. 
21

 Bayraktaroğlu, a.g.e., s.204  
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iĢçinin yalnızca ücret haddini bilmek ücret gelirini öğrenmek için yeterli değildir, 

satınalma gücünü bilmek bakımından ücret geliri daha önemlidir.22 

1.1.5. Ücret Yapısı 

“Ücret yapısı, en geniĢ anlamda iĢler arası göreli ücret düzeylerini ve 

farklılıklarını ifade eden önemli bir ücretleme kavramıdır.”23 ĠĢletme içinde bir iĢe 

diğerlerine göreceli olarak ne kadar ücret ödeneceğini ortaya koyar ve ücret 

yapısının oluĢturulması eĢit iĢe eĢit ücret ödenmesini sağlar.24 

Ücret yapısı veya farklılıkları iĢgücü piyasası düzeyine göre ve örgüt 

düzeyinde ele alınabilir. ĠĢgücü piyasası düzeyinde ücret yapısı coğrafi bölgeler, 

iĢkolları, meslekler, iĢletmeler vb. arasındaki ücret farklılıklarını ifade eder. Örgüt 

düzeyinde ücret yapısı bir iĢletme veya örgüt içindeki ücret farklılıklarıyla oluĢur. 

ĠĢletme (örgüt) düzeyinde iĢletme içi ücret farklılıklarını yansıtan ücret yapısı bir 

örgütte farklı iĢ ve becerilere göre ücretlerin sıralanıĢını veya düzenini ifade eder.25  

1.1.6. Ücret Sistemleri 

Ücret sistemi ücretlerin hesaplanma ve ödenme biçimlerini belirleyen 

unsurdur.26 

“Ücret sisteminin temel amacı, ücretlerin iĢletme için doğurduğu maliyetlerle 

iĢletmenin kâr amacı arasındaki dengeyi kurarken; çalıĢanların aldıkları ücret 

açısından tatmin edilerek, verimin elde edilmesini sağlamaktır. Sistemin tatmin 

etmesi gereken gruplar, iĢletme yönetiminden, çalıĢanlara ve hatta tüketicilere kadar 

çok geniĢ bir yelpazede ifade bulmaktadır.”27 

Ücret sistemleri çok sayıdadır ve literatürde çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılmıĢtır. 

Yaygın bir sınıflandırma Ģekline göre, ücret sistemleri zamana dayalı ve 

                                                             
22

 Naci Gündoğan, M. Kemal Biçerli, ÇalıĢma Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Yayınları, Web Ofset Tesisleri, 2. Baskı, EskiĢehir, 2004, s.82 
23

 Acar, a.g.e., s.28 
24

 Bayraktaroğlu, a.g.e.,  s.204 
25

 Acar, a.g.e., s.28 
26

 Bayraktaroğlu, a.g.e., s.204 
27

 Ahmet Sevimli, “ĠĢ Değerlendirmesinin Ücret Sistemi Ġçindeki Rolü ve EĢit Davranma Ġlkesi 
Açısından Önemi”,ĠĢgüç Endüstri ĠliĢkileri ve Ġnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 3, Sayı:2, 
No:79, (Çevrimiçi) http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=79&cilt=3&sayi=2&yil=2001 , 
2001 

http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=79&cilt=3&sayi=2&yil=2001
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performansa dayalı olmak üzere iki baĢlık altında toplanabilir.28 Ücret sistemleri 

genel bir baĢlık altında ise iĢe dayalı ücret sistemleri ve iĢi yapan kiĢiye dayalı ücret 

sistemleri olmak üzere ikiye ayrılabilir. En yaygın ve geleneksel bir sistem olduğu 

bilinen iĢe dayalı ücret sistemleri, iĢte geçirilen zaman temeline, yapılan iĢ miktarına 

ya da iĢte gösterilen performansa dayalı olarak ücretlerin belirlendiği sistemlerdir.29 

Ancak yönetim yaklaĢımlarındaki değiĢmeler, iĢlerdeki yapısal değiĢmeler ve 

personelin ücrete iliĢkin ihtiyaçlarındaki değiĢmeler nedeniyle zaman içerisinde 

alternatif ücret sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Böylece iĢi yapan kiĢilerin bilgilerine, 

becerilerine ve yetkinliklerine dayalı olarak da kiĢiye dayalı ücret sistemleri ortaya 

çıkmıĢtır. 

1.2. ÜCRET YÖNETĠMĠNE GENEL BAKIġ 

1.2.1. Ücret Yönetimi Kavramı 

Ġnsan kaynakları yönetimi iĢletmede çalıĢacak uygun adayların seçilmesi ve 

uygun pozisyonlara yerleĢtirilmesi, eğitilmesi, performanslarının değerlendirilmesi, 

ücretlendirilmesi ve çalıĢma iliĢkilerinin, çalıĢan sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanmasına; kısaca insan unsuruna iliĢkin politika ve uygulamalarını kapsar. Bu 

fonksiyonlardan biri olan ücret yönetimi, insan kaynakları yönetiminin en önemli 

iĢlevlerinden birini oluĢturmaktadır. ĠĢgücü ile ilgili maliyetler, verimlilik, iĢgücündeki 

değiĢimler, küreselleĢme vb. sorunlar nedeniyle insan kaynaklarının önemi 

günümüzde daha fazla artmıĢtır.30 Dolayısıyla insan kaynakları yönetiminin 

öneminin artmasına bağlı olarak ücret yönetiminin önemi de artmaktadır. 

Ücret yönetimi bir örgütte kimlerin, neye göre, ne zaman ve nasıl 

ücretlendirileceği ile ilgili politika, yapı, sistem ve uygulamaları kapsayan bir insan 

kaynakları yönetimi fonksiyonudur. Ücret yönetimi iĢletmenin amaç ve stratejilerine 

uygun bir ücretleme sisteminin planlanması, oluĢturulması ya da geliĢtirilmesi ile ilgili 

faaliyetleri kapsar. Bu yönüyle ücret yönetimi, geleneksel bordrolamanın ötesinde 

daha geniĢ ve stratejik bir anlam içermektedir.31 

                                                             
28

 Acar, a.g.e., s.49 
29

 Benligiray, a.g.e., s.36 
30

 Ömer Sadullah, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Cavide Uyargil v.d., s.5 
31

 Ataay,Acar, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Cavide Uyargil v.d., s.412 
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Ücret yönetiminde baĢlıca karar verilmesi gereken noktalar vardır ve ücret 

yönetimi planlama gerektirir. Ücret yönetimi felsefe ve stratejisinin unsurları 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir:32 

 Ücret yönetimi sisteminin amacı ve hedefleri (Ücret yönetimi sistemi hangi 

amaca hizmet edecektir? ġirkete çekme, elde tutma vb.) 

 Hedeflenen rekabet pozisyonu (Ücretlerin piyasaya göre konumu ne 

olacaktır? Piyasa ortalamasının altında, üstünde) 

 Organizasyon: 

- ġirket içi dengeleri nasıl koruyacak? 

- Ücret ve yan ödemeler hakkında nasıl iletiĢim sağlayacak? 

- Maliyetleri nasıl paylaĢacak? 

 Ücret paketinin bileĢenleri (Ücret paketi içinde temel maaĢın diğer 

bileĢenlere, değiĢken ödeme/yan ödemeler vb. oranı ne olacaktır?) 

 Ücret yapısı (geleneksel/kademeli bir yapıya karĢılık geniĢ bantlara 

sahip/esnek bir yapı mı tercih edilmelidir?) 

 Ücret iĢgörenleri cezbetmeye, elde tutmaya ve motive etmeye yarayan en 

önemli kavramdır ve iĢletmeler açısından en büyük maliyet kaynağı olduğundan beri 

dikkatlice yönetmeyi gerektirmiĢtir.33 Ücretin ödenmesi daha önce yalnızca 

geleneksel bordrolama iĢlevini akla getirse de zaman içinde ücretin daha sistematik 

ve dikkatli planlanmasını gerektiren ücret yönetimi anlayıĢı ortaya çıkmıĢtır. 

Günümüzde ise iĢletmelerde stratejik yönetim anlayıĢı tüm fonksiyonlara doğru 

geniĢletildiğinde ücret yönetiminin daha ileri boyutu olarak stratejik ücret yönetimi 

kavramı ortaya çıkmıĢtır. Stratejik ücret yönetimi yaklaĢımında, ücretlendirme amaç, 

politika ve uygulamalarının örgütün amaç ve stratejilerine uygun olmasına ve katkı 

                                                             
32

 Murat Demiroğlu, Ücret Yönetimi, (Çevrimiçi) 
http://www.ikportal.com/hrs/PwC%20Cozum%20Ortakligi%20Platformu_2006_Ucret.pdf, 2 
Haziran 2011 
33

 George T. Milkovich and John W. Boudreau, Human Resource Management, 
Homewood, Sixth Edition, Boston, 1991, s.449 

http://www.ikportal.com/hrs/PwC%20Cozum%20Ortakligi%20Platformu_2006_Ucret.pdf
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sağlamasına, iĢletmenin ücretleme yoluyla rekabet üstünlüğü sağlamasına önem 

verilmektedir.34 

1.2.2. Ücret Yönetiminin Amaçları 

Ücret yönetiminde ilk temel unsur amaçları belirlemektir; çünkü amaçlar 

ücretlemeye iliĢkin karar ve uygulamalar için yol gösterir, etkinlik ve değerlemede 

ölçüt olarak kullanılır.35 

Ücret yönetimi fonksiyonunun temel amacı iĢletme içinde ödenecek ücret 

düzeyini saptamak, ücret yapısını oluĢturmak ve buna bağlı olarak çalıĢana 

ödenecek ücreti belirlemektir.36 

Ücret yönetimi ile iĢletmenin ekonomik Ģartlarını zorlamadan; çalıĢanın iĢ 

tatminini ve motivasyonunu sağlayacak, böylece iĢletme performansının 

iyileĢtirilmesine katkıda bulunacak bir ortak noktanın yakalanması amaçlanır.37 

Ücret, çalıĢanların örgüt içindeki göreli pozisyonunu ve yaptığı iĢin diğer iĢler 

ile kıyaslanınca örgüt amaçlarına ulaĢmada ne derecede baĢarılı olduğunu 

belirleyen bir göstergedir. ÇalıĢanların çaba ve katkılarının ödüllendirilmesi ile 

kendilerine sağlanmıĢ olan bir geribildirim mekanizması olması özelliği sayesinde de 

çalıĢanların yaptıkları hataları düzeltmeleri için bir olanaktır.38 

Ücret yönetiminin baĢlıca amaçları aĢağıdaki gibi sıralanabilir:39 

 Nitelikli personeli iĢletmeye çekmek, 

 Mevcut personeli elde tutmak, 

 Ödemede eĢitlik sağlamak, 

 Beklenen davranıĢı ödüllendirmek, 

                                                             
34

 Ataay, Acar, a.g.e. içinde, Cavide Uyargil v.d., s.413 
35

 Acar, a.g.e. s.40 
36

 A.e., s.47 
37

 Zeyyat Sabuncuoğlu, Ġnsan Kaynakları Yönetimi,  Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000, s.210 
38

 Burcu Kümbül, “Ücrette Adaleti Sağlayan Performansa Dayalı Ücret Sistemleri”,  ĠĢgüç 
Endüstri ĠliĢkileri ve Ġnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, No:103, (Çevrimiçi) 
http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=103&cilt=3&sayi=1&yil=2001, 2001 
39

 Nusret Göksu, Bülent Öz, “Etkin Ücret Yönetiminin ĠĢletmeye Sağlayacağı Yararlar 
Konusunda ĠĢgören Algılamaları: Bir Alan ÇalıĢması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Sayı:20, 2008, ss:419-436 s.423 

http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=103&cilt=3&sayi=1&yil=2001
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 Kariyer ilerlemesini kolaylaĢtırmak, 

 ĠĢgücü devir hızını düĢürmek, 

 Personeli performansını artırmaya teĢvik etmek, 

 Ödemelerden kesintileri azaltmak, 

 Maliyetleri kontrol altında tutmak, 

 Yasal yükümlülüklere uymak, 

 Örgütün baĢarısına ve rekabet üstünlüğü kazanmasına katkı 

sağlamak. 

1.2.3. Ücret Yönetimi Ġlkeleri 

Organizasyon amaçlarına ulaĢmak için insan kaynaklarından verimli bir 

biçimde yararlanılmak isteniyorsa,  güvenilir politikalara, her zaman uyulan kurallara 

göre yönetilen ve dikkatli bir biçimde tasarlanmıĢ ücret programı Ģarttır.40 Ücret 

programı oluĢturulurken aĢağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır: 

o EĢit ĠĢe EĢit Ücret Ġlkesi: Ücret yönetiminde yapılan iĢin, yerine getirilen 

fonksiyonun taĢıdığı önem, zorluk derecesi vs. özellikleri göz önüne alınarak 

çalıĢanlara ödenen ücretler arasında denge sağlamak amaçlanır. “EĢit iĢe 

eĢit ücret ilkesi farklı değerdeki iĢlere yönelik olarak, farklı değerdeki iĢlere 

farklı ücret ilkesi olarak da ele alınabilmektedir. ĠĢ değerlerine göre ücretler 

arası farkların çalıĢanlar arasında adalet duygusuna yol açması 

gerekmektedir.”41 

o Dengeli Ücret Ġlkesi: Ücret, yan haklar, ve diğer ödüller makul bir toplam 

ücret paketi sağlamalıdır.42 

o Piyasa Ücretleri Ġle KarĢılaĢtırılma Ġlkesi: ĠĢletmede çalıĢana ödenen 

ücret, piyasada aynı tür iĢe verilen ücretle eĢit düzeyde olmalıdır.43 

o Bütünlük Ġlkesi: Daha çok zihinsel çabalarını ortaya koyan beyaz yakalı 

çalıĢanlar ile bedensel çabalarını daha ön plana çıkaran iĢlerde yer alan 

                                                             
40

 French, a.g.e., s.395 
41

 Gülnur Orhan, “Ücret Ayrımcılığının Önlenmesinde ĠĢ Değerlemesinin Önemi” Marmara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2009, s.8 
42

 John M. Ivancevich, Human Resource Management, 11th edition, New York, McGraw-
Hill, 2010, s.295 
43

 Orhan, a.g.e., s.8 
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mavi yakalı çalıĢanların ücretlerinde ayrıcalık gözetmeden bütün çalıĢanları 

kapsayan bir ücret politikası takip edilmelidir.44 

o Tarafsızlık Ġlkesi: Ücret belirlemede ve artıĢlarında objektif olunmalı ve ücret 

yönetiminde ayrımcılığa yer verilmemelidir. 45 

o Esneklik Ġlkesi: Ücret programları zamana, ekonominin genel koĢullarına 

uyum sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.46 Ekonomik koĢullardan bağımsız bir 

ücret sisteminde kriz ortamında iĢletme yaĢamını sürdürebilmek için 

çalıĢanları iĢten çıkarma yoluna gidebilir. 

o Açıklık Ġlkesi: ĠĢletmede uygulanan ücret yapısı herkes tarafından 

anlaĢılabilir ve açık olmalıdır.47 

o UzlaĢım Ġlkesi: Uygulanacak ücret sistemi ve ödenecek ücretler hakkında 

ilgili kiĢiler tarafından fikir birliğine varılmıĢ olmalıdır.48 

 

2. ÜCRET YAPISININ OLUġTURULMASI 

Bir iĢletmede ücret yapısının oluĢturulması sürecinde yapılması gereken 

uygulamalar sırasıyla; iĢ analizi, iĢ değerleme, piyasa ücret araĢtırması, ücret 

politikasının belirlenmesi ve ücret yapısının oluĢturulmasıdır. 

ĠĢ analizi ile iĢle ilgili bilgiler elde edilir, daha sonra elde edilen bu bilgilere 

dayanarak iĢ değerleme yapılır. ĠĢ değerleme ile mevcut iĢler arasındaki göreceli 

önem ve değer farklılıkları ortaya çıkarılır. Böylece iĢletme içi ödenen ücretlerde 

eĢitlik sağlanması amaçlanır. Piyasa ücret araĢtırması ile iĢletmedeki iĢlere 

piyasada hangi ücretlerin ödendiği  belirlenir. Tüm bu verilere dayanarak iĢletmede 

ücret politikası belirlenir, buna göre iĢletmede yeni ücret yapısı oluĢturulur veya 

mevcut ücret yapısı yeniden düzenlenir. 

                                                             
44

 Avniye Tuğba Balta, “Ġnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu Olarak Ücret Yönetimi, 
Motivasyon ve Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, Ġstanbul, 2001, s.19 
45

 A.e. 
46

 Semih Çolak, “Günümüz ĠĢletmelerinde ĠĢ Değerlemesi Açısından Ücret Yönetimi ve 
Personel Hizmetlerinde GörüĢmenin ĠĢ Değerlemesine Etkileri”, Ġstanbul Üniversitesi, ĠĢletme 
Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 1991, s.21 
47

 Balta, a.g.e.,  s.20 
48

 A.e. 
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2.1. ĠĢ Analizi 

ĠĢ analizi iĢlerin ayrıntılı bir Ģekilde incelenmesidir. Bir organizasyonda kaç 

tane pozisyon oluĢturulacağı, bu pozisyonların içeriğinin ne olacağı, hangi bilgi, 

beceri ve diğer karakteristiklerin gerekli olduğu, çalıĢanların nasıl eğitileceği ve 

iĢlerini ne derece iyi yaptıklarını ölçmek için hangi kriterler kullanılacağı vb. sorulara 

cevap bulmak için yürütülen bir süreçtir.49 Daha geniĢ anlamıyla iĢ analizi, örgütte 

yürütülmekte olan birbirinden farklı tüm iĢlerle ilgili bilgilerin toplanması, 

değerlendirilmesi ve gruplandırılmasıdır, bu çalıĢmanın sonucunda iĢ tanımları ve iĢ 

gerekleri ortaya çıkarılır.50 

ĠĢ analizinden insan kaynakları yönetimi alanında, organizasyon Ģemasının 

incelenmesi ve geliĢtirilmesinde, prosedürleri yeniden yapılandırmada, iĢlerin 

yeniden tasarlanmasında, iĢ içeriğindeki değiĢikliklerde ve iĢ değerlemede 

yararlanılabilir.  

ĠĢ analizi ücretlendirmede; 

 Beceri düzeylerini, 

 KarĢılaĢtırılabilir iĢ faktörlerini, 

 ĠĢ ortamını (örneğin, tehlike, dikkat, fiziksel çaba), 

 Sorumlulukları (örneğin; mali, yönetsel), 

 Eğitim seviyesini (ücret düzeyiyle dolaylı olarak ilgili) vb. tanımlamak ve 

belirlemek için kullanılabilir.51 

ĠĢ analizinin iĢ değerlemede kullanıldığı durumlarda ise, iĢ değerlemenin 

geçerliliği iĢlere iliĢkin bilgilerin doğru ve yeterli olmasına bağlı olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu nedenle iĢ değerlemesi çalıĢmasına baĢlamadan önce iĢler 

hakkında bilgi sahibi olmak için var olan iĢ tanımlarından yararlanmak gerekir. 

Ancak daha önceden hazırlanmıĢ iĢ tanımları yoksa ya da var olan iĢ tanımları 

güncelliklerini kaybetmiĢse, iĢleri yeniden analiz etmek gerekebilir. 

                                                             
49

 Wayne F. Cascio, Herman Aguinis, Applied Psychology In Human Resource 
Management, 7th edition, New Jersey, Pearson Education, 2005, s.194 
50

 Göksu ve Öz, a.g.e. ,s.421 
51

 Job Analysis:Overview, (Çevrimiçi) http://www.job-analysis.net,15 Kasım 2010 

http://www.job-analysis.net/
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2.2. ĠĢ Değerleme 

Sonraki bölümlerde daha ayrıntılı bir biçimde açıklanacak olan iĢ değerleme 

kısaca tanımlandığında iĢ değerlemenin bir iĢyerinde mevcut iĢler arasındaki değer 

farklılıklarını ortaya çıkaran bir karĢılaĢtırma yöntemi olduğu söylenebilir.52 

ĠĢlerin analiz edilmesiyle oluĢturulan iĢ tanımları ve iĢ gerekleri iĢ değerlemede 

yararlanılan iki önemli araçtır.  

ĠĢletme düzeyinde bireysel ücret oluĢturulurken bu süreçte iĢ, iĢi yapan 

bireyler ve ücret politikaları temel faktörlerdir. Bireysel ücretin belirlenmesinde etken 

olan iĢin kendisinin ücrete nasıl etki edeceğini belirlemek için iĢ değerleme 

sisteminin oluĢturulması ve uygulanması temel ücretlerin düzeyini belirlemek 

açısından önemlidir.53 EĢitlikçi ve adil bir ücret yapısı oluĢturmak için iĢler arasındaki 

göreceli farklılıkların belirlenerek ücretlere iliĢkin kararlara yansıtılması için iĢ 

değerlemeden yararlanılır. Ancak iĢ değerleme doğrudan ücreti belirleyen bir 

yöntem olarak ele alınmamalı, iĢ değerlemenin ücretin belirlenmesinde araç olarak 

kullanılabilecek bir yöntem olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.54 Çünkü 

günümüzdeki ücret anlayıĢına göre ücret, yalnızca iĢin değerinin karĢılığı olarak 

görülmemektedir. 

Ücret yapısının oluĢturulması sırasındaki aĢamalar genel çerçevede ele 

alındığında iĢ değerlemenin yapılacak çalıĢmaların ikinci basamağını oluĢturduğu 

görülür. ĠĢ değerleme iĢ analizi ile elde edilen iĢe iliĢkin bilgilerin göreceli değer 

farklılıklarına göre sınıflandırılmasıyla yapılır. ĠĢletmede ödenen ücretlerde iç eĢitliği 

sağlamak açısından önemlidir.  

ÇalıĢmanın sonraki bölümlerinde ayrıntılarıyla incelenecek olan iĢ değerleme 

sürecinden sonra, sıra iĢ değerleme sürecinde elde edilen sonuçların ücret yapısının 

oluĢturulmasında nasıl kullanılacağına gelir. 

Ücret yapısının oluĢturulması iĢe dayalı ya da kiĢiye dayalı yapılarda baz 

alınan kriterler açısından farklılık gösterse bile, ortaya çıkması beklenen sonuç iĢ 

hiyerarĢisine göre temel ücretlerin farklılaĢtırılmasıdır. BaĢka bir deyiĢle, ücret 

yapılarının iĢe dayalı ya da kiĢiye dayalı olarak ayrılması ücret farklılıklarının hangi 

                                                             
52

 Ataay, a.g.e.,s.4 
53

 Acar, a.g.e., s 85 
54

 Benligiray, a.g.e., s.104 
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değer ölçüsüne dayandığı ile ilgilidir.55 ĠĢ hiyerarĢisini oluĢturmada temel alınan 

kriterler iĢe dayalı yapılarda iĢin önem ve güçlük düzeyi iken, kiĢiye dayalı yapılarda 

becerilerdir.56 

ĠĢe dayalı ücret yapılarında iĢ değerlemesi ile elde edilen iĢ sırası, iĢ sınıfları 

ya da puanlara uygun olarak ücret hadleri veya aralıkları belirlenerek ücret yapısı 

oluĢturulur.57 Hangi iĢ değerleme yöntemi kullanılırsa kullanılsın iĢlerin değeri ile bu 

iĢler için ödenen ücretler arasındaki iliĢki bir grafik üzerinde gösterilir. Grafiğin x 

ekseni üzerinde iĢlerin sıraları, sınıfları ya da puanları; y ekseninde ise bu iĢler için 

ödenen ortalama ücretler yer alır.58 ĠĢlerin toplam puan değerleri ve parasal 

değerlerinin yerleĢtirilmesiyle oluĢturulan bu grafikteki dağılım iĢlerin 

gruplandırılmasını kolaylaĢtırmaktadır. 

2.3. Piyasa Ücret AraĢtırması 

Ücret yapısının oluĢturulması için yapılacak temel çalıĢmalardan biri de piyasa 

ücret araĢtırmasıdır. “Piyasa ücret araĢtırması belirli bir coğrafik bölgede belirli iĢler 

için ödenen ücretlerle ilgili olarak sistematik bilgi toplama sürecidir.”59 Piyasa ücret 

araĢtırması ile iĢletmedeki iĢlere benzer iĢlere ait piyasa ücret düzeyleri belirlenir.   

Piyasa ücret araĢtırması benzer iĢler ve beceriler için baĢka iĢletmelerde 

çalıĢan kiĢilere ne ödendiğini ortaya çıkarır.60 Ücret yapılarının oluĢturulmasında dıĢ 

eĢitliği sağlamak için piyasa ücret araĢtırması yapılır.61 

ĠĢletmenin ücret yapısının iĢgücü piyasasından ayrı düĢünülemeyeceğine 

göre, piyasa ücret araĢtırmasının ücret sisteminin kurulması sırasında yapılması 

faydalı bir çalıĢma olduğu söylenebilir. Piyasa ücret araĢtırması yapılması 

iĢletmelere iĢgücü piyasasında rekabet gücünü artırma, nitelikli personeli daha kolay 

cezp edebilme, var olan nitelikli personeli elde tutabilme avantajları sağlar.62 

ĠĢletmeler piyasa ücretlerinden veri elde etmek için çeĢitli yöntemlerden 

yararlanırlar. ĠĢletmeler mevcut bir ücret araĢtırmasını satın alma, yapılan bir ücret 

                                                             
55

 Acar, a.g.e., s.70 
56

 Gomez-Mejia, Balkin, Cardy, a.g.e., s.355  
57

 Acar, a.g.e., s.205 
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 A.e., s.207 
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60

 Milkovich and Boudreau, a.g.e., s.461 
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araĢtırmasına katılma, ücret araĢtırmasını kendi kendine yürütme ve rakiplerle 

telefon görüĢmesi yoluyla ücret bilgisi edinme yoluyla rakiplerin ücret bilgilerine 

ulaĢabilirler.63 Daha önce baĢka iĢletmeler, araĢtırma Ģirketleri, danıĢmanlık firmaları 

ya da devlet kuruluĢları tarafından yapılmıĢ olan araĢtırmalarının bulgularından 

yararlanmak düĢük maliyetlidir, ayrıca çok sayıda ücret araĢtırmasına internet 

vasıtasıyla ulaĢmak mümkündür.64 Ücret verilerinin dıĢarıdan temin edilmesinin 

avantajlı bir yanı da iĢletmede çalıĢan personelin araĢtırma verilerine daha fazla 

güven duymasıdır. Ancak iĢletmeler piyasa ücret araĢtırmasını kendi kendilerine de 

yapmak isteyebilirler. Bu noktada diğer iĢletmelerden ücretlerle ilgili veriler elde 

edilmesinin zorluğu ve maliyetin daha yüksek oluĢu göz önünde bulundurulmalıdır.65 

Bu durumun dezavantajlarını azaltmak isteyen iĢletmeler aynı sektörde yer alan 

diğer iĢletmelerle birleĢerek ortak bir ücret araĢtırması yapabilir.  

Ücret yapısının oluĢturulmasında sadece iĢ değerlemeden ya da sadece 

piyasa ücret araĢtırmasından yararlanmanın doğru olmadığını söylemek 

mümkündür. Çünkü birçok iĢletmenin iĢleri kendine özgüdür ve dolayısıyla pazar 

verileriyle kolayca eĢleĢtirilemez. Örneğin bir Ģirketteki yönetici asistanlığı iĢi üst 

yönetimin önemli iĢlerini desteklemeyi gerektirirken, diğer bir Ģirkette sadece rutin 

sekreterlik görevlerini içerebilir. Ayrıca, iĢin önemi de Ģirketten Ģirkete çeĢitlilik 

gösterebilir. Örneğin, yüksek teknolojiye dayalı bir iĢletmede bilim adamlığı iĢi 

rekabet avantajı yaratmak için yeni ürünler geliĢtirmek açısından çok büyük önem 

teĢkil ederken, bir üretim Ģirketinde o iĢ tanımından sadece rutin testler yapılması 

beklendiği için daha az önemlidir.66 

Piyasa Ücret Araştırmasının Aşamaları: 

Piyasa ücret verilerine ulaĢmak için yapılan piyasa ücret araĢtırmasının 

kıyaslama yapılacak anahtar iĢleri belirleme ve bir ücret politikası belirleme olmak 

üzere genel olarak iki aĢaması vardır.67 Ancak piyasa ücret araĢtırması yapılırken 

geçilen aĢamalar daha detaylı olarak incelenmek istendiğinde aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir:68 
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a. Anahtar İşleri Belirleme:  ĠĢletmeler pazar verilerini tüm iĢler için araĢtırmaz, 

anahtar (kilit) iĢ olarak tanımlanan karĢılaĢtırmaya alınan iĢleri araĢtırmaya dahil 

ederler. Anahtar iĢler iĢletmedeki farklı bölümleri ve hiyerarĢik yapıyı temsil edecek 

iĢler olmalıdır.69 

Anahtar iĢlerin sahip olması gereken baĢlıca özellikler aĢağıdaki gibi özetlenebilir:70 

 ĠĢin içeriği uzun bir süre boyunca sabittir, değiĢmez. 

 Çok sayıda iĢçi o iĢi yapar. 

 Çok sayıda farklı iĢletmelerde ortaktır. 

 Ayırt edici çalıĢma modellerinden bağımsızdır. 

 Piyasadaki en son eksiklik ya da fazlalıklara bağlı değildir. 

b. Veri Toplama:  Piyasa ücret araĢtırmasını kendileri yapmak isteyen iĢletmeler 

araĢtırmayı bilimsel bir biçimde yaptıkları gibi informel yollarla da yapabilirler. 

Bilimsel bir araĢtırma niteliğinde yapılan piyasa ücret araĢtırmalarında anket ve 

görüĢme gibi birincil kaynaklardan yararlanılarak iĢletmenin ihtiyacına ve 

imkânlarına göre araĢtırmaya dâhil edilecek iĢletme ve iĢler incelenir. Yüz yüze 

görüĢme yoluyla sorulara daha açıklayıcı cevaplar alınabilir; ancak daha fazla 

maliyete yol açar. E-posta yoluyla soru sorma yöntemi daha ucuz olduğu için daha 

sık kullanılır.71 Farklı veri toplama yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken ortak 

nokta; hangi verilere ulaĢılacağının iyi bilinmesidir.  

c.  Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme:  AraĢtırma sonuçlarını değerlendirmenin 

bir standardı yoktur; ancak araĢtırmadan iĢlerin doğru bir biçimde eĢleĢtirilip 

eĢleĢtirilmediği, verilerin doğru ve güncel olmasının nelere dayandığı, verilerin 

istenen sonuçlara uygun olup olmadığı konularında tatmin edici cevaplar vermesi 

beklenir.    

AraĢtırma sonuçları ile benzer iĢlere rakiplerin hangi oranlarda ödeme yaptığı 

ile ilgili bilgi edinilmiĢ olur. Böylece iĢ değerleme ile göreceli değerlerine göre 

sınıflandırılan anahtar iĢlerin piyasa ücret araĢtırması yoluyla iĢgücü piyasasındaki 

ücreti belirlenmiĢ olur.  
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2.4. Ücret Politikasının Belirlenmesi 

Ücret yapısının oluĢturulmasında amaç iĢletmede var olan ücret yapısını 

olması gereken yapıya uyarlamak ya da iĢletmede yeni bir ücret yapısı oluĢturmak 

olabilir; ancak tüm çalıĢmaların amacı ücret yönetiminde uygulanacak temel 

politikaların belirlenmesi olmalıdır. Temel ücret politikası; iĢletmenin misyonu, 

vizyonu, hedefleri ve bunlara dayalı olarak oluĢturulan insan kaynakları politikası 

doğrultusunda belirlenen, çalıĢanların ücretlendirilme kriterlerini ve biçimlerini 

düzenleyen ücret yönetimi sistemine iliĢkin yol haritasıdır.72 Ücret politikası aynı 

zamanda bir Ģirketin kültürünün ve stratejisinin de bir yansımasıdır.73 

Bir iĢletme iĢ değerleme uygulamasını tamamladıktan ve ücret araĢtırma 

verilerini elde ettikten sonra bu bilgileri her bir iĢ sınıfı için ücret oranları içine adapte 

etmesi gerekir. Ġçsel ve dıĢsal bilgileri birleĢtirmede ilk adım organizasyonun rekabet 

gücü açısından nasıl konumlandırılacağına karar vermektir.74 ĠĢletmeler ürünlerinin 

pazardaki etkinliğine, iĢgücü arz ve talebindeki dengeye, karlılık durumuna, rekabet 

gücüne göre ücret yönetiminde farklı politikalar izleyebilirler. Yüksek, düĢük ve eĢit 

ücret politikası olmak üzere 3 temel politikadan birini tercih edebilir. Piyasa 

ortalamasının üstünde ücret ödeme politikası yüksek ücret politikası olarak 

adlandırılır ve yüksek ücret politikası izleyen bir iĢletme genellikle piyasada iĢgücü 

azlığı yaĢandığı durumlarda ya da iĢgören seçmede daha nitelikli adayları 

cezbetmek istediğinde bu politikayı uygulayabilir. Ücretlerin piyasa ortalamasının 

altında ödendiği durumlarda ise o iĢletme düĢük ücret politikasını benimsediği 

söylenebilir.  Genellikle iĢletmenin nitelikli eleman ihtiyacı fazla değilse ya da ödeme 

gücü yeterli değilse düĢük ücret politikası benimsenir.75 Bu politikanın uygulanması 

iyi eğitilmiĢ, donanımlı iĢgücü sağlanmasını zorlaĢtırabilir, daha önemlisi iĢgücü 

devrinin artmasına neden olabilir. 
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Ücret yönetimi politikası oluĢturmak için yapılması gerekenler Ģunlardır:76 

 Genel bir Ģirket politikasının geliĢtirilmesi ve yazılı hale getirilmesi, 

 Seçilen gruplar için spesifik politikaların geliĢtirilmesi ve yazılı hale 

getirilmesi, 

 Parasal teĢvikler ve bonuslar, yıllık ikramiyeler ve teĢvikler gibi diğer 

ücret dıĢı hakların geliĢtirilmesi ve belgelere dayandırılması, 

 Politikaları gerekçelendirmek için prosedürlerin geliĢtirilmesi (Örneğin, 

performans değerlendirme formları, performans primi artıĢ takvimleri 

oluĢturulması), 

 Gözden geçirme, ayarlamalar ve onay için ücret komitesinin bir araya 

gelmesi.  

2.5. Ücret Yapısının OluĢturulması 

Ücret yönetiminin temel amacı her çalıĢanın emeği karĢılığında alacağı ücretin 

belirlenmesi iken, ücret yapısının oluĢturulmasında iĢlere ödenecek ücretlerin ya da 

ücret sınırlarının belirlenmesi söz konusudur.77 

Ücret yapısının oluĢturulması iĢletme içinde yer alan farklı iĢlerin/iĢ gruplarının 

ücret düzeylerinin belirlenmesini içeren stratejik bir karar konusunu oluĢturur. Bu 

bağlamda; ücret yapısının baĢlıca boyutlarına iliĢkin olarak; 

     Ücret derece veya düzeylerinin sayısı, 

     Düzeyler arasında ve içinde ücret farklılıklarının ne kadar olacağı, 

     Ücret farklılıklarının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ne olacağı 

önemli karar konularıdır.78 
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Ücret yapısı ücret yönetiminin amacına uygun olarak iĢgörenler açısından adil, 

iĢletme açısından ise iĢgören davranıĢlarını iĢletmenin istediği Ģekilde yönlendirici 

olmalıdır.  

Ücret yapısı piyasa ücret araĢtırmalarından ve iĢ değerlemesinden elde edilen 

verilerle oluĢturulur. ĠĢletme önce piyasa ücret doğrusu ile iĢletmenin mevcut ücret 

doğrusunu inceler, daha sonra yasal, ekonomik ve sosyal düzenlemelere göre yeni 

ücret eğrisini belirler. ĠĢ değerlemesinden elde edilen bilgilere dayanarak iĢ kademe 

ve derecelerini tanımladıktan sonra da elde edilen temel ücretlere göre bireysel 

ücretleri belirler.79 

“Cascio, ücretlendirmenin oluĢum sürecini; iĢ analizlerinin yapılması, 

faktörlerin belirlenmesi, iĢ değerlemesi, iĢ gruplandırması, piyasa ücret araĢtırması, 

ücret yapısını oluĢturma ve iĢ grubuna bağlı olarak iĢlerin ücretlendirilmesi 

faaliyetleri olarak sıralamaktadır.”80 Birçok kaynağa göre ücretlendirmenin temelini iĢ 

değerleme sistemi oluĢturmaktadır; çünkü iĢ değerleme sistemi niteliği bakımından 

eĢit iĢe eĢit ücret ilkesine uygun bir yöntemdir. ĠĢ değerlendirme sonuçlarının 

iĢletmenin yeni ücret yapısının oluĢturulmasında kullanılabilmesi için, iĢletmenin 

mevcut ücret yapısı ile piyasa ücret araĢtırmaları sonucu belirlenmiĢ ücret 

düzeylerinin birlikte ele alınıp karĢılaĢtırılması gerekir.81 

Bir iĢletme için ücret yapısının kurulmasında üç yoldan biri izlenebilir. Bunlar 

iĢleri tek tek ücretlendirmek, puan aralıklarına belirli ücretler vermek ya da ücret 

braketleri oluĢturmak Ģeklinde belirtilir.82 

İşleri tek tek ücretleme 

Tek ücretlemede iĢler sıralarına, sınıflarına ya da puanlarına göre tek tek 

ücretlendirilir. Bu durumda iĢ sayısı kadar ücret düzeyi ortaya çıkar.83 Örneğin puan 

yöntemine göre 20 tane iĢ değerlendirilmiĢ ve her iĢin puanı farklı çıkmıĢsa, 20 tane 

farklı ücret düzeyi veya aralığı belirlenecektir.  
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Ücret eğrisi her ücret sınıfındaki iĢler için mevcut durumda ödenen ücret 

hadlerini grafiksel olarak gösterir, aynı zamanda bu grafik, iĢler için belirlenen ücret 

sınıflarını ve aralıklarını göstermek için kullanılabilir.84  

Daha önce belirtildiği gibi iĢ değerleme ile iĢlerin puanları, piyasa ücret 

araĢtırması ile bu puanların piyasadaki ücret karĢılıkları belirlenir. Örneğin; anahtar 

iĢlerin puanlarının; A1 iĢi 100 puan, A2 iĢi 200 puan, A3 iĢi 300 puan, A4 iĢi 400 puan, 

A5 iĢi 500 puan, A6 iĢi 600 puan, A7 iĢi 700 puan, A8 iĢi 800 puan, A9 iĢi 900 puan, A10 

iĢi 1000 puan Ģeklinde olduğunu varsayalım. 

Bu iĢlerin piyasa ücretleri araĢtırıldıktan sonra ortaya çıkan sonuca göre ise; 

B1 iĢi 550 TL, B2 iĢi 650 TL, B3 iĢi 750 TL, B4 iĢi 850 TL, B5 iĢi 950 TL, B6 iĢi 1050 TL, 

B7 iĢi 1150 TL, B8 iĢi 1250 TL, B9 iĢi 1350 TL, B10 iĢi 1450 TL olduğunu varsayalım. 

Buna göre ġekil 3‟deki gibi x ekseni üzerinde zorluk derecesine göre artan 

puanlar dizilir, y ekseni üzerinde ise ücret hadleri dizilir. Puan değerlerinden ücret 

doğrusuna bir dik çıkarak piyasa ücret doğrusu belirlenir.  ĠĢletme piyasa düzeyinde, 

altında ya da üstünde ücret ödeme politikası kararlaĢtırmıĢ olabilir. ĠĢletme ücret 

doğrusu ise, iĢ değerleme sonucunda anahtar iĢlerin aldıkları puanlardan ücret 

doğrusuna bir dik çıkarak y ekseninde ona karĢılık gelen ücretin bulunmasıyla 

gerçekleĢir.  

ġekil 3‟de gösterildiği gibi, iĢletmede değerlendirilen iĢlerin maksimum puanı 

1000, minimum puanı 100 ise, 10 tane iĢ olduğu için 10 farklı ücret düzeyi ortaya 

çıkmıĢ olur. Örneğin 200 puan alan bir iĢin değeri 600 TL ise 300 puan alan bir iĢin 

değeri 700 TL, 400 puan alan bir iĢin değeri 800 TL olacaktır. 
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  ġekil 3: ĠĢlerin puanlarına göre oluĢturulan ücret eğrisi 

 

Puan aralıklarına belirli ücretler verme 

Bir iĢletmede 50 tane farklı iĢ varsa 50 iĢ için de farklı ücret oranları belirlemek 

hantal bir yapı oluĢturur. Bu nedenle aynı veya yakın değere sahip olan iĢler 

genellikle tek bir ücret sınıfı içinde birleĢtirilir (örneğin, 200 ve 250 puan arasında yer 

alan tüm iĢler bir sınıf oluĢturabilir). Her sınıf için tek bir ücret seçilir ve yaptığı iĢ o 

sınıfa giren her çalıĢana aynı ücret ödenir.85  

Ücret basamakları oluĢturulurken sınıf sayılarının ne olacağı önem verilmesi 

gereken konular arasında yer almaktadır. Sınıf sayısının fazla olması iĢleri 

sınıflandırmanın anlam kaybetmesine yol açabilir, basamaklar arası daraldığı için de 
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personel bir üst basamağa terfi ettiğinde ücret artıĢı da az olur.86 Sınıf sayısının az 

olması ise farklı değerdeki iĢlerin aynı sınıfa girmesi nedeniyle ücret farklılıklarının 

adil olmaması sonucunu doğurabilir. Uygulamada sınıf sayılarının genellikle 8 ile 16 

arasında değiĢtiği söylenebilir.  

ĠĢlerin puanlarına göre sınıflar oluĢturmada, örneğin 9 tane iĢ sınıfı 

oluĢturulmak istendiğinde bu sınıfların puan maksimum ve minimum puan aralıkları 

aĢağıdaki gibi hesaplanır: 87 

 

Puan Aralığı  = 
Maksimum Puan- Minimum Puan 

Sınıf Sayısı 

   

Puan aralıkları oluĢtururken iĢ sınıflarının sayısının ne olacağını karar verici 

belirler, puan aralıkları oluĢturmada baĢka bir yöntem de Excel programından 

yararlanarak seri grafiği oluĢturmaktadır. Bu yöntemde, puanların toplandığı aralıklar 

dikkate alınarak kırılma noktaları belirlenir, bu kırılma noktalarına göre sınıf sayısının 

ne olacağına karar verilebilir. ĠĢ değerlemede tüm iĢler içerisinde maksimum puan 

1000, minimum puan 100 alındıysa ve 9 tane sınıf oluĢturulacaksa, yukarıdaki 

formüle göre hesaplandığında bu sınıfların maksimum ve minimum puanlarının 

arasındaki fark 100 olacaktır. 

    1000-100 
= 100 

          9 
 
 

  

Verilen örnekte minimum puan 100, maksimum puan 1000 olduğundan puan 

aralıkları arasındaki fark 100 olarak belirlenmiĢti. Bu bilgilere göre oluĢturulan iĢ 

sınıflarının minimum ve maksimum puanları ve iĢ sınıflarına göre atanan ücretler 

Tablo 1‟de gösterilmiĢtir. Örneğin, 2. sınıfın minimum puanı 201, maksimum puanı 

ise 300 olup 2. sınıfa giren iĢlerin ücreti 600 TL‟dir. Bu durumda iĢ değerleme 

sonucunda 210 puan alan bir iĢ 2. sınıfa girmektedir ve ücreti 600 TL olacaktır.  

 

 

                                                             
86

 Benligiray, a.g.e., s.230 
87

 Ücret Yönetimi, (Çevrimiçi)  http://www.slidefinder.net/i/ik12/21035602/p2 , 15 ġubat 2012 

http://www.slidefinder.net/i/ik12/21035602/p2
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Tablo 1: ĠĢ Sınıfları ve ĠĢ Sınıflarına Atanan Ücretler 

 

ĠĢ 
Sınıfları Min. Puan Max. Puan Ücret (TL) 

1 100 200 500 

2 201 300 600 

3 301 400 700 

4 401 500 800 

5 501 600 900 

6 601 700 1000 

7 701 800 1100 

8 801 900 1200 

9 901 1000 1300 

 

ġekil 4‟de puan aralıklarına göre belirlenen iĢ sınıflarına atanan ücretlerin 

oluĢturduğu grafik gösterilmektedir. Grafikte yatay eksende iĢ sınıfları, düĢey 

eksende ücretler gösterilmektedir ve seri noktaları ücretlerin dizilimini ifade 

etmektedir. Örneğin Tablo 1‟e göre; 4. sınıfa giren iĢlerin minimum puanı 401, 

maksimum puanı 500 puandır ve ġekil 4‟te de gösterildiği gibi bu iĢlerin ücreti aynı 

olup 800 TL‟dir. Aynı Ģekilde 5. sınıfta yer alan iĢlerin ise minimum puanı 501, 

maksimum puanı 600 puan olup, bu iĢlerin ücreti 900 TL‟dir. 
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Ücret (TL) 

          
 

 

 
 

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

Puanlar 

         
Puanlar 

           ġekil 4: Puan aralıklarına göre oluĢturulan iĢ sınıflarına atanan ücret düzeyleri 

 

Belli puan aralıklarındaki tüm iĢlerin aynı ücreti aldığı basamak tipi ücretleme, 

iĢler arası değer farklılıklarını ücretlere yansıtması açısından, dolayısıyla ücret 

adaleti bakımından zayıf bir sistemdir.88 Aynı sınıfa giren tüm iĢlere aynı ücretin 

verilmesi her zaman hakkaniyetli olmayabilir, çünkü farklı puanlardaki iĢlerin 

ücretinin farklı olması gerekir. Bu nedenle iĢ sınıfları için minimum ve maksimum 

ücretler, yani ücret braketleri oluĢturulabilir. Ücret braketlerinin nasıl oluĢturulduğuna 

ise aĢağıda detaylı bir Ģekilde değinilmiĢtir. 

 

 

 

                                                             
88

 Ataay,Acar, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Cavide Uyargil v.d., s.448 
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Ücret braketleri oluşturma 

Ücret yapıları oluĢturulurken izlenen yollardan biri de braketler oluĢturmaktır. 

Her iĢ grubu için belirli ücret aralıklarının belirlendiği ücret yapıları braket tipi 

yapılardır.89 Bu sistemde puan skalası belirli puan aralıklarına bölünür ve her puan 

aralığı için taban ve tavan limitleri tanımlanır, grafik üzerinde meydana gelen 

dikdörtgene ücret braketi denir.90 

Tablo 1‟de puan aralıklarına göre belirlenen iĢ sınıflarının tek bir ücret haddi 

olduğu görülmekteydi. Tablo 2‟de bir önceki örneğin verilerine göre bir ücret sınıfı 

oluĢturulmuĢtur. ĠĢ sınıflarına belirli ücret aralıkları verilerek oluĢturulan bir ücret 

yapısına örnek verilmiĢtir. Bir sınıf içindeki her bir iĢin aynı puan aralığına sahip 

olduğundan hareketle, puan aralıklarına göre minimum, maksimum ve orta nokta 

olmak üzere ücret aralıkları belirlenir. Tablo 2‟de gösterildiği gibi örneğin, 100 ile 200 

puan arasında değer alan bir iĢ 1. sınıfta yer almaktadır ve ücreti en az 500 TL, 

ortalama 550 TL, en fazla 600 TL olabilir. Aynı Ģekilde, 201 puan ile 300 puan 

arasında bir değer alan bir iĢ ise 2. sınıfta yer almaktadır ve ücreti en az 600 TL, 

ortalama 650 TL, en fazla 700 TL olabilir. 

Tablo 2: Ücret sınıfı yapısına bir örnek 

 

 
Puan Aralığı Ücret Aralığı 

ĠĢ Sınıfı Minimum Maksimum Minimum Orta Maksimum 

1 100 200 500 550 600 

2 201 300 600 650 700 

3 301 400 700 750 800 

4 401 500 800 850 900 

5 501 600 900 950 1000 

6 601 700 1000 1050 1100 

7 701 800 1100 1150 1200 

8 801 900 1200 1250 1300 

9 901 1000 1300 1350 1400 

 

ġekil 5‟te ise, Tablo 2‟deki verilerden yararlanarak ücret braketlerinin grafiği 

oluĢturulmuĢtur. Yatay eksende iĢlerin aldıkları puanlar, düĢey eksende ücretler 

                                                             
89

 Acar, a.g.e., s.228 
90

 Kobu, a.g.e., s.653 
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sıralanmıĢtır. Ücret sınıflarının minimum, maksimum ve orta nokta değerleri grafik 

üzerinde dizilmiĢtir. Grafiğe göre, örneğin 201 ile 300 puan arasında yer alan bir iĢin 

minimum ücreti 600 TL, maksimum 700 TL olabilir. 301 puan ile 400 puan arasında 

yer alan bir iĢin minimum ücreti 700 TL, maksimum 800 TL olabilir. Bu durumda 

braketlerin birilerine göre konumu düĢünüldüğünde, ġekil 5‟te de gösterildiği gibi üst 

braketin taban ücreti kendisinden önce gelen braketin tavan ücreti ile aynıdır. Bu 

braketler istenirse birbirine geçmeli olarak da oluĢturulabilir. Geçmeli braket ile üst 

braketin taban ücreti kendisinden önce gelen braketin tavan ve taban ücret sınırları 

arasında kalır.91 

Ücret 

          

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

   

 

      

          

  

 

       

          
  

        

          

          

          

          

          

         

 
Puanlar 

ġekil 5: Ücret braketleri yapısına bir örnek 

 

Ücret sınıflarının sayısının birkaç geniĢ band içerisinde azaltılmasına dayalı 

geniĢ band yapısı son yıllarda çok sayıda ücretlendirme uzmanı tarafından kabul 

                                                             
91 Ataay, Acar, a.g.e. içinde, Cavide Uyargil v.d., s.455 
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görmüĢtür.92 GeniĢ band tipi ücretleme daha düz ücretlendirme yapılarını yansıtır ve 

yöneticilere ücret kararı vermede daha fazla esneklik sağlar. 

Ücret braketlerinin veya bantlarının oluĢturulması sırasında temel alınması 

gereken unsurlar bantların sayısı, bantların yüksekliği ve bantların birbirine olan 

konumlarıdır.93 Puan aralıkları belirlendikten sonra puan aralığı sayısı kadar bant 

sayısı ortaya çıkar. Bantlar birbirlerinin içine geçmeden veya birbirlerinin içine 

geçerek dizilebilir. Bantların birbirlerinin içine geçerek dizilmeleri durumunda bir 

bandın tabanı önceki bandın tavanından biraz daha aĢağıdadır. Bu tip bir ücret 

yapısı örneğin bir alt bantta yer alan yetkinlikleri fazla ve performansı yüksek bir 

personelin, bir üst bantta yer alan yetkinlikleri az ve performansı düĢük olan bir 

personelle aynı ya da daha yüksek ücret almasını sağlar. Böylece bireysel eĢitlik 

daha fazla olabilir. Örneğin, bir çalıĢanın belirli bir iĢe ilgisi olabilir, ancak o iĢ daha 

yüksek ücret kademesinde yer almıyorsa o iĢe geçmeye gönülsüz olabilir. Braket tipi 

(geniĢ band) ücret yapısıyla pozisyon belki aynı ücret bandında yer alabilir ve 

böylece çalıĢan ücret seviyesinden daha çok iĢin içeriğine, geliĢim fırsatlarına, 

zorluklarına odaklanır, bu nedenle yeni beceriler öğrenmeye ve takıma bireysel 

katkıda bulunmaya daha fazla ağırlık verir.94 ĠĢletme için seçilecek bir ücret 

yapısında braketlerin alt sınırlarını yasal düzenlemeler belirlerken üst sınırlarının 

belirlenmesinde en önemli etken iĢletmenin ödeme gücüdür. 95 

 

3. ĠġLETME ÜCRET YAPILARI 

ÇalıĢmanın bu bölümünde iĢletme ücret düzeyini etkileyen faktörler 

açıklandıktan sonra iĢletme ücret yapısı türleri, ücret yapısında çarpıklıklar 

oluĢmasının sebepleri ve ücretlendirme konularına değinilecektir. 

3.1. ĠĢletme Ücret Yapısını Etkileyen Faktörler 

Ücret yapılarını ve ücret düzeylerini etkileyen ve Ģekillenmesinde rol oynayan 

birçok faktör vardır. ĠĢletmedeki iĢlerin iĢletme içindeki ve piyasadaki değeri, bireysel 

değer, örgütün finansal koĢulları, ücret politikası, iĢçi sendikalarının tutumu ve asgari 

ücretle ilgili yasal düzenlemeler baĢlıca ücret yapılarını etkileyen çevresel
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 French, a.g.e., s.407 
93

 Benligiray, a.g.e., s.232 
94

 Fisher, Schoenfeldt, Shaw, a.g.e., s.510 
95

 Ataay, Acar, a.g.e. içinde, Cavide Uyargil v.d., s.450 
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faktörlerdir.96 ĠĢletme düzeyinde ise; iĢletmenin büyüklüğü, organizasyon yapısı, 

teknolojik yapı, organizasyon ve insan kaynakları politika ve stratejileri, örgüt kültürü, 

çalıĢan-iĢveren iliĢkileri, iĢgücü maliyetleri vs. birçok faktör iĢletmenin ücret yapısı 

üzerinde etkili olabilir. 

ĠĢgücü piyasasındaki arz-talep dengesi ücret düzeylerinin belirlenmesinde 

etkili olan en önemli unsurlardan biridir. Çünkü iĢgücü piyasasındaki arz ve talep 

arasındaki dengenin bozulması, ücret düzeylerini artırabilir ya da düĢürebilir.97 

ĠĢletme ücret yapılarının belirlenmesinde etkili olan unsurlardan biri de iĢgücü 

piyasasında geçerli olan ücret düzeyleridir. ĠĢletmenin ücret düzeyinin aynı alanda 

faaliyet gösteren diğer iĢletmelerin ücret düzeylerine göre düĢük ya da yüksek 

olması, hem iĢletmede çalıĢmaya aday nitelikli çalıĢanları cezbetme derecesini hem 

de iĢgücü devir hızını etkiler. Eğer iĢletmenin ücret düzeyleri piyasadaki ortalama 

ücret düzeylerinden çok düĢükse, iĢletme var olan çalıĢanlarını elde tutmakta ya da 

bünyesine katmak istediği çalıĢanları cezbetmede zorlanacaktır.98 

Genel anlamda dıĢ ekonomik faktörler iĢletmelerin ödeme güçlerini doğrudan 

etkiledikleri için iĢletme ücret yapı ve düzeylerini de etkiler. Ücret düzeyleri 

oluĢturulurken iĢverenler, ücretin geçerli para cinsinden tutarını ifade eden 

parasal(nominal) ücret düzeyiyle ilgilenirler. Oysa parasal ücretin satınalma gücünü 

gösteren gerçek(reel) ücretler çalıĢanların yaĢam standardını belirler. Bu nedenle 

iĢverenler ücret düzeylerini paranın satın alma gücünü de dikkate alarak belirlemek 

zorundadırlar.99 

Ücret oluĢumunu etkileyen faktörlerden biri de yasalardır. Devlet iĢverenlerin 

çalıĢanlara ödeyecekleri ücretlerin ve diğer ödemelerin belirlenmesinde uyulması 

gereken bazı yasal düzenlemeler yapmaktadır. Ödenecek ücretlerin asgari ücret 

altında olmaması, devletin gerekli gördüğü durumlarda ücretleri dondurma hakkına 

sahip olması vb. yollarla devlet ücretlere müdahale edebilmektedir.100 
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 Michael Armstrong, Tina Stephens, Employee Reward Management and Practice, 
Kogan Page Limited, United States, 2005 
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 ġahin, a.g.e., s.143 
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 Ataay, Acar, a.g.e. içinde, Cavide Uyargil v.d., s.433 
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 Benligiray,a.g.e., s.23 
100

 ġahin, a.g.e., s.145 
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3.2. Ücret Yapısı Türleri 

ĠĢletme ücret yapıları literatürde genellikle iĢe ve kiĢiye dayalı yapılar olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu çalıĢmada da ücret yapıları iĢ temel alınarak oluĢturulan 

ücret yapıları ve kiĢi temel alınarak oluĢturulan ücret yapıları olmak üzere iki baĢlık 

altında incelenmiĢtir. 

3.2.1. ĠĢ Temeline Göre Ücret Yapıları 

En geleneksel ve yaygın olarak kullanılan ücret programlarını içeren iĢe dayalı 

yapılarda iĢlerin göreli değerine göre ücret farklılıkları oluĢturulur.101 

ĠĢ temel alınarak oluĢturulan ücret yapısı aĢağıdaki durumlarda daha 

uygundur:102 

 Teknoloji istikrarlı ise, 

 ĠĢler sıkça değiĢmiyorsa, 

 ÇalıĢanların sık sık birbirlerinin iĢlerini yapma ihtiyacı yoksa, 

 Belirli bir iĢi öğrenmek için çok fazla eğitim gerekiyorsa, 

 ĠĢgücü devri düĢükse, 

 ÇalıĢanların zamanla hiyerarĢik kademeler boyunca yükselmesi 

bekleniyorsa, 

 ĠĢler oldukça standartlaĢmıĢ ise iĢe dayalı ücret yapısı kullanılır. 

ġekil 6„da iĢ temeline göre ücret yapılarını oluĢturmada temel adımlar 

gösterilmiĢtir. Buna göre ücret yapısını oluĢturmada iĢlerin göreli değerine göre 

ücret farklılıklarını belirlemek ve iĢletme içinde iç eĢitliği sağlamak için iĢ değerleme 

yapılır. ĠĢ değerlendirmesi öncesinde iĢ analizi yapılır ve bu analiz sonucunda iĢ 

tanımları ve iĢ gereklilikleri ortaya çıkarılır. Ortaya çıkan bu bilgiler ıĢığında iĢleri 

değerlendirmek için faktörler seçilir ya da önceden belirlenmiĢ bir iĢ değerleme planı 

varsa bu planı kullanarak iĢler değerlendirilir. Değerlendirilen tüm iĢler göreceli 

değerlerine göre en önemliden en önemsize doğru sıralanarak bir iĢ hiyerarĢisi 
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 Acar, a.g.e., s.80  
102

 Gomez-Mejia, Balkin, Cardy, a.g.e., s.337 



32 
 

oluĢturulur. ĠĢ değerlendirme sürecinin son aĢaması olarak iĢler dereceler içerisinde 

sınıflandırılır. DıĢsal eĢitliği sağlamak için ise piyasa araĢtırmaları yapılır. Bu 

araĢtırmanın amacı her derece için ücret aralıklarını belirlemektir.103 Diğer 

iĢverenlerin anahtar iĢlere ne kadar ödediğini belirlemek için ücret araĢtırmaları 

kontrol edilir, ücret araĢtırması sonucunda iĢletmenin önder, düĢük ya da ortalama 

ücret politikalarından hangisini uygulayacağına karar vermesi gerekir.104 ĠĢletme her 

iĢ için ücret aralıklarını belirleyerek ücret yapısını oluĢturduktan sonra, son olarak 

her bir çalıĢanın iĢi için tayin edilen ücret aralığı içerisinde ücret haddini belirler.105 

Bireysel ücretleri belirlemede ise kıdem, performans, deneyim gibi kriterlerden 

yararlanılabilir. 
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ġekil 6:  ĠĢ Temeline Göre Ücret Planları OluĢturmada Temel Adımlar 

 

Ġçsel eĢitlik için iĢ değerleme    

 

 

 

1. ĠĢ Analizi 

 

 

     

2. ĠĢ Tanımları    3. ĠĢ Gereklilikleri 

     

Faktörleri Belirlemek  4. Önceden belirlenmiĢ bir sistemi 

kullanarak tüm iĢlerin değerini 

belirlemek 

  

   

     

  5. ĠĢ HiyerarĢisi   

     

  

6. Derece düzeyleri yardımıyla 

iĢleri sınıflandırmak   

DıĢsal eĢitlik için piyasa araĢtırmaları    

  

 

 

1. Anahtar iĢlerin 

piyasa değerini kontrol 

etmek 

  2. Son ücret politikasını saptamak   

Bireysel eĢitlik için 

kriterleri ücret aralıkları 

içinde konumlandırmak 

 

 

 

Her bir iĢ aralığında 

ücretleri 

konumlandırmak için 

kriterler 

-Deneyim 

-Kıdem 

-Performans 

  
Bireysel ücretleri tayin etmek 

 

 

 

 

Kaynak: Luis R. Gomez-Mejia, David B.Balkin, Robert L. Cardy, Managing Human 

Resources, Sixth Edition, New Jersey, Prentice Hall, 2010, s.309 
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3.2.2. KiĢi Temeline Göre Ücret Yapıları 

Günümüzde sadece iĢlere dayalı olarak oluĢturulan ücret yönetimi, eğitim ve 

geliĢtirme, kariyer yönetimi ve diğer insan kaynakları uygulamaları yavaĢ yavaĢ 

ortadan kalkmakta ve yerini insanı temel alan, ondan maksimum verimlilik sağlama 

amacı taĢıyan yönetim sistemleri almaktadır.106 Buna bağlı olarak ücret yapılarının 

da tasarımı da değiĢiklik göstermiĢtir. Zamana dayalı ve iĢe dayalı ücret yapıları 

haricinde kiĢilerin becerilerine ve yetkinliklerine dayalı ücret yapıları da ücret 

yapısına karar vermede alternatif oluĢturmuĢtur.107 KiĢi temeline göre ücret yapıları 

çalıĢanlara yaptıkları iĢe göre ücret ödenmesini değil, farklı görevleri yerine 

getirmede ne kadar kabiliyetli veya esnek olduklarına göre ücret ödenmesi 

varsayımına dayanır.108 

KiĢi temel alınarak yapılan ücretlemede ücret yapısı beceri ve yetkinliklere 

dayalı olarak oluĢturulabilir ya da var olan iĢe dayalı yapılar içerisinde beceri ve 

yetkinliklerden ücret artıĢları ya da ayarlamalarında yararlanılabilir. Ancak bu tür 

ücretlemede artıĢ ve ayarlamalar bilgi, beceri ve yetkinliklerin somut bir biçimde 

belgelendirilmesinden sonra gerçekleĢtirilir.109 ĠĢe dayalı yapılarda iĢler 

değerlendirilirken kiĢiye dayalı yapılarda iĢi yapan kiĢiler değerlendirilir. 

KiĢi temel alınarak oluĢturulan ücret yapısı aĢağıdaki durumlarda daha 

uygundur:110 

 ĠĢletme farklı iĢleri öğrenmeye istekli ve bu konuda yetenekli, eğitimli 

bir iĢgücüne sahipse, 

 ġirketin teknolojisi ve örgüt yapısı sıkça değiĢiyorsa, 

 Örgüt çapında çalıĢanların katılımı ve takım çalıĢması teĢvik 

ediliyorsa, 

 Yukarıya doğru hareket fırsatları sınırlı ise, 

 Yeni beceriler öğrenme fırsatları mevcutsa, 
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 Benligiray, a.g.e., s.69 
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 Gomez-Mejia, Balkin, Cardy, a.g.e., s.343 
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 Üretim kaybı açısından devamsızlık ve iĢgücü devri maliyetleri 

yüksekse kiĢiye dayalı ücret yapıları kullanılır. 

KiĢiye dayalı ücret yapısının iĢletmede çalıĢan kiĢileri bilgi ve becerilerini 

artırmaya teĢvik etmesi yönünden yararlı olduğu kabul edilebilir; ancak iĢletmede 

ücret ve eğitim maliyetlerinin artmasına neden olabilir. Bunun yanında kiĢiye dayalı 

farklılıklar nedeniyle farklı iĢi yapan iki personelin aynı ücreti almalarına izin veren 

bir yapı olduğundan kiĢiler arasında huzursuzluklara neden olabilir, hatta iĢten 

ayrılmalar artabilir.111 

KiĢiye dayalı ücret yapılarından günümüzde sıkça kullanılan performansa 

dayalı ücret uygulamasında bazı noktalara dikkat edilmelidir. 

o “ĠĢ hedefleri belirlenirken çalıĢanların da katılımı sağlanmalıdır. 

o Açık ve karĢılıklı olarak kabul edilen iĢ tanımlarının yapılması gerekmektedir. 

o Performans kriterleri açık, objektif ve anlaĢılır olmalıdır. 

o ÇalıĢanların temsilcilerinin de katıldığı bir itiraz mekanizmasının 

oluĢturulması gerekmektedir.”112 

 

3.3. Ücret Yapısında Çarpıklıklar OluĢmasının Sebepleri 

Ücret yapısının oluĢumunda çalıĢanlar, iĢverenler, iĢçi ve iĢveren sendikaları 

ve devletin müdahalesiyle aĢağıdaki nedenlerden dolayı ücret yapısında çarpıklıklar 

ortaya çıkmaktadır. 

Ücret yapısında çarpıklıklar oluĢmasının sebepleri aĢağıdaki gibi sıralanabilir:  

 ĠĢ kolları piyasasında toplu sözleĢme ile iĢ koĢulları belirlenirken, meslek 

piyasalarında hizmet sözleĢmeleri ile belirlendiği için rekabet güçleri 

piyasada eĢit değildir; buna bağlı olarak eĢit değerdeki iĢlere ödenen ücretler 

de eĢit olmamaktadır. Ayrıca sendikalaĢmanın yüksek olduğu sektörlerde 

diğer sektörlere göre ücretlerin yüksek olduğu görülmüĢtür.113 
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Dergisi, C:5, S:1, 2000, ss:27-42, s.33 



36 
 

 “Sosyal devlet modeli içerisinde ücret yapısı siyasal ve ekonomik baskı 

güçlerinin etkilediği bir süreçte ortaya çıkmaktadır.”114 Buna örnek olarak 

kamu kesimindeki ücretlerinin özel sektör ücretlerine göre daha fazla artması 

verilebilir.115 

 “ÇalıĢanlar çalıĢtıkları iĢletmeden ayrılıp baĢka bir iĢletmede iĢe 

baĢladığında yeni iĢletmede farklı bilgi ve deneyimler kazandırılır; çünkü 

bazen eski iĢletmede elde ettiği nitelikler yenisinde iĢe yaramamaktadır. Bu 

da iĢverenler açısından Ģirketler arası emek mobilitesinin sınırlı olmasına ve 

iĢçilik maliyetlerinin artmasına neden olur, makro düzeyde ise heterojen bir 

ücret yapısı ortaya çıkar. 

 Ücret farklılığı oluĢturmada sendikaların genellikle tutumu eĢit olarak zam 

verilmesi yönündedir. Bu nedenle iĢin değeri ile ücret arasındaki bağ 

zayıflatılmıĢ olur. 

 ĠĢ piyasasında iĢgücünün tamamının rekabet halinde olmaması ve bu 

rekabet dıĢı grupların her birinin pazarlık güçlerinin farklı olması nedeniyle iĢ 

gerekleri ve ücret yapısı arasında orantı kurulamaz. 

 Bazı iĢletmelerde sistematik bir biçimde iĢ analizlerinin ve iĢ tanımlarının 

yapılmaması çalıĢanların ücret pazarlığında herhangi bir rasyonel ölçüt 

kullanamamaları sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle emek arz ve talep 

eĢitsizliği meydana gelir. 

 Konjönktürel dalgalanmalar nedeniyle istikrarlı bir ücret yapısı sağlanamaz. 

Örneğin kriz dönemlerinde nitelikli çalıĢanlar iĢletmede tutulurken daha az 

nitelikli olanlar iĢten çıkarılır, büyüme dönemlerinde ise az nitelikli iĢgücüne 

talep artar, bu durumda nitelikli iĢgücü ve az nitelikli iĢgücü arasındaki ücret 

farkları azalır. 

 Ücretlemede cinsiyet, ırk, din vb. unsurların dikkate alınması eĢit iĢlerde 

çalıĢanlara farklı ücret ödenmesine yol açar ve rasyonel bir ücret yapısının 

oluĢmasına engel olur.”116 
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115
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM: Ġġ DEĞERLEME 

1. Ġġ DEĞERLEMENĠN ÜCRET YÖNETĠMĠNDE YERĠ VE 

ÖNEMĠ 

ÇalıĢanlardan en yüksek seviyede verim alınabilmesi için motivasyon konuları 

insan kaynakları yönetiminde önemli bir yer tutar. Etkili ve verimli iĢgücünün baĢka 

iĢletmelere kaçırılmaması, iĢletmelerde çalıĢan kiĢilerin sürekliliğinin sağlanması için 

maaĢ, ücret ve yan ödeme konularının dikkatle ve sürekli olarak gözden geçirilmesi 

gerekir.117 

Ücret literatürde bazı yazarlara göre motive edici bir faktörken, bazı yazarlara 

göre ise motive edici bir faktör değildir. Ancak genel olarak, ücret adaletsizliğinin 

motivasyon düzeyini azaltan bir unsur olduğu söylenebilir. ÇalıĢanların algısı ücretin 

adaletli dağıtılmadığı yönünde olursa, birçok olumsuz sonuç (iĢe geç gelme, 

devamsızlık, iĢten ayrılma, grev vb.) baĢ gösterebilir; ayrıca temel ücret ve maaĢ 

sistemi tüm organizasyonun atmosferine yansır. Bu nedenle bir organizasyonun 

geliĢmesi ve ayakta kalabilmesi doğru bir temel ücret ve maaĢ sistemi ile 

gerçekleĢir.118 Tablo 3‟te ücret faktörünün iĢ tatminsizliğine yol açma nedenleri 

sıralanmıĢtır. Buna göre, çalıĢan en fazla iĢ tatminsizliği ücret adaletsizliği olduğu 

zaman yaĢamaktadır. “ÇalıĢanlar için ücret artıĢının sağladığı doyumdan daha 

önemlisi, benzer iĢlerde çalıĢanlara farklı ücret ödenmesinden kaynaklanan 

doyumsuzluktur.”119 Bu nedenle günümüzde insan kaynakları fonksiyonlarından 

ücret yönetimi iĢlevine daha fazla ağırlık verilmektedir. Ücretlerin piyasaya ve 

iĢletme içinde uyumunu sağlamak için farklı uygulamalar yapılmaktadır. ĠĢ 

değerleme de iĢletme içi ücret adaletini sağlamak için yapılan bir uygulamadır. 120 
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Tablo 3: Ücretin tatminsizlik yaratma nedenleri 

Neden 
ÇalıĢan 

tatminsizliğindeki 
oranı 

1. ÇalıĢan ücretinin adil biçimde saptanmadığını ve 
adaletsiz bir durumun mevcut olduğunu düĢünür. 40% 

2. ÇalıĢan aldığı ücretin miktar olarak yetersiz 
olduğunu düĢünür. 21% 

3. ÇalıĢan yetenek, beceri, bilgi vb. özelliklerinin 
anlaĢılmadığını ve tanınmadığını düĢünür. 15% 

4. ÇalıĢan baĢarısının takdir ve kabul edilmediğini 
düĢünür. 12% 

5. ÇalıĢan yaptığı iĢe iliĢkin niteliklerin diğer iĢlere 
oranla daha düĢük algılandığı ve kabul edildiğini 
düĢünür. 3% 

6. ÇalıĢan kendisine güvenilmediğini ve gelecek 
yıllarda üst pozisyon veya önemli iĢlerde kendisine 
yer bulamayacağını düĢünür. 3% 

7. ÇalıĢan kendisinin diğer iĢ arkadaĢlarından ayrı 
değerlendirildiğini düĢünür. Grup duygusunun 
azalması sonucuna ulaĢır. 3% 

8. ÇalıĢan sorumluluk üstlenmeyen bir kiĢi olarak 
algılandığını düĢünür. 3% 

 

Kaynak: Ġsmail Ataay, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Tuğray Kaynak v.d.,Ġ.Ü. ĠĢletme 

Fakültesi Ġnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, 2. Baskı, Ġ.Ü. ĠĢletme Fakültesi Yayın 

No:276, Ġstanbul, Dönence Basım Yayın Hizmetleri, 2000, s.259 

Ücret yönetiminde iĢ değerlemesi uygulamasından yararlanmanın 

eleĢtirilebileceği pek çok yönü olmasına rağmen genel olarak adil bir ücret yapısının 

kurulmasında faydalı bir yöntem olduğu söylenebilir. ĠĢ değerleme iĢletmede çeĢitli 

iĢlere ödenen ücretleri kesin olarak belirtmemekle birlikte tatmin edici bir ücret 

düzeyinin hesaplanmasında baĢlıca kriter olmaktadır.121 ĠĢ değerlendirme sürecinde 

yoğun olarak rakamlar ve matematiksel kurgulamalar ile çalıĢılmasına rağmen bu 

süreç yargıya dayalı bir süreçtir.122 Ücret sisteminin baĢarıya ulaĢması, sisteme ve iĢ 

değerlendirme tekniğine çalıĢanların desteğinin alınmasıyla doğru orantılıdır.123 
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2. Ġġ DEĞERLEME 

2.1. ĠĢ ve ĠĢ Değerleme Kavramları 

ĠĢe dayalı bir ücret sisteminde iç eĢitliği sağlayacak bir ücret yapısının 

kurulmasında kullanılan ortak analiz birimi iĢtir. ĠĢ, bir ya da birden çok kiĢinin 

bedensel ve/veya düĢünsel gücünü kullanarak ortaya koyduğu eylemdir. “Bu 

eylemler çeĢitli faktörlere göre iĢletme için farklı değerlere sahiptir. ĠĢlerin farklı 

değerlerinin bilimsel esaslara göre belirlenmesi ve ücret adaletinin sağlanmasına bir 

temel oluĢturması için iĢlerin bu değerleri yansıtacak bir sıraya konması gerekir.”124 

ĠĢ değerleme genel olarak bir iĢletmede mevcut her iĢin o iĢletmede bulunan 

diğer tüm iĢler arasındaki göreceli değerini ortaya çıkaran bir sistem olarak 

tanımlanmaktadır. 

ĠĢ değerlemesi ile ilgili çeĢitli kaynaklarda yapılan farklı tanımlara da rastlamak 

mümkündür. Bunlarda bazıları Ģunlardır: 

 ĠĢ değerleme bir örgüt içindeki iĢlerin bütün özellikleriyle sistematik bir 

Ģekilde incelenmesi, karĢılaĢtırılması, bunlara ait göreli değerlerin saptanması ve bu 

değerlerin bir araya toplanmasıyla iĢler arasında matematiksel bir iliĢkinin geliĢtirilip 

kurulması eylemidir.125 

 ĠĢ değerleme, bir iĢin diğer iĢlere göre değerini belirlemek için biçimsel ve 

sistematik olarak karĢılaĢtırılmasını içerir.126 

 

ĠĢ değerleme iĢletmede çalıĢan kiĢilerin o iĢletmede yaptıkları iĢlerinin, 

görevlerinin ya da üstlendikleri fonksiyonlarının önem ve zorluk derecelerinin 

belirlenmesi anlamına gelir.127 

“ĠĢ değerleme, bir iĢyerinde mevcut iĢler arasındaki değer farklılıklarını ortaya 

çıkaran bir karĢılaĢtırma yöntemidir.”128 ĠĢlerin önem sırasını belirleyen bir gruplama 
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yapılarak iĢ yapısının oluĢturulmasını sağlar. ĠĢ değerleme sonucunda iĢlerin 

göreceli değer farklılıkları ortaya çıkarılır.  

ĠĢ değerleme tekniğinin uygulanıĢ biçimine göre yapılan bir tanıma göre ise, iĢ 

değerleme basit olarak iĢlerle ilgili bilgileri toplar, karĢılaĢtırır ve kullanıma uygun 

sıralama listeleri oluĢturur. Bu listeler iĢletmelerde farklı pozisyonlar için 

yapılandırılmıĢ ödeme hiyerarĢisinin temelidir.129 

BaĢka bir tanıma göre ise, bir iĢletmede tüm iĢlerin izafi değerlerinin 

belirlenmesi amacını taĢıyan tüm çalıĢmalara iĢ değerleme çalıĢmaları denir.130 

ĠĢ değerlemesi bir ücret sistemi değil, iĢe dayalı adil bir ücret sisteminin 

oluĢturulmasına temel dayanak oluĢturacak objektif ve bilimsel standartlar elde 

etmek için kullanılan bir yöntemdir.131 Ücretlerin çalıĢanlara adil bir biçimde 

dağıtılması ve iĢ değerleme sonucunda iĢlerin göreceli değer farklılıkları ortaya 

çıkması hedeflenir.“ĠĢ değerlendirmenin temelinde iĢlerin içerikleri açısından 

karĢılaĢtırılması yatmaktadır ve bu karĢılaĢtırma, toplam ücreti değil, temel ücreti ve 

temel ücret farklılıklarını dengeli bir biçimde belirlemek için harekete geçiĢ 

noktasıdır.”132 

ĠĢ değerlemesinin genel ilkeleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 ĠĢi yapan kiĢinin değil iĢin değerlenmesi. ĠĢ değerlemenin amacı iĢler 

arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulmak olduğundan, iĢ değerleme iĢin 

nasıl yapıldığı ile ilgilenmez.133 ĠĢ değerleme iĢin tanımıyla ve iĢ gerekleriyle 

ilgilenir; iĢi yapan kiĢinin özelliklerini, performansını ya da kiĢinin performansı 

arasındaki farkları dikkate almaz.134 ĠĢ değerlemenin amacı iĢler arasında 

karĢılaĢtırmalar yaparak değerlerinin bulunması olduğuna göre iĢ 

değerlemede iĢi yapan kiĢi değil yalnızca iĢler dikkate alınmalıdır. 
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 EĢit iĢe eĢit ücret verilmesi de iĢ değerlemenin ilkelerinden biridir.“EĢit iĢe 

eĢit ücret ilkesi eĢit değerdeki iĢlere eĢit, farklı değerlerdeki iĢlere farklı ücret 

ödenmesi anlamına gelir.”135 Eğer bir iĢletmede yapılan iĢ değerleme 

sonucunda, aynı değerde oldukları halde farklı ücret almakta olan iĢler varsa 

bu iĢler aynı ücret seviyesine getirilmeli ve önem ve güçlük farkları da 

dikkate alınarak gerekli ayarlamalar yapılmalıdır.136 

 ĠĢ değerleme yapılırken doğruluk ve objektiflik esas alınmalıdır. ĠĢ 

değerlemesi yapılmasına karar verildiği andan baĢlayarak bütün 

aĢamalarında ve uygulanmasında doğruluk ve objektiflik temel ilke olarak 

benimsenmelidir.137 

 Değerleme çalıĢmalarında gizlilik olmamalıdır. ĠĢ değerlemesinin yapılması 

sırasında çalıĢana yöntemin ne olduğu, hangi amaçlarla yapıldığı, taraflara 

ne tür yararlar sağlayacağı, sistemin nasıl tasarlanıp yürütüleceği hakkında 

bilgi verilmelidir, gizlilikten kaçınılmalıdır.138 

 ĠĢ değerleme teknolojinin değiĢmesi, iĢletmenin üretim amaçlarının 

değiĢmesi vb. değiĢmelere uyum gösterecek esneklik içinde olmalı ve 

kendini yenilemelidir.139 ĠĢ değerleme verilerinin güncelleĢtirilmesi ücret 

yapısında çarpıklıklar oluĢmasını engellemeye yardımcı olur. Ortaya çıkan 

yeni iĢler varsa zaman içerisinde bu iĢler de sisteme dâhil edilmelidir. 

2.2. ĠĢ Değeri ve ĠĢin Ücreti 

ÇeĢitli yönlerden birbirlerinden farklı iĢlere ödenecek ücretler arasında bir 

denge kurabilmek için öncelikle iĢler arasında bir değer iliĢkisi kurmak gerekir. Bu 

değer iliĢkisini oluĢturmak için herhangi bir iĢin ücretini kararlaĢtırırken göz önünde 

bulundurulması ve birbirleriyle karĢılaĢtırılması gereken bazı faktörler vardır; bilgi, 

maharet, tecrübe, iĢin zorluk derecesi vb. bu faktörlere örnek olarak verilebilir.140 

ÇağdaĢ ücret anlayıĢına göre, iĢ ve iĢi yapan kiĢinin niteliklerine göre değiĢen, ülke 

ekonomisi, iĢletmeler arası, iĢletme içi ücretlerin incelenmesiyle ortaya çıkan ücret 

yapısından söz edilmektedir. 141 Bunun için temel ücreti belirlerken iĢ değerleme, iĢin 

değerinin belirlenmesi için yapılacak çalıĢmaların ilk basamağını oluĢturabilir. 
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Ücretin belirlenmesi, yönetimi ve ödenmesine iliĢkin çok sayıda teknik vardır; ancak 

iĢ değerleme iĢin yerini belirleyerek ücretlerin saptanmasında çok güçlü verileri 

toplayan bir tekniktir.142 ĠĢ değerlemede, iĢlerin önemini ve güçlüğünü belirlemede 

kriter olarak alınan, önceden belirlenmiĢ faktörler vasıtasıyla değerleme 

yapıldığından objektif ve anlamlı bir sonuç ortaya çıkar. Sadece tek bir faktöre dayalı 

olarak belirlenen ücretlerin tutarlı ve adil bir yapı oluĢturacağından bahsetmek 

mümkün değildir. Örneğin kıdeme göre ücret artıĢında çalıĢanlar arasında ücret 

farklılığı oluĢturan tek unsur çalıĢma süresi olmaktadır.143 Ancak olması gereken 

duruma bakılırsa, ne kadar kıdemli olsa bile bir Ģirket Ģoförünün maaĢı bir 

mühendisin maaĢından yüksek olamaz.   

2.3. ĠĢ Değerleme ÇalıĢmasından Yararlanma Amaçları 

Bir iĢletmede iĢ değerlemesi yapmanın öncelikli ve en önemli amacı, o 

iĢletmedeki mevcut iĢler arasındaki değer farklılıklarını belirleyerek adil bir ücret 

yapısının oluĢturulmasıdır.144 

Birçok kaynakta yer alan temel düĢünceye göre, iĢ değerlemeden özellikle 

ücret yönetiminde yararlanılır ve adil ve dengeli bir ücret yapısı oluĢturulması için iĢ 

değerleme sonuçlarının ücret yönetiminde büyük rol oynadığı söylenebilir.  

ĠĢ değerlemesinin baĢlıca yararları özetlenecek olursa; 

 Bilimsel verilere dayalı, adil bir ücret yönetimi için temel oluĢturulur, 

iĢlere göre belirlenen ücretlerle eĢit iĢe eĢit ücret ödenmesi sağlanır. 

Böylece bir çalıĢanı diğerinden üstün tutmaya neden olan haksız 

politikaların önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca, iĢe ve iĢ piyasasına göre 

ücret saptandığı için ücret adaleti sağlanır.145 

 ĠĢ gereklerine uygun olarak ortaya çıkan ücret farkları çalıĢanlarda 

adalet duygusunun oluĢmasına da katkıda bulunur, bu da çalıĢanların 

motivasyonunu artırır, dikkatsizlik ve dalgınlık nedeniyle oluĢabilecek iĢ 

kazaları riskini azaltır.146 

 ĠĢ analizi ile ortaya çıkan iĢ tanımlarını belirleyerek belirsizliklerin 

ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. ĠĢlerin içerdiği yetki, sorumluluk 
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ve organizasyonel iliĢkilerin düzenlenmesini kolaylaĢtırır, iĢletmenin 

organizasyon yapısını yeniden oluĢturmada veri sağlar.147 Ayrıca 

çalıĢanlar ve sendikalarla yapılan ücret pazarlıkları için nesnel bir 

zemin oluĢturur.148 

 Ġç ve dıĢ kaynaklardan personel seçimi, insan kaynakları planlaması, 

kariyer yönetimi ve diğer insan kaynakları uygulamalarında 

yararlanmak için veri sağlar.149 ĠĢ değerleme çalıĢması sonucunda 

organizasyon ve iĢ bölümü daha kolay hale gelir, özendirici ücret 

sistemlerinin kurulması için sağlıklı bir alt yapı oluĢturulur.150 

 Sendika ve çalıĢan ile ücret konusundaki görüĢmelerde sistematik bir 

yöntem kullanılmasını sağlar.151 

 

3. Ġġ DEĞERLEMENĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

Son yıllarda eĢit iĢe eĢit ücret ödenmesi ile ilgili konular özel sektörde de daha 

fazla gündeme gelmektedir. 

ĠĢ değerlemenin tarihsel süreç içinde dünyada ve ülkemizde uygulanıĢ biçimi 

ve uygulanma zamanları iki baĢlık altında incelenmiĢtir.152 Her iki baĢlığın içerdiği 

ortak görüĢe göre, gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde iĢ değerlemenin iĢ 

kolları ve endüstri düzeyinde uygulamalarına yönelme bir anlamda tüm iĢlerin 

değerlenmesinde kullanılabilecek bir tek ve geçerli bir yöntem arayıĢıdır.153 

3.1. Dünyada ĠĢ Değerlemenin GeliĢimi 

ĠĢ değerlemenin ilk olarak ABD‟de yapılan çalıĢmalarla baĢladığına iliĢkin 

görüĢ çeĢitli kaynaklarda yer almaktadır. ĠĢ değerlendirme ilk kez 1871 yılında 

Amerika BirleĢik Devletlerinde kamu sektöründe sivil hizmet komisyonlarının çeĢitli 

tipteki iĢleri bir düzene sokma giriĢimi ile baĢlamıĢ sayılabilir. Aynı dönemlerde 1909 

yılında E.O. Griffenhagen tarafından Chicago‟da belediye hizmetlerinde, 1914 
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yılında Harry A. Hopf tarafından banka ve sigorta Ģirketlerinde iĢ analiz ve 

sınıflandırma çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.154 Sayısal iĢ değerleme yöntemlerinin 

tarihsel geliĢimi incelendiğinde ise günümüze kadar en çok uygulanan yöntem olan 

puan yöntemi ilk kez 1924‟te Merrill Lott; faktör karĢılaĢtırma yöntemi ise 1926 

yılında Eugene Benge tarafından geliĢtirilmiĢtir.155 

Avrupa‟da ise iĢ değerleme ilk kez 1918 yılında Ġsviçre Bally Ayakkabı 

Fabrikası‟nda uygulanmıĢtır; sendikaların çok güçlü olduğu Ġngiltere‟de ise, Ġkinci 

Dünya SavaĢı‟ndan sonra iĢgücünden daha fazla yararlanma çabaları ön plana 

çıktığı için iĢ değerlemeye pek ilgi gösterilmemiĢtir.156 Diğer batı ülkelerinde ise 

örneğin Batı Almanya‟da 6 plan geliĢtirilmiĢtir, bütün planlarda sendika ile iĢveren 

arasında iĢbirliği yapılmıĢ ve iĢ değerlemenin iĢyerlerinde uygulanması iĢ konseyleri 

tarafından yürütülmüĢtür.157 

 

3.2. Türkiye’de ĠĢ Değerlemenin GeliĢimi 

Türkiye‟de ilk iĢ değerleme uygulamaları genel olarak kamu kesiminde 

baĢlamıĢ, bazı büyük özel sektör iĢletmelerinde ise hızla artmıĢtır. Türkiye‟de ilk iĢ 

değerleme çalıĢmaları 1948-1963 tarihleri arasında Sümerbank, Makine Kimya 

Endüstrisi Kurumu, Devlet Demiryolları vb. kamu kuruluĢları tarafından 

yapılmıĢtır.158 1960‟lı yıllardan sonra ise özel sektör kuruluĢları da iĢ değerleme 

çalıĢmalarını yoğunlaĢtırmıĢ ve hem kamu kesiminde hem de özel sektörde puan 

yöntemine ağırlık verilmiĢtir.159 Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın yapılan iĢ 

değerleme uygulamalarında gerekli bilgilerin ve sistemin anlatılabildiği oranda baĢarı 

sağlanmıĢ ve özellikle sendikaların katılımını sağlamak çok önemli olmuĢtur. 

1982 yılında Metal Sanayi Sendikaları (MESS) ile Türk Metal Sanayi ĠĢçileri 

Sendikasının geliĢtirdikleri ve uyguladıkları iĢ değerleme planı ülkemizde ilk, 

dünyada ise sayılı uygulamalar arasında yer almıĢtır.160 

1990‟lı yıllarda teknoloji ve iĢ örgütlerinin değiĢmesi, üst yönetim dâhil 

yönetsel iĢlerde iĢ değerlemesi uygulamalarında artıĢ olmasını sağlamıĢtır, bu 
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geliĢme iĢ değerleme yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gereğini ortaya 

çıkarmıĢtır. Örneğin dar olarak tanımlanmıĢ iĢleri değerlemek yerine daha esnek, 

bazen çok çeĢitli beceriler gerektiren rollerin değerlenmesine imkân veren iĢ 

değerleme yöntemleri benimsenmiĢtir.161 Günümüzde değerleme planlarında iĢlerin 

gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlik faktörleri daha fazla yer almaya baĢladığı 

söylenebilir.                      

4. Ġġ DEĞERLEME SÜRECĠ 

ĠĢ değerleme bir iĢin görev ve sorumluklarını yansıtan parametrelerin önemini 

özetleyen bir sistemin değerlendirilmesidir.162 Yöntem olarak iĢler hakkında bilgi 

toplanmasını ve sonra özel olarak yapılandırılmıĢ ölçekleri kullanarak bu iĢleri 

karĢılaĢtırmayı içerir.163 ĠĢ değerleme süreci yöneticiler, insan kaynakları uzmanları 

ve çalıĢanlar ile yakın iĢbirliği kurmayı gerektiren yargısal bir süreçtir.164 

“ĠĢ değerlendirmesi yapılacak olan iĢletmenin iĢ değerlendirme sonrasında 

geleneksel ücret kalıplarında ve pozisyonlar arası yükselme kriterlerinde çalıĢanların 

güvenini sarsıcı nitelikte değiĢikliklerin meydana gelmemesi gerekmektedir. Ayrıca, 

iĢletme pazardan gelen ücret düzeyi baskılarına dayanabilecek güçte, ya da bu 

baskıyı hissetmeyecek kadar izole bir konumda olmalıdır.”165 

ĠĢ değerleme sürecinde en önemli unsurlardan biri iletiĢimdir. ĠĢ değerleme 

yapacak olan kiĢiler iĢ değerlemede karĢılaĢtırma yapılacak olan iĢleri yapan kiĢilere 

çalıĢmanın amacı ve önemiyle ilgili açık ve net bir biçimde bilgi vermelidir. ĠĢ 

değerlemenin ne olduğunun, ne gibi sonuçlar ortaya çıkarabileceğinin ve bu 

sonuçlardan nasıl yararlanılacağının çalıĢanlara düzenli bir Ģekilde aktarılması 

çalıĢmanın amacına hizmet etmesi açısından önem taĢımaktadır.166 “ĠĢ değerlemesi 

yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de değerlenen pozisyonda 

çalıĢan kiĢinin performansına göre değil, pozisyonun kapsadığı görevlere,
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sorumluluklara ve organizasyon içindeki varoluĢ sebebine dayanarak iĢ 

değerlemenin yapılmasıdır.”167 

ĠĢ değerlendirmesi çeĢitli aĢamalardan oluĢan bir süreçtir ve iĢ değerlemesinin 

baĢlıca aĢamaları aĢağıdaki gibi sıralanabilir:168 

 Ön çalıĢmalar / hazırlık aĢaması 

 ĠĢlerin incelenmesi 

 ĠĢ değerlemenin yapılması ve değerleme sonuçlarının düzenlenmesi 

 

4.1. ĠĢ Değerlemede Hazırlık AĢaması 

ĠĢ değerleme çalıĢması yapılmasına ihtiyaç duyulan bir iĢletmede, iĢ 

değerleme uygulamasına geçmeden önce ön hazırlık yapılması gerekir. ĠĢ 

değerleme planı olarak adlandırılan hazırlık çalıĢmaları kapsamında; değerleme 

amacının belirlenmesi, değerleme çalıĢmalarında yer alacak görevlilerin seçimi, 

hangi iĢlerin iĢ değerleme kapsamına dâhil edileceği, değerleme yöntemlerinden 

hangisinin uygulanacağına karar verilmesi vb. ön çalıĢmalar önceden yapılmalıdır.169 

ĠĢ değerleme uygulamasının amacının belirlenmesi hazırlık aĢamasında 

alınması gereken en önemli karar konularından biridir. ĠĢ değerlemenin en önemli 

amacı bir organizasyonda yer alan iĢlerin göreceli önemini belirlemektir, sistematik 

bir karĢılaĢtırma organizasyon amaçlarına göreceli katkıları bakımından iĢleri 

sıralayan bir iĢ hiyerarĢisini oluĢturabilir.170 Genellikle iĢletmedeki ücret 

adaletsizliğini gidermek amacıyla yapılan iĢ değerlemede her iĢe verilmesi gereken 

ücret için zihinlerde daha önceden oluĢan önyargılarla hareket edilmesi nedeniyle 

hatalı sonuçlar ortaya çıkabilir.171 

ĠĢ değerleme yapılmadan önce karar verilmesi gereken konular arasında 

değerlemenin kimler tarafından yapılacağı da yer alır. Genellikle bir iĢ değerleme 

komitesi oluĢturarak yöneticilerin ve çalıĢanların katılımı sağlanır, görüĢleri alınır. ĠĢ 

değerlendirme komitesi genellikle çoğunluğunun çalıĢanlar olduğu 5 kiĢiden oluĢur, 
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yönetim kademesinde çalıĢan kiĢilerin temsilci olarak değerlendirme komitesinde yer 

almaması daha doğrudur, çünkü uygulamaya çalıĢanlar tarafından Ģüpheyle 

bakılabilir.172 

ĠĢ değerleme uygulamasının sorumluluğunu üstlenecek çeĢitli düzeydeki 

çalıĢanların belirlenmesinde genellikle Ģu üç yol izlenmektedir:173 

 ÇalıĢmanın gerektirdiği niteliklere uygun, iĢletme içinden çalıĢanların 

görevlendirilmesi, 

 ĠĢletme dıĢından uzman kiĢilerin veya bir kuruluĢun görevlendirilmesi, 

 ĠĢletmede çalıĢan kiĢilerin ve iĢletme dıĢından görevlendirilecek 

kiĢilerin birlikte çalıĢması. 

ĠĢ değerleme sürecinde yer alacak uygulayıcıların seçiminde bu kiĢilerin temel 

niteliklere sahip olup olmadıkları irdelenmelidir. ĠĢ değerleme yapacak kiĢilerde 

sahip olması beklenen nitelikler; teknik uzmanlık, ücret yönetimi bilgisi ve deneyimi, 

istatistik uygulamalarda bilgi sahibi olmaktır.174  ĠĢ değerleme komitesinde tamamen 

iĢletme içi çalıĢanların görevlendirilmesi objektif olmama, ücret, pozisyon ve kiĢilerin 

etkisinde kalma gibi değerleme hatalarına neden olur.175 Bu nedenle iĢ 

değerlemenin bu konuda uzmanlaĢmıĢ bir danıĢmanlık firması ile beraber yapılması 

daha objektif sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. 

Hangi iĢlerin iĢ değerleme kapsamına gireceğini belirlerken iĢ değerleme 

komitesi, genellikle 10 veya 15 anahtar iĢ belirler, bu iĢler değerlendirilmek üzere ilk 

iĢlerdir ve diğer iĢlerin göreceli değerine karĢı dayanak noktaları ya da kıyaslama 

noktaları oluĢturacaktır.176 Bir örgütteki bütün iĢleri bir defada değerlendirmek yerine 

iĢler iĢ aileleri içerisinde gruplandırılır, örneğin değerleme planlarının kapsayacağı 

iĢler mavi yaka iĢleri ile beyaz yakalı iĢleri olarak özellikleri birbirinden farklı iki ana 

grup içinde toplanabilir.177 
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ĠĢ değerleme yapılmadan önce karar verilmesi gereken en önemli konulardan 

biri de hangi iĢ değerleme planının kullanılacağıdır. Buna göre seçenekler, iĢletmeye 

özgü bir iĢ değerleme planı geliĢtirmek, hazır bir planı olduğu gibi kullanmak ya da 

hazır planda bazı değiĢiklikler yaparak kullanmaktır.178 Genellikle günümüzde 

iĢletmelerin danıĢmanlık firmaları tarafından geliĢtirilen hazır planları satın almayı 

tercih ettikleri görülmektedir, nedeni ise iĢletmeye özgü bir plan oluĢturmanın daha 

uzun zaman alması ve maliyetinin daha yüksek olmasıdır.179 

Düzenlenen planın çalıĢanlara tanıtılması sürece duyulan güvenin artması ve 

sonuçların kabul edilmesinde önemli rol oynar.180 “Öncelikle çalıĢanların yapılacak 

çalıĢmaya tam desteği sağlanmalıdır. ÇalıĢmanın içeriği ve amacı ayrıntılı olarak 

açıklanmalı, çalıĢanın aklındaki soruların giderilmesine çalıĢılmalıdır. Böylece iĢler 

ve iĢ ortamları ile ilgili yanlıĢ bilgilerin toplanması en aza indirilmiĢ olur.”181 

4.2. ĠĢlerin Ġncelenmesi 

ĠĢ değerleme çalıĢması yapılmadan önce iĢ analizleri yapılır, bunun 

sonucunda elde edilen verilere göre iĢ tanımları ve iĢ gerekleri oluĢturulur. 

İş Analizleri 

“ĠĢ analizi belirli bir iĢin istenilen Ģekilde yapılabilmesi için iĢi yapan kiĢinin 

sahip olması gereken bilgi, yetenek ve tecrübe ile taĢıyacağı sorumluluk ve çevre 

Ģartlarına iliĢkin bilgilerin sistematik olarak toplanması faaliyetidir."182 ĠĢ analizi çeĢitli 

amaçlarla yapılmakla birlikte daha çok iĢ değerlemesi sürecinde iĢlerle ilgili kapsamlı 

bilgi toplamak için yapılır.  

ĠĢ analizleri sırasında toplanması gereken veriler Ģu Ģekilde 

gruplandırılabilir:183 

 İşin kimliğiyle ilgili veriler: ĠĢi tanıtan ve onu diğer iĢlerden ayıran iĢin adı, iĢi 

yapan personelin ve personelin üstlerinin adı, iĢin yapıldığı yer, iĢin girdiği 

sınıf, grup gibi iĢin kimliğini ortaya çıkaran verilerdir. 
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 İşin içerdiği görev ve sorumluluklar: ĠĢin yapılmasına personelin hangi 

katkıda bulunduğu, iĢi nasıl, nerede, niçin ve ne zaman yaptığı, iĢ akıĢı 

içinde iĢi nereye aktardığı, iĢin yapılması için hangi insan iliĢkilerinin 

kurulması gerektiği, iĢin hangi araç, gereç, makine ve iĢlemleri gerektirdiği, 

iĢin fiziksel güç gerektirip gerektirmediği vb. soruların cevaplandırılması 

gerekir.  

 Kişisel gereklilikler: ĠĢin yapılabilmesi için gerekli olan eğitim ve deneyim 

seviyesi, yaratıcılık, detaylara dikkat, insiyatif kullanma vb. beceriler ve iĢin 

yapılabilmesi için iĢi yapan kiĢide olması gereken fiziksel özelliklerin neler 

olduğu ortaya çıkarılır. 

 İşin yapıldığı çevresel koşullar: ĠĢlerin yapıldığı ortamın fiziksel ve sosyal 

koĢullarının nasıl olduğu, iĢ kazaları ya da meslek hastalıklarının meydana 

gelme yoğunluğu ve sıklığının ne olduğu konuları üzerinde durulur. 

 

ĠĢ analizleri sırasında toplanması gereken veriler gözlem, görüĢme, anket vb. 

yöntemler yoluyla elde edilebilir. GörüĢme yöntemi ile analistler iĢi yapan kiĢiyle ve 

onu kontrol eden üst yöneticisiyle yüz yüze görüĢerek iĢle ilgili verileri topladığı için 

bilgilerin doğruluğu daha yüksektir; ancak zaman kaybının artmasına neden olur. 

Verilerin toplanmasında yararlanılacak bir diğer yöntem ise, anket yöntemidir. Bu 

yöntemde iĢgörenden ve onun bağlı olduğu yöneticisinden anket formunu 

doldurmaları istenir. Standart bir soru formu tüm iĢgörenlerin katılımını sağlaması ve 

kısa zamanda tamamlanması açısından yararlıdır; ancak sakıncası geri dönüĢ 

oranının düĢük olmasıdır.  

A.B.D‟de özellikle büyük iĢletmelerde insan kaynakları alanında yaygın olarak 

kullanılan ve objektif veriler sağlayan baĢlıca iĢ analizi yöntemleri aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir:184 

o Pozisyon Analizi Anketi (PAQ): 6 bölümden oluĢmaktadır ve her 

bölümden elde edilen verilerin sonucunda 45 iĢ faktörü meydana 

getirilmiĢtir. Bu altı bölümde iĢi yapabilmek için gerekli olan bilginin 

nereden ve nasıl kazanıldığına iliĢkin sorular, planlama, karar verme ile 

ilgili sorular, hangi fiziksel aktivitelerin, alet ve teçhizatın kullanılması 

gerektiğine iliĢkin sorular, iĢi yapabilmek için diğer kiĢilerle ne gibi iliĢki 

                                                             
184

 Gökhan Değirmenci, Pozisyon Analizi Anketi (PAA) ve Yönetsel Pozisyon Anketi (YAA) 
ile Metal ĠĢkolunda Bir ĠĢ Değerlemesi Uygulaması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul,1993, s.17 
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kurulması gerektiğine iliĢkin sorular, iĢin hangi fiziksel ve sosyal 

koĢullarda yapıldığına iliĢkin sorular ve iĢle ilgili diğer faktörler yer 

almaktadır. 

o Fonksiyonel ĠĢ Analizi (FJA): Fonksiyonel iĢ analizi yönteminde iĢler, 

çalıĢanların fonksiyonlarına, görevlerine göre analiz edilir, standart 

sınıflandırma cetvelleri oluĢturulur. 

o ĠĢ Envanterleri (JI): ĠĢ envanterleri iĢe ait faaliyetlerin iĢgörenler 

tarafından iĢaretlendiği ve değerlendirildiği yazılı formlardır. Görevin 

sıklık derecesi, harcanan zaman, önem ve zorluk derecesi, diğer 

çalıĢanlar üzerindeki yetki derecesi gibi değerleme faktörlerine göre 

doldurulmaktadır. 

ĠĢ analizleri süreci iki bölümde tamamlanır, bunlar: iĢe iliĢkin bilgilerin elde 

edilmesi ve bu bilgilerden iĢ analizi yapılmasını gerektiren sorunlara iliĢkin 

olanlarının düzenlenmesidir.185 ĠĢe iliĢkin bilgi ve bulgular, anket, görüĢme, gözlem, 

hareket ve zaman etütleri gibi çeĢitli yöntemlerle elde edilebilir. Tipik bir iĢ analizi 

yönteminde iĢi yapan kiĢiye görevlerini, sorumluluklarını, kullandığı ekipmanları, iĢ 

iliĢkilerini ve iĢ ortamını belirlemek için soru formu verilir.  TamamlanmıĢ olan soru 

formu iĢi yapan kiĢilerle görüĢmeyi yürütecek olan analiste yardımcı olur, böylece iĢ 

tanımları ve iĢ gerekleri hazırlanır.186 

ĠĢ analizinde kullanılacak yöntem iĢlerin türüne, sayısına, çalıĢanların sayısına 

ve iĢlerin konumuna bağlıdır. Tablo 4‟te baĢlıca iĢ analizi yöntemleri sıralanmıĢ ve 

tanımlanmıĢtır. Tabloda görülebileceği gibi, seçilen iĢ analizi yöntemine göre veri 

toplama yöntemi, analiz yapılması hedeflenen çalıĢan grubu, analiz sonuçları 

değiĢkenlik gösterebilir. 

 

 

 

 

 

                                                             
185

 Ataay, a.g.e., s.138 
186

 Gomez-Mejia, Balkin, Cardy, a.g.e., s.344 
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Tablo 4: ĠĢ Analizi Yöntemleri 

Yöntem 

Hedeflenen 
ÇalıĢan 
Grubu 

Veri Toplama 
Yöntemi Analiz Sonuçları Tanım 

1.Görev Analizi 
Çok sayıda 
çalıĢan  Anket 

Görevlerin 
derecelendirilmesi 

ĠĢler o iĢi yapan kiĢi, süpervizör 
ya da bir iĢ analisti tarafından 
derecelendirilir. Oranlar iĢin 
önemi ve o iĢi yapmak için 
harcanan zaman gibi 
karakteristiklere göre ortaya 
çıkabilir. 

2.Kritik Olay 
Tekniği 

Herhangi bir 
çalıĢan grubu GörüĢme 

DavranıĢsal 
tanımlama 

ĠĢin her bir boyutu için oluĢturulan 
düĢük performanstan üstün 
performansa doğru temsil eden 
davranıĢsal olaylar. 

3.Pozisyon 
Analiz Anketi 
(PAQ) 

Herhangi bir 
çalıĢan grubu Anket 

194 adet iĢ 
faktörünün 
derecelendirilmesi 

6 ölçekte derecelendirilmiĢ 
faktörler.(örneğin, fayda, iĢin 
önemi)Oranlar bilgisayar 
tarafından analiz edilir. 

4. Fonksiyonel 
ĠĢ Analizi 

Herhangi bir 
çalıĢan grubu 

Grup 
mülakatı/Anket 

ĠĢi yapan kiĢinin 
insanlarla, verilerle, 
nesnelerle olan 
iliĢkisinin nasıl 
olduğunun 
derecelendirilmesi 

Öneri geliĢtirmek için özgün bir 
biçimde tasarlanır ve bölgesel 
çalıĢma yerlerindeki atamalar 
kaydedilir. 

5.Metod Analizi Üretim Gözlem 

ĠĢ birimlerinin her 
biri için gereken 
süre   

6. Talimatlara 
Yönelik ĠĢ 
Analizi 

Herhangi bir 
çalıĢan grubu GörüĢme Bilgi ve beceri  

ĠĢi yapan kiĢiler iĢin yapılması için 
gerekli olan bilgi, beceri, fiziksel 
becerileri ve görevleri belirler.  

7.Yönetim 
Pozisyon 
Tanımlama 
Anketi (MPDQ) Yönetim  Anket 

197 maddelik 
kontrol listesi 

 Yöneticiler sorumluluklarını 
tanımlayan maddeleri gözden 
geçirir. 

8. Hay Planı Yönetim GörüĢme 
ĠĢin organizasyon 
üzerindeki etkisi  

Yöneticilerle sorumlulukları ve 
mali sorumlulukları konularında 
görüĢme yapılır. Cevaplar 4 
faktöre göre analiz edilir. Bunlar: 
amaçlar, boyutlar, faaliyet alanı, 
sorumluluk. 

 

Kaynak: Luis R. Gomez-Mejia, David B.Balkin, Robert L. Cardy, Managing Human 

Resources, Sixth Edition, New Jersey, Prentice Hall, 2010, s. 98 

ĠĢ analizi yapılarak iĢle ilgili veriler elde edilirken birtakım sorulara cevap 

aranması gerekir. Genellikle iĢi açıklayacak Ģekilde, iĢçinin iĢi nasıl, neden ve ne 
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zaman yaptığını belirten iĢe yönelik faaliyetler tanımlanmalıdır. Bunlar Ģöyle 

özetlenebilir:187 

- ĠĢin içerdiği süreçler 

- Yararlanılan süreçler 

- Faaliyetlerin kayıtları (film vb.) 

- KiĢisel sorumluluk / hesap verme 

- ĠĢçiye yönelik faaliyetler 

- ĠĢin yapılıĢı sırasında yapılan eylemler (karar alma, iletiĢim kurma, 

fiziksel eylemler vs.) 

- Temel hareketler  

- KiĢisel iĢ gerekleri (enerji harcanması vb.) 

Tablo 5‟te iĢ analizi yapılması sırasında yararlanılabilecek bir soru formu örnek 

olarak verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
187

 Ataay, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Tuğray Kaynak v.d., s.53 
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Tablo 5: ĠĢ Analizi Soru Formu Örneği 

         

  Ġġ ANALĠZĠ SORU FORMU     
         

ÇALIġANIN ĠSMĠ:    TARĠH:     

SIRA NO:    ANALĠZĠ YAPAN:    

DEPARTMAN:    DĠVĠZYON:    
ĠġTEKĠ TECRÜBE 
SÜRESĠ:   ĠġLETMEDE TECRÜBE SÜRESĠ:  

         

1. ĠĢin genel özeti (temel görevler):       

2. Görevler:         

3. Atamalar ne derece detaylı? Alınmakta olan kararların seçiminde yapılan çalıĢmayı tanımlayınız. 

4. Pozisyondaki diğer kiĢilerle iliĢki:       

5. ĠĢin raporlandığı daha üst pozisyonlar:       

6. EĢit pozisyonlar:        

7. Kullanılan araçlar, makineler, teçhizatlar:       
8. Fiziksel aktivite: (tırmanma, kaldırma, yürüme, ayakta durma, ağır ekipmanları çalıĢtırma 
vb.)  

9. Tehlikeler veya beklenmeyen çalıĢma koĢulları:      

10. (Süpervizör-Departman Yöneticisi) Kalifikasyonlar: (Gerekli yetkinlikler)   

11. (Süpervizör-Departman Yöneticisi) ĠĢi yapmak için gerekli olan bilgi, beceri:   

12. (Süpervizör-Departman Yöneticisi) Özel Ģartlar, lisanslar vb.:    

13. Varsa, çalıĢanın görüĢleri:       

14. Bağlantılar (Organizasyon içi/dıĢı):       

15. Varsa,  yönetim sorumluluğu:       

 

Kaynak: Wayne F. Cascio, Herman Aguinis, Applied Psychology In Human Resource 

Management, 7th edition, New Jersey, Pearson Education, 2005, s.202 

 

İş Tanımları ve İş Gerekleri 

ĠĢ analizi ile iĢe iliĢkin bilgiler toplandıktan sonra sıra bunların daha kısa ve 

özet tanımlar haline dönüĢtürülmesine gelir. ĠĢ tanımı iĢin kapsamına giren görevleri, 

sorumlulukları ve iĢ koĢullarını belli formda yazılı olarak özetleyen bir belgedir.188 ĠĢ 

gerekleri ise iĢi yapan çalıĢanın taĢıması gereken niteliklerin profilini içerir.189 

ĠĢ tanımlarında iĢle ilgili olarak iĢin ünvanı, ait olduğu bölüm, iĢin özeti, 

tanıtıldıktan sonra, iĢin içerdiği görevlere yer verilir. Hangi görevlerin nasıl yapıldığı 

çok ayrıntısına girilmeden anlatılırken görevlerin yapılıĢ amaçları da kısaca 

belirtilmelidir.190 Daha sonra iĢin yatay ve dikey olarak diğer iĢlerle olan iliĢkisi 

belirlenir. 

                                                             
188

 Benligiray, a.g.e., s.137 
189

 Uyargil, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Tuğray Kaynak v.d., s.63 
190

 A.e., s.60 
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ĠĢ tanımları için onaylanmıĢ standart bir form olmamakla birlikte, tümü 

aĢağıdaki konu baĢlıklarını içerir:191 

o ĠĢin ünvanının tanımlanması: ĠĢ ünvanı bazen yürütülen aynı temel 

fonksiyonda yer alan; ancak görevin kapsamı içinde veya gerekli becerinin 

derecesinde farklılaĢan iĢleri belirlemek için kullanılır. Departman ismi 

kullanılarak makine, grup veya iĢin yapıldığı yer belirtilir.  

o ĠĢ içeriği: ĠĢin içeriği iĢin görevlerinin, kimlik durumunun, amacın tam 

tanımıdır. Bu tanımı yazan kiĢi spesifik olmalı, nicel kelimeleri kullanmalı ve 

belirsiz vurgu ve kelimelerin kullanımından kaçınmalıdır.  

o ĠĢ tanımının bu bölümünde fiziksel ihtiyaçlar, çalıĢma koĢulları ve 

sorumlulukların yanında deneyim, bilgi ve iĢi yürütmek için gerekli becerilerin 

tanımı yer almaktadır. 

o ĠĢ tanımının son bölümünde tanıma uygun olabilecek düĢünceler, yorumlar 

için bir boĢluk ve imzalar ve iĢ analistinin ismi için bir boĢluk olabilir.   

ĠĢ gerekleri ise bir iĢi yerine getirmek için gerekli olduğu varsayılan bilgi, 

beceri, yetenektir.192 ĠĢi yapan kiĢide olması gereken nitelikleri özetler ve iĢ 

tanımlarında ortaya çıkan belirli görev ve sorumluluklar temel alarak hazırlanır.193 ĠĢ 

gerekleri kabul edilebilir varsayılan performans düzeyine ve diğerlerinin yerine 

geçerek vekalet edebilen bazı yetkinliklerin derecesine dayanmaktadır, bu nedenle 

iĢ gerekleri seçme-yerleĢtirme ve performans için asgari düzeyde kabul edilebilen 

standartları belirtmelidir.194 

4.3. ĠĢ Değerlemenin Yapılması ve Değerleme 

Sonuçlarının Düzenlenmesi 

ĠĢ değerleme çalıĢması yapılmadan önce hangi iĢ değerleme yönteminin 

seçileceğine iĢletmenin özellikleri ve koĢulları dikkate alınarak karar verilmelidir. 

ĠĢletmeninin büyüklüğü yöntem tercihini önemli ölçüde etkiler. Büyük iĢletmelerde 

iĢler ve fonksiyonlar daha fazla olduğundan objektif bir sonuç elde etmek için sayısal 

iĢ değerleme yöntemlerinden yararlanmak daha faydalı olacaktır. Ayrıca iĢletmede 

                                                             
191

 Charles W. Brennan, Wage Administration Plans,Practices and Principles, 1st 
Edition, Illınois, Richard D. Irwin Inc. Homewood, 1963, s.100 
192

 Cascio, Aguinis, a.g.e., s.197 
193

 Uyargil, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Tuğray Kaynak v.d., s.63 
194

 Cascio, Aguinis, a.g.e., s.197 
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mavi ve beyaz yakalı çalıĢanlar için aynı iĢ değerleme yönteminin kullanılıp 

kullanılmayacağı da tercih konusudur.195 

“ĠĢ değerleme yöntemi seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar aĢağıdaki 

gibi özetlenebilir: 

 ĠĢ değerleme çalıĢmasının yapılıĢ amacı adil bir ücret sistemi kurmak 

olduğundan sayısal olmayan yöntemler yerine iĢin faktörlere göre 

değerlendirildiği analitik yöntemlerin tercih edilmesi daha adil bir sonuç 

ortaya çıkaracaktır. Diğer kiĢilere sistemin açıklanmasının zor olduğu 

ve karmaĢık bir sistem yerine daha basit sistemler tercih edilebilir.  

 Değerlendirilecek iĢlerin miktarı yöntem seçimini etkiler. Değerlenecek 

iĢlerin sayısı az ise iĢi bütün olarak değerlendiren yöntemler tercih 

edilmelidir, aksi takdirde uygulama karmaĢık hale gelir. 

 Ücret yapısının karmaĢıklığı veya basitliği de yöntemin belirlenmesinde 

önemli bir unsurdur. Örneğin bir iĢletmede 10-12 ücret alanı varsa 

benzer iĢlerin arasındaki farkları daha iyi ortaya koyabilmek için daha 

ayrıntılı bir plan oluĢturulmalı, yöntem de buna göre seçilmelidir.  

 Sistemin uygulanmasına ayrılan bütçe ve finansal kaynak da hangi 

yöntemin belirleneceğinde önemli rol oynar. Standart bir iĢ değerleme 

metodolojisine ayrılan finansal kaynak ile Ģirket ihtiyaçlarına göre 

dizayn edilen bir metoda ayrılan finansal kaynak farklı olacaktır.”196 

 

5. Ġġ DEĞERLEME YÖNTEMLERĠ 

ĠĢ değerlendirmesinde kullanılabilecek dört ana yöntem bulunmaktadır. Bu 

yöntemler iĢ sayısının az olduğu iĢletmelerde hem hazırlık çalıĢmalarının kısa 

sürmesi hem de uygulanmasının kolaylığı nedeniyle tercih edilebilir nitelikte olan 

sayısal olmayan değerleme yöntemleri ve daha büyük ve karmaĢık organizasyonlar 

için daha uygun olan sayısal iĢ değerleme yöntemleri olmak üzere literatürde iki ana 

grupta toplanmıĢtır.197 

                                                             
195

 Ataay, a.g.e., s.22 
196

 Orhan, a.g.e., s.20  
197

 Sevimli, a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=79&cilt=3&sayi=2&yil=2001 , 2001 

http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=79&cilt=3&sayi=2&yil=2001
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5.1. Sayısal Olmayan ĠĢ Değerleme Yöntemleri 

5.1.1. Sıralama Yöntemi 

En eski ve en basit iĢ değerleme yöntemlerinden biri olan sıralama yöntemi 

genellikle küçük ölçekli organizasyonlarda kullanılır ve bu yönteme göre yapılan bir 

değerlemede yöneticilerden oluĢan bir komite tüm iĢ tanımlarını gözden geçirir ve 

iĢleri göreceli değer ve önemlerine göre sıralar.198 

5.1.1.1. Sıralama Yönteminin AĢamaları 

    ĠĢler ile ilgili bilgi edinilmesi: Sıralama yönteminde ilk aĢama iĢe iliĢkin 

gerçek bilgilerin toplanması için öncelikle değerlenecek iĢler belirlenir ve gruplanır 

bunun için de iĢ analizi çalıĢmaları yapılır.199 Değerleyicilerin iĢleri iyice tanımaları 

için iĢ analizleriyle ortaya çıkan iĢ tanımı ve iĢ gereklerinden de yararlanılır.  

    ĠĢlerin sıralanması: ĠĢlerin sıralanmasında iki uygulamadan yararlanılır. Ġlki 

sıralamalarda iĢ tanımlarının kullanılması, diğeri ise ikili karĢılaĢtırma yöntemidir. ĠĢ 

tanımlarından yararlanılarak yapılan sıralamada değerleyiciler her iĢin göreceli 

önemini ya da değerini dikkate alır ve sübjektif yargılara dayanarak iĢ tanımlara göre 

en önemliden en önemsize göre sıralarlar. Her değerleyici en yüksek ve en düĢük 

değerde gördüğü iĢleri belirler ve bir iĢ hiyerarĢisi elde ederler. Orta derecede 

önemli kabul edilen iĢlerin de belirlenmesiyle, diğer iĢler bu üç noktaya göre uygun 

görülen sıralara yerleĢtirilerek sıralama tamamlanır.200 

Ġkili karĢılaĢtırma ile iĢlerin sıralanmasında ise kart uygulaması ile eĢleĢtirme 

ve ikili karĢılaĢtırma matrisi yöntemleri uygulanabilir.201 

Kart uygulaması ile eĢleĢtirme yöntemine göre, iĢlerin isimleri ayrı kartlara 

ikiĢer ikiĢer yazılır ve iĢler diğer kartlardaki iĢlerle karĢılaĢtırılarak önemli görülen iĢ 

iĢaretlenir, her kart için aynı iĢlem yapılır, iĢlem bittiğinde en fazla iĢareti almıĢ olan 

iĢ en önemli iĢ olarak kabul edilir.202 

 

                                                             
198

 Fisher, Schoenfeldt, Shaw, a.g.e., s.490 
199

 Benligiray, a.g.e., s.147 
200

 A.e., s.148 
201

 Ataay, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Uyargil v.d.,s.355 
202

 Bayraktaroğlu, a.g.e., s.189 
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ġekil 7: EĢleĢtirme kart uygulaması 

 

1 No'lu Kart  2 No'lu Kart  3 No'lu Kart 

Ambar iĢçiliği  Presçilik  X  
Makine 
Bakımcılığı  XX 

        

Kamyon Ģoförlüğü /  Tornacılık  X/    
 
Kaynak: Serkan Bayraktaroğlu, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Üçüncü Baskı, Sakarya 

Yayıncılık, Ekim 2008, s.189 

ġekil 7„de eĢleĢtirme yöntemine örnek verilmiĢtir. Tüm kartlar arasında önemli 

kabul edilen iĢe (/) iĢareti verilmiĢtir. Üretimde mavi yakalı personelin yaptığı birkaç 

iĢ karĢılaĢtırıldığında çıkan sonuca göre, makine bakımcılığının en fazla iĢaret alan 

iĢ olduğu görülür. Bu durumda ortaya çıkan iĢ önem sırası Ģöyledir: 

Ambar iĢçiliği 0 

Kamyon Ģoförlüğü 1 

Presçilik 2 

Tornacılık 3 

Makine Bakımcılığı 4 

 

Ġkili karĢılaĢtırma matrisi yönteminde ise, ġekil 8‟deki örnekte gösterildiği gibi 

bir matrise yatay ve dikey olarak karĢılaĢtırılacak iĢler yazılır ve her iĢ karĢısındaki 

diğer iĢle karĢılaĢtırılır.203 Bu yöntemde değerlendirici bir seferde sadece iki iĢi 

karĢılaĢtırmalıdır.204 Ġkili karĢılaĢtırma yöntemine örnek olarak gösterilen ġekil 8, 

iĢler arası sıralamada x iĢaretinin yer aldığı satırdaki bir iĢin o sütunda yer alan iĢten 

daha yüksekte yer aldığını gösterir, örneğin yönetim sekreteri iĢi bilgisayar operatörü 

iĢinden daha yüksek, fakat sistem analisti iĢinden daha düĢük olarak sıralanmıĢtır. 

Toplam kolonu ise iĢlerin kaç kez daha yüksekte sıralandığını gösterir, bu toplam 

iĢin genel sırasını belirler. Dolayısıyla en yüksek puanı alan iĢ en önemli iĢ olarak 

kabul edilir. 

 

 

                                                             
203

 Fisher, Schoenfeldt, Shaw, a.g.e., s.490 
204

 Brennan, a.g.e., s.112 
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ġekil 8: Ġkili KarĢılaĢtırma Matrisi Örneği 

 

Haberci

Veri 

ĠĢleme 

Müdürü

Veri GiriĢ 

Operatörü

Yönetim 

Sekreteri

Bilgisayar 

Operatörü

Sistem 

Analisti

Kontrol 

Memuru
Programcı

Dosya 

Memuru

Direktör 

Yardımcısı
Toplam

Haberci 0

Veri ĠĢleme 

Müdürü
x x x x x x x x x 9

Veri GiriĢ 

Operatörü
x x 2

Yönetim 

Sekreteri
x x x x x x 6

Bilgisayar 

Operatörü
x x x x 4

Sistem 

Analisti
x x x x x x x 7

Kontrol 

Memuru
x x x 3

Programcı
x x x x x 5

Dosya 

Memuru
x 1

Direktör 

Asistanı
x x x x x x x x 8

 
 
Kaynak: Cynthia D. Fisher, Lyle F. Schoenfeldt, James B. Shaw, Human Resource 

Management, Sixth edition, Boston, Houghton Mifflin Company, 2006, s.491 

5.1.1.2. Sıralama Yönteminin Avantajları ve Dezavantajları 

Sıralama yönteminin birtakım avantajları ve dezavantajları aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir. 

Avantajları: 

 Sıralama yöntemi iĢleri değerlendirmede en basit, pahalı olmayan, hızlı ve 

anlaĢılması kolay bir yöntemdir.205 

 ĠĢ sayısı az olan, küçük organizasyon yapılarında kullanılır.206 

Dezavantajları: 

 Çok sayıda iĢin var olduğu, büyük organizasyonlarda sıralama yöntemi 

kullanarak iĢlerin değerlenmesinde güçlüklerle karĢılaĢılabilir. Çünkü iĢ türleri fazla 

olduğundan karĢılaĢtırılacak iĢ sayısı artar.207 

                                                             
205

 Fisher, Schoenfeldt, Shaw, a.g.e., s.490 
206

 A.e. 
207

 Akyıldız, a.g.e., s.38 
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 Bu yöntemi kullanarak iĢleri değerleyecek kiĢiler organizasyonu ve iĢleri çok 

iyi bilmediği takdirde doğru sonuçların elde edilememesine sebep olur.208 

 Yöntem sıralamalar arasında eĢit aralıklar olduğunu varsayar ve bu 

genellikle doğru değildir. Ayrıca çok fazla subjektif bir yöntemdir.209 

 ĠĢler arasında hangi iĢin daha değerli olduğu konusunda bir görüĢ birliği 

sağlanır; ancak farkın büyüklüğünün ne olduğu ve bu büyüklüğün ücretlere nasıl 

yansıtılacağı ile ilgili bir bilgi vermez.210 

5.1.2.  Sınıflandırma Yöntemi 

Sınıflandırma (grading, classification) yönteminde iĢler sınıflar ve dereceler 

içinde kategorilere ayrılırlar. ĠĢlerin dereceler içinde gruplandırıldığı, yaygın olarak 

kullanılan, basit bir yöntemdir.211 Sınıflandırma yönteminde, tüm iĢler önceden 

belirlenmiĢ bir standartla karĢılaĢtırılır.212 

Sınıflandırma organizasyonda iĢlerin aralığını kapsayan sınıf ya da derece 

serilerinin içine iĢ tanımlarını yerleĢtirir. Bu yöntem yaygın olarak kamu sektöründe 

kullanılır; ayrıca özel sektörde yönetsel ve mühendislikle ilgili/bilimsel iĢlerde de 

sıkça kullanıldığı görülür.213  

5.1.2.1. Sınıflandırma Yönteminin AĢamaları 

Bu yöntemin temel adımları Ģu Ģekilde sıralanabilir:214 

 ÇalıĢmaya dâhil edilecek iĢlerin/iĢ gruplarının belirlenmesi 

 ĠĢ analizinin yapılması, iĢ tanımlarının hazırlanması 

 Değerleyicilerin seçilmesi 

 Sınıf tanımlarının yapılması 

                                                             
208

 A.e., s.151 
209

 Byars, Rue, a.g.e., s.260 
210

 Benligiray, a.g.e., s.151 
211

 Angelo S. Denisi, Ricky W. Griffin, Human Resource Management, 3th edition, Boston, 
Houghton Mifflin Company, 2008, s.292 
212

 Fisher, Schoenfeldt, Shaw, a.g.e., s.492 
213

 Milkovich and Boudreau, a.g.e., s.473  
214

 A.e. 
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 Faktörlerin belirlenmesi ve yerleĢtirilmesi 

 Faktörsüz iĢlere sistemin uygulanması 

Sınıflandırma yönteminde, görevler, sorumluluklar, beceriler, çalıĢma koĢulları 

ve iĢle ilgili diğer faktörler temel alınarak iĢ sınıfları/dereceleri belirlenir, daha sonra 

her iĢin tanımıyla her sınıfın tanımı karĢılaĢtırılarak ve iĢ uygun sınıfa atanarak belirli 

bir iĢin göreceli değeri belirlenir.215 

Özet olarak sınıflandırma yönteminde iĢ gruplarını tanımlayan ve göreceli 

değerlerini ortaya koyan faktörlere göre sınıflandırma yapılır. Örneğin, Tablo 6„da 

değerlendirmede esas alınan bir veya birkaç değerlendirme faktörüne göre sınıf 

tanımlamaları yapılmıĢtır. ĠĢletmenin yapısında yer alan iĢ türleri ana ve alt gruplara 

ayrılır, buna göre kaç tane sınıf sayısının olduğu ortaya çıkmıĢ olur. Sınıf sayısı 

saptandıktan sonra her bir sınıfı belirleyen tanımlamalar yapılır, sınıflar genellikle 8 

adet civarında olmakla birlikte 5-15 adet arasında değiĢkenlik gösterebilir.216 
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 Byars, Rue, a.g.e., s.256 
216

 Ivancevich, a.g.e., s.312 
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Tablo 6: Bir ĠĢ Sınıflandırma Planı Örneği 

Ġġ SINIFI NO SINIF TANIMI 

1 Büyük ölçüde fiziksel nitelikli çok basit iĢler 

2 

Kısa bir eğitimden sonra yapılabilecek, yakın denetim altında, birkaç açıkça 

tanımlanmıĢ kurala uygun olarak yerine getirilen basit görevleri içeren iĢler 

3 

Genellikle basit ve açık, fakat belli ölçüde karmaĢık rutin iĢlemler içeren, bir 

ölçüde bireysel bilgi gerektiren ve genel nezaret altında yapılan iĢler 

4 

Bağımsız iĢ düzenlemesinin yanında bazen insiyatif kullanmayı içeren, uzak 

veya seyrek nezaret altında yapılan, bir veya birkaç alanda ayrıntılı prosedürlere 

aĢina olmayı gerektiren iĢler 

5 

Rutin çalıĢmayı, fakat belli ölçüde rutin olmayan sorunlara cevap vermek için 

kiĢisel sorumluluk üstlenmeyi ve/veya az sayıda kiĢi üzerinde sınırlı kontrol 

kullanmayı gerektiren iĢler 

6 

Tekdüze olmayan çalıĢmayı, birkaç alt düzey fonksiyonu koordine etmeyi ve 

belli ölçüde küçük iĢ gruplarına nezaret etmeyi; rutin iĢler için belirli düzeyde 

kiĢisel bilgi ve sorumluluk üstlenmeyi gerektiren iĢler 

7 

Rutin görevleri içeren belirli bir birim veya bölümün yönetilmesini ve/veya 

uzmanlık bilgisi gerektiren bireysel görevleri yerine getirmeyi içeren iĢler 

 
Kaynak: Ahmet Cevat Acar, ĠĢletmelerde Ücret Yapısının OluĢturulması ve Bir 
Uygulama, 1. Basım, Ġstanbul, Literatür Yayınları:521, Ağustos 2007, s.110 

 

5.1.2.2. Sınıflandırma Yönteminin Avantajları ve 

Dezavantajları 

Sınıflandırma yönteminin birtakım avantajları ve dezavantajları aĢağıdaki 

gibi sıralanabilir. 

Avantajları: 

 Uygulanması kolay ve basit bir yöntemdir, değerleme uygulaması kısa 

zamanda tamamlanır.217 

 Mevcut iĢlerdeki değiĢmeler ve yeni iĢlerin ortaya çıkması durumunda 

esnek bir yöntemdir; var olan dereceler kullanılarak sınıflardaki diğer 

iĢlerle yeni iĢler karĢılaĢtırılabilmesine olanak tanır.218 

                                                             
217

 Bayraktaroğlu, a.g.e., s.191 
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Dezavantajları: 

 Sınıf tanımları çok net, keskin olduğundan belirli iĢlerle 

iliĢkilendirilemeyebilir, bu da çalıĢanların ayrı ayrı kendiiĢlerini 

sorgulamasına yol açar.219 

 Değerleme yapan kiĢiler iĢletmedeki tüm iĢleri ayrıntılı bir biçimde 

bilemeyeceğinden yöntemin güvenirliliği azdır.220 

 Kaç sınıfın olması gerektiğine karar vermek de ayrıca bir problemdir, 

çok fazla sınıf yer alırsa iĢ değerini farklılaĢtırmak ile ücret seviyelerini 

oluĢturmak zor olacaktır.221 

5.2. Sayısal ĠĢ Değerleme Yöntemleri 

ĠĢlerin göreceli önemlerini belirlemeye yönelik iki yaklaĢım bulunmaktadır. 

Birinci yaklaĢım olan sayısal olmayan iĢ değerleme yöntemleri iĢi bir bütün olarak 

ele almaktadır. Ġkinci yaklaĢım olan sayısal iĢ değerleme yöntemleri ise iĢi öğelerine 

veya faktörlerine ayırmaktadır.222 

Faktörlerin seçilmesi ve tanımlanması sayısal yöntemlerin geliĢtirilmesi için 

önemli bir adımdır. ĠĢ faktörleri iĢleri ölçme amacıyla seçilir ve değer farklılıklarını 

ortaya çıkarır. Bir iĢte çalıĢan belirli bir bireyi ölçme amacı güdülmez, bir iĢi baĢarıya 

götüren performans için gerekli olan minimum kalifikasyonları tanımlamak için 

kullanılır.223 

5.2.1. Puan Yöntemi 

Puan yönteminin geliĢtirilen iĢ değerleme yöntemlerinden en yaygını olduğu 

söylenebilir. Sınıflandırma yönteminin eksik yönlerini tamamlamak için 1925 yılında 

Merrill Lott tarafından geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir.224 

“Puan yöntemine göre iĢ değerleme, amaca uygun olarak geliĢtirilen faktörler 

ve dereceleri ile bunlara ait puan aralıklarını içeren bir faktör-puan ölçeğine göre 

                                                                                                                                                                             
218

 Ataay, a.g.e., s.37 
219

 Byars, Rue, a.g.e., s.260 
220

 Ataay, a.g.e., s.37 
221

 Ivancevich, a.g.e., s.312 
222

 Dağdeviren, Akay, ÇetinyokuĢ, Kurt, a.g.e., s.92  
223

 Brennan, a.g.e., s.127 
224

 A.e., s.142 
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gerçekleĢtirilir.”225 Bu sebeple bu süreç de ölçeğin geliĢtirilmesi ve kullanılmasıyla 

ilgili faaliyetleri içerir. 

Özet olarak puan yönteminde öncelikle, hangi faktörlerin değerlendirmede 

kullanılacağı tespit edilir ve faktörlerin göreli önemleri belirlenir. Sonrasında, iĢlere 

içerdikleri faktörlere göre puanlar verilir ve son aĢamada puanlara göre ücretler 

belirlenir. Puan yöntemine göre iĢ değerleme, aslında amaca uygun olarak 

geliĢtirilen ve faktörler ve dereceleri ile bunlara ait puan ağırlıklarını içeren bir faktör-

puan ölçeğine göre gerçekleĢtirilir.226 Bu yöntem bir iĢin tüm iĢlere uyan çok sayıda 

faktöre bölünmesiyle oluĢturulan bir süreçtir. Bu faktörler göreceli önemlerini 

yansıtacak Ģekilde dikkatlice tanımlanır ve ağırlıklandırılır. AğırlıklandırılmıĢ her 

değer derecelere ayrılır, her derece tanımlanır ve bu derecelere puan atanır. 

Değerlendirilecek her iĢ faktörlere göre değerlendirilir. Tüm faktörler için atanan 

puanların toplamı belirli bir iĢ ya da puan skoru için toplamdır. Ġki ya da daha fazla 

iĢin göreceli skorları göreceli değerlerini belirtir.227 

Puan yönteminin aĢamaları: 

 Planlama yapılması 

 Sorumlulukların belirlenmesi 

 Hangi iĢlerin plana dâhil edileceğinin belirlenmesi 

 ĠĢ analizinin yapılması 

 Anahtar iĢlerin seçilmesi 

 Faktörlerin seçilmesi 

 Faktörlerin tanımlanması 

 Faktörlerin derecelere ayrılması 

 Faktörlerin ağırlıklandırılması 

 Anahtar iĢlerin değerlendirilmesi 

 Ücret yapısının tasarlanması 

 ĠĢ değerlemenin ücret yapısına uygulanması 

 Diğer iĢlerin de değerlendirilmesi olarak belirtilebilir.228 
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 Acar, a.g.e., s.117 
226

 A.e. 
227

 Brennan, a.g.e., s.143 
228

 A.e., s.144 
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5.2.1.1. Planlama Yapılması 

ĠĢ değerlemenin amacı belirlendikten sonra uygulamayı kimlerin yapacağı, 

hangi iĢlerin değerlemeye dâhil edileceği ve planın nasıl yürütüleceği iĢ değerleme 

yapmadan önce planlanması gereken konulardır.229 

5.2.1.2. Sorumlulukların Belirlenmesi 

Uygulamayı yönetecek olan kiĢiye ek olarak faktörlerin seçilmesi, 

tanımlamalarda ve ağırlıklandırmada düĢüncelerini aktararak uygulamaya hizmet 

destek olacak bir grup daha seçilmelidir. Seçilecek bu kiĢiler dürüst ve vicdanlı 

olmalı, diğer üyeleri de bu Ģekilde davranmaya yönlendirici olmalıdır.230 

5.2.1.3. Hangi ĠĢlerin Plana Dâhil Edileceğinin 

Belirlenmesi 

ĠĢ ailelerinin doğasında bulunan farklılıklar nedeniyle bir iĢyerindeki tüm iĢleri 

kapsayan tek bir planın uygun olması nadiren karĢılaĢılan bir durumdur. Bu nedenle 

daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi iĢlerin gruplar altında toplanması ve 

değerlendirmenin buna göre yapılması uygun olacaktır. 

5.2.1.4. ĠĢ Analizinin Yapılması 

Belirli anahtar iĢlerin analiz edilerek tanımlanmasının ve bu analize göre 

faktörlerin belirlenmesinin yapılması gereken ilk aĢama olduğu söylenebilir. 

Kullanılacak faktörler kesin olarak belirlendikten sonra anahtar iĢler dıĢında kalan 

iĢlerin analizinin yapılması ve tüm iĢlere ait tanımların oluĢturulması uygun 

olacaktır.231 

5.2.1.5. Anahtar ĠĢlerin Seçilmesi 

ĠĢletmedeki tüm iĢleri seçip değerlendirmek yerine çeĢitli iĢlerin seçilmesi ve 

değerlendirilmesi daha iyi bir yöntemdir, seçilen bu iĢler anahtar iĢler veya 

karĢılaĢtırılabilir iĢler olarak isimlendirilir.232 Bu iĢler komite üyelerince iyi bilinen, iĢ 

tanımlarının ve ücret oranları iyi tanımlanmıĢ olan ve komite üyelerinden birinin 

eleĢtirilerine veya sorularına tabi olunan iĢlerdir.233 
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 A.e., s.145 
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5.2.1.6. Faktörlerin Seçilmesi ve Tanımlanması 

KarĢılaĢtırılabilir faktörler, organizasyonun bu faktörler için ödeme yapmayı 

önemli saydığı iĢ karakteristikleridir. Belirli bir iĢin bu faktörlere sahip olma derecesi 

o iĢin göreceli önemini belirler.234 Puan yönteminde ilk görev faktörler kümesini 

belirlemektir. Puan yönteminde genellikle kullanılan ana faktörler: bilgi-beceri, 

sorumluluk, çalıĢma koĢullarıdır. Ancak üretim iĢlerinin değerlendirilmesinde bilgi-

beceri, çaba ve çalıĢma koĢulları veya yönetimsel iĢlerde bilgi, sorumluluk ve karar 

verme faktörleri de kullanılabilir.235 “Bu yöntemde iĢleri değerlendirmek için 

kullanılan faktör sayısı en az 3-4‟ten baĢlayıp 25 ve daha fazla faktöre 

ulaĢabilmektedir.”236 

Her bir faktör aĢağıdaki gibi tanımlanabilir: 

o Beceri: Beceri basit beden iĢi becerisinden uzun yıllar eğitim gerektiren 

zihinsel süreçlere kadar hem zihinsel hem de fiziksel yeterlilikler olarak 

tanımlanabilir. 

o Çaba: Çaba iĢini yerine getirirken birey tarafından sarf edilen zihinsel, fiziksel 

ve görsel çabayı belirtir. 

o Sorumluluk: Sorumluluk bir kiĢinin iĢini yerine getirmesi sırasında olması 

gerektiği varsayılan belirli yükümlülükleri ölçen bir özelliktir. 

o ÇalıĢma koĢulları: ĠĢin yapılması gereken yerdir, çalıĢanın üzerinde kontrolü 

olmayan ancak çalıĢanın zihinsel ve fiziksel iyi hissetmesini sağlayan çevre 

ve çevredeki her Ģey olabilir.237 

Brennan‟a göre faktörlerin seçiminde yardımcı olabilecek birkaç kural aĢağıda 

gösterilmiĢtir:238 

 Seçilmeye değer bir faktör çalıĢılan her iĢte ya da değiĢen dereceler içinde 

en azından büyük bir yüzdesinde var olmalıdır.  
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 Bir faktör basit sözcüklerle tanımlanmalıdır. Herkesçe anlaĢılmayan 

tanımlar derecelendirmenin tutarsız olmasına neden olur. 

 Bir faktör baĢka bir faktörle örtüĢmemelidir. Her faktörün iĢe atanan oranı 

üzerinde ayrı bir etkisi olmalıdır. Faktörlerin geçiĢim göstermesi, birbirleriyle 

örtüĢmesi faktörün bağımsız değerini azaltır. 

 Seçilecek faktör ücret haddinin tespitinde önemli olduğu için 

yargılanmalıdır. Örneğin eğer faktör olarak uzunluk seçilirse, uzunluk 

çalıĢana ait bir karakteristiktir, iĢ karakteristiği değildir. 

 Herhangi bir değeri gösterecek bir faktör yönetim ve varsa sendika 

tarafından kabul edilebilir olmalıdır.  

Bir Ģirket maaĢlı çalıĢanlar için ayrı, saat ücretli çalıĢanlar için ayrı bir plan 

geliĢtirdiğinde ünvana göre bir faktör her planda aynı veya çok benzer olabilir. Ancak 

bir faktör tanımlandığında her plan için tamamen farklı bir anlam taĢıyabilir. Tanım 

ne söylemek istendiğine dair vurguyu ifade etmelidir. 239 

5.2.1.7. Alt Faktörlerin ve Derecelerin Belirlenmesi ve 

Tanımlanması 

Puan yönteminde faktörleri daha detaylı tanımlamak için alt faktörler kullanılır. 

Örneğin sorumluluk faktörü; organizasyon politikasını belirleme, diğerlerinin 

çalıĢmasından sorumlu olma, müĢteri memnuniyetini koruma, varlıklardan sorumlu 

olma vb. derecelere ayrılabilir.240 Dereceler (profil açıklamaları) ise her bir alt 

faktörün spesifik gerekliliklerini tanımlar.241 Derecelerin sayısının ne olacağı iĢlerin 

özelliklerine göre değiĢkenlik gösterebilir.242 Örneğin, mavi yakalı çalıĢanların yaptığı 

iĢlerde çalıĢma koĢulları faktörü daha farklı koĢullar içerdiği için 5 dereceye 

ayrılabilirken, beyaz yakalı çalıĢanların yaptıkları iĢlerde 3 dereceye ayrılarak 

gösterilebilir.243 Tablo 7‟de sorumluluk ana faktörü için oluĢturulabilecek alt faktörler 

ve dereceler, örnek iĢler de verilerek gösterilmektedir. 
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 A.e., s.134 
240

 Byars, Rue, a.g.e., s. 256 
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 A.e. 
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 Acar, a.g.e., s.122 
243

 A.e. 
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Tablo 7: Sorumluluk faktörü için örnek alt faktörler ve dereceler 

Alt faktörler 

1. Derece  2. Derece  3. Derece  4. Derece 

(Yeni mezun-
MüĢteri 

Hizmetleri 
Temsilcisi) 

(MüĢteri 
Hizmetleri 
Temsilcisi) 

(Kıdemli MüĢteri 
Hizmetleri 
Temsilcisi) 

 (SatıĢ/MüĢteri 
Hizmetleri 
Müdürü) 

Örgütsel 
politikayı 
belirleme 

Örgütsel politikada 
değiĢiklikler için 
yöneticisine 
çoğunlukla küçük 
önerilerde 
bulunabilir. 

Departmanlar 
arası iliĢkiler 
kurarak 
prosedürlerde 
değiĢiklikler 
yapmayı 
önerebilir. 

Yöneticilerinin 
yakın takibi içinde 
örgütsel politikaları 
belirleyebilir, 
astlarına örgütsel 
politikayı 
yorumlayabilir. 

Büyük bir çalıĢan 
grubu için örgütsel 
politikayı 
belirleyebilir, yanlıĢ 
yönlendirme yüksek 
meblağ kaybına yol 
açabilir. 

BaĢkalarının 
çalıĢmalarından 
sorumlu olma 

Yalnızca kendi 
iĢinden sorumlu 
olma 

Küçük ölçekli 
süpervizörlük 
etme, bazı iĢleri ve 
iĢlemleri yürütme 

Birçok çalıĢanı 
veya departmanı 
yönetme, diğer 
yöneticilerle 
birlikte organize ve 
koordine etme 

Departmanların 
koordinasyonundan 
sorumlu olma 

MüĢterilerle iyi 
iliĢkiler koruma 
ve geliĢtirme 

MüĢterilerle çok az 
iletiĢim kurma 

Sadece 
müĢterilerle 
iletiĢim kurma, 
baĢkaları 
tarafından 
denetlenen, iĢle 
ilgili telefon 
görüĢmeleri 
yapma 

Muhtemel kar ve 
zararları önlemek 
için müĢterilerle 
yüz yüze veya 
mail yoluyla 
görüĢmeler yapma 

MüĢterilerle, diğer 
organizasyonlarla 
iletiĢim ve diplomasi 
kurma 

Organizasyon 
nakit 
giderlerinden 
sorumlu olma 

Aylık 100 $ dan 
fazla olmayan 
nakit sorumluluğu 

Aylık 101 $-500 $ 
arası nakit 
sorumluluğu 

Aylık 501 $-1.500 
$ arası nakit 
sorumluluğu 

Aylık 1.501 $-5.000 
$ arası nakit 
sorumluluğu 

 

Kaynak: Lloyd L. Byars, Leslie W. Rue, Human Resource Management, 9th edition, New 

York, McGraw-Hill, 2008, s.257 

Derecelerin belirlenmesi ve tanımlanmasında yardımcı olabilecek birçok kural 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir:244 

 Derece sayısı asgari tutulmalıdır. Faktör değerlendirici değerlendirilecek iĢler 

arasındaki farklılıkları kolayca belirleyebilsin diye yeterli derecede farklı 

derecelere bölünmelidir.  

 Dereceler belirlendiğinde seçilen derecelerin iĢlerin her bir derece düzeyinin 

karĢısına gelebileceğinden emin olunmalıdır. 

 Derece çalıĢanların ve değerleyicilerin anlayabileceği Ģekilde terimler 

kullanılarak açıkça tanımlanmalıdır.  

                                                             
244

 Brennan, a.g.e., s.136 
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 Tanımlar öznel ifadelerden daha çok nesnel ifadeler kullanılarak yazılmalıdır. 

Örneğin, “En az fiziksel çaba içeren hafif iĢ” ifadesi öznel bir ifadedir. 

 Derecelerin gerektiğinde örneklerle açıklanması daha iyi olabilir. 

5.2.1.8. Faktör ve Derecelerin Ağırlıklandırılması 

“Ağırlıklandırma faktör ve derecelerin puan değerlerinin belirlenmesini ifade 

eder.”245 

Her bir faktörün ağırlığının ne olacağına komite tarafından üzerinde 

düĢünüldükten sonra karar verilebilir. Ağırlıkları belirlemek için geliĢtirilmiĢ 

matematiksel bir formül yoktur, ama çalıĢma sistematik bir biçimde yapılabilir. 

Ağırlıklar faktörlere atandıktan sonra doğabilecek muhtemel bir eleĢtiriyi önlemek 

için mümkün olduğunca doğru yapılmalıdır.246 Faktörleri sistematik bir biçimde 

belirlemenin en iyi yolu, komite yaklaĢımını kullanmaktır.247 Bu yaklaĢıma göre, 

komitenin her üyesi kendine göre önemli olarak değerlendirdiği faktörleri yüksek 

puanlıdan düĢük puanlıya doğru sıraya koyar. Daha sonra bu sıralamalar 

görüĢülerek bir sırada birleĢtirilir. Faktör ağırlıklarının toplamının 100‟e eĢit 

olduğundan emin olunduktan sonra, bir sonraki adım tekrar bireysel olarak faktörler 

arasında %100‟e bölünmesidir.248 ġekil 9‟da sorumluluk, bilgi-beceri ve insan 

iliĢkileri faktörlerinin ağırlıklandırılmasına bir örnek verilmiĢtir. Toplam puan olan 

1000, sorumluluk faktörünün puanı 400, bilgi-beceri faktörünün puanı 400, insan 

iliĢkileri faktörünün puanı ise 200 olacak Ģekilde dağıtılmıĢtır.  
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 Acar, a.g.e., s.122 
246

 Brennan, a.g.e., s.137 
247

 A.e. 
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 A.e. 
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ġekil 9: Puan sisteminde ağırlıklandırma 

Ġnsan iliĢkileri 

(%20)

Bilgi-beceri (%40) 

Sorumluluk (%40) 

Sorumluluk %40 (400 puan)

Bilgi-beceri %40 (400 puan)

Ġnsan iliĢkileri %20 (200 puan)

 

Kaynak: Wendell L. French, Human Resources Management, Sixth Edition, Boston, 

Houghton Mifflin Company, 2007, s.400 

ĠĢ faktörlerinin göreceli değerleri belirlendikten sonra her bir faktöre ait 

değiĢken derecelere puanlar tayin edilir.249 Derecelerin puanlanması sırasında üst 

derecelere doğru gidildikçe puan değeri artar; çünkü daha üst dereceler o faktörün 

daha fazla gerekli ve geçerli olduğunu gösterir.250 Derecelerinin puanlarının 

belirlenmesinde ise, aritmetik dizi, geometrik dizi ve düzensiz artıĢ yaklaĢımları 

izlenebilir.251 Bu yöntemlere ait örnek uygulamalar Tablo 8, Tablo 9 ve Tablo 10„da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 8: Aritmetik artıĢ yöntemine göre bir derece puan ölçeği 

Faktör 
Derece 

1 2 3 4 5 

Eğitim 10 20 30 40 50 

Deneyim 20 40 60 80 100 

Fiziksel Çaba 7 14 21 28 35 

Zihinsel Çaba 8 16 24 32 40 
 
Kaynak: Charles W. Brennan, Wage Administration Plans,Practices and Principles, 1st 

Edition, Illınois, Richard D. Irwin Inc. Homewood, 1963, s.138 

Tablo 8‟de görülebileceği gibi aritmetik artıĢ yönteminde, dereceler arasındaki 

farklar aynı tutulur. 

                                                             
249

 French, a.g.e., s.400 
250

 Acar, a.g.e., s.124 
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 Brennan, a.g.e., s.138 
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Tablo 9: Geometrik artıĢ yöntemine göre bir derece puan ölçeği 

Faktör 
Derece 

1 2 3 4 5 

Eğitim 10 20 40 80 160 

Deneyim 20 40 80 160 320 

Fiziksel Çaba 7 14 28 56 112 

Zihinsel Çaba 8 16 32 64 128 
 
Kaynak: Charles W. Brennan, Wage Administration Plans,Practices and Principles, 1st 

Edition, Illınois, Richard D. Irwin Inc. Homewood, 1963, s.139 

Tablo 9‟da görülebileceği gibi geometrik artıĢ yönteminde, her derece 

kendisinden önceki derecenin üstünde bir yüzde ile artırılır. 

Tablo 10: Düzensiz artıĢ yöntemine göre bir derece puan ölçeği 

Faktör 
Derece 

1 2 3 4 5 

Eğitim 10 12 14 17 20 

Deneyim 20 24 29 35 42 

Fiziksel Çaba 7 8 10 12 14 

Zihinsel Çaba 8 10 12 14 17 
 
Kaynak: Charles W. Brennan, Wage Administration Plans,Practices and Principles, 1st 

Edition, Illınois, Richard D. Irwin Inc. Homewood, 1963, s.140 

Tablo 10‟da görülebileceği gibi düzensiz artıĢ yönteminde, dereceler arası 

puan farkları değiĢkenlik gösterir. 

Tablo 11‟de puan planına bir örnek gösterilmektedir. Dereceler arası puan 

farkı aritmetik artıĢ yöntemi ile belirlenmiĢtir. Tabloda gösterildiği gibi, deneyim en 

önemli faktördür ve 110 puan ile en yüksek puana sahiptir.   
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Tablo 11: Tipik bir puan planı 

 Dereceler 

Faktörler 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 

Beceri           

1. Eğitim 14 28 42 56 70 

2. Deneyim 22 44 66 88 110 

3. Bilgi 14 28 42 56 70 

Çaba        

4. Fiziksel çaba 10 20 30 40 50 

5. DüĢünsel çaba 5 10 15 20 25 

Sorumluluk        

6. Ekipman/proses 5 10 15 20 25 

7. Malzeme/ürün 5 10 15 20 25 
8. BaĢkalarının 
güvenliği 5 10 15 20 25 

9. BaĢkalarının iĢi 5 10 15 20 25 

ĠĢ KoĢulları        

10. ÇalıĢma koĢulları 10 20 30 40 50 

11. Tehlikeler/riskler 5 10 15 20 25 
 
Kaynak: Cynthia D. Fisher, Lyle F. Schoenfeldt, James B. Shaw, Human Resource 

Management, Sixth edition, Boston, Houghton Mifflin Company, 2006, s.495 

Ülkemizde iĢ değerlemenin ilk defa yapıldığı MESS iĢ değerleme sisteminde 

iĢler 12 faktör ile değerlendirilmektedir. “Türkiye‟de bazı iĢletmelerde mavi yakalı 

iĢler için ana faktörlerin ağırlıkları genellikle yetenek faktörü için %40-50, sorumluluk 

faktörü için %20-25, çaba %15-20 ve çalıĢma koĢulları için ise %15-20 arasında 

değiĢmektedir.”252  Ġlk olarak iĢ gruplandırma planı ve 124 tane örnek iĢten oluĢan 

Metal Sanayi ĠĢ Değerlendirme Sistemine daha sonra Metal Sanayi ĠĢ Gruplandırma 

Sistemi Ek 1 ve Ek 2‟ler eklenerek örnek iĢlerin toplamı 419‟a ulaĢmıĢtır.253 

5.2.1.9. Anahtar ĠĢlerin Değerlendirilmesi 

Seçilen anahtar (kilit) iĢlerin değerlendirilmesi iki Ģekilde yapılabilir: birincisi 

her takım üyesinin bireysel olarak değerlendirmesi sonrası sonuçların birleĢtirilmesi 

ikincisi ise komitenin her iĢi birlikte değerlendirmesidir. “Değerlendirmeler her iĢin iĢ 

tanımıyla ölçekte yer alan faktör ve derece tanımları karĢılaĢtırılarak 

gerçekleĢtirilir.”254 Faktör puan ölçeği ile bu ölçekte yer alan derece tanımlarına göre 

daha önceden tanımı, analizi ve değerlendirilmesi yapılmıĢ olan örnek iĢler göz 

                                                             
252

 Emin Kahya, “Metal ĠĢ Kolunda Bir ĠĢletme Ġçin ĠĢ Değerlendirme Sisteminin 
GeliĢtirilmesi”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt:17, Sayı: 4, ss:2-21, s.4 
253

 Akyıldız, a.g.e., s.43 
254

 Acar, a.g.e., s.126 
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önünde tutularak diğer iĢlerin değerlendirmesi yapılır, elde edilen faktör derece 

puanlarının toplamından o iĢlerin puan değerine ulaĢılır. Değerleme bittiğinde hangi 

iĢin puanı en yüksekse o iĢin en önemli ve değerli iĢ olduğu söylenebilir. Daha sonra 

da iĢlerin puan değerlerinin girdiği puan aralıklarına göre iĢ grupları belirlenir. Bu 

aĢamadan sonra ücret yapısının oluĢturulması aĢamasına geçilir.255 

Tablo 12‟de iki örnek iĢ üzerinde puan sisteminin uygulanıĢ biçimi 

gösterilmiĢtir. Buna göre, değerleme komitesi iĢ analizi verilerini inceler ve tüm 

dereceler içinde iĢi en iyi tanımlayan derecenin hangisi olduğuna karar verir. Daha 

sonra her iĢin derecelere ait puanlarının toplamı alınır. 

Tablo 12: Ġki örnek iĢe göre puan sisteminin uygulaması 

 Yükleme Doku ĠĢçileri Forklift Tamir ĠĢçileri 

Faktörler Derece Puanlar Derece Puanlar 

Eğitim 1 14 2 28 

Deneyim 1 22 3 66 

Bilgi 1-2 21 3 42 

Fiziksel çaba 4 40 2 20 

DüĢünsel çaba 1 5 3 15 

Ekipman/proses 2 10 3 15 

Malzeme/ürün 2 10 1 5 

BaĢkalarının güvenliği 1 5 1 5 

BaĢkalarının iĢi 1 5 1 5 

ÇalıĢma koĢulları 3 30 2 20 

Tehlikeler/riskler 4 20 3 15 

Toplam puan   182   236 
 

Kaynak: Cynthia D. Fisher, Lyle F. Schoenfeldt, James B. Shaw, Human Resource 

Management, Sixth edition, Boston, Houghton Mifflin Company, 2006, s.495 

 

5.2.1.10. Puan Yönteminin Avantajları ve 

Dezavantajları: 

Ülkemizde de yaygın Ģekilde uygulanan puan yöntemi doğru uygulandığında 

nesnel sonuç alınması nedeniyle avantajlı bir yöntemidir. Ancak bu yöntemin 

uygulanması, ciddi bir hazırlık ve uzmanlık gerektirmesi ve dolayısıyla ucuza mal 

olmaması; ayrıca karmaĢık yapısı nedeniyle, sayısal olmayan yöntemlerdeki 

                                                             
255

 A.e. 
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(sıralama ve sınıflandırma yöntemi) gibi kolay değildir.256 Puan yönteminin avantaj 

ve dezavantajları aĢağıdaki gibi sıralanabilir. 

Avantajları: 

 Puan ölçeği geliĢtirdiği için diğer iĢ değerleme planlarından daha gerçekçi ve 

geçerli sonuçlar sağlar.257 

 Puan ölçeği kullanıldığı için öznel yargıları azaltır, bu nedenle diğer planlara 

göre tutarlılık oranı daha yüksektir.258 

 Kantitatif olmasından dolayı iĢlere göre parasal değerleri bulmak kolaydır.259 

 Her bir aralık için puanlar belirleyerek kullanılan iĢ sınıflarının sayısını ve 

büyüklüğünü önceden belirlemek mümkündür.260 

Dezavantajları: 

 Plan çok fazla zaman alan, pahalı malzeme tüketimi gerektiren önemli yazı 

detayları içerir.261 

 Puan yöntemi kompleks bir yöntemdir, faktör ve derece puanlarının 

belirlenmesi, iĢlerin faktör derece puan ölçeklerine göre değerlendirilerek 

puanlarının oluĢturulması ve buna göre iĢlerin gruplandırılarak 

ücretlendirilmesi oldukça zaman alıcı bir süreçtir.262 

 Yöntemin detaylarının açıklanması zordur. Derece, puan değerleri, 

ağırlıklandırma gibi terimlerinin çalıĢanlara tercüme edilmesi zordur. 263 

5.2.2. Faktör KarĢılaĢtırma Yöntemi 

Faktör karĢılaĢtırma yöntemi Merrill Lott‟un geliĢtirdiği puan yönteminin 

Philadelphia TaĢımacılık ġirketi‟nde yapılan çalıĢmadaki ihtiyaçlara tatmin edici bir 

cevap vermediğini düĢündüğü için, 1926 yılında Eugene J. Benge tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. 264 Bu yöntemin puan yönteminden farkı, faktör sayısının sınırlı olması 

                                                             
256

 Sevimli, a.g.e., (Çevrimiçi) 
http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=79&cilt=3&sayi=2&yil=2001 , 2001 
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 Belcher, a.g.e., s.274 
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 Benligiray, a.g.e., s.183 
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 Byars, Rue, a.g.e., s. 260 
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 Brennan, a.g.e., s.144 
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 A.e. 
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 Akyıldız, a.g.e., s.42 
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 Belcher, a.g.e., s.275 
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 Brennan, a.g.e., s.162 

http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=79&cilt=3&sayi=2&yil=2001
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ve 5-7 arasında değiĢmesidir.265 Puan yöntemi kadar yaygın olarak kullanılan bir 

yöntem değildir; ancak sayısal olmayan diğer iki yöntemden daha sık kullanılan bir 

yöntemdir.266 

“Faktör karĢılaĢtırma yöntemi, anahtar iĢlerin ve bu iĢlere dayalı olarak 

oluĢturulan bir iĢ karĢılaĢtırma ölçeği vasıtasıyla diğer tüm iĢlerin 

değerlendirilebileceği varsayımına dayanır.”267 

Benge‟in planı 5 temel faktöre dayanmaktadır: beceri, düĢünsel çaba, 

bedensel çaba, sorumluluk ve iĢ koĢulları.268  Faktör karĢılaĢtırma yöntemine göre 

yapılan iĢ değerlemede, değerlenecek iĢler arasından seçilecek anahtar iĢler 

belirlenen temel faktörlere göre sıralanır, iĢlere ödenen ücretler ya da önceden 

belirlenen puanlar faktörlere dağıtılarak, para veya puan birimine dayanan bir 

değerleme ölçeği elde edilir.269 Dolayısıyla, Benge‟in planında değerleme ölçeğinin 

birimi paradır (puan değildir). Tüm iĢler bu ölçek üzerindeki iĢler ve faktörlerlerle 

karĢılaĢtırılarak iĢ sıraları arasında uygun görülen yerleri saptanır.                             

Brennan, faktör karĢılaĢtırma yönteminin aĢamalarını aĢağıdaki gibi 

sıralamıĢtır:270 

1. ĠĢ analizinin yapılması, iĢlerin incelenmesi ve faktörlerin belirlenmesi. 

2. Anahtar iĢlerin seçimi ve tanımlanması. Genellikle 20-25 anahtar iĢ 

seçilebilir, büyük iĢletmeler için daha fazla sayıda anahtar iĢ seçilebilir.  

3. Faktörlere göre anahtar iĢlerin sıralanması. 

4. Faktörlere ücret oranlarının dağıtımı. 

5. ĠĢ sıralarının ve para sıralarının karĢılaĢtırılması. 

6. Parasal ölçeklerin hazırlanması. 

7. ĠĢ değerlendirme kılavuzunun hazırlanması 

8. ĠĢlerin değerlendirilmesi 

9. Ücret yapısının kurulması 
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 Ataay, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Tuğray Kaynak v.d., s.357 
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 Brennan, a.g.e., s.162 
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 Acar, a.g.e., s.111 
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5.2.2.1. Değerlendirme Faktörlerinin Seçilmesi 

Faktör karĢılaĢtırma yönteminde iĢlerin gerektirdiği beĢ faktörün bulunduğu 

varsayılmaktadır, dolayısıyla değerlendirme faktörleri önceden bellidir. Bu faktörler: 

beceri, zihinsel çaba, bedensel çaba, sorumluluk ve çalıĢma koĢullarıdır.271 

Faktör karĢılaĢtırma yöntemine göre iĢ değerleme yapılırken bazı zorunluluklar 

değiĢik faktörlerin seçilmesini gerektirirse, aynı anlama gelen ya da birbirine geçiĢen 

faktörlerin seçilmemesine dikkat edilmelidir.272 

5.2.2.2. Anahtar ĠĢlerin Seçilmesi  

Bu yönteme göre anahtar iĢlerin doğru ücret oranlarına dayandığı varsayılır. ĠĢ 

tanımları ve iĢ gereklilikleri anahtar iĢlerin seçiminde yardımcı olabilir.  

Büyük organizasyonlarda iĢ sayısının fazlalığından dolayı organizasyondaki 

tüm iĢler yerine anahtar iĢler seçilebilir ve kullanılabilir, böylece sonucun 

doğruluğunda önemli bir farklılık olmadan detayların yükünden kurtulunabilir.273 

Seçilen anahtar iĢler iĢ değerleme planının oluĢturulmasında ve ücret sırasının 

tespit edilmesinde kullanılır.274 

Anahtar iĢlerin sahip olması gereken karakteristikler aĢağıdaki gibidir:275 

 ĠĢin içeriği zaman geçse bile sabittir. 

 Anahtar iĢleri çok sayıda çalıĢan yapıyor olmalıdır. 

 Çok sayıda farklı iĢletmede aynıdır. 

 Ayrımcı istihdam modellerinden bağımsızdır. 

 Piyasadaki arz fazlalığına ya da azlığına tabi değildir. 
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 Akyıldız, a.g.e., s.39 
272

 Ataay, a.g.e., s.40 
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 Brennan, a.g.e.,s.155 
274

 A.e., s.146 
275

 Milkovich and Boudreau, a.g.e., s.463 
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5.2.2.3. Anahtar ĠĢlerin Faktörlere Göre Sıralanması 

Anahtar iĢler seçildikten sonra komite üyeleri iĢe ait bilgilerden yararlanarak 

anahtar iĢleri 5 faktöre göre sıralar ve yargılarını güçlendirmek için bu sıralamayı 

birkaç kere yaparlar.276 “Sıralamada her faktörün değerlenen iĢteki önemi düĢünülür. 

Üyelerin faktörlere göre yaptıkları sıralamalar bir çizelgede birleĢtirilir. Bu çizelgede 

verilen sıralarda genellikle tam uyum sağlanamaz. Bu takdirde istatistik bazı 

hesaplar yapılır. Genellikle üyelerin yaptıkları iĢ sıralarının ortalaması alınarak 

faktöre göre istenen kesin sıraları saptanır.”277 Anahtar iĢlerin faktörlere göre 

sıralanmasındaki temel amaç, parasal ölçekte yer alması muhtemel olan belirli bir 

faktör yardımıyla iĢlerin sıralanmasını sağlamaktır.278 

Sıralama yapılırken Ģu noktalara dikkat edilmelidir:279 

 ĠĢ kümesinin değil tek bir iĢin değerlendirilmesi 

 Tüm faktörler üzerinden tek bir iĢin değil, tüm iĢlerin bir kerede tek bir 

faktör üzerinden değerlendirilmesi  

 Diğer komite üyeleriyle herhangi bir müzakere yapmadan bireysel 

olarak değerlendirme yapılması 

 Hale etkisinden kaçınarak ve objektif bir biçimde değerlendirme 

yapılması (Hale etkisi, değerlendiricinin kriterlerin birbirinden bağımsız 

ve belirgin farklılıkları görememesi ve bu doğrultuda hatalı 

değerlendirme yapması anlamına gelmektedir.280) 
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 Belcher, a.g.e.,s.263 
277

 Ataay, a.g.e., s.43 
278

 Brennan, a.g.e., s.168 
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 A.e. 
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 Uyargil, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Tuğrul Kaynak v.d., s.222 
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Tablo 13: Anahtar iĢlerin faktörlere göre sıralanması 

Beceri Faktörü        

        

Anahtar ĠĢler Üye (A) Üye (B) Üye (C) Üye (D) Üye (E) Ortalama 
(Cebirsel) 

Son ĠĢ 
Sırası 

Tornacılık 1 1 1 1 1 1,0 1 

Elektrikçilik 3 2 4 3 3 3,0 3 

Makinistlik 2 3 2 4 2 2,6 2 

Frezecilik 4 5 3 2 4 3,6 4 

Marangozluk 5 4 5 5 5 4,8 5 

Vinççilik 7 6 8 7 6 6,8 6 

Kaplamacılık 8 7 6 6 8 7,0 7 

Presçilik 6 8 7 8 7 7,2 8 

Montaj ĠĢçiliği 9 10 10 10 9 9,6 10 

Kalite Kontrol 
ĠĢçiliği 

10 9 9 9 10 9,4 9 

Liftrakçılık 12 12 11 12 12 11,8 12 

Yardımcı ĠĢçilik 11 11 12 11 11 11,2 11 

Kapıcılık 13 14 14 13 13 13,4 13 

Temizlikçilik 14 13 13 14 14 13,6 14 

 
Kaynak: Ġsmail Durak Ataay, ĠĢ Değerleme ve BaĢarı Değerleme Yöntemleri,1. Cilt, ĠÜ 
ĠĢletme Fakültesi Yayın No:235, ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü Yayın No:128, Ġstanbul,1990, s.44 

 

Tablo 13‟te her komite üyesinin seçilen 14 anahtar iĢi beceri faktörüne göre 

sıralamalarının sonuçları verilmiĢtir. Bu ortalamalar sayısal değerlerine göre 

sıralanınca her iĢin beceri faktörüne göre önem veya güçlük sırası saptanmıĢ olur.  

Tablodaki iĢler geçici, deneme amaçlı iĢler olarak adlandırılır ve birkaç kez 

değerlendirildikten sonra ya elimine edilecek ya da doğru anahtar iĢ olarak kabul 

edilecektir.281 

Tablo 14‟te gösterildiği gibi, diğer dört faktör için de aynı çalıĢmalar yapılır, 

yani tüm faktörlere göre her komite üyesinin sıralamasının ortalaması alınır. 

 

 

 

 

                                                             
281

 Belcher, a.g.e., s.263 
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Tablo 14: Her faktöre göre anahtar iĢlerin ortalamasının saptanması 

Anahtar ĠĢler Beceri DüĢünsel 
çaba 

Bedensel 
çaba 

Sorumluluk ĠĢ KoĢulları 

Tornacılık 1,0 1,0 9,4 1,8 11,0 

Elektrikçilik 3,0 4,2 7,2 3,4 3,8 

Makinistlik 2,6 2,8 11,8 3,6 7,0 

Frezecilik 3,6 2,2 7,8 5,2 6,8 

Marangozluk 4,8 6,2 3,6 7,1 7,6 

Vinççilik 6,8 4,6 5,6 1,2 4,0 

Kaplamacılık 7,0 10,9 5,4 7,8 1,8 

Presçilik 7,2 9,0 9,6 9,2 12,0 

Montaj ĠĢçiliği 9,6 6,8 13,0 13,8 12,8 

Kalite Kontrol 
ĠĢçiliği 

9,4 8,0 14,0 13,2 13,6 

Liftrakçılık 11,8 10,4 11,2 5,8 10,6 

Yardımcı ĠĢçilik 11,2 12,2 1,8 9,8 8,6 

Kapıcılık 13,4 13,2 3,4 11,4 4,2 

Temizlikçilik 13,6 13,8 1,2 11,6 1,2 

 

Kaynak: Ġsmail Durak Ataay, ĠĢ Değerleme ve BaĢarı Değerleme Yöntemleri,1. Cilt, ĠÜ 

ĠĢletme Fakültesi Yayın No:235, ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü Yayın No:128, Ġstanbul,1990, s.44 

Tablo 14 tüm faktörlere göre yapılan sıralamaların ortalamasını, Tablo 15 ise 

her iĢin faktörlere göre önem sırasını göstermektedir. Böylece faktörlere göre her 

iĢin son sırası belirlenmiĢ olur. 
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Tablo 15: Anahtar iĢlerin faktörlere göre son sıralaması 

Anahtar ĠĢler Beceri DüĢünsel ç. Bedensel ç. Sorumluluk ĠĢ KoĢulları 

Tornacılık 1 1 9 2 11 

Elektrikçilik 3 4 7 3 3 

Makinistlik 2 3 12 4 7 

Frezecilik 4 2 8 5 6 

Marangozluk 5 6 4 7 8 

Vinççilik 6 5 6 1 4 

Kaplamacılık 7 11 5 8 2 

Presçilik 8 9 10 9 12 

Montaj ĠĢçiliği 10 7 13 14 13 

Kalite Kontrol ĠĢç. 9 8 14 13 14 

Liftrakçılık 12 10 11 6 10 

Yardımcı ĠĢçilik 11 12 2 10 9 

Kapıcılık 13 13 3 11 5 

Temizlikçilik 14 14 1 12 1 

 

Kaynak: Ġsmail Durak Ataay, ĠĢ Değerleme ve BaĢarı Değerleme Yöntemleri,1. Cilt, ĠÜ 

ĠĢletme Fakültesi Yayın No:235, ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü Yayın No:128, Ġstanbul,1990, s.44 

5.2.2.4. Ortalama Ücretlerin Faktörlere Dağıtılması 

Anahtar iĢlerin ortalama ücretleri belirlendikten sonra, komite üyelerinin 

faktörlerin önemine iliĢkin yargıları çerçevesinde her anahtar iĢe ödenen mevcut 

ücret faktörlere paylaĢtırılır, her komite üyesi ücretlerin dağıtımını bireysel olarak 

birkaç kez yaptıktan sonra her faktöre göre tayin edilecek para tutarı üzerinde fikir 

birliğine varır.282 Buna göre bu aĢama üyelerin ortak fikir birliğine varmaları 

sonucunda ortalama alınması yoluyla veya tartıĢtıktan sonra fikir birliğine varmaları 

yoluyla sonuçlandırılabilir. Ücret oranlarının dağıtılmasının amacı, gerçek parasal 

ölçeğe ulaĢmaktır.283 

Tablo 16‟da anahtar iĢlerin ücretlerinin faktörlere paylaĢtırılması sonucunda 

elde edilen ücret paylarının miktarına göre oluĢan sıra gösterilmektedir. “Üyeler 

iĢlerin özelliklerini ve faktörlerin bu iĢteki önem ve katkısını düĢünerek her iĢe 

ödenen ücretin ne kadarının (% olarak) hangi faktöre ödenmesi gerektiğini 

kestirirler.”284 Buna göre, yatay olarak iĢlerin ücretlerinin faktörlerdeki payları, dikey 

                                                             
282

 Belcher, a.g.e., s.264  
283

 Brennan, a.g.e., s.170 
284

 Ataay, Ġnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Uyargil v.d., s.362 
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olarak ise iĢlerin her faktörden aldıkları ücretin büyükten küçüğe doğru sıralanması 

sonucunda ücret sırası elde edilir.  

Tablo 16‟da, Tablo 15‟te yer alan anahtar iĢlerin ortalama ücretleri dikey olarak 

sıralanmıĢtır. Daha sonra her iĢe ödenen ücretler beceri, düĢünsel çaba, bedensel 

çaba, sorumluluk ve iĢ koĢulları faktörlerine göre paylaĢtırılmıĢtır, Tablo 16‟da 

gösterildiği gibi ücretlerin faktörlere dağıtılması sonucu oluĢan paylar lira 

sütunlarında yatay olarak sıralanmaktadır. Örneğin, Tornacılık iĢinin ortalama ücreti 

29,1 TL‟dir. Bu ücretin 10,8 lirası beceri faktörüne, 8,5 lirası düĢünsel çaba 

faktörüne, 2,9 lirası bedensel çaba faktörüne, 4,6 lirası sorumluluk faktörüne, 2,3 

lirası ise iĢ koĢulları faktörüne dağıtılmıĢtır. Tüm iĢlerin ücretleri faktörlere göre aynı 

Ģekilde dağıtıldıktan sonra, faktörlere dağıtılan ücretlerin kendi aralarında sıralaması 

yapılır. Yapılan sıralamalar da Tablo 16‟da sıra sütunlarında dikey olarak 

gösterilmektedir. Tornacılık iĢi örnek olarak alınırsa, ücret sıralamasında beceri ve 

düĢünsel çaba faktörleri diğer iĢler arasında 1. sırada, bedensel çaba faktörü 9. 

sırada, sorumluluk faktörü 2. sırada, iĢ koĢulları faktörü ise 11. sırada yer almıĢtır. 

Faktörler arasında ücretlere göre yapılan sıralamada 1. sırada yer alan iĢ diğerlerine 

göre en önemli, 13. sırada yer alan iĢ ise en az önemli iĢ olarak kabul edilmektedir. 
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Tablo 16: Anahtar iĢlerin ortalama ücretlerinin faktörlere dağıtılması 

  

Beceri DüĢünsel 
çaba 

Bedensel 
çaba 

Sorumlu-
luk 

ĠĢ 
KoĢulları 

Anahtar ĠĢler Ortalama 
Ücreti 

Lira 
(*) 

Sıra 
(**) 

Lira Sıra Lira Sıra Lira Sıra Lira Sıra 

Tornacılık 29,1 10,8 1 8,5 1 2,9 9 4,6 2 2,3 11 

Elektrikçilik 27,9 9,0 3 7,5 4 3,5 7 4,5 3 3,4 3 

Makinistlik 27,2 9,6 2 8,2 2 2,5 11 4,2 5 2,7 7 

Frezecilik 26,7 8,3 5 8,0 3 3,2 8 4,3 4 2,9 6 

Marangozluk 25,5 8,6 4 6,4 6 4,3 4 3,6 7 2,6 8 

Vinççilik 25,3 6,8 6 6,6 5 3,8 6 4,8 1 3,3 4 

Kaplamacılık 22,4 6,6 7 4,5 11 4,1 5 3,4 8 3,8 1 

Presçilik 20,2 6,3 8 5,8 9 2,7 10 3,2 9 2,2 12 

Liftrakçılık 19,5 5,7 11 5,1 10 2,3 12 4,0 6 2,4 10 

Kalite Kontrol 
ĠĢçiliği 

19,3 6,5 9 6,2 7 2,1 14 2,5 14 2,0 14 

Montaj 
ĠĢçiliği 

18,8 5,9 10 6,0 8 2,2 13 2,6 13 2,1 13 

Yardımcı 
ĠĢçilik 

18,5 4,2 12 4,2 12 4,8 2 3,0 10 2,5 9 

Temizlikçilik 17,8 3,0 14 3,0 13 5,4 1 2,8 11 3,6 2 

Kapıcılık 16,9 3,8 13 2,7 14 4,5 3 2,7 12 3,2 5 

            

(*)  Ödenen ücret, faktöre paylaĢtırılan miktarı 

(**) Faktörlere paylaĢtırılan ücretin miktarına göre oluĢan sıra 
 
Kaynak: Ġsmail Durak Ataay, ĠĢ Değerleme ve BaĢarı Değerleme Yöntemleri,1. Cilt, ĠÜ 

ĠĢletme Fakültesi Yayın No:235, ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü Yayın No:128, Ġstanbul,1990, s.47 

 

5.2.2.5. ĠĢ Sıralarının ve Para Sıralarının 

KarĢılaĢtırılması 

ĠĢlerin faktörlere göre sıralamasını kontrol etmek ve doğrulamak için para 

sıraları ve iĢ sıraları arasında karĢılaĢtırma yapılır. Sıralamalar aynıysa sıralamanın 

tutarlı olduğu varsayılır ve bu anahtar iĢler muhafaza edilir.285 

Tablo 17‟de, Tablo 15‟te elde edilen iĢ sıraları ile Tablo 16‟da yer alan ücret 

sıralarının karĢılaĢtırıldığı tablo yer almaktadır. 5 faktöre göre iĢ sıraları ve para 

sıralarının dikey sıralanıĢı yan yana gösterilmiĢtir. Daha sonra faktörlere göre 

yapılan sıralama ile ücretlere göre yapılan sıralamanın aynı olup olmadığı kontrol 
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 Belcher, a.g.e., s.265 
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edilir. Örneğin, Tornacılık iĢinin beceri faktörüne göre iĢ sırası 1, para sırası 1 

çıkmıĢtır.  ĠĢ sırası ile para sırası karĢılaĢtırıldığında sıralamanın aynı olduğu için 

sonucun tutarlı olduğu söylenebilir. Ancak, Frezecilik iĢinin beceri faktörüne göre 

yapılan sıralamada iĢ sırası 4, para sırası 5 çıkmıĢtır. Bu durumda komite 

sıralamalardaki ortak noktaları belirlemeye çalıĢacak, yatay ve dikey iliĢkileri 

inceleyecek ve faktörlere dağıtılan ücret paylarında çeĢitli ayarlamalar yaparak 

anahtar iĢlerin her iki sırasının birbirine uygunluğu sağlamaya çalıĢacaktır.286 

Tabloda iĢ sıraları ve para sıraları iĢaretlenen iĢler, iĢ sırası ve para sırası aynı 

olmayan ve incelendikten sonra anahtar iĢ listesinden çıkarılıp çıkarılmayacağına 

karar verilmesi gereken iĢlerdir. 

Tablo 17: ĠĢ Sırası ile Para Sırasının KarĢılaĢtırılması 

Anahtar ĠĢler 

Beceri DüĢünsel 
çaba 

Bedensel 
çaba 

Sorumluluk ĠĢ KoĢulları 

ĠS PS ĠS PS ĠS PS ĠS PS ĠS PS 

Tornacılık 1 1 1 1 9 9 2 2 11 11 

Elektrikçilik 3 3 4 4 7 7 3 3 3 3 

Makinistlik 2 2 3* 2* 12* 11* 4* 5* 7 7 

Frezecilik 4* 5* 2* 3* 8 8 5* 4* 6 6 

Marangozluk 5* 4* 6 6 4 4 7 7 8 8 

Vinççilik 6 6 5 5 4 4 1 1 4 4 

Kaplamacılık 7 7 11 11 5 5 8 8 2* 1* 

Presçilik 8 8 9 9 10 10 9 9 12 12 

Montaj 
ĠĢçiliği 

10 10 7* 8* 13 13 14* 13* 13 13 

Kalite 
Kontrol 
ĠĢçiliği 

9 9 8* 7* 14 14 13* 14* 14 14 

Liftrakçılık 12* 11* 10 10 11* 12* 6 6 10 10 

Yardımcı 
ĠĢçilik 

11* 12* 12 12 2 2 10 10 9 9 

Kapıcılık 13 13 13* 14* 3 3 11* 12* 5 5 

Temizlikçilik 14 14 14* 13* 1 1 12* 11* 1* 2* 

ĠS: ĠĢ Sırası           

PS: Para Sırası          

* Para ve iĢ sırasında aynı sırayı almayan iĢler tek tek incelenir ve sıraların birbiriyle uyumu 
sağlanır. Eğer inceleme sonrasında herhangi bir sırada uyum sağlanamamıĢsa o iĢ anahtar 
iĢ listesinden çıkarılır.  

 
Kaynak: Ġsmail Durak Ataay, ĠĢ Değerleme ve BaĢarı Değerleme Yöntemleri,1. Cilt, ĠÜ 

ĠĢletme Fakültesi Yayın No:235, ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü Yayın No:128, Ġstanbul,1990, s.50 
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 Ataay, a.g.e., s.46 
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Tablo 17‟de gösterildiği gibi 4 tane iĢ, anahtar iĢ olarak değerlendirmek için 

yetersiz kalmıĢtır, bu nedenle plandan çıkarılmıĢtır. Diğerleri ise plan içinde kalmaya 

ve anahtar iĢ olmaya daha yakındır. 

5.2.2.6. Faktör KarĢılaĢtırma Ölçeğinin OluĢturulması 

“Anahtar iĢlerin faktörlere göre önem ve para sıralarını içeren çizelge elde 

edildikten sonra bunun bir ölçek haline dönüĢtürülmesi gerekir.”287 Faktör 

karĢılaĢtırma ölçeği, iĢ ve ücret sıraları karĢılaĢtırıldıktan ve uyumlaĢtırıldıktan sonra 

geriye kalan anahtar iĢlere dayalı olarak tasarımlanan ve diğer iĢlerin 

değerlendirilmesinde kullanılan bir değerlendirme aracıdır.288 Tablo 18‟de gösterildiği 

gibi, ölçek sol ilk sütunda olası ücret tutarlarının, sonraki sütunlarda değerlendirme 

faktörlerinin yer aldığı bir tablodur. “Anahtar iĢler her bir faktörden aldıkları ücret 

payının karĢısına gelecek Ģekilde ölçeğe yerleĢtirilir.”289 

Tablo 18: Faktör karĢılaĢtırma ölçeği 

TL 

Faktörler 

Beceri Zihinsel çaba Bedensel 
çaba 

Sorumluluk ÇalıĢma 
KoĢulları 

10,8 Tornacılık         

10,7           

10,6           

…           

8,9           

8,8           

8,7           

8,6           

8,5   Tornacılık       

8,4           

8,3           

…           

6,9           

6,8 Vinççilik         

6,7           

6,6   Vinççilik       

6,5 
Kalite 

Kontrol 
ĠĢçiliği         
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 A.e., s.51 
288

 Acar, a.g.e., s.114 
289

 A.e. 
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6,4           

6,3 

Presçilik         

6,2 

  
Kalite Kontrol 

ĠĢçiliği       

6,1           

6   Montaj ĠĢçiliği       

5,9 Montaj 
ĠĢçiliği         

5,8   Presçilik       

5,7           

5,6           

5,5           

5,4           

5,3           

5,2           

5,1           

5           

4,9           

4,8 

    
Yardımcı 

ĠĢçilik Vinççilik   

4,7           

4,6       Tornacılık   

4,5           

4,4           

4,3           

4,2 Yardımcı 
ĠĢçilik         

4,1           

4 

  
Yardımcı 

ĠĢçilik       

3,9           

3,8     Vinççilik     

3,7           

3,6           

3,5           

3,4           

3,3         Vinççilik 

3,2       Presçilik   

3,1           

3 

      
Yardımcı 

ĠĢçilik   

2,9     Tornacılık     
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2,8           

2,7     Presçilik     

2,6 

      
Montaj 
ĠĢçiliği   

2,5 

      

Kalite 
Kontrol 
ĠĢçiliği 

Yardımcı 
ĠĢçilik 

2,4           

2,3         Tornacılık 

2,2 
    

Montaj 
ĠĢçiliği   Presçilik 

2,1 

    
Kalite Kontrol 

ĠĢçiliği   
Montaj 
ĠĢçiliği 

2 

        

Kalite 
Kontrol 
ĠĢçiliği 

1,9           
 

Kaynak: Ġsmail Durak Ataay, ĠĢ Değerleme ve BaĢarı Değerleme Yöntemleri,1. Cilt, ĠÜ 

ĠĢletme Fakültesi Yayın No:235, ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü Yayın No:128, Ġstanbul,1990, s.49 

Tablo 18‟de tornacılık, vinççilik, presçilik, kalite kontrol iĢçiliği, yardımcı iĢçilik 

ve montaj iĢçiliği gibi 6 adet anahtar iĢin faktör karĢılaĢtırma ölçeğinde yerleri 

belirlenmiĢtir. Buna göre örneğin tornacılık iĢi beceri faktöründen 10,8 TL; zihinsel 

çaba faktöründen 8,5 TL; bedensel çaba faktöründen 2,9 TL; sorumluluk 

faktöründen 4,6 TL; çalıĢma koĢulları faktöründen 2,3 TL almaktadır, böylece 

tornacılık iĢinin toplam ücreti 29,1 olarak hesaplanmıĢtır. BaĢka bir örnek olarak, 

vinççilik iĢi beceri faktöründen 6,8 TL; zihinsel çaba faktöründen 6,6 TL; bedensel 

çaba faktöründen 3,8 TL; sorumluluk faktöründen 4,8 TL; çalıĢma koĢulları 

faktöründen 3,3 TL almaktadır, böylece vinççilik iĢinin toplam ücreti 25,3 olarak 

hesaplanmıĢtır. Tablo 18 incelendiğinde, diğer bir örnek iĢ olarak montaj iĢçiliği 

iĢinin beceri faktöründen 5,9 TL; zihinsel çaba faktöründen 6 TL; bedensel çaba 

faktöründen 2,2 TL; sorumluluk faktöründen 2,6 TL; çalıĢma koĢulları faktöründen 

2,1 TL aldığı, böylece kapıcılık iĢinin toplam ücretinin 18,8 olarak hesaplandığı 

görülmektedir. Tablo 18‟deki diğer anahtar iĢlerin toplam ücreti ise; presçilik 20,2 TL; 

kalite kontrol iĢçiliği 19,3 TL; yardımcı iĢçilik 18,5 TL olarak hesaplanmıĢtır. 
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5.2.2.7. Kalan ĠĢlerin Değerlendirilmesi 

Ölçeğin kullanılması sırasında değerlendirici iĢ tanımlarını ve iĢ gereklerini 

okur ve faktör tanımını tekrar okur. Daha sonra dikkatli bir müzakere sonrasında 

ölçek üzerinde o faktör için iĢi yerleĢtirir.290 Faktör karĢılaĢtırma ölçeği 

tamamlandıktan sonra anahtar iĢler dıĢında kalan diğer iĢler her bir faktör açısından 

ilgili anahtar iĢlerle karĢılaĢtırılarak ölçeğe yerleĢtirilir. Daha sonra her iĢin her bir 

faktörden aldığı para tutarları toplanarak iĢlerin değerini gösteren toplam ücretler 

elde edilir, böylece o iĢin ücreti belirlenmiĢ olur.291 Faktör karĢılaĢtırma ölçeğinde 

para yerine puan kullanılırsa iĢlerin puan değerleri elde edilmiĢ olur.  

Tablo 19‟da, Tablo 18‟deki faktör karĢılaĢtırma ölçeğinde yer alan faktörlere 

göre anahtar iĢ olmayan iĢler değerlendirilip ücretleri hesaplanmıĢtır. Tüm iĢlerin 

karĢılaĢtırılması tamamlandıktan sonra iĢlerin her faktörden aldığı para değerleri 

toplanarak o iĢin ücreti belirlenir, değerlenen iĢin ücreti her faktörde o iĢin ismi 

karĢısındaki para paylarının toplanması sonucunda bulunur.292 

Tablo 19: Kalan iĢlerin değerlendirildiği faktör karĢılaĢtırma ölçeği 

TL 

Faktörler 

Beceri Zihinsel çaba Bedensel 
çaba 

Sorumluluk ÇalıĢma 
KoĢulları 

10,8 Tornacılık         

10,7           

10,6           

…           

8,9 

          

8,8           

8,7 

          

8,6           

8,5   Tornacılık       

8,4 

          

8,3           

…           

6,9           

                                                             
290

 Brennan, a.g.e., s.176 
291

 Acar, a.g.e., s.114 
292

 Ataay, a.g.e., s.52 
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6,8 Vinççilik         

6,7           

6,6   Vinççilik       

6,5 
Kalite 

Kontrol 
ĠĢçiliği         

6,4 

  DEPOCU       

6,3 Presçilik         

6,2 

DEPOCU 
Kalite Kontrol 

ĠĢçiliği 
KAYNAK 
ĠġÇĠLĠĞĠ     

6,1 KAYNAK 
ĠġÇĠLĠĞĠ         

6   Montaj ĠĢçiliği       

5,9 Montaj 
ĠĢçiliği 

KAYNAK 
ĠġÇĠLĠĞĠ       

5,8   Presçilik DEPOCU     

5,7           

5,6           

5,5 

          

5,4 

          

5,3           

5,2           

5,1           

5           

4,9           

4,8 

    
Yardımcı 

ĠĢçilik Vinççilik   

4,7           

4,6       Tornacılık   

4,5           

4,4           

4,3           

4,2 Yardımcı 
ĠĢçilik         

4,1           

4 

  
Yardımcı 

ĠĢçilik       

3,9           

3,8     Vinççilik     
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3,7           

3,6           

3,5           

3,4           

3,3         Vinççilik 

3,2       Presçilik   

3,1           

3 

      
Yardımcı 

ĠĢçilik   

2,9     Tornacılık     

2,8           

2,7 

    Presçilik   
KAYNAK 
ĠġÇĠLĠĞĠ 

2,6 

      
Montaj 
ĠĢçiliği   

2,5 

      

Kalite 
Kontrol 
ĠĢçiliği 

Yardımcı 
ĠĢçilik 

2,4 

      
KAYNAK 
ĠġÇĠLĠĞĠ   

2,3         Tornacılık 

2,2 
    

Montaj 
ĠĢçiliği   Presçilik 

2,1 

    
Kalite Kontrol 

ĠĢçiliği DEPOCU 
Montaj 
ĠĢçiliği 

2 

        

Kalite 
Kontrol 
ĠĢçiliği 

1,9         DEPOCU 

 

Tablo 19‟da gösterildiği gibi, kaynak iĢçiliği ve depoculuk iĢleri anahtar iĢlerle 

faktörlere göre karĢılaĢtırılarak ölçek üzerinde yerleĢtirilmiĢtir. Kaynak iĢçiliği beceri 

faktörü açısından presçilik ve montaj iĢçiliği iĢleri arasında; zihinsel çaba faktörü 

açısından vinççilik ve kalite kontrol iĢçiliği arasında; bedensel çaba faktörü 

açısından tüm iĢlerden en üst sırada, sorumluluk faktörü açısından kalite kontrol 

iĢçiliği iĢinden daha aĢağıda, çalıĢma koĢulları faktörü açısından ise vinççilik ile 

yardımcı iĢçilik arasında yer alır. Buna göre, kaynak iĢçiliği beceri faktöründen 6,1 

TL; zihinsel çaba faktöründen 5,9 TL; bedensel çaba faktöründen 6,2 TL; sorumluluk 

faktöründen 2,4 TL ve çalıĢma koĢulları faktöründen 2,7 TL alır, böylece kaynak 

iĢçiliğinin toplam ücreti 23,3 TL olarak hesaplanır. Kalan iĢlerden depoculuk iĢi 
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beceri faktörü açısından presçilik ve montaj iĢçiliği iĢleri arasında; zihinsel çaba 

faktörü açısından montaj iĢçiliği ve presçilik iĢleri arasında; bedensel çaba faktörü 

açısından yardımcı iĢçilikten üst sırada, sorumluluk faktörü açısından kalite kontrol 

iĢçiliğinden daha aĢağıda, çalıĢma koĢulları faktörü açısından ise tüm iĢlere göre 

sıralamada en aĢağıda yer alır. Depoculuk iĢi beceri faktöründen 6,2 TL; zihinsel 

çaba faktöründen 6,4 TL; bedensel çaba faktöründen 5,8 TL; sorumluluk 

faktöründen 2,1 TL ve çalıĢma koĢulları faktöründen 1,9 TL alır, böylece depoculuk 

iĢinin toplam ücreti 22,4 TL olarak hesaplanır. 

5.2.2.8. Faktör KarĢılaĢtırma Yönteminin Avantajları ve 

Dezavantajları: 

Faktör karĢılaĢtırma yönteminin birtakım avantajları ve dezavantajları 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir. 

Avantajları:293 

 ĠĢ karĢılaĢtırma ölçeği organizasyonda bulunan iĢler üzerine yapılandırılır, bu 

nedenle sonuçlar organizasyon için daha kullanıĢlı olabilir. 

 Faktörleri beĢ veya daha azla sınırlandırmak geçiĢim ihtimalini azaltmaya 

yardımcı olabilir.  

Dezavantajları: 

 Bu yöntemin en büyük dezavantajlarından biri evrensel faktörlerin 

kullanılmasıdır. Her organizasyon için ne ödediğinin analizi vasıtasıyla 

karĢılaĢtırılabilir faktörleri belirlemek önemlidir. Tüm organizasyonlar ve tüm 

iĢler için aynı faktörleri kullanmak farklılıkların ortaya çıkmamasına neden 

olur.294 

 ÇalıĢanlara yöntemin açıklanması karmaĢık ve zordur.295 

 

                                                             
293

 Belcher, a.g.e., s.258 
294

 A.e., s.183 
295

 Byars, Rue, a.g.e., s.260 
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5.3. Diğer Yöntemler 

ĠĢ değerlemesinde klasik iki ana yöntem olan faktör karĢılaĢtırma yöntemi ve 

puan yöntemi dıĢında değerlemelerde objektifliği ve doğruluğu artırmak için yeni 

sayısal yöntemler geliĢtirilmiĢtir.296 Bu açıdan geliĢmiĢ analitik yöntem arayıĢlarının 

temelinde iĢlerin değerlerinin ölçülmesinde kullanılabilecek objektif ve duyarlı bir 

faktör derece planının hazırlanması çabası olduğu söylenebilir. Bunlardan bazıları 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir: 

(1) Das-Garcia-Diaz Modeli: Bilgisayar destekli istatistiksel bir yöntemdir. Bu 

yöntemde ana kütleyi temsil eden anahtar iĢlerle bu anahtar iĢlerin ücretleri 

esas alınarak faktör analizi yapılır. Böylece yöntem, iĢlerin 

değerlendirilmesinde kullanılabilecek faktör listesinden uygun olmayanları 

elimine ederek uygun faktörlerin seçilmesini sağlamaktadır.297 

(2) Akyıldız-Güngör Modeli: Bu yöntem ise Das ve Garcia-Diaz tarafından 

yapılmıĢ olan bir çalıĢmadan yararlanarak içinde faktör karĢılaĢtırma 

yönteminin unsurlarını da taĢıyan puan yöntemi kapsamında bir model 

önermektedir. Bu modele göre yapılan iĢ değerlendirme çalıĢmasında, faktör 

seçim komisyonu ücretleri adil olan ve diğer iĢleri temsil etme gücü olan 

anahtar iĢler için faktörleri belirler, derecelere ayırır ve anahtar iĢlerin 

gireceği dereceleri belirler.298 

Faktör seçiminde iĢletmelerde ücret karĢılıkları adil olduğuna inanılan en 

yüksek ücretten en düĢük ücrete karĢılık gelen anahtar iĢler esas alınarak Ģu 

analizler yapılır:299 

o Her bir faktörün ücretleri etkileme gücünün olup olmadığına dair korelasyon 

analizinin yapılarak, ücreti ölçüm gücü zayıf olan faktörlerin elimine edilmesi, 

o Ġkili faktörler arasında aynı alanda örtüĢüp örtüĢmediklerine dair korelasyon 

analizi yapılarak, örtüĢen faktörlerden birinin elimine edilmesi, 

o Her faktörün standart sapması belirlenerek faktörlerin iĢler arasındaki değer 

farklarını ortaya koyma gücünün analiz edilmesi. 

                                                             
296

 Akyıldız, a.g.e., s.44 
297

 A.e., s.46 
298

 A.e., s.55 
299

 Hüseyin Akyıldız, Ġbrahim Güngör, “ĠĢ Değerlendirmesinde Puan Yönteminin Sorunları ve 
Bir Model Önerisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, C.9, S.2, 2004, ss:31-52, s.41 
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Analizler yapıldıktan sonra anahtar iĢlerin ücretleri faktörlere paylaĢtırılır. Daha 

sonra dereceler ile puanlar arasında regresyon yöntemiyle faktör-derece puan 

fonksiyonları elde edilir. Anahtar iĢlerin toplam puanlarıyla ücretleri arasında 

regresyon analizi yapılarak ücret denklemi ve fonksiyonu elde edilir, diğer iĢlerin 

puan değerleri de puan-ücret denkleminde yerine konularak ücretleri belirlenir.300 

(3) Bulanık Mantık: Bulanık mantık teorisi, insanların olguları algıladıkları gibi 

tanımlamasından yola çıkarak algılar ile ölçümler arasında fark olduğu esasına 

dayanır ve algıların bulanık olduğu varsayımını ortaya koyar. Bulanık mantığın temel 

olgusu olan bulanık küme, elemanlarının her birine 0 ile 1 arasında üyeli değeri 

atanan bir üyelik fonksiyonu ile temsil edilmektedir. Buna göre kümenin dıĢında 

kalan elemanlara üyelik değeri olarak 0, kümeye tam dahil olanlara üyelik değeri 

olarak 1 ve kümeye dahil olup olmadıkları belirsiz olan elemanlara ise belirsizlik 

durumuna göre 0 ile 1 arasında değerler atanır. Bir bilgisayar paket programı 

kullanılarak yapılan bir iĢ değerlendirme uygulamasında,  kısıtlara bir de α kısıtı 

eklenir ve α değeri 1‟e ne kadar yakınsa o modelin kurgusunun o kadar mükemmel 

olduğu sonucuna ulaĢılır.301 

(4) Analitik HiyerarĢi Prosesi (AHP): AHP yöntemi karar konusu olan 

problemin tanımlanması, karar hiyerarĢisinin oluĢturulması ve kararların 

bütünleĢtirilerek alternatif kararlar hiyerarĢisinin oluĢturulması aĢamalarını 

içermektedir. ĠĢ değerlendirmesinde ise faktör-puan planında tutarlılığın sağlanması 

için faktör puan planının hazırlanmasında ve derece puanlarının 

ağırlıklandırılmasında uygulanabilir. Birinci aĢamada problem tanımlanır, iĢ 

değerlendirmesi için problem, tutarlı bir faktör-puan planının hazırlanmasıdır. Daha 

sonra faktörler belirlenir. Ġkinci aĢamada ise ana ve alt faktörlerle derecelerin ikili 

karĢılaĢtırmalı önem matrisleri oluĢturulur ve ağırlık vektörleri elde edilir.302 

AHP yöntemi diğer iĢ değerlendirme yöntemleriyle karĢılaĢtırıldığında, karar 

verme süresinde büyük ölçüde azalma sağladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır, diğer 

yöntemlere göre en önemli farklarından biri de karĢılaĢtırmalarda elde edilen 

tutarlılık oranıdır.303 

 

                                                             
300

 Akyıldız, a.g.e., s.55 
301

 A.e., s.78 
302

 A.e., s.95 
303

 Metin Dağdeviren, Diyar Akay, Mustafa Kurt, “ĠĢ Değerlendirme Sürecinde Analitik 
HiyerarĢi Prosesi ve Uygulaması”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt:19, No:2, 2004, 
ss: 131-138, s.136 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ġġ DEĞERLEME ĠLE ĠLGĠLĠ BĠR 

UYGULAMA 

1. ÇALIġMANIN AMACI, ÖNEMĠ, KAPSAMI VE AġAMALARI 

1.1. ÇALIġMANIN AMACI 

Günümüzde ücretlendirme insan kaynakları yönetiminde en önemli 

fonksiyonlardan biri haline gelmiĢtir. Bunda en önemli etkenlerden biri; piyasada yer 

alan nitelikli iĢgücünü iĢletmede çalıĢmak için cezbetmek, diğeri ise iĢletmedeki 

mevcut çalıĢanlar için adil bir ücret sistemi kurmaktır. ĠĢletmede bir ücret yapısı 

oluĢtururken veya var olan ücret yapısını yeniden düzenlerken yapılması gereken 

bazı çalıĢmalar vardır. ĠĢ değerleme de bu çalıĢmalardan biridir. Ücretlendirmenin iĢ 

değerleme sonucu elde edilen verilerle yapılması adil bir çözüme ulaĢılmasını 

sağlar.  

Bu çalıĢma, değerlendiriciler kendi değerlendirme yargılarına varırken bu 

çalıĢmanın onlara faydalı bir referans kaynağı olması amacıyla hazırlanmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın amacı, farklı iĢlerin yer aldığı büyük ölçekteki iĢletmelerde yapılabilecek 

bir iĢ değerleme uygulamasının yapılıĢ sürecini ayrıntılarıyla ele almak ve 

uygulamada örnek olarak yararlanılabilecek bir iĢ değerleme çalıĢması ortaya 

koymaktır.  

ĠĢletmeler iĢ değerlendirme çalıĢmasını genellikle bu konuda uzmanlaĢmıĢ dıĢ 

firmalar aracılığıyla yapmaktadır. Bunun sebeplerinden bazıları, iĢletmenin 

halihazırda bir iĢ değerleme planının var olmaması, çalıĢmayı yürütebilecek, bu 

konuda uzmanlaĢmıĢ çalıĢanlara sahip olmaması ya da zamandan tasarruf ederek 

ana faaliyetlerine daha fazla odaklanmak istemesi vb. olabilir. Bu çalıĢmada bir 

iĢletmede iĢ değerlemenin yapılıĢ süreci ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. Böylece 

literatürde iĢ değerleme uygulamalarında yararlanılabilecek bir kaynak olması 

amaçlanmıĢtır. 

1.2. ÇALIġMANIN KAPSAMI 

ĠĢ değerleme uygulamasında, daha çok zihinsel güce dayalı olan ve genellikle 

ofis iĢlerini kapsayan beyaz yakalı iĢler baz alınmıĢtır. Uygulama ağırlıklandırılmıĢ 
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faktörlere ve derecelere dayalı olması ve her faktöre puan verilmesi yönüyle 

analitiktir, bu Ģekilde daha objektif verilere ulaĢılması amaçlanmıĢtır. Genellikle tüm 

iĢletmelerde yer alan beyaz yakalı pozisyonlar göz önünde bulundurularak iĢ 

değerlendirme faktörleri belirlenmiĢtir.   

1.3. ÇALIġMANIN AġAMALARI 

ÇalıĢmada izlenen adımlar aĢağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. ĠĢlerin değerlemesinde kullanılacak ana ve alt faktörlerin belirlenmesi ve 

tanımlanması, 

2. Alt faktörlere ait derecelerin belirlenmesi ve tanımlanması, 

3. Ana faktörlerin ağırlıklandırılması ve buna bağlı olarak alt faktörlerin 

ağırlıklandırılması, derece puanlarının belirlenmesi, 

4. ĠĢ değerlemesi kapsamında değerlendirilecek iĢlerin seçilmesi, 

5. Belirlenen faktör, alt faktör ve bunların puanları göz önünde bulundurularak 

her bir iĢ için iĢ tanımlarından yararlanma ve iĢi yapan kiĢinin bağlı olduğu 

yöneticisiyle görüĢme yoluyla iĢlerin değerlendirilmesi, 

6. Değerlendirilen iĢlerin almıĢ olduğu toplam puanlarının belirlenmesi, 

7. ĠĢlerin aldıkları toplam puanlara göre sıralanması. 

2. Ġġ DEĞERLEME FAKTÖRLERĠ 

Genellikle tüm iĢletmelerde yer alan beyaz yakalı pozisyonlarda yapılan iĢler 

göz önünde bulundurularak iĢlerin önem ve güçlüğünü ayırt etmede kullanılacak 3 

ana faktör oluĢturulmuĢtur. Bu faktörler; bilgi beceri, sorun çözme ve sorumluluktur. 

Daha sonra ana faktörlere ait alt faktörler oluĢturulmuĢ ve tanımlanmıĢtır.  

Ana faktörler ve alt faktörler ve bunlara ait dereceler aĢağıdaki gibi sıralanmıĢ 

ve tanımlanmıĢtır.  

2.1. BĠLGĠ BECERĠ 

Genel olarak iĢi beklenen performansla gerçekleĢtirerek, iĢ sonuçlarına etkin 

bir biçimde ulaĢılmasını sağlayabilmek için gerekli olan her türlü bilgi, beceri ve 

tecrübenin toplamıdır.  
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Bilgi beceri faktörünün; mesleki bilgi-beceri deneyim, yönetim becerisi ve 

görevin gerektirdiği iliĢkiler olmak üzere 3 tane alt faktörü bulunmaktadır. Mesleki 

bilgi beceri ile deneyim faktörleri literatürde genellikle ayrı faktörler olarak ele 

alınmasına rağmen, çalıĢmada aynı faktör altında toplanmıĢtır. Bunun sebebi, 

kiĢinin iĢ dıĢında kazanılmıĢ yetkinliklerinin aynı baĢlık altında birleĢtirilerek iĢe 

yansıtılmak istenmesidir. Çünkü diğer faktörler olan yönetim becerisi ve görevin 

gerektirdiği iliĢkiler faktörleri iĢin ne derece yönetim becerisi ve baĢkalarıyla iletiĢim 

kurmayı gerektirdiği ile ilgilidir. Ayrıca, derece tanımlarından da anlaĢılacağı gibi, 

bazı iĢler yoğun olarak iĢ deneyimi gerektirirken bazıları o iĢin yapılması için iĢ 

deneyimine kıyasla bilgi-beceri gerektirmektedir.   

2.1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim 

Mesleki bilgi-beceri, deneyim faktörü, uygulamalar, raporlamalar, uzmanlık 

gerektiren teknikler, makine ve teçhizatların kullanılabilmesi için gerekli olan bilgi ve 

beceri olarak tanımlanır. Mesleki bilgi-beceri, deneyim alt faktöründe dereceler arası 

farklılıkların daha belirgin ve detaylı olması için mesleki bilgi-beceri, deneyim alt 

faktörü 7 dereceye ayrılmıĢtır.    

1. Derece: Temel eğitimin yeterli olduğu ve/veya deneyim gerektirmeyen rutin 

ve tekrarlanan iĢler 

2. Derece: ĠĢle ilgili belirli özel bir eğitim, uzmanlık bilgisi gerektirmeyen ya da 

deneyime gerek duyulmayan, iĢin yapılıĢ yöntemlerinin, talimatların ve iĢle 

ilgili uygulamaların çok kısa sürede iĢbaĢı eğitim ile öğrenilmesinin mümkün 

olduğu iĢler 

3. Derece: ĠĢle ilgili temel bir eğitim, standart ofis iĢinin yerine getirilmesi için 

orta derecede uzmanlık bilgisi ya da deneyim gerektiren iĢler 

4. Derece: ĠĢin yapılması için uzmanlık bilgisinin yanı sıra akademik eğitim ve 

iĢbaĢı eğitimi gerektiren, genellikle iyi tanımlanmıĢ, ancak ara sıra 

değiĢkenlik gösterebilen yöntem ve kurallara dayalı iĢler 

5. Derece: ĠĢin yapılması için ileri derecede uzmanlık bilgisi, akademik ve 

profesyonel eğitimin yanı sıra uzun süreli iĢ deneyimi gerektiren, oldukça 

karmaĢık iĢ süreçleri içeren, prosedürlere dayalı iĢler 
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6. Derece: ĠĢin yapılması için mesleki ve yönetimsel alanda akademik bilginin 

yanı sıra, iĢin içeriğinde yer alan karmaĢık ve farklı uygulamaların hayata 

geçirilmesi için uzun süreli deneyim gerektiren iĢler 

7. Derece: ĠĢin yapılması için mesleki ve yönetimsel alanda akademik bilgi ve 

kapsamlı iĢ deneyimi gerektiren, karmaĢık kavramları, prensipleri, 

prosedürleri anlamayı ve bunların yanı sıra yeni teori ve metotları kullanmayı 

gerekli kılan iĢler 

2.1.2. Yönetim Becerisi 

Yönetim becerisi, iĢin çeĢitli unsurlarını planlama, organize etme, yönlendirme 

ve entegre etme derecesini ölçmeyi ifade eder. Yönetim becerisi alt faktörü 5 

dereceye ayrılmıĢtır. 

1. Derece: Yapısı itibariyle çok benzer faaliyetleri yerine getirmeyi hedefleyen, 

baĢkalarının yönetiminden sorumlu olmayan iĢler 

2. Derece: Yapısı itibariyle benzer faaliyetlerin yönetildiği ve benzer faaliyetlerin 

koordine edildiği iĢler 

3. Derece: Yapısı itibariyle farklı ve çeĢitli faaliyetlerden oluĢan bir bölümün 

yönetildiği veya bu bölümün organizasyonun tümü ile koordinasyonunun 

sağlandığı iĢler 

4. Derece: Önemli farklılıklar gösteren faaliyetlerden oluĢan kritik bir bölümün 

yönetildiği veya stratejik bir iĢlevin, organizasyonun tümü ile 

koordinasyonunun sağlandığı iĢler 

5. Derece: Bütün faaliyetlerin yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu iĢler 

2.1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler 

Görevin gerektirdiği iliĢkiler faktörü, genel olarak iĢin yapılması için 

baĢkalarıyla kurulması gereken iliĢki düzeyi olarak tanımlanabilir. Görevin 

gerektirdiği iliĢkiler alt faktörü 3 dereceye ayrılmıĢtır. 

1. Derece: Diğer çalıĢanlarla iletiĢimin sadece nezaket kuralları içinde 

gerçekleĢtiği ve iletiĢim kurma amacının yalnızca bilgi ve ayrıntıları almak ve 

iletmek olduğu iĢler 
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2. Derece: Diğer çalıĢanlarla iletiĢim kurma amacının, onlara bilgi aktarımında 

bulunarak, mesleki veya teknik açıdan etkilemek olduğu, bu amaçla bu 

kiĢileri anlamanın ve ikna etmenin önemli sayıldığı iĢler 

3. Derece: Diğer çalıĢanlarla iletiĢim kurma amacının, iĢ hedeflerine ulaĢmak 

için onları etkilemek, geliĢtirmek ve güdülemek olduğu ve bu amaçla 

sonuçları elde etmenin çok önemli sayıldığı iĢler 

2.2. SORUN ÇÖZME 

Sorun çözme, sonuca ulaĢmak için verileri ve alternatifleri analiz etme, 

değerlendirme, çözüm üretme, öngörülü davranabilme derecesidir.  

Bu uygulamada sorun çözmede özerklik ve karar vermede insiyatif kullanma 

olmak üzere 2 alt faktöre ayrılmıĢtır. Karar verirken insiyatif kullanma organizasyon 

yapısındaki hiyerarĢik seviyelere göre değiĢkenlik gösterebilir. Örneğin, Mali ĠĢler 

Direktörü ile Muhasebe Uzmanı‟nın iĢle ilgili karar alma yollarının aynı olduğu 

söylenemez. Direktörün kendi baĢına karar alması daha fazla beklenirken ya da 

kendi baĢına karar alma sıklığı daha fazla iken; Uzman seviyesinde çalıĢan biri 

üstüne danıĢarak, prosedürlerden yararlanarak karar alır. Aynı Ģekilde sorun çözme 

konusunda bağımsız olmaları, çözüm buldukları sorunların niteliği de sorun 

çözmede özerklik faktörünün temel alınmasını gerektirir.  

2.2.1. Sorun Çözmede Özerklik 

Sorun çözmede özerklik, düĢünmenin ne derecede kurallar, metotlar, 

prosedürler ve politikalar tarafından belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Sorun 

çözmede özerklik alt faktörü 5 dereceye ayrılmaktadır. 

1. Derece: Var olan bilgilerden hareketle, aynı sorunlara çözümler bulunmasını 

gerektiren iĢler 

2. Derece: Var olan bilgileri kullanarak, benzer sorunlara çözümler bulunmasını 

gerektiren iĢler 

3. Derece: Var olan bilgilerden yararlanarak, farklı sorunlara çözümler 

bulunmasını gerektiren iĢler 

4. Derece: Farklı sorunlar için analitik, yorumlayıcı ve değerlendirici çözümler 

bulunmasını gerektiren iĢler 
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5. Derece: Benzersiz ve yinelenmeyen sorunlara yeni ve yaratıcı çözümlerin 

bulunmasını gerektiren iĢler 

2.2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma 

Karar vermede insiyatif kullanma, problemi tanımlama, kararları güvenilir ve 

mantıklı bilgilere dayandırma, mümkün olan tüm alternatifler arasından rasyonel 

kararlar alma,  baĢkalarına danıĢmaya gerek görmeden kararlar alma olarak 

tanımlanabilir. Karar vermede insiyatif kullanma alt faktörü 6 dereceye ayrılmıĢtır. 

1. Derece: Sorunun çözümü için kesin, ayrıntılı talimatlar ve kurallar içinde 

yönetici kontrolü ile iĢ yapmayı gerektiren iĢler 

2. Derece: Sorunun çözümü için geçmiĢ uygulamalara dayalı olarak karar 

verildiği, standart talimatlar, kurallar içinde ve yöneticinin sürekli yakın 

takibiyle iĢin yapıldığı görevler 

3. Derece: Sorunun çözümü için teorik bilgiler, talimatlar ve benzer 

çözümlerden yararlanıldığı, iĢteki gidiĢatın ve sonuçların yöneticinin takibine 

bağlı olduğu iĢler 

4. Derece: Sorunun çözümünde, farklı durumlar için konulan hedefler ve 

politikalar doğrultusunda hareketi gerektiren ve yeni fikirlerin üretildiği, iĢin 

sonuçlarının yönetici tarafından gözden geçirildiği iĢler 

5. Derece: Sorunun çözümü için, fonksiyonel politikalar ve hedeflerden 

yararlanıldığı, üst yönetimin yönlendirmesine tabi olan iĢler 

6. Derece: Sorunun çözümünde üst yönetimin sadece rehberlik ettiği, kapsamlı 

politikalar çerçevesinde hareket edilen iĢler 

2.3. SORUMLULUK 

Sorumluluk faktörü bu çalıĢmada parasal sorumluluk düzeyi ve sonuçlardan 

sorumluluk düzeyi olmak üzere 2 alt faktöre ayrılmıĢtır. 

Sorumluluk faktörünün; parasal sorumluluk düzeyi, sonuçlardan sorumluluk 

düzeyi alt faktörleri bulunmaktadır. Sorumluluk faktörü tercihen, yönetim 

sorumluluğu faktörünü de içerebilir; ancak bu çalıĢmada bilgi beceri faktörü 

içerisinde yönetim becerisi faktörü ele alındığından yeni bir baĢlık altında 
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incelenmesine gerek duyulmamıĢtır. Çünkü yönetim becerisi faktörünün derece 

tanımlarında iĢlerin yönetim sorumluluğu içerip içermediği de belirtilmektedir. 

2.3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi 

Parasal sorumluluk düzeyi, finansal bilinç gösterme, finansal kaynakları 

yönetme, iĢin yapılması sırasında maliyeti dengede tutma çabası içinde olma olarak 

tanımlanabilir, iĢin en fazla etkilediği alanların genel büyüklüğü ile ölçülür. Parasal 

sorumluluk düzeyi alt faktörü 5 dereceye ayrılmıĢtır.  

1. Derece: Parasal sorumluluğu bulunmayan ve örgüte sağlanan mali katkının 

önemsiz olduğu iĢler 

2. Derece: Sınırlı ölçüde parasal sorumluluk içeren ve örgüte mali anlamda 

katkı sağlama olasılığının düĢük olduğu iĢler 

3. Derece: Sınırlı ölçüde sorumluluk içeren, örgüte mali katkı ve prestij sağlama 

olasılığının kısmen düĢük olduğu iĢler 

4. Derece: Çok önemli ölçüde parasal sorumluluk içeren, örgütte büyük ölçüde 

maddi katkı ve/veya prestij yaratabilecek iĢler 

5. Derece: Organizasyonun geleceğini etkileyebilecek olan, stratejik ve parasal 

anlamda organizasyon için yüksek katkı sağlayabilecek veya risk 

oluĢturabilecek iĢler 

2.3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi 

Sonuçlardan sorumluluk düzeyi, iĢlerin sonuçlarından sorumlu olma derecesi, 

pozisyonun belirtilen alandaki direkt veya dolaylı etkisi olarak tanımlanabilir. 

Sonuçlardan sorumluluk düzeyi alt faktörü 4 dereceye ayrılmaktadır. 

1. Derece: Diğer çalıĢanların veya departmanların kullanımı için bilgi, veri 

toplama ve kayıt tutma gibi yardımcı görevlerden sorumlu olunan iĢler 

2. Derece: Diğer çalıĢanların veya departmanların kullanımı için açıklama, 

yorumlama, raporlama ve yol gösterici faaliyetleri içeren iĢler 

3. Derece: Organizasyon içinde veya dıĢında diğer kiĢilerle veya 

departmanlarla paylaĢılan ve/veya ortaklaĢa sorumluluk alan görevler 

4. Derece: Sonuçlar üzerinde sorumluluğu olan, iĢ sonuçlarında tek ve asıl 

sorumlu olunan görevler 
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3. FAKTÖR VE DERECELERĠN AĞIRLIKLANDIRILMASI 

Ağırlıklandırma aĢamasında, tüm faktörlerin toplam yüzde oranı %100 olarak 

kabul edilmiĢ ve buna göre tüm faktörler iĢlerin önem ve güçlüğünü temsil ettiği 

düĢünülen belirli bir yüzde oranında ağırlıklandırılmıĢtır. Bu doğrultuda, bilgi beceri 

faktörünün ağırlık yüzdesi %40 iken, kalan %60‟lık yüzde oranı sorun çözme faktörü 

ile sorumluluk faktörüne %30‟ar oranda paylaĢtırılmıĢtır. Daha sonra ana faktörlerin 

mevcut yüzde oranları da o faktöre ait alt faktörlere belirli bir yüzde verilerek 

paylaĢtırılmıĢtır. Yüzdeler açısından bilgi beceri faktörüne diğer faktörlerden daha 

fazla ağırlık verilmesinin sebebi, bir iĢin önemini belirten en önemli unsurun bilgi 

beceri olduğunun varsayılmasıdır. ĠĢi yapmak için ilk gerekli olan Ģey o iĢ için bilgi ya 

da beceri sahibi olmaktır. Sorun çözme veya sorumluluk yeteneği, becerisi yapılan iĢ 

sonrasında kazanılabilecek yetkinliklerdir. Her iki faktörün de iĢin yapılması için tek 

baĢına yeterli olduğu söylenemez. Ayrıca literatürde iĢ değerleme planlarının 

çoğunda bilgi beceri faktörünün ağırlığının diğerlerinden fazla olmasının kabul 

görmüĢ bir görüĢ olduğu söylenebilir. 

Tablo 20, Tablo 21 ve Tablo 22‟de faktörlere ait hesaplanan puan tabloları 

gösterilmektedir. 

ĠĢ değerleme planında maksimum puan 1000 olarak kabul edilmiĢ ve buna 

göre ana faktör ve alt faktörlerin yüzde ağırlıkları 1000 ile çarpılıp hesaplanmıĢtır. 

Dereceleri puanlara ayırmak için ise aritmetik artıĢ yönteminden yararlanılmıĢtır. 

Aritmetik artıĢ yönteminde dereceler arası fark aynıdır. Mesleki bilgi beceri,deneyim 

alt faktörü örnek olarak ele alındığında; 

1000*%25 = 250 (Mesleki bilgi-beceri,deneyim faktörünün toplam puanı) 

Tablo 20‟de görüleceği üzere, mesleki bilgi-beceri,deneyim faktörü 7 

dereceden oluĢmaktadır. Bu durumda bu faktörün toplam puanı olan 250, 7‟ye 

bölünmeli ve ilk derecenin hangi puanı alacağı belirlenmelidir. 

250/7 = 35,7 ≈ 36 puan 

Buna göre 1. derecenin puanı 36 ise aritmetik artıĢ yöntemine göre, bir sonraki 

derece olan 2. derecenin puanı 36+36=72 olmalıdır. 
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2. derecenin puanı 72 ise aritmetik artıĢ yöntemine göre, bir sonraki derece 

olan 3. derecenin puanı 72+36=108 olmalıdır. 

Diğer derecelerin puanları da bu Ģekilde hesaplanır ve bulunur. Puanların 

daha adil ve objektif olarak hesaplanması için daha analitik bir yapı düĢünülmüĢ ve 

buna göre derecelerin puanı da kendi içinde üçe bölünmüĢ ve bir dereceye ait üç 

tane puan elde edilmiĢtir. Üç ayrı puan oluĢturulmasının sebebi, iĢin o dereceye ne 

ölçüde uyduğunun tespit edilmesidir. Bazen bir iĢ o derece tanımına tam uyabilir, 

bazen o derece tanımına uyar ama bir önceki/sonraki dereceyle de benzerlik 

gösterebilir. Böylece bir derece için üç puan oluĢturup ağırlıklandırmanın daha 

objektif sonuçlar vermesi sağlanabilir. Derecelerin minimum ve orta puanları 

hesaplandığında, iĢi değerlendirirken iĢin o dereceye ne ölçüde uyduğu, bir sonraki 

veya bir önceki dereceye de uyup uymadığı tespit edilir. Mesleki bilgi-

beceri,deneyim alt faktörü örneğinde 1. derecenin puanı 36 olarak belirlenmiĢti. Bu 

puanı 3‟e bölerek o dereceye ait minimum puan, aritmetik artıĢ yöntemiyle 

hesaplayarak ise orta puan elde edilmiĢ olur. Böylece o dereceye ait maksimum 

puan 36 olarak kabul edilmiĢ olur. Bu durumda Ek 1‟deki ĠĢ Değerleme Planı‟nda yer 

alan mesleki bilgi-beceri,deneyim faktörüne ait tüm derece tanımlarını okuyan bir 

değerlendirici, iĢin tam anlamıyla 1. dereceyi temsil ettiğini düĢünüyorsa, o derece 

24 puan alır. Değerlendirici iĢin 1. dereceye uyduğunu; 2. derecedeki bazı ifadeleri 

de içerdiğini ancak 2. derecedeki ifadelerin tümünü kapsamadığını düĢünüyorsa bu 

durumda puanlamada 1. derecenin maksimum puanı olan 36 puan baz alınır.   

Bu bilgiler ıĢığında oluĢturulan faktör ağırlıkları ve dereceler Tablo 20, Tablo 

21 ve Tablo 22‟de gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 



101 
 

Tablo 20: Bilgi Beceri Faktörünün Puan Tablosu 

       

 BĠLGĠ BECERĠ %40 

 
Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim     %25 

1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece 6. derece 7. derece 

12-24-36 48-60-72 84-96-108 120-132-144 156-168-180 192-204-215 227-239-250 

 
Yönetim Becerisi     %10                                  

  

1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece   

 7-13-20  27-33-40  47-53-60  67-73-80 87-93-100   
 
Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler     %5                           

 
 

1. derece 2. derece 3. derece     

6-11-17 22-28-34 40-45-50     
 
 
Tablo 21: Sorun Çözme Faktörünün Puan Tablosu 

 

SORUN ÇÖZME      %30  

 
Sorun Çözmede Özerklik    %10  
1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece  

 7-13-20  27-33-40  47-53-60  67-73-80  87-93-100  
 
Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma     %20  

1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece 6. derece 

11-22-33 44-55-66 77-88-99 110-21-132 143-154-165 176-187-200 
 
 
Tablo 22: Sorumluluk Faktörünün Puan Tablosu 

 

SORUMLULUK     %30 

 
Parasal Sorumluluk Düzeyi     %10 

1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece 

 7 - 13 - 20  27 - 33 - 40  47 - 53 - 60  67 - 73 - 80  87 - 93 - 100 
 
Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi   %20  

1. derece 2. derece 3. derece 4. derece  

16 - 33 - 50 66 - 83 - 100 116 - 133 - 150 166 - 183 - 200  
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4. Ġġ DEĞERLEME ĠLE ĠLGĠLĠ BĠR UYGULAMA 

4.1. ĠĢ Değerlemenin Uygulama Alanı ve Değerlendirilen 

ĠĢler 

AB (iĢletmenin ismi AB olarak anılacaktır.) San. ve Tic. A.ġ. otomotiv yan 

sanayi sektöründe yer alan bir Alman firmasıdır ve pazarda kendi sektöründe lider 

firmalardan biridir. Merkezi Almanya‟da yer almaktadır ve 26 ülkede lokasyonu 

mevcuttur. Dünyada 60.000 civarında çalıĢana sahiptir, Türkiye‟deki üretim yerinde 

ise 80 beyaz yakalı, 600 mavi yakalı olmak üzere toplam 680 çalıĢanı vardır. Metal 

iĢ kolunda yer alan bir firma olduğundan iĢler ve pozisyonlar genellikle üretim ve 

teknik bazlıdır.  

AB San. ve Tic. A.ġ.‟nin ücret yapısına genel bir çerçeveden bakıldığında; 

mavi yakalılar ve beyaz yakalılar için ayrı ücret sistemleri olduğu söylenebilir. 

ĠĢletmede sendika var olduğundan mavi yakalıların ücret ve yan hakları sendika 

tarafından belirlenmektedir. Bu ücretler belirlenirken de bir iĢ değerlendirme sistemi 

baz alınmaktadır. Yeni iĢe baĢlayanlar için de, iĢ ve unvan gruplarından uygun grup 

ve derece seçilerek çalıĢanın giriĢ ücreti belirlenmektedir. Beyaz yakalıların ücretleri 

oluĢturulurken ise piyasa ücret araĢtırmasına göre iĢler için belirlenen referans 

seviyeleri baz alınmaktadır. Buna göre bir iĢin belirli bir ücret aralığı mevcuttur ve o 

iĢi yapan kiĢiye de o ücret aralığı içinde yıl bazında tecrübesine göre bir ücret tayin 

edilmektedir. Tecrübe yılı bazında pozisyonlar iki gruba ayrılmaktadır: o iĢle ilgili en 

fazla 3 yıl tecrübe sahibi olanlar, o iĢle ilgili 3 yıl ve daha fazla süre tecrübe sahibi 

olanlar. Dolayısıyla, tüm iĢlerin iĢ değerlendirme grubu bu iki ölçüte göre kendi 

içlerinde iki gruba ayrılmaktadır. Örneğin, piyasa ücret araĢtırması sonucuna göre 

muhasebe uzmanı pozisyonu için 12 (0-3 yıl arası tecrübe) ve 13 (+3 yıl tecrübe) 

grupları iĢ grubu olarak belirlenmiĢtir ve 12. Grup‟un iĢ ünvanı Muhasebe Uzmanı I, 

13. Grup‟un iĢ ünvanı ise Muhasebe Uzmanı II olarak belirtilmiĢtir. Buna göre, 

muhasebe iĢiyle ilgili 2 yıllık bir tecrübe sahibi birinin iĢ grubu 12‟dir ve bu ücret 

aralığında bir ücret alacaktır.  

ĠĢletmede yer alan iĢlerden değerlendirilecek iĢler seçilirken iĢletmenin mevcut 

ücret sistemindeki iĢlerin deneyim yılına göre ikiye ayrılma durumu göz ardı 

edilmiĢtir. Buna göre Tablo 23‟te yer alan iĢler değerlendirme kapsamına alınmıĢtır. 
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Değerlendirme aĢamasında değerlendirilecek iĢi yapan kiĢinin bir üst yöneticisine iĢ 

değerleme planı tanıtılarak ve açıklanarak o iĢi değerlendirmesi istenmiĢtir. 

Değerlendirme sırasında değerlendiriciye ölçeğin(puanların) yer almadığı, yalnızca 

faktör ve derece tanımlarının yer aldığı bir tablo sunulmuĢtur. (Tablo Ek 1‟de yer 

almaktadır.) Değerleyiciden iĢin Tablo 20, Tablo 21 ve Tablo 22‟de yer alan 

derecelerden hangisine uygun veya yakın olduğunu düĢünüyorsa o dereceyi 

iĢaretlenmesi istenmiĢtir. ĠĢleri yapan kiĢilerin bir üst yöneticileri tarafından tüm iĢler 

değerlendirildikten sonra subjektifliği ve uygulamada yargı hatalarını ortadan 

kaldırmak için, iĢletmenin mevcut iĢ tanımlarından yararlanarak değerlendirmeler 

tekrar gözden geçirilmiĢ ve düzeltmeler yapılmıĢtır. Bu iĢlemler sonrasında iĢlerin 

aldıkları puanlar hesaplanmıĢ ve tüm iĢler aldıkları puanlara göre sıralanmıĢtır. Elde 

edilen sonuçlara göre, Tablo 57‟de değerlendirilen iĢlerin aldıkları puanlar, Tablo 

58‟de puan aralıklarına göre oluĢturulan sınıflar, Tablo 59‟da ise değerlendirilen 

iĢlerin ait oldukları sınıflar gösterilmektedir. 

Tablo 23: Değerlendirilen iĢler/pozisyonlar 

SN Pozisyon/ĠĢ 

1 CEO-Genel Müdür 

2 CTO-Teknik Yönetim Direktörü 

3 CFO-Mali ĠĢler Direktörü 

4 Proses Müdürü 

5 SatıĢ Müdürü 

6 Üretim Müdürü 

7 Ürün GeliĢtirme Müdürü 

8 Kalite Müdürü 

9 Ġnsan Kaynakları Müdürü 

10 Muhasebe-Finans Müdürü 

11 Lojistik Müdürü 

12 Satınalma Müdürü 

13 Bakım Müdürü 

14 Proses Takım Lideri 

15 Ürün GeliĢtirme Takım Lideri 

16 Lojistik Takım Lideri 

17 SatıĢ Mühendisi 

18 Kalite Mühendisi 

19 Üretim Mühendisi 

20 Ürün GeliĢtirme Mühendisi 

21 Satınalma Mühendisi 

22 Proses Mühendisi 

23 Bakım Mühendisi 

24 Lojistik Mühendisi 
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25 Vardiya Amiri 

26 ĠK-Organizasyonel geliĢim 

27 ĠK-Bordro 

28 Finans Uzmanı 

29 Muhasebe Uzmanı 

30 Bakım Teknisyeni 

31 Teknik Ressam 

32 ĠK-Puantaj 

33 Üretim-Ofis Elemanı 

4.2. Değerlendirilen ĠĢlerin Puan Tabloları 

Değerlendirilen iĢlerin aldıkları puanlar AB ġirketi‟nin organizasyon yapısında 

yer alan departmanlara göre aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır.  

Üretim Bölümü 

Üretim Bölümü‟nde ilgili tüm üretim hatlarının imalat süreçlerini geliĢtirmek, 

etkili Ģekilde uygulamak, kalite, teslim tarihi ve maliyet beklentilerini göz önünde 

tutarak, satıĢ plan hedeflerinin mevcut ve ileriye yönelik üretim programlarının uygun 

bir biçimde gerçekleĢmesini sağlamak vb. iĢler yerine getirilmektedir. 

Tablo 24‟te Üretim Müdürü iĢinin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan 

sonuçlar gösterilmektedir. Buna göre puanı en yüksek çıkan faktör bilgi beceridir. 

Sorumluluk faktörünün puanı ise sorun çözme faktörününkinden daha yüksek 

çıkmıĢtır. Toplam puan 842‟dir. 
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Tablo 24: Üretim Müdürü iĢ değerleme tablosu 

 
Üretim Müdürü 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 215 

338 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 73 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 50 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 87 
241 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 154 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 80 
263 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 183 

ĠĢin Puanı 842 

 
   

Tablo 25‟te ise Üretim Mühendisi iĢinin değerleme sonuçları yer almaktadır. 

Buna göre en yüksek puanı bilgi beceri puanı almaktadır ve sorun çözme faktörünün 

puanı sorumluluk faktörününkinden daha yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan 606‟dır. 

Tablo 25: Üretim Mühendisi iĢ değerleme tablosu 

 
Üretim Mühendisi 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 132 

225 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 53 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 40 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 80 
201 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 121 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 47 
180 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 606 
 

   

Vardiya Amiri iĢinin iĢ değerleme tablosu Tablo 26‟da gösterildiği gibidir. Buna 

göre, elde edilen puanlar büyükten küçüğe; bilgi beceri, sorumluluk ve sorun çözme 

faktörü Ģeklinde sıralanmıĢtır. Toplam puan 532‟dir. 

 



106 
 

Tablo 26: Vardiya Amiri iĢ değerleme tablosu 

 
Vardiya Amiri 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 120 

218 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 53 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 45 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 60 
148 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 88 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 33 
166 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 532 

Üretim Ofis Elemanı‟nın aldığı puanlara bakıldığında ise, en yüksek bilgi 

beceri faktörünün puanının çıktığı, sorumluluk faktörünün puanının sorun çözme 

faktörününkinden daha yüksek çıktığı görülmektedir. Sonuçlar Tablo 27‟de 

gösterilmektedir. Toplam puan 243‟tür. 

Tablo 27: Üretim-Ofis Elemanı iĢ değerleme tablosu 

 
Üretim-Ofis Elemanı 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 84 

128 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 33 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 11 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 27 
49 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 22 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 33 
66 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 33 

ĠĢin Puanı 243 

 

Örnek Ģirkette yapılan iĢ değerlemesinin ortaya çıkan sonuçlarına göre, tüm 

pozisyonların aldığı toplam puanları incelenip karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Buna göre, 

842 puan ile en yüksek puanı Üretim Müdürlüğü iĢi almıĢ olup, azalan sıraya göre 

Üretim Mühendisliği iĢi 606 puan, Vardiya Amirliği iĢi 532 puan, Üretim-Ofis Elemanı 
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iĢi ise 243 puan almıĢtır. ġirketin organizasyon Ģeması gözden geçirildiğinde ortaya 

çıkan sonuçların tutarlı olduğu söylenebilir.  Sıralamada adil bir yapı ortaya çıkmıĢtır.  

İnsan Kaynakları Bölümü 

Ġnsan kaynakları yönetiminin iĢe alım, kariyer geliĢtirme, performans 

değerlendirme, eğitim, ücretlendirme, puantaj yönetimi vb. baĢlıca fonksiyonları 

vardır. Örnek iĢ değerleme uygulamasının yapıldığı Ģirketin Ġnsan Kaynakları 

Departmanı‟nda organizasyonel geliĢim, bordro yönetimi, puantaj yönetimi 

fonksiyonları yerine getirilmektedir. 

Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü iĢinin değerleme sonucunda ortaya çıkan 

sonuçlar Tablo 28‟de gösterilmiĢtir. Buna göre bu iĢin yüksek oranda bilgi beceri 

faktörü içerdiği söylenebilir, sorumluluk faktörünün puanı ise sorun çözme 

faktörününkinden daha yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan 742‟dir. 

Tablo 28: Ġnsan Kaynakları Müdürü iĢ değerleme tablosu 

 
Ġnsan Kaynakları Müdürü 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 192 

315 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 73 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 50 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 67 
210 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 143 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 67 
217 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 150 

ĠĢin Puanı 742 

 

Tablo 29‟a göre Ġnsan Kaynakları Bölümü‟nün fonksiyonlarından biri olan 

Organizasyonel GeliĢim Uzmanlığı iĢinin iĢ değerleme sonuçlarına göre, en yüksek 

puan sorun çözme faktöründe çıkmıĢ olup onu sırasıyla sorun çözme ve sorumluluk 

faktörleri izlemektedir. Toplam puan ise 532‟dir.  
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Tablo 29: ĠK-Organizasyonel GeliĢim Uzmanı iĢ değerleme tablosu 

 
ĠK-Organizasyonel GeliĢim Uzmanı 

  Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 132 

230 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 53 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 45 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 67 
155 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 88 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 47 
147 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 100 

ĠĢin Puanı 532 
 

Ġnsan kaynakları fonksiyonlarından biri olan bordro yönetimi iĢinin Tablo 

30‟daki iĢ değerleme sonuçlarına bakıldığında ise, bilgi beceri faktörünün puanının 

en yüksek çıktığı, sorumluluk faktörünün puanının ise sorun çözme 

faktörününkinden biraz daha fazla çıktığı görülmektedir. Bordro yönetimi içerik 

olarak mevzuata dayalı iĢlemlerin uygulamasını içeren ve mali sorumluluğu yüksek 

olan bir fonksiyon olduğundan sorumluluk faktörünün sorun çözme faktörünün 

puanından yüksek çıkması olasıdır. Toplam puan 451‟dir. 

Tablo 30: ĠK-Bordro Uzmanı iĢ değerleme tablosu 

 
Ġnsan Kaynakları-Bordro Uzmanı 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 132 

193 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 33 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 28 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 40 
128 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 88 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 47 
130 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 83 

ĠĢin Puanı 451 
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Ġnsan kaynakları fonksiyonlarından puantaj (izin ve devamsızlık durumlarının 

kontrolü) iĢinin iĢ değerleme sonuçları ise Tablo 31‟de gösterilmektedir. Buna göre, 

bilgi beceri faktörünün puanı en yüksek çıkarken, sorun çözme faktör puanı 

sorumluk faktör puanından yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan 385‟dir. 

Tablo 31: ĠK-Puantör iĢ değerleme tablosu 

 
Ġnsan Kaynakları-Puantör 

  Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 96 

151 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 27 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 28 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 33 
121 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 88 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 47 
113 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 66 

ĠĢin Puanı 385 
 

Proses Bölümü 

Proses Departmanı Ģirketin fiziksel kaynaklarını oluĢturan makine ve 

teçhizatın artan bir verimlilik içinde çalıĢması için gerekli yatırımların planlanması ve 

gerçekleĢtirilmesi, değiĢen Ģartlara uygun üretim ve malzeme akıĢ sistemlerinin 

modernizasyonu, proseslerin planlanması vb. iĢler içermektedir. 

Proses Müdürlüğü iĢinin iĢ değerleme sonuçları ise Tablo 32‟de 

gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri faktörünün puanı en yüksek çıkarken, sorun 

çözme faktör puanı sorumluk faktör puanından yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 

881‟dir. 
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Tablo 32: Proses Müdürü iĢ değerleme tablosu 

 
Proses Müdürü 

  Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 227 

345 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 73 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 45 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 93 
280 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 187 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 73 
256 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 183 

ĠĢin Puanı 881 
 

Proses Takım Liderliği iĢinin iĢ değerleme sonuçları ise Tablo 33‟te 

gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri faktörünün puanı en yüksek çıkarken, sorun 

çözme faktör puanı sorumluk faktör puanından yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 

721‟dir. 

Tablo 33: Proses Takım Lideri iĢ değerleme tablosu 

 
Proses Takım Lideri 

  Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 204 

288 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 73 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 11 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 93 
247 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 154 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 53 
186 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 721 
 

Proses Mühendisliği iĢinin iĢ değerleme sonuçları ise Tablo 34‟te 

gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri faktörünün puanı en yüksek çıkarken, sorun 

çözme faktör puanı sorumluk faktör puanından yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 

542‟dir. 
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Tablo 34: Proses Mühendisi iĢ değerleme tablosu 

 
Proses Mühendisi 

  Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 168 

232 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 53 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 11 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 73 
194 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 121 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 33 
116 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 83 

ĠĢin Puanı 542 
 

Satınalma Bölümü 

Satınalma Bölümü‟nde yürütülen temel faaliyetler; satın alınacak malzeme ve 

hizmetler için uygun koĢullar ve fiyat belirleme, maliyet düĢürme çalıĢmaları, yan 

sanayi firmaları geliĢtirme, piyasadaki fiyat hareketlerini inceleyerek parça fiyat 

analiz ve artıĢ yüzde oranları ile uygulanan fiyatlar için istatistiki bilgileri toplama ve 

değerlendirme vb.dir.  

Satınalma Müdürlüğü iĢinin iĢ değerleme sonuçları Tablo 35‟te 

gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri faktörünün puanı en yüksek çıkarken, 

sorumluluk faktör puanı sorun çözme faktör puanından yüksek çıkmıĢtır. Toplam 

puan ise 740‟dır. 
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Tablo 35: Satınalma Müdürü iĢ değerleme tablosu 

 
Satınalma Müdürü 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 204 

307 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 53 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 50 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 53 
207 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 154 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 93 
226 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 740 
 

Satınalma Mühendisliği iĢinin iĢ değerleme sonuçları ise Tablo 36‟da 

gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri faktörü ile sorumluluk faktörü arasında çok 

fazla puan farkı bulunmamaktadır ve sorumluluk faktör puanı sorun çözme faktör 

puanından yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 557‟dir. 

Tablo 36: Satınalma Mühendisi iĢ değerleme tablosu 

 
Satınalma Mühendisi 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 132 

210 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 33 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 45 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 53 
141 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 88 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 73 
206 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 557 
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Satış Bölümü 

SatıĢ Bölümü‟nde, merkezi Almanya‟da bulunan Teknik SatıĢ Ofisi‟ne paralel 

olarak mevcut/yeni piyasalar, teknoloji liderleri ve yerel üreticiler için müĢteri 

aksiyonları ve müĢteri stratejileri sağlamak vb. faaliyetler yapılmaktadır.  

SatıĢ Müdürlüğü iĢinin iĢ değerleme sonuçları Tablo 37‟de gösterilmektedir. 

Buna göre, bilgi beceri faktörünün puanı en yüksek çıkarken, aralarında çok yüksek 

puan farkı bulunmamakla birlikte sorun çözme faktör puanı sorumluluk faktör 

puanından yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 849‟dur. 

Tablo 37: SatıĢ Müdürü iĢ değerleme tablosu 

 
SatıĢ Müdürü 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 215 

340 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 80 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 45 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 80 
256 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 176 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 87 
253 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 166 

ĠĢin Puanı 849 
 

SatıĢ Mühendisliği iĢinin iĢ değerleme sonuçları Tablo 38‟de gösterilmektedir. 

Buna göre, bilgi beceri faktörünün puanı ile sorumluluk faktör puanı birbirine yakın 

çıkmıĢ olup, artan puan sıralamasına göre sıralama; bilgi beceri, sorumluluk, sorun 

çözme puanı Ģeklindedir. Toplam puan ise 650‟dir. 
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Tablo 38: SatıĢ Mühendisi iĢ değerleme tablosu 

 
SatıĢ Mühendisi 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 144 

238 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 60 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 34 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 60 
192 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 132 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 87 
220 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 650 

 

Muhasebe-Finans Bölümü 

Muhasebe-Finans Bölümü‟nde finansman, muhasebe, kontrol ve orta derece 

karmaĢık diğer finansman muhasebesi fonksiyonları uygulanmaktadır. 

Muhasebe-Finans Müdürlüğü iĢinin iĢ değerleme sonuçları Tablo 39‟da 

gösterilmektedir. Buna göre, puanı en yüksek çıkan faktör bilgi beceri faktörüdür, 

sorun çözme faktörünün puanı ise sorumluluk faktörününkinden yüksek çıkmıĢtır. 

Toplam puan ise 754‟dür. 

Tablo 39: Muhasebe-Finans Müdürü iĢ değerleme tablosu 

 
Muhasebe-Finans Müdürü 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 215 

327 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 67 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 45 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 80 
234 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 154 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 93 
193 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 100 

ĠĢin Puanı 754 
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Finans Uzmanı Ģirketin programları ve sistemlerine uygun olarak yöneticisinin 

rehberliği altında ve onayı ile paranın muhafaza edilmesinden ve her türlü 

ödemelerin yapılmasından sorumludur. ĠĢ değerleme sonuçları Tablo 40‟da 

gösterilmektedir. Puanlar faktörlere göre karĢılaĢtırıldığında, bilgi beceri faktörünün 

puanı en yüksek çıkmıĢ olup sorun çözme puanı ise sorumluluk puanından yüksek 

çıkmıĢtır. Toplam puan ise 450‟dir. 

Tablo 40: Finans Uzmanı iĢ değerleme tablosu 

 
Finans Uzmanı 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 132 

189 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 40 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 17 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 67 
155 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 88 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 73 
106 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 33 

ĠĢin Puanı 450 
 

Muhasebe Uzmanı Ģirketin prosedürleri, programları ve sistemlerine uygun 

olarak muhasebe kayıtlarının tutulmasına, Ģirket alacaklarının fatura edilmesine 

yardımcı olmaktan sorumludur. ĠĢ değerleme sonuçları Tablo 41‟de gösterilmektedir. 

Puanlar faktörlere göre karĢılaĢtırıldığında, bilgi beceri faktörünün puanı en yüksek 

çıkmıĢ olup sorun çözme puanı ise sorumluluk puanından yüksek çıkmıĢtır. Toplam 

puan ise 435‟dir. 
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Tablo 41: Muhasebe Uzmanı iĢ değerleme tablosu 

 
Muhasebe Uzmanı 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 120 

171 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 40 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 11 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 60 
148 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 88 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 33 
116 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 83 

ĠĢin Puanı 435 
 

Bakım Bölümü 

Bakım Müdürü‟nün görev ve sorumlulukları; üretimdeki tüm süreçlerin düzgün 

bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamak, iĢ sağlığı, güvenliği ve çevre korumaya iliĢkin 

olarak yerine getirilmesi gereken tüm koĢullara yönelik olarak teknik sistemlerin 

yüksek derecede bir elveriĢliliğe sahip olmalarını sağlamak ve planlanan kalitelerin 

ve üzerinde mutabakata varılan maliyet düzeylerinin karĢılandığından emin olmaktır. 

ĠĢ değerleme sonuçları Tablo 42‟de gösterilmektedir. Puanlar faktörlere göre 

karĢılaĢtırıldığında, bilgi beceri puanı ile sorumluluk puanı birbirine yakın çıkmıĢ olup 

bilgi beceri puanı daha yüksektir. Sorun çözme puanı ise en düĢük çıkmıĢtır. Toplam 

puan ise 723‟dür. 

Tablo 42: Bakım Müdürü iĢ değerleme tablosu 

Bakım Müdürü 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 180 

298 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 73 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 45 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 73 
172 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 99 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 87 
253 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 166 

ĠĢin Puanı 723 
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Bakım Mühendisi bakım bölümünün genel programları ve prosedürleri içinde 

ana hatlarla belirtilen hususlarda,  imalatın sürekliliğini sağlamak için tesis ve 

makinaların aktif durumda olmasını sağlamaktan sorumludur. ĠĢ değerleme sonuçları 

Tablo 43‟te gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri puanı diğer faktörlere göre daha 

yüksek çıkarken, sorun çözme ile sorumluluk puanı arasında çok fazla fark ortaya 

çıkmamıĢtır. Toplam puan ise 537‟dir. 

Tablo 43: Bakım Mühendisi iĢ değerleme tablosu 

 
Bakım Mühendisi 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 132 

210 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 67 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 11 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 73 
161 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 88 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 73 
166 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 93 

ĠĢin Puanı 537 
 

Bakım Teknisyeni iĢ değerleme sonuçları Tablo 44‟te gösterilmektedir. Buna 

göre, bilgi beceri puanı diğer faktörlere göre daha yüksek çıkarken, sorun çözme 

puanı sorumluluk puanından fazladır. Toplam puan ise 398‟dir. 

Tablo 44: Bakım Teknisyeni iĢ değerleme tablosu 

 
Bakım Teknisyeni 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 96 

154 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 47 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 11 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 88 
141 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 53 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 53 
103 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 50 

ĠĢin Puanı 398 
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Ürün Geliştirme Bölümü 

Ürün GeliĢtirme Müdürü; teknoloji, ürün geliĢtirme, mühendislik ve çeĢitli 

prosesler ile ürünlerin testleri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. ĠĢ değerleme 

sonuçları Tablo 45‟te gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri puanı diğer faktörlere 

göre daha yüksek çıkarken, sorun çözme puanı sorumluluk puanından fazladır. 

Toplam puan ise 771‟dir. 

Tablo 45: Ürün GeliĢtirme Müdürü iĢ değerleme tablosu 

 
Ürün GeliĢtirme Müdürü 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 204 

317 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 73 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 40 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 80 
234 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 154 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 87 
220 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 771 
 

Ürün GeliĢtirme Takım Lideri‟nin baĢlıca görev ve sorumlulukları;  yapılması 

tasarlanan ve planlanan yeni ürün üretimlerinin varsa lisansör iĢbirliği suretiyle seri 

üretime geçene kadar olan tasarım sürecini baĢlatmak ve yönetmek ve ürün 

geliĢtirme mühendislerinin istenilen kalitede, standartlarda, en verimli ve tasarruf 

sağlayacak Ģekilde çalıĢmalarını sağlamak ve kontrol etmektir. ĠĢ değerleme 

sonuçları Tablo 46‟da gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri puanı diğer faktörlere 

göre daha yüksek çıkarken, sorumluluk puanı sorun çözme puanından fazladır. 

Toplam puan ise 661‟dir. 
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Tablo 46: Ürün GeliĢtirme Takım Lideri iĢ değerleme tablosu 

 
Ürün GeliĢtirme Takım Lideri 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 156 

256 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 60 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 40 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 67 
199 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 132 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 73 
206 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 661 
 

Ürün GeliĢtirme Mühendisi, yapılması tasarlanan ve planlanan yeni üretimlerin 

varsa lisansör iĢbirliği suretiyle seri imalata geçene kadar olan mühendislik 

çalıĢmalarını istenilen kalitede, en verimli ve tasarruf sağlayacak Ģekilde yerine 

getirmekten sorumludur. ĠĢ değerleme sonuçları Tablo 47‟de gösterilmektedir. Buna 

göre, bilgi beceri puanı diğer faktörlere göre daha yüksek çıkarken, sorun çözme 

puanı ile sorumluluk puanı arasında çok fazla fark çıkmamıĢtır. Toplam puan ise 

592‟dir. 

Tablo 47: Ürün GeliĢtirme Mühendisi iĢ değerleme tablosu 

 
Ürün GeliĢtirme Mühendisi 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 144 

225 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 53 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 28 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 60 
181 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 121 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 53 
186 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 592 
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Teknik Ressam yapılması tasarlanan yeni ürünlerin resimlerini çizmek, 

malzeme listelerini ve ürün ağaçlarını hazırlamaktan sorumludur. ĠĢ değerleme 

sonuçları Tablo 48‟de gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri puanı diğer faktörlere 

göre daha yüksek çıkarken, sorun çözme puanı ile sorumluluk puanı arasında çok 

fazla fark çıkmamıĢtır. Toplam puan ise 389‟dur. 

Tablo 48: Teknik Ressam iĢ değerleme tablosu 

 
Teknik Ressam 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 108 

152 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 33 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 11 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 33 
121 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 88 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 33 
116 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 83 

ĠĢin Puanı 389 
 

Kalite Bölümü 

Kalite Bölümü, ürünler ve prosesler için uygun kalite güvence sağlamak, kalite 

güvence sistemleri, metotları ve stratejileri geliĢtirerek ve otomotiv sanayinin 

taleplerini yerine getirerek kalite güvencesini izlemek ve iyileĢtirmek faaliyetlerinden 

sorumludur.  

Kalite Müdürü iĢ değerleme sonuçları Tablo 49‟da gösterilmektedir. Buna göre, 

bilgi beceri puanı diğer faktörlere göre yüksek çıkarken, sorumluluk faktörü sorun 

çözme faktöründen daha yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 764‟tür. 
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Tablo 49: Kalite Müdürü iĢ değerleme tablosu 

 
Kalite Müdürü 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 180 

293 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 73 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 40 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 80 
212 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 132 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 93 
259 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 166 

ĠĢin Puanı 764 
 

Kalite Mühendisi iĢ değerleme sonuçları Tablo 50‟de gösterilmektedir. Buna 

göre, bilgi beceri puanı diğer faktörlere göre yüksek çıkarken, sorumluluk faktörü 

sorun çözme faktöründen daha yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 614‟tür. 

Tablo 50: Kalite Mühendisi iĢ değerleme tablosu 

 
Kalite Mühendisi 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 168 

256 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 60 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 28 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 53 
152 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 99 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 73 
206 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 614 
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Lojistik Bölümü 

Lojistik Bölümü, lojistikler konseptinin ve bütün ürün bölümü standartlarının 

yerinde uygulanması, lojistik ile ilgili tüm konularda müĢteri desteği, müĢterilere 

tarihlerinde ve doğru miktarlarda tedarik yapmak amacıyla tüm tedarik zincirini 

kontrol etmek faaliyetlerinden sorumludur.  

Lojistik Müdürü iĢ değerleme sonuçları Tablo 51‟de gösterilmektedir. Buna 

göre, bilgi beceri puanı diğer faktörlere göre yüksek çıkarken, sorun çözme faktörü 

sorumluluk faktöründen daha yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 744‟tür. 

Tablo 51: Lojistik Müdürü iĢ değerleme tablosu 

 
Lojistik Müdürü 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 204 

317 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 73 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 40 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 67 
221 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 154 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 73 
206 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 744 
 

Lojistik Takım Lideri iĢ değerleme sonuçları Tablo 52‟de gösterilmektedir. Buna 

göre, bilgi beceri puanı diğer faktörlere göre yüksek çıkarken, sorun çözme faktörü 

sorumluluk faktöründen daha yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 659‟dur. 
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Tablo 52: Lojistik Takım Lideri iĢ değerleme tablosu 

 
Lojistik Takım Lideri 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 168 

261 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 53 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 40 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 73 
205 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 132 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 60 
193 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 659 

 

Lojistik Mühendisi iĢ değerleme sonuçları Tablo 53‟te gösterilmektedir. Buna 

göre, bilgi beceri puanı diğer faktörlere göre yüksek çıkarken, sorumluluk faktörü 

sorun çözme faktöründen daha yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 534‟tür. 

Tablo 53: Lojistik Mühendisi iĢ değerleme tablosu 

 
Lojistik Mühendisi 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 132 

207 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 47 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 28 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 53 
141 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 88 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 53 
186 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 133 

ĠĢin Puanı 534 
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CEO-Genel Müdür 

Genel Müdür, müĢterilerle ve koordine edilmiĢ yıllık planla kabul edilmiĢ 

Ģartlara uyumlu olarak ortak Ģirketin karını ve üretimini emniyete almak, kabul 

edilmiĢ anlaĢmalar ve Ģartlara bağlı olarak ulusal/uluslararası müĢterilerle en iyi 

Ģekilde ilgilenmek, ulusal kanunlar ve Ģirketin iç tüzüğüne uygun olarak ortak 

Ģirketlerin ticari liderliğini garanti altına almak, Ģirketi yerel organizasyonlarda temsil 

etmek faaliyetlerinden sorumludur.  

ĠĢ değerleme sonuçları Tablo 54‟de gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri 

puanı diğer faktörlere göre yüksek çıkarken, sorumluluk faktörü sorun çözme 

faktöründen daha yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 971‟dir. 

Tablo 54: CEO-Genel Müdür iĢ değerleme tablosu 

 
CEO-Genel Müdür 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 239 

384 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 100 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 45 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 100 
287 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 187 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 100 
300 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 200 

ĠĢin Puanı 971 
 

CTO-Teknik Yönetim Direktörü 

Teknik Yönetim Direktörü fabrikadaki üretim, proses, lojistik, bakım ve Ar-Ge 

bölümlerinin yönetilmesinden, strateji planlarını CEO ve Merkez Bölümler ile 

koordineli Ģekilde oluĢturmaktan sorumludur. 

ĠĢ değerleme sonuçları Tablo 55‟te gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri 

puanı diğer faktörlere göre yüksek çıkarken, sorun çözme faktörü sorumluluk 

faktöründen daha yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 893‟tür. 
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Tablo 55: CTO-Teknik Yönetim Direktörü iĢ değerleme tablosu 

 
CTO-Teknik Yönetim Direktörü 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 239 

377 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 93 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 45 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 87 
263 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 176 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 87 
253 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 166 

ĠĢin Puanı 893 
 

CFO-Mali İşler Direktörü 

Mali ĠĢler Direktörü fabrikadaki finans-muhasebe, insan kaynakları-idari iĢler 

ve satınalma bölümlerinin yönetilmesinden, strateji planlarını CEO ve Merkez 

Bölümler ile koordineli Ģekilde oluĢturmaktan sorumludur. 

ĠĢ değerleme sonuçları Tablo 56‟da gösterilmektedir. Buna göre, bilgi beceri 

puanı diğer faktörlere göre yüksek çıkarken, sorun çözme faktörü sorumluluk 

faktöründen daha yüksek çıkmıĢtır. Toplam puan ise 893‟tür. 

Tablo 56: CFO-Mali ĠĢler Direktörü iĢ değerleme tablosu 

 
CFO-Mali ĠĢler Direktörü 

Faktörler Puan Toplam Puan 

1. Bilgi Beceri (%40) 

1.1. Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim (%25) 239 

371 1.2. Yönetim Becerisi (%10) 87 

1.3. Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler (%5) 45 

2. Sorun Çözme (%30) 

2.1. Sorun Çözmede Özerklik (%10) 87 
263 

2.2. Karar Vermede Ġnsiyatif Kullanma %20) 176 

3. Sorumluluk (%30) 

3.1. Parasal Sorumluluk Düzeyi (%10) 93 
259 

3.2. Sonuçlardan Sorumluluk Düzeyi (%20) 166 

ĠĢin Puanı 893 
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4.3. ĠĢ Değerleme Uygulaması Sonucunda Elde Edilen 

Veriler 

ĠĢ değerleme uygulamasının yapıldığı örnek iĢletmede değerlendirilen 33 tane 

iĢin aldığı puanlar ve bu puanlara göre yapılan sıralama Tablo 57‟de 

gösterilmektedir.  

OluĢturulan iĢ değerleme ölçeğine göre maksimum puan 1000 olarak 

belirlenmiĢ ve ağırlıklandırılmıĢ faktörlere göre iĢlerin aldıkları puanlar 

hesaplanmıĢtır. Buna göre, en yüksek puanı alan iĢ Genel Müdür pozisyonudur ve 

puanı 971‟dir. En düĢük puanı ise üretim-ofis elemanı iĢi almıĢtır, puanı ise 243‟tür.  

Tablo 57: Değerlendirilen iĢlerin puanlarının sıralaması 

SN ĠĢ Puan 

1 CEO-Genel Müdür 971 

2 CTO-Teknik Yönetim Direktörü 893 

3 CFO-Mali ĠĢler Direktörü 893 

4 Proses Müdürü 881 

5 SatıĢ Müdürü 872 

6 Üretim Müdürü 842 

7 Ürün GeliĢtirme Müdürü 771 

8 Kalite Müdürü 764 

9 ĠK Müdürü 759 

10 Muhasebe-Finans Müdürü 754 

11 Lojistik Müdürü 744 

12 Satınalma Müdürü 740 

13 Bakım Müdürü 723 

14 Proses Takım Lideri 721 

15 Ürün GeliĢtirme Takım Lideri 661 

16 Lojistik Takım Lideri 659 

17 SatıĢ Mühendisi 650 

18 Kalite Mühendisi 614 

19 Üretim Mühendisi 606 

20 Ürün GeliĢtirme Mühendisi 592 

21 Satınalma Mühendisi 557 

22 Proses Mühendisi 542 

23 Bakım Mühendisi 537 

24 Lojistik Mühendisi 534 

25 Vardiya Amiri 532 

26 ĠK-Organizasyonel geliĢim U. 532 

27 ĠK-Bordro Uzmanı 451 
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28 Finans Uzmanı 450 

29 Muhasebe Uzmanı 435 

30 Bakım Teknisyeni 398 

31 Teknik Ressam 389 

32 ĠK-Puantaj 385 

33 Üretim-Ofis Elemanı 243 
 

ġekil 10‟da puanların oluĢturduğu seri noktalarının grafiği gösterilmiĢtir. Yatay 

eksende iĢler, düĢey eksende ise puanlar sıralanmıĢtır. Grafikteki eğri uygulamada 

değerlendirilen iĢlerin aldıkları puanların diziliĢini göstermektedir. Grafikteki çizginin 

düz ya da eğri olması durumuna bakılarak,  yani grafikteki kırılma noktaları dikkate 

alınarak puan aralıklarının üst ve alt limitleri belirlenebilir. Çizginin düz olduğu yerde 

bulunan noktalar, yani puanlar aynı sınıfta toplanabilir. Böylece bazen grafikle sınıf 

sayısı kırılma noktalarından hareketle belirlenebilir. Buna göre grafikteki kırılma 

noktalarına bakıldığında 8 tane sınıf oluĢtuğu görülmektedir.  

 

ġekil 10: Değerlendirilen iĢlerin puanlarının dizilimini gösteren grafik 

 

ġekil 11, ġekil 10‟daki kırılma noktalarında yer alan puanların detaylı gösterimi 

için verilmiĢtir. Değerlendirilen iĢlerin aldıkları puanların grafik üzerinde tek tek 

sıralanıĢını göstermektedir. Grafikte yatay eksende 33 adet iĢ, dikey eksende iĢlerin 

puanları yer almaktadır. Grafiğe göre örneğin, iki tane iĢin 893 puan aldığı 

görülmektedir. Bu durumda bu iĢler aynı sınıf içinde toplanacaktır. Ayrıca 537, 534, 

532 puan alan iĢler de grafikte düz çizgiye paralel Ģekilde sıralandığından bu iĢler de
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aynı sınıf içinde yer almaktadırlar.  841 puan ve 721 puan arasındaki grup geniĢ bir 

düz çizgi oluĢturduğundan istendiği takdirde 2 sınıfa ayrılabilir.  

 

ġekil 11: Değerlendirilen iĢlerin puanlarının grafiği 

 

Sınıf puan aralığı baĢka bir yöntem olarak, maksimum puandan minimum 

puan çıkarılıp, olması istenilen sınıf sayısına bölündüğünde de hesaplanarak 

bulunabilir. Puan aralıklarını hesaplamada bunun gibi baĢka yöntemler de 

mevcuttur; ancak bu çalıĢmada puan aralıkları grafikteki kırılma noktalarından 

hareketle oluĢturulmuĢtur. 

Grafikteki kırılma noktaları dikkate alınarak toplam 8 tane sınıf 

oluĢturulmuĢtur. ĠĢ değerleme sonucunda elde edilen minimum puan olan 243 

puandan daha az puanlar olabileceği için 1 sınıf daha oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan 

bu sınıfın puan aralığı ise 243 puan ve altı olarak tanımlanmıĢtır. Böylece Tablo 

58‟de gösterildiği gibi toplam 9 tane sınıf oluĢturulmuĢtur. Örneğin, 1000 puan ile 

894 puan arasında bir puan alan iĢler 9. sınıfa girmektedir. 8. sınıfta yer alan iĢler 

ise 893 puan ile 842 puan arasında bir değer alabilir. 
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Tablo 58: Puan aralıklarına göre oluĢturulan sınıflar 

Puan Aralığı  Sınıf 

1000-894 9 

893-842 8 

841-721 7 

720-592 6 

591-532 5 

531-435 4 

434-385 3 

384-243 2 

243 puan ve altı 1 

 

Tablo 59‟da ise Tablo 58‟de belirtilen sınıflar temel alınarak değerlendirilen 

iĢlerin ait oldukları sınıflar belirlenmiĢ ve gösterilmiĢtir. Buna göre en fazla puan alan 

iĢ 9. sınıfta, en az puan alan iĢ ise 2. sınıfta yer almaktadır. 

Tablo 59: Değerlendirilen iĢlerin sınıflarının belirlenmesi 

SN ĠĢ Puan Sınıf 

1 CEO-Genel Müdür 971 9 

2 CTO-Teknik Yönetim Direktörü 893 

8 

3 CFO-Mali ĠĢler Direktörü 893 

4 Proses Müdürü 881 

5 SatıĢ Müdürü 849 

6 Üretim Müdürü 842 

7 Ürün GeliĢtirme Müdürü 771 

7 

8 Kalite Müdürü 764 

9 Ġnsan Kaynakları Müdürü 759 

10 Muhasebe-Finans Müdürü 754 

11 Lojistik Müdürü 744 

12 Satınalma Müdürü 740 

13 Bakım Müdürü 723 

14 Proses Takım Lideri 721 

15 Ürün GeliĢtirme Takım Lideri 661 

6 

16 Lojistik Takım Lideri 659 

17 SatıĢ Mühendisi 650 

18 Kalite Mühendisi 614 

19 Üretim Mühendisi 606 

20 Ürün GeliĢtirme Mühendisi 592 
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21 Satınalma Mühendisi 557 

5 

22 Proses Mühendisi 542 

23 Bakım Mühendisi 537 

24 Lojistik Mühendisi 534 

25 Vardiya Amiri 532 

26 ĠK-Organizasyonel GeliĢim U. 532 

27 ĠK-Bordro Uzmanı 451 

4 28 Finans Uzmanı 450 

29 Muhasebe Uzmanı 435 

30 Bakım Teknisyeni 398 

3 31 Teknik Ressam 389 

32 ĠK-Puantaj 385 

33 Üretim-Ofis Elemanı 243 2 

Tablo 59‟a göre, değerlendirilen iĢlerden yalnızca Genel Müdür iĢi 9. sınıfta 

yer almaktadır. 8. sınıfta yer alan iĢler ise Teknik Yönetim Direktörü ve Mali ĠĢler 

Direktörü olmak üzere 2 tane direktörlük seviyesinde iĢ ile Proses Müdürü, Üretim 

Müdürü, SatıĢ Müdürü pozisyonlarıdır. ġirket yapısı ve hangi iĢlerin önemli olduğuna 

dair çalıĢan algısı göz önünde bulundurulduğunda sonucun bu Ģekilde çıkması 

muhtemeldir; çünkü Proses Müdürlüğü iĢi de üretimdeki diğer proseslerin 

denetlenmesini ve verimlilik içinde çalıĢmasını gerektirdiğinden direktörlük 

seviyesindeki diğer iki iĢ kadar önem ve güçlük bakımından değerlidir. Aynı Ģekilde, 

SatıĢ Müdürü ve Üretim Müdürü iĢleri de 8. sınıfta toplanmıĢ olan iĢlerdir.  

Bir iĢletmenin kuruluĢ amacının mal ve hizmeti üretmek ve satmak, böylece kar elde 

etmek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, satıĢ ve üretim iĢletme için temel 

faaliyetler olduğundan bu iki iĢin puanının yüksek çıkması ve aynı sınıfta 

toplanmaları mümkündür.304 

Ürün GeliĢtirme Müdürü, Kalite Müdürü, Ġnsan Kaynakları Müdürü, Muhasebe-

Finans Müdürü, Lojistik Müdürü, Satınalma Müdürü, Bakım Müdürü, Proses Takım 

Lideri iĢleri aynı sınıf içerisinde toplanmıĢ olup 7. sınıfta yer almaktadır. Ek 2‟de yer 

alan AB ġirketi‟nin organizasyon Ģeması incelendiğinde, pozisyonların direktör, 

müdür, takım lideri, mühendis olarak hiyerarĢik olarak sıralandığı görülmektedir. 

Proses Müdürü iĢi ile direktörlük seviyesindeki iĢler aynı sınıfta yer aldığı gibi, 

                                                             
304

 Ülgen, Mirze, a.g.e., s.20 



Düzeltme                                                                                                                                              131 
 

Proses Takım Lideri iĢinin müdür seviyesindeki iĢlerle beraber aynı sebepler 

nedeniyle aynı sınıfta çıkması mümkündür.  

Ürün GeliĢtirme Takım Lideri, Lojistik Takım Lideri, SatıĢ Mühendisi, Kalite 

Mühendisi, Üretim Mühendisi, Ürün GeliĢtirme Mühendisi iĢleri aynı sınıfta toplanmıĢ 

olup 6. sınıfta yer almaktadır. 

Satınalma Mühendisi, Proses Mühendisi, Bakım Mühendisi, Lojistik 

Mühendisi, Vardiya Amiri, ĠK-Organizasyonel GeliĢim Uzmanı iĢleri aynı sınıfta 

toplanmıĢ olup 5. sınıfta yer almaktadır. 

ĠK-Bordro Uzmanı, Finans Uzmanı, Muhasebe Uzmanı iĢleri aynı sınıfta 

toplanmıĢ olup 4. sınıfta yer almaktadır.  

Bakım Teknisyeni, Teknik Ressam, ĠK-Puantör iĢleri aynı sınıfta toplanmıĢ 

olup 3. sınıfta yer almaktadır. 

Üretim-Ofis Elemanı iĢi ise 2. sınıfta yer alan tek iĢtir. 

ĠĢ değerleme planının uygulanması sonucunda istikrarlı bir sonuç elde 

edilmiĢtir. Bu planın beklenen Ģekilde ölçüldüğü, tutarlı bir sonuç ortaya çıktığı 

gözlemlenmiĢtir. AB ġirketi‟nin iĢ değerleme öncesi mevcut iĢ sınıfı 20 tanedir. ĠĢ 

değerleme sonucunda ortaya çıkan iĢ sınıfları ise 12 tanedir. Sınıf sayısı farklı 

olmasına rağmen, sınıflar arasındaki sıralamalar karĢılaĢtırıldığında iĢ değerleme 

sonucu ortaya çıkan iĢ sınıflarının gerçekçi sonuçlar ortaya koyduğu söylenebilir. ĠĢ 

sınıfları pozisyon gruplarına göre kendi içlerinde tutarlı dağılım göstermiĢtir. 

Örneğin, Ürün GeliĢtirme Müdürü pozisyonunun puanının Ürün GeliĢtirme Takım 

Lideri‟ninkinden, Ürün GeliĢtirme Takım Lideri pozisyonunun puanının Ürün 

GeliĢtirme Mühendisi pozisyonunkinden yüksek puan alması tutarlılığın bir 

göstergesidir. 

Pozisyonlar arası göreceli farklılıklara göre aldıkları puanlar ve sınıflar 

karĢılaĢtırıldığında ise sonuçların birbirine benzer özellik gösterdiği söylenebilir. AB 

ġirketi‟nin mevcut tüm müdür pozisyonları aynı iĢ sınıfına girmektedir. ĠĢ değerleme 

sonucu ortaya çıkan duruma göre ise, bazı müdür pozisyonları (SatıĢ Müdürü, 
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Üretim Müdürü, Proses Müdürü) iki tane direktörlük pozisyonuyla aynı sınıfa 

girmiĢtir. 

AB ġirketi‟nin mevcut puan sıralamasına göre en düĢük puanı alan iĢ ĠK-

Puantaj iĢi olmasına rağmen, iĢ değerleme sonucunda en düĢük puanı alan iĢ 

Üretim-Ofis Elemanı iĢidir. ĠĢ değerleme sonrasında yapılan sıralamada ĠK-Puantaj 

iĢi Üretim-Ofis Elemanı iĢinden bir yukarı sınıfta yer almaktadır. Dolayısıyla birbirine 

yakın sonuçlar ortaya çıkmıĢtır.  

ĠĢ değerleme sonucunda çıkan en yüksek puan alan iĢler ile AB ġirketi‟nin 

mevcut en yüksek puanlı iĢleri aynı olup, bu iĢler Teknik Yönetim Direktörü ve Mali 

ĠĢler Direktörü pozisyonlarıdır.  

Takım lideri pozisyonları kendi aralarında kıyaslandığında, Proses Takım 

Lideri pozisyonu diğer takım lideri pozisyonlarından yüksekte sıralanmıĢtır. Proses 

Takım Lideri pozisyonundan sonra sıralamada, Ürün GeliĢtirme Takım Lideri ve 

Lojistik Takım Lideri pozisyonları gelmektedir. ĠĢlerin yapısı ve niteliği bakımından 

ortaya çıkan sonuçlar tutarlıdır. 

ĠĢ değerleme süreci öncesinde değerlemenin nasıl yapılacağı, hangi amaçla 

yapıldığı ve sonuçların hangi alanda değerlendirileceği ile ilgili bilgi verilmiĢtir, 

böylece subjektiflik ve değerleme önyargıları azaltılmaya çalıĢılmıĢtır. Değerleme 

sonuçlarının Ģirketle ilgili kararlarda kullanılmayacağının belirtilmesi çalıĢmaya 

duyulan güvenin artmasını ve soruların daha açık bir biçimde yanıtlanmasını 

sağlamıĢtır. Ancak yine de tüm iĢlerin değerleme bittikten ve sonuçlar ortaya 

çıkarıldıktan sonra mevcut iĢ tanımlarından yararlanarak sonuçlar tekrar gözden 

geçirilmiĢtir. Örneğin bir iĢin gerektirdiği iliĢki düzeyi nedir, iĢ hangi bilgi-becerileri ve 

özel bilgileri içermektedir, iĢi yapan kiĢinin sorumlulukları nelerdir ve alt bağlantıları 

kimlerdir, yönetim alanının geniĢliği ne kadardır vb. soruların yanıtlarını doğrulamak 

için iĢ tanımlarından yararlanmak tutarlı sonuçlar elde edilmesini sağlamıĢtır. Özetle, 

iĢ değerleme uygulamasının doğru sonuçlar sağladığı ve tutarlı olduğu söylenebilir. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

KüreselleĢmenin artmasıyla birlikte nitelikli iĢgücüne duyulan ihtiyacın artması 

iĢletmelerin yeni yönetim yaklaĢımlarını benimsemelerinde etkili olmuĢtur. Üretime 

katılan hammadde, sermaye, emek ve doğal kaynaklar girdilerinden emek faktörü 

verimlilik sağlamada öncü bir rol üstlenmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla, günümüz iĢ 

dünyasında iĢletmeler iĢgücünün nasıl daha etkin yönetilip aynı zamanda iĢletme 

giderlerini optimum bir düzeyde tutacakları ile daha fazla ilgilenmeye baĢlamıĢlardır. 

Bu noktada insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını uygulama ve geliĢtirme alanı 

büyük ölçüde geniĢlemiĢtir.  

Bir iĢletmede çalıĢanlara ödenen ücretlerin adil olmaması, çalıĢan 

motivasyonu üzerinde ücretlerin düĢük olmasından daha fazla olumsuz etkiye yol 

açmaktadır. Ücret yapısının objektif ölçütlere dayalı olması, ücret yönetiminin 

baĢarılı olmasının temel unsurudur. ĠĢ değerleme ise bu amaçla ücret yönetiminde 

yararlanılan bir tekniktir. ĠĢ değerleme, ücret yapısını oluĢturmada ve ücretleri 

belirlemede objektiflik sağlayarak tüm iĢlerin göreceli önem ve değerlerini ortaya 

çıkaran bir çalıĢmadır.  

ĠĢ değerleme, bir iĢletmede yer alan iĢlerle ilgili toplanan bilgilerden yola 

çıkarak iĢlerin göreceli önem ve güçlüklerinin belirlenmesi, iĢler arasındaki değer 

farklılıklarının ortaya konulması sürecidir. ĠĢ değerleme çalıĢması sonucunda iĢletme 

içi ücret adaletinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu tez çalıĢmasının birinci bölümünde ücret yönetimi konusu ele alınarak 

ücret ve ücret yönetimiyle ilgili temel kavramlara değinilmiĢ, ücret yönetimi genel bir 

bakıĢ açısıyla ele alınmıĢtır. Daha sonra ücret yapısının oluĢturulması süreci ve 

iĢletme ücret yapıları açıklanmıĢtır. Ġkinci bölümde ise, iĢ değerlemenin ücret 

yönetiminde yeri ve önemi, iĢ değerleme kavramı, iĢ değerlemenin tarihsel geliĢimi, 

iĢ değerleme süreci ve iĢ değerleme yöntemleri konuları ele alınmıĢtır. Son olarak, 

üçüncü bölümde iĢ değerleme ile ilgili bir uygulama yapılmıĢ ve yapılan bir iĢ 

değerleme uygulaması sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiĢtir. Bu 

uygulamaya göre, iĢlerin göreceli önem ve değerlerini ortaya çıkarmaya yarayan 

baĢlıca faktörler belirlenmiĢtir, bu faktörler; bilgi beceri, sorun çözme ve 

sorumluluktur. Ana faktörlerin alt faktörlere ayrılmasıyla birlikte toplam 7 faktör 
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belirlenmiĢtir. Faktörler belirlenirken daha çok ofis iĢlerini yerine getiren beyaz yakalı 

pozisyonlar baz alınmıĢtır. Faktörlerin belirlenmesinde genellikle tüm Ģirketlerdeki 

beyaz yakalı iĢleri göz önünde bulundurularak objektiflik sağlanması amaçlanmıĢtır. 

ĠĢ değerleme uygulaması ile otomotiv yan sanayi sektöründe yer alan bir Alman 

firmasında yer alan tüm beyaz yakalı iĢler değerlendirilmiĢtir. Önceden belirlenmiĢ 

faktörlere göre değerlendirilen iĢler aldıkları puanlara göre sıralanmıĢ ve 

gruplandırılmıĢtır. Elde edilen bu sonuçlardan ücret yönetiminde iç eĢitliği sağlamak 

için yararlanılabilir. Doğru bir ücret yönetimi için piyasa ücret araĢtırması yaparak 

mevcut ücretlerin piyasaya uyumunun belirlenmesi gerektiği söylenebilir. 

Değerleme öncesi iĢletmenin mevcut iĢ ve ücret yapısı ile karĢılaĢtırıldığında, 

iĢ değerleme uygulamasının tutarlı sonuçlar sağladığı ortaya çıkmıĢtır. Değerleme 

hatalarını önlemek için iĢleri değerleyecek olan değerleyicilere iĢ değerlemenin 

amacını, nasıl yapıldığını, hangi sonuçlar elde edileceğini anlatmanın önemli olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Sonuç olarak, elde edilen verilere göre çalıĢmanın tutarlı 

olduğu görülmüĢtür. 
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EK 1: ĠĢ Değerleme Planı

FAKTÖRLER

1. BĠLGĠ BECERĠ 

1-1 Mesleki Bilgi-Beceri,Deneyim Tanım: Uygulamalar, raporlamalar, uzmanlık gerektiren teknikler, makine ve teçhizatların kullanılabilmesi için gerekli olan bilgi ve beceri

1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece

Temel eğitimin yeterli olduğu 

ve/veya deneyim gerektirmeyen rutin 

ve tekrarlanan iĢler

ĠĢle ilgili belirli özel bir eğitim, 

uzmanlık bilgisi gerektirmeyen ya da 

deneyime gerek duyulmayan, iĢin 

yapılıĢ yöntemlerinin, talimatların ve 

iĢle ilgili uygulamaların çok kısa 

sürede iĢbaĢı eğitim ile 

öğrenilmesinin mümkün olduğu iĢler

ĠĢle ilgili temel bir eğitim, standart 

ofis iĢinin yerine getirilmesi için orta 

derecede uzmanlık bilgisi ya da 

deneyim gerektiren iĢler

ĠĢin yapılması için uzmanlık bilgisinin 

yanı sıra akademik eğitim ve iĢbaĢı 

eğitimi gerektiren, genellikle iyi 

tanımlanmıĢ, ancak ara sıra 

değiĢkenlik gösterebilen yöntem ve 

kurallara dayalı iĢler

ĠĢin yapılması için ileri derecede 

uzmanlık bilgisi, akademik ve 

profesyonel eğitimin yanı sıra uzun 

süreli iĢ deneyimi gerektiren, oldukça 

karmaĢık iĢ süreçleri içeren, 

prosedürlere dayalı iĢler

6. derece 7. derece

ĠĢin yapılması için mesleki ve 

yönetimsel alanda akademik bilginin 

yanı sıra, iĢin içeriğinde yer alan 

karmaĢık ve farklı uygulamaların 

hayata geçirilmesi için uzun süreli 

deneyim gerektiren iĢler

ĠĢin yapılması için mesleki ve 

yönetimsel alanda akademik bilgi ve 

kapsamlı iĢ deneyimi gerektiren, 

karmaĢık kavramları, 

prensipleri,prosedürleri anlamayı ve 

bunların yanı sıra yeni teori ve 

metotları kullanmayı gerekli kılan 

iĢler

1-2 Yönetim Becerisi  

1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece

Yapısı itibariyle çok benzer 

faaliyetleri yerine getirmeyi 

hedefleyen, baĢkalarının 

yönetiminden sorumlu olmayan iĢler

Yapısı itibariyle benzer faaliyetlerin 

yönetildiği ve benzer faaliyetlerin 

koordine edildiği iĢler

Yapısı itibariyle farklı ve çeĢitli 

faaliyetlerden oluĢan bir bölümün 

yönetildiği veya bu bölümün 

organizasyonun tümü ile 

koordinasyonunun sağlandığı iĢler

Önemli farklılıklar gösteren 

faaliyetlerden oluĢan kritik bir 

bölümün yönetildiği veya stratejik bir 

iĢlevin organizasyonun tümü ile  

koordinasyonunun sağlandığı iĢler

Bütün faaliyetlerin yönetimi ve 

koordinasyonundan sorumlu iĢler

1-3 Görevin Gerektirdiği ĠliĢkiler     

1. derece 2. derece 3. derece

Diğer çalıĢanlarla iletiĢimin sadece 

nezaket kuralları içinde gerçekleĢtiği 

ve iletiĢim kurma amacının yalnızca 

bilgi ve detayları almak ve iletmek 

olduğu iĢler

Diğer çalıĢanlarla iletiĢim kurma 

amacının, onlara bilgi aktarımında 

bulunarak mesleki veya teknik 

açıdan etkilemek olduğu, bu amaçla 

bu kiĢileri anlamanın ve ikna 

etmenin önemli sayıldığı iĢler

Diğer çalıĢanlarla iletiĢim kurma 

amacının iĢ hedeflerine ulaĢmak için 

onları etkilemek, geliĢtirmek ve 

güdülemek olduğu ve bu amaçla 

sonuçları elde etmenin çok önemli 

sayıldığı iĢler

ĠĢi beklenen performansla gerçekleĢtirerek, iĢ sonuçlarına etkin bir biçimde ulaĢılmasını sağlayabilmek için gerekli olan her türlü bilgi, beceri ve tecrübenin toplamıdır. 

Tanım: İşin çeşitli unsurlarını planlama, organize etme, yönlendirme ve entegre etme derecesini ölçer.

Tanım:  İşin yapılması için başkalarıyla kurulması gereken ilişki düzeyi



 
 

 

EK 1: ĠĢ Değerleme Planı (Devamı)

2. SORUN ÇÖZME     

2-1  Sorun Çözmede Özerklik     

1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece

Var olan bilgilerden hareketle, aynı 

sorunlara çözümler bulunmasını 

gerektiren iĢler

Var olan bilgileri kullanarak, benzer 

sorunlara çözümler bulunmasını 

gerektiren iĢler

Var olan bilgilerden yararlanarak, 

farklı sorunlara çözümler 

bulunmasını gerektiren iĢler

Farklı sorunlar için analitik, 

yorumlayıcı ve değerlendirici 

çözümler bulunmasını gerektiren 

iĢler

Benzersiz ve yinelenmeyen 

sorunlara yeni ve yaratıcı çözümlerin 

bulunmasını gerektiren iĢler

2-2 Karar Vermede Ġnsiyatif 

Kullanma 

1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece

Sorunun çözümü için kesin, ayrıntılı 

talimatlar ve kurallar içinde yönetici 

kontrolü ile iĢ yapmayı gerektiren 

iĢler

Sorunun çözümü için geçmiĢ 

uygulamalara dayalı olarak karar 

verildiği, standart talimatlar, kurallar 

içinde ve yöneticinin sürekli yakın 

takibiyle iĢin yapıldığı görevler

Sorunun çözümü için teorik bilgiler, 

talimatlar ve benzer çözümlerden 

yararlanıldığı, iĢteki gidiĢatın ve 

sonuçların yöneticinin takibine bağlı 

olduğu iĢler

Sorunun çözümünde, farklı durumlar 

için konulan hedefler ve politikalar 

doğrultusunda hareketi gerektiren ve 

yeni fikirlerin üretildiği, iĢin 

sonuçlarının yönetici tarafından 

gözden geçirildiği iĢler

Sorunun çözümü için, fonksiyonel 

politikalar ve hedeflerden 

yararlanıldığı, üst yönetimin 

yönlendirmesine tabi olan iĢler

6. derece

Sorunun çözümünde üst yönetimin 

sadece rehberlik ettiği, kapsamlı 

politikalar çerçevesinde hareket 

edilen iĢler

3.SORUMLULUK     

3-1 Parasal Sorumluluk Düzeyi

1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece

Parasal sorumluluğu bulunmayan ve 

örgüte sağlanan mali katkının 

önemsiz olduğu  iĢler

Sınırlı ölçüde parasal sorumluluk 

içeren ve örgüte mali anlamda katkı 

sağlama olasılığının düĢük olduğu  

iĢler

Sınırlı ölçüde sorumluluk içeren, 

örgüte mali katkı ve prestij sağlama 

olasılığının kısmen düĢük olduğu 

iĢler

Çok önemli ölçüde parasal 

sorumluluk içeren, örgütte büyük 

ölçüde maddi katkı ve/veya prestij  

yaratabilecek iĢler

Organizasyonun geleceğini 

etkileyebilecek olan, stratejik ve 

parasal anlamda organizasyon için 

yüksek  katkı sağlayabilecek veya 

risk oluĢturabilecek iĢler

3-2 Sonuçlardan Sorumluluk 

Düzeyi  
1. derece 2. derece 3. derece 4. derece

Diğer çalıĢanların veya 

departmanların kullanımı için bilgi, 

veri toplama ve kayıt tutma gibi 

yardımcı görevlerden sorumlu 

olunan iĢler

Diğer çalıĢanların veya 

departmanların kullanımı için 

açıklama, yorumlama, raporlama ve 

yol gösterici faaliyetleri içeren iĢler

Organizasyon içinde veya dıĢında 

diğer kiĢilerle veya departmanlarla 

paylaĢılan ve/veya ortaklaĢa 

sorumluluk alan görevler

Sonuçlar üzerinde sorumluluğu olan, 

iĢ sonuçlarında tek ve asıl sorumlu 

olunan görevler

Tanım: Problemi tanımlama, kararları güvenilir ve mantıklı bilgilere dayandırma, mümkün olan tüm alternatifler arasından rasyonel kararlar alma,  

başkalarına danışmaya gerek görmeden kararlar alma

Tanım: İşlerin sonuçlarından sorumlu olma derecesi, pozisyonun belirtilen alandaki direkt veya dolaylı etkisi

Tanım: Finansal bilinç gösterme, finansal kaynakları yönetme, işin yapılması sırasında maliyeti dengede tutma çabası içinde olma, işin en fazla 

etkilediği alanların genel büyüklüğü ile ölçülür.

Sonuca ulaĢmak için verileri ve alternatifleri analiz etme, değerlendirme, çözüm üretme, öngörülü davranabilme derecesidir.

Tanım: Düşünmenin ne derecede kurallar, metodlar, prosedürler ve politikalar tarafından belirlendiği ile ilgilidir. 



 
 

 

 

 


