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HiPAir projesi, Avrupa Komisyonu'nun Eylül 2015'te 
başlattığı ERASMUS+ programı tarafından finanse 
edilen, Polonya, Portekiz, İspanya ve Türkiye’den 
temsilci kuruluşların iş birliğinden doğan stratejik bir 
ortaklıktır. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren 
özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 
(KOBİ’ler) için becerileri ve iş uygulamalarını 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hedefler: 
• Havacılık sektöründe Mesleki Eğitimin etkinliğini 

arttırmak;  

• İşgücünün daha verimli yönetilmesine 

yönlendirmek için havacılık sektöründe özellikle 

KOBİ’lerin yönetimiyle ilgili becerilerin 

uyuşmazlığını azaltmak;  

• Öğrenme süreci ve eğitim gelişiminde daha aktif 

katılım ve daha yüksek etkileşim kullanarak 

mesleki eğitim görenlerin çapraz becerilerini 

geliştirmek.  

Yöneticilerin becerileri ile ilgili hedefe ulaşmak için 

HiPAir, Avrupa KOBİ'leri arasında iyi iş 

uygulamalarının yaygınlaştırılması, yayılması ve 

bilinirliğinin artırılması için havacılık sektörü 

kuruluşlarının potansiyelini en üst seviyeye çıkaran 

yenilikçi yönetim uygulamalarının öneminin altını 

çizerek Yüksek Performanslı İş Uygulamalarının 

(YPİU) benimsenmesine odaklanır. 

Bu nedenle, HiPAir'in amacı, şirketlerde YPİU'nun 

uygulama sürecinin en önemli yönlerini kapsayan 

eğitim müfredatını ve eğitim materyallerini 

geliştirmektir. HiPAir'in 

hedeflerine göre, 

eğitim müfredatı ve 

materyalleri, YPİU ile 

ilgilenen havacılık 

KOBİ yöneticilerine 

hitap edebilmelidir.

YPİU Müfredatını 

Geliştirme Metodolojisi 

Havacılık KOBİ'lerinde YPİU’nun uygulanmasına 

yönelik müfredatın geliştirilmesi, YPİU anketinden 

elde edilen sonuçlara ve "En İyi Uygulama 

Örneklerinden" alınan derslere dayanan metodolojik 

bir yaklaşımı takip etmiştir. Aynı zamanda, YPİU için 

mesleki profiller ve eğitim müfredatları ile ilgili 

kullanıcı eğitim ihtiyaçlarının detaylı bir analizi 

yapılmış ve güçlü havacılık sektörüne sahip olan 

Avrupa ülkelerinde halihazırda mevcut (ve KOBİ'lerin 

önemli bir ağırlığa sahip olduğu diğer ülkelerde de 

mevcut olan) YPİU eğitim teklifi değerlendirmesi 

yapılmıştır. Tüm bu girdiler, "YPİU Müfredatını" 

ayrıntılı hale getirmek, yapılarını belirlemek, içerik, 

organizasyon ve eğitim yöntemlerini geliştirmek için 

kullanılmıştır.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bu müfredatın yaklaşımı hem yenilikçidir hem de pazardaki mevcut İK eğitim programlarından ve şu 

anda şirketlerin erişilebildikleri sınırlı YPİU eğitim tekliflerinden farklıdır. 

Blok A eğitimini tamamladıktan sonra KOBİ'ler çok çeşitli YPİU uygulama stratejileri ile karşı karşıya 

gelebilirler. Bu nedenle B bloğundaki 5 ve 6 numaralı modüller, KOBİ ve İK yöneticilerine, kendi 

uygulama programlarına uygun özel bir eğitim programını yapılandırmaları konusunda rehberlik 

etmektedir. Hali hazırda piyasada blok B'de yer alan konuları kapsayan yeterli sayıda eğitim kursu ve 

programı mevcuttur. 
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HiPAir Projesi 
Havacılık Sektöründe Rekabetçi KOBİ'ler için Yüksek Performanslı İş Uygulamaları 

YPİU 
Müfredatı 
ve Eğitim 

Materyalleri 

YPİU Müfredatının Genel Yapısı 
 

 

•Projenin önceki 
aşamalarda yapılan 
YPİU anketinden 
çıkan sonuçlar

•"En İyi Uygulama 
Örneklerinden" 
öğrenilen dersler

"YPİU  Müfredatı" 
hedeflerinin 

tanımlanması.

•YPİU Eğitimi 
Katılımcılarının 
İhtiyaçlar Analizi

•YPİU Eğitim 
Teklifinin 
Değerlendirilmesi

İhtiyaç ve Tekliflerin 
Analizi 

•YPİU müfredatı 
içeriği, 
organizasyonu ve 
eğitimi

YPİU Müfredatı 
Yapısının Tasarımı

• Tercüme ve terfi

YPİU Müfredatının 
Değerlendirilmesi
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YPİU Müfredatı, şirketlerde YPİU uygulama 
sürecinin en önemli yönlerini kapsayan 
eğitim yönergeleri sağlar. 

Bu müfredat tüm eğitim paketini kapsar. 

Kuruluşunda Yüksek Performanslı İş 

Uygulamaları geliştirmeyi ve uygulamayı 

isteyen şirket yöneticileri için bir rehber 

veya kılavuz niteliğindedir. Böylece, genel 

bilgi, yönetim düzeyinde kullanılmak üzere 

gereken genel kavramlar, 

beceri/yeterlilikler ve belirli YPİU grubunun 

uygulanması için gerekli olan spesifik eğitim 

tek bir belgede toplanır. 

Blok A ("Genel Kavramlar"): firma yöneticilerinin YPİU'nın 

şirketlerinde etkin bir şekilde uygulanması için bilmeleri ve 

uzmanlaşmaları gereken genel kavramlarla ilgili tüm içeriği 

birleştirir. KOBİ yöneticilerinin aşamalı olarak katılmaları 

gereken 4 farklı modülden oluşmaktadır: 

• Modül 1. GİRİŞ. 

• Modül 2. ÖZ DEĞERLENDİRME. 

• Modül 3. YPİU SEÇİMİ.  

• Modül 4. YPİU FAYDASININ ÖLÇÜLMESİ. 

Blok B ("HPWP Uygulaması"): YPİU uygulamasına özgü 

eğitimleri ele almaktadır. İki büyük modüle ayrılmıştır: 

• Modül 5. Çapraz yetenekler ve beceriler. 

• Modül 6. Özel YPİU uygulaması. 

Blok B  
 YPİU Uygulama 

Blok A 
 YPİU Genel Kavramlar 

http://www.hipair.eu/
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Bu genel eğitimde, tüm modüller aynı hedef gruplara yönlendirilir. Hedef gruplar bunlardan üçü olabilir: 

Şirketlerin Yönetim Grupları, Üst Yönetim ve Şirketin Sorumlusu / Sahibi (KOBİ'ler). Blok A'nın içinde yer alan 

farklı içerikler dört modüle ayrılmıştır: 

 

Blok A: Genel Kavramlar 

4 modül, adım adım süreçler olarak 

tasarlanmıştır. Bu 4 modülün eğitim 

faaliyetlerinin başarıyla 

tamamlanmasıyla, KOBİ yöneticileri 

YPİU konsepti hakkında pratik bir bilgi 

birikimine sahip olacak ve bunu kendi 

şirketinin özelliklerine göre nasıl 

adapte edebilecekleri konusunda net 

bir anlayış kazanacaklardır. Bu pratik 

bilgi, olgunluk derecelerinin ve YPİU 

uygulanmasının faydalarının öz 

değerlendirmelerini; KOBİ'nin iş 

stratejisi ile uyumlu bir YPİU uygulama 

stratejisinin tanımı; Bu stratejiye en 

uygun uygulamaların belirlenmesi ve 

yatırımlarının geri dönüşünü ölçmek 

için araçları içerir. 

 

Şekilde gösterildiği gibi, bu dört modül 

birbiriyle doğrudan ilişkilidir ve ortak 

bir güdüyü paylaşmaktadır: “İnsan 

Sermayesi potansiyelini iyileştirme 

yoluyla şirketlerin çıktılarını & 

performansını artırmak için en iyi 

uygulamalar (YPİU)”. Her bir 

modülden elde edilen sonuç, bir 

sonraki adımın girdisi olarak kullanılır, 

bu nedenle çeşitli adımları izleyerek 

şirket, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş 

bir YPİU sistemi elde eder. 

 

Blok A – Modül 1:  
Giriş 

Şekil, Blok A'nın dört modülü için en 

uygun zaman planlamasını 

göstermektedir. 

 

 

Bu modül, İnsan Kaynakları 
prosedürlerine ve Yüksek Performanslı İş 
Uygulamalarına ilk yaklaşımı sağlar; 
eğitim alanları için İnsan Sermayesi 
potansiyelinin iyileştirilmesi yoluyla 
şirketlerin performansını artırmak için en 
iyi uygulamaların anlaşılması için bir 
bağlam oluşturur. 

 

Amaçlanan Çıktılar: Bu modülü başarıyla tamamlayan 
kursiyerler, şunları anlayabilmelidir: 

• KOBİ'lerde organize İK prosedürlerinin geliştirilmesinin  

önemini ve avantajlarını. 

• Havacılık endüstrisi için özel İK ihtiyaçlarını. 

• YPİU kavramı ve onun yönetim prosedürlerine  

entegrasyonu.  

• YPİU örnekleri ve şirkete özel tasarlanmış uygulamaların 

geliştirilme ihtiyacını.  

• Temel YPİU kullanımının faydalarını ve esnekliğini. 

• YPİU, şirketin özelliklerini dikkate alınarak geliştirilmelidir.  

YPİU uygulaması, zaman ve ekonomik kaynaklara yapılan  

önemli bir yatırımı temsil etmektedir. 

• "Motivasyon Sistemleri" ve YPİU arasındaki fark.  

• YPİU ile ilgili bilgilere nasıl erişilir. 

 

 

Blok A – Modül 2:  
Özdeğerlendirme 

Bu aşama, şirketin özelliklerine, 

ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre en uygun 

YPİU grubunu belirleme ve seçme sürecinin 

ilk adımıdır.  

Öz değerlendirme modülü sırasında 

şirket yöneticileri: 

i) YPİU bilgisi ve uygulama 

derecesi açısından 

kendilerini ve şirketlerini 

değerlendirecekler.  

 

ii) YPİU'nun uygulanmasıyla 

şirketlerinde ulaşmayı 

hedefledikleri iyileştirmeleri 

belirleyecekler ve 

planlayacaklar. 

 

 

 

Amaçlanan Çıktılar: Modülün sonuna gelindiğinde, eğitim 
oturumuna katılan şirketlerin yöneticileri şunları 
yapabilmelidir: 

• Şirketlerinde uygulanan YPİU'yu ve izlenen sürecini 

belirlemek ve tanımlamak. 

• Şirketlerinde hâlihazırda uygulanan YPİU’nun sağladığı 

faydayı anlamak. 

• Şirketin YPİU olgunluk seviyesini nitelendirmek.  

• Uygulamış oldukları YPİU’nun olumlu etkilerini 

tamamlamak ve geliştirmek için (fazla maliyete 

katlamadan ve çaba harcamadan) başka hangi 

YPİU’nun kolaylıkla uygulayabildiklerini belirlemek. 

• Şirketin YPİU'nun uygulanması için iyi bir aday olup 

olmadığını değerlendirmek.  

• Daha önce tanımlanan performans hedefiyle bağlantılı 

olarak "nerede" olduklarını anlamak. 

• YPİU'nun şirket iş hedefleri ve stratejileri ile nasıl ilişkili 

olduğunu anlamak. 

http://www.hipair.eu/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSo6WO7oPTAhXC7xQKHZmIAAEQjRwIBw&url=https://www.uea.su/elections/&psig=AFQjCNEIwGaqetTHjoqhv3RvPwlya7fK3w&ust=1491156802319435
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Blok A – Modül 3: 
YPİU Seçimi 

. 
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Blok A – Modül 4: 
Değerlendirme 

Amaçlanan Çıktılar:  
• Şirketin çıktıları ve performansı açısından ve YPİU'nun 

uygulanması açısından şirketin hedeflerine öncelik verilir. 

• Hâlihazırdaki YPİU stratejisini güçlendirmek için hangi düşük 

maliyetli uygulamaların kullanılabileceği belirlenir. 

• YPİU seçimi çok kriterli bir karar verme süreci olarak formüle 

edilir. 

• YPİU-AHP karar verici YPİU seçim sürecinde destek aracı 

olarak uygulanır. 

• YPİU'nun uygulanması için şirketin iş amaçlarıyla uyumlu 

hedef ve stratejiler tanımlanır. 

• Daha önce tanımlanan hedeflere ulaşılması için hangi 

YPİU'nun daha uygun olacağını belirlenir. 

• Şirket çıktıları ve performans hedeflerine daha iyi uyan 

uygulama gruplar seçilir. 

•Ekstra maliyet gerektirmeyen ek 
YPİU.

•Yeni ve eski YPİU arasındaki ilişki 
ayarlanır.

1. senaryo:

YPİU halihazırda 
uygulanmış

•En uygun YPİU'nun sıfırdan 
uygulanması

•Şirketin amaçlarını, özelliklerini ve 
kaynaklarını göz önünde 
bulundurulur.

2. senaryo:

YPİU henüz 
uygulanmamış

Seçim modülü, işletmelere uygulamaların seçim 

sürecini tamamlamak için gerekli bilgi ve 

yönergeleri sağlayacaktır.  

 
 

"YPİU-AHP karar verici" olarak adlandırılan bir 

seçim aracı, KOBİ Yöneticilerine en iyi YPİU 

setini seçme kararında yardımcı olacaktır. 

  

 
 

Bu modül sırasında şirketin yöneticileri aşağıdaki işlemleri 

öğrenirler: 

i) YPİU’nun getirisini / karlılığını ölçmek için çeşitli niteliksel 

ve niceliksel yaklaşımlara aşina olurlar ve insan 

kaynakları programlarına yapılan yatırımdan elde edilen 

getiriyi ölçmek için kullanılabilecek en iyi ölçüleri 

kullanmayı öğrenirler. 

ii) YPİU uygulamasının Yatırım Getirisi analizini yaparak 

kendilerini YPİU uygulamasının faydalarını ölçmeye 

hazırlarlar. 

Amaçlanan Çıktılar:  

• ROI sürecinin bir parçası olarak, YPİU projesi için uygun 

hedefleri geliştirilir. 

• Ayrıntılı bir değerlendirme planı ve ROI analiz planı geliştirilir. 

• Programın uygulanması sırasında ve sonrasında ROI analizi 

için gerekli veriler toplanır. 

• YPİU-ROI hesaplayıcısı YPİU uygulamasından elde edilen 

faydaların değerlendirilmesi için kullanılır. 

• Şirkette YPİU uygulamasından öncesindeki ve sonrasındaki 

durum arasında farklar ölçülür. 

Bu modül, KOBİ yöneticilerinin temel 

endişelerinden biri olan, YPİU uygulamasının 

faydalarını göstermek ve ölçmek ve bu 

uygulamaların değerini şirket sahiplerine ve 

yöneticilerine ispatlamak için güvenilir 

değerlendirme araçlarına ihtiyacına hitap eder. 

 
 
Bir seçim aracı 
olan YPİU 
ROI 
hesaplayıcısı, 
yöneticilere 
elde edilen 
faydaların 
sayısallaştırılm
asına yardımcı 
olacaktır. 
 
 

Blok B: YPİU Uygulama 

Blok B'nin amacı, örgüt yapısı içinde doğru ve hatasız bir YPİU uygulaması için ilgilenen şirketlere gerekli 

çapraz becerilerin yanı sıra spesifik ve teknik bilgiyi sağlamaktır. YPİU Müfredatının B Bloğu, YPİU'nun özel 

eğitim ihtiyaçlarını karşılayan iki modülden oluşmaktadır: 

 

Modül 5: Çapraz Beceriler ve  

Yetkinlikler 
 

Şirketlerin uygun bir YPİU uygulaması için 
şirketler çalışanları arasında takip edilmesi 
gereken ve KOBİ yöneticilerin şirketlerinde 
YPİU'yu başarılı bir şekilde uygulayabilmek 
için edinmeleri gereken çapraz 
becerileri ve yetkinlikleri tanımlar ve 
önerir.  

 

Öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve YPİU'nun her bir 

kategorisi için önemli sayılan becerileri ve 

yetkinlikleri güçlendirerek YPİU'yu şirketin farklı 

sektörlerine entegre edilmesi amaçlanmıştır. 

YPİU'nun becerileri ve yetkinlikleri, çalışanların 

YPİU'yi doğru bir şekilde uygulamaları için gereken 

çapraz ve temel beceri ve yeteneklerdir. Bütün personel, 

bu becerileri öğrenme sürecinde maksimum verimlilik 

seviyesine ulaşmak için onları şirketin farklı düzeylerinde 

ve konumlarında tanımalıdır. 

 

 
 

Modül 6: Özel YPİU 

Uygulamaları 

Özel YPİU uygulamaları bir şirkette 
uygulanmadan önceki bazı geçici eğitim veya 
uyarlama prosesleri gerektiren belirli teknik 
eğitimleri tanımlar ve önerir. 

Bu modülde sunulan özel eğitim programı, havacılık 

KOBİ'lerindeki en yaygın YPİU için aşağıdaki maddelerle 

ilgili ayrıntılı rehberlik sağlayacaktır: 

 

• Eğitim programının hedef grupları. 

• Eğitim ihtiyaçları ve hedefleri.  

• Gerekli beceri ve yeterlilikler. 

• Tahmini süre. 

• Tavsiye edilen eğitim yöntemi ve biçimi. 

• Katılımcılar için ön koşullar. 

 
 

http://www.hipair.eu/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-u4vF84PTAhUIzRQKHSc5Dl4QjRwIBw&url=http://www.heinzmarketing.com/2013/07/six-reasons-why-your-roi-calculator-isnt-working/&psig=AFQjCNGOy-cDSW2PKToSkklJwdBUZmjq5A&ust=1491158260804014

