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Tanıtım Modülü 
 

1. MODÜL ÖZETİ 
 
Bu modül, İnsan Kaynakları prosedürlerine ve Yüksek Performanslı Çalışma Uygulamalarına öncelikli 
bir yaklaşım sağlama ve kursiyerlerin Beşeri Sermaye potansiyelinin geliştirilmesi yoluyla şirketlerin 
performansını artırmak için en iyi uygulamaları anlamalarına yönelik bir bağlam oluşturma 
amacındadır. Daima pratik örneklerle tamamlanan YPÇU kavram ve tanımının bu modülde büyük bir 
önemi vardır ve katılımcıların uygun uygulamaları tanımlamalarına olanak sağlar.  
 
“Tanıtım” modülünde, kursiyerler YPÇU kullanımındaki esnekliği anlayacaklar. Kursiyerler, en iyi 
uygulamaların şirketlerin performansı ve işçilerin refahı için oldukça pozitif yararlar sağlayabileceğini 
anlamalıdır. 
 
HiPAir'in En İyi Durumlar analizi sayesinde tüm teorik kavramlar katılımcıların kendi şirketleri için bazı 
örnekler oluşturmalarına olanak verecek şekilde pratik durumlarda resmedilmelidir. 
Bu nedenle, modül 1: “Tanıtım”ın iki temel amacı bulunmaktadır: 

 İnsan Kaynakları prosedürlerine ve Yüksek Performanslı Çalışma Uygulamalarına (YPÇU) 

öncelikli bir yaklaşım sağlamak. 

 Kursiyerlerin İnsan Sermayesi potansiyelini geliştirerek şirketlerin performansını artırmak için 

en iyi uygulamaları anlamalarını sağlayacak bir çerçeve oluşturmak  

 

A. Süre 

Bu modül için 240 dakikalık bir süre ayrılması önerilmektedir.  
  

 

 
 
 
 
 
 

5 DK 
•EĞİTİM PROGRAMI VE AMAÇLANAN SONUÇLAR 

20 DK 
•HAVACILIK KOBİLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

20 DK 
•YPÇU KONSEPT VE TANIMI 

 60 DK 
•YPÇU UYGULAMALI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİ 

120 DK 
•YPÇU UYGULAMALI YAKLAŞIM EN İYİ DURUMLAR  

10 DK 
•SONUÇLAR 



B. Amaçlanan Sonuçlar 

Bu modülün başarıyla tamamlanması sonucunda kursiyerler aşağıdaki hususları anlamalıdır: 

 İnsan Kaynakları prosedürleri ve Yüksek Performanslı Çalışma Uygulamalarına öncelikli bir 
yaklaşım sağlamak. 

 Havacılık endüstrisi için özgül İK ihtiyaçları. 

 Kursiyerlerin İnsan Sermayesi potansiyelini geliştirerek şirketlerin performansını artırmak için 
en iyi uygulamaları anlamalarını sağlayacak bir çerçeve oluşturmak.   

 YPÇU kullanımının esnekliğini anlamak. 

 

C. Önerilen Öğretim ve Öğrenim Materyalleri 
 

Modül, kursiyerlerin modül hedeflerince belirlenen şartlara göre kendilerini değerlendirmeleri 

için pratik ve etkileşimli bir süreç aracılığıyla temelde eğiticiler tarafından yönlendirildikleri bir 

atölye çalışması olarak düzenlenecektir. Bu nedenle bu modülde kullanılan araçlar kritik kavram 

ve fikirlerin tanımlanması için birkaç teorik slayt veya metin ve uygulayıcılara kendilerini 

değerlendirme işlemiyle alıştırma yapmalarında yardımcı olmak için tasarlanan bir dizi aracı 

içerecektir.  

  

Öğretim, geleneksel sınıf dersleri ve kursiyerlerle vaka/çalışma tartışmasıyla deneyim 

paylaşımının bir kombinasyonuyla gerçekleştirilecektir.  

Söz konusu dersler  

 En İyi Durumlarla desteklenecektir. 

 

D. Gösterge İçerik 
 

1. Havacılık KOBİ’lerinde İK Yönetimi 

Havacılık KOBİ’lerinin Avrupa bağlamında genel bir tanırımı ve KOBİ’lerde daha iyi performans 
için yeterli araçlara sahip organize İK departmanlarının önemi.  

a. KOBİ’lerde organize İK uygulamalarının önemi. 

b. Şirket stratejisiyle İnsan Kaynaklarının entegrasyonu. 

c. Havacılık endüstrisine özgü İK ihtiyaçları. 

2. YPÇU Kavramı ve Tanımı 

YPÇU örneklerine dair bir çerçeve sağlamak suretiyle kısa YPÇU teorik kavram ve tanımı. 

a. YPÇU tanımı – teorik yaklaşımı. 

b. YPÇU’nun faydaları. 

c. YPÇU paketlerinin esnekliği. 

d. YPÇU – zaman ve bütçe gereksinimlerini anlama. 

 

 



3. YPÇU Uygulamalı Yaklaşım  

HiPAir’in En İyi Durumlar sunumu, seçili uygulamaların analizi, ihtiyaçların, tehlikelerin, 
yararların uygulanması, İçerik 2’de sunulan kavramların gösterimi. Bu içerik, katılımcının 
uygulama deneyimi paylaşımı ve En İyi Durum analizinde Beyin Fırtınası ile uygulanmalıdır. 

a. En İyi Durumlar analizi. 

b. YPÇU’nun en iyi örneklerle tanımlanması. 

c. Şirketlerin karakteristik değerlendirmesi. 

d. En yeterli uygulamaların seçimi. 

e. Katılımcıların YPÇU belirleme ve gerçek bağlamda yeterlilikle ilgili Beyin Fırtınası. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

MODULE 2: SELF-ASSESSMENT 
Guideline 

Project No: 2015-1-PL01-KA202-016745 



                      INTERNATIONAL MEETING JUNE 2017 

 

Pilot eğitim modülü 2: Öz-Değerlendirme 
 

Modülün ana kavramları hakkındaki genel açıklama 

Öz-değerlendirme modülü, şirketin özelliklerine, ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre en uygun ve 

karlı Yüksek Performanslı Çalışma Uygulamalarını (YPÇU) belirleme ve seçme sürecinin ilk 

adımıdır. Başka bir deyişle, şirketin özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak en gerekli ve karlı 

YPÇU’yu belirleme ve seçmede optimal bir değerlendirme geliştirmek için bir kılavuzdur. 

Öz değerlendirme modülü boyunca şirket yöneticileri aşağıdaki olanaklara sahip olacaktır: 

i. Kendilerini ve şirketlerini YPÇU bilgisi ve uygulaması açısından değerlendirecekler,  

ii. YPÇU’ların uygulanmasıyla şirketlerinde elde etmek istedikleri gelişmeleri tanımlayıp 

planlayabilecekler. 

Bu modül şirket yöneticilerinin şirketin orta ve uzun vadeli stratejisi ve hedefleri ile YPÇU’ları 

uygulanma stratejisi arasındaki bağlantıyı kurmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Modül, 

değişimi başarılı bir biçimde yönetmek için şirket yöneticilerine yardım edecek bir referans araç 

olarak hizmet etmelidir. 

Bu nedenle öz-değerlendirme modülünün iki ana amacı vardır: 

i. Şirket yöneticilerine şirketlerinde YPÇU’ların takip edilen uygulama süreci ve elde 

edilen faydalar dahil olmak üzere daha önce hangi YPÇU’ların uygulandığını belirleme 

ve tanımlama sürecinde rehberlik etmek. 

ii. Şirket yöneticilerine YPÇU’ların uygulanması aracılığıyla elde edebilecekleri şirket 

çıktıları ve performans artışını tanımlamada rehberlik etmek. 

Öz-değerlendirme sürecinin ayırt edici özelliklerinden biri, YPÇU’lar ve bir dizi organizasyonel 

çıktı arasındaki bağlantıyı, finansal performans ile olan bağlantı üzerinde kullanmaktır. Bu 

nedenle, ikinci bölümde eğitmenler, YPÇU uygulama sürecinin sonunda, elde etmek istedikleri 

sonuç ve performans açısından şirket temsilcilerine yapacakları iyileştirmeler konusunda 

yardımcı olacaklardır. Bu, şirketin YPÇU’ların uygulanması için iyi bir aday olup olmadığının 

değerlendirilmesini ve sonraki adımlarda bir sonraki eğitim modülü içinde yer alan yeterli YPÇU 

paketini seçmelerine olanak sağlayacaktır.   

Aşağıdaki şekil, öz-değerlendirme süreci tarafından kapsanan ana alanları anahtar soruları 

özetlemektedir. 
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1 

• AB Masa Başı Araştırması 

•YPÇU’nun Avrupa’daki durumu ve uygulamnasıyla ilgili vizyon 

2 
•YPÇU anketi 

3 
•Çıktıların açıklanması 

4 
•Çıktıların sunumu 

5 
•Çıktılar anketi 

6 
•Sonuçlar 

• Şirket YPÇU’lar 
aracılığıyla sonuç ve 
performanslarını ne 

kadar iyileştirmek 
istiyor? 

• Bir dizi sonucu elde 
etmede işletmeleri ne 

kadar iyi? 

• Halihazırda şirket içinde 
hangi YPÇU’lar 

kullanılmaktadır? 

 

 

• Şirket yöneticileri 
YPÇU’lar hakkında 

ne biliyor? 

YPÇU bilgisi YPÇU 
uygulaması 

GELECEK 

çıktı ve 
performanslar 

GÜNCEL 

sonuç ve 
performanslar 

 

 

 

 

 

Genel yapıyı sürdürme ve eğitim seansının süresi 

Modül 2 için eğitim seansının genel yapısı: Öz-değerlendirme aşağıda sunulmuştur. 
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1. HiPAir Ülkelerinde YPÇU: Masa başı araştırması ve son model 
 YPÇU’lar, örgütsel performansı artırmak için tasarlanmış bir dizi yenilikçi 

insan kaynakları yönetimi uygulamalarıdır. Bunlar yüksek organizasyonel 

performansa olumlu katkıda bulunmak ve organizasyonun insan ve sosyal 

sermayesini arttırarak sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için 

tasarlanmıştır. YPÇU’ya dair öncü araştırmalar 1990’lı yıllarda ABD’de 

başlamış farklı bağlamlarda giderek daha fazla ilgi görmüştür (Guthrie, 2001; 

Osterman, 1994; Zhang ve Jia, 2010). ABD firmalarının Japonya’da (‘yalın üretim’), İsveç’te 

(‘sosyo-teknik sistemler’), Almanya’da (çeşitlendirilmiş kaliteli üretim) ve İtalya’da (‘esnek 

uzmanlık’) görülen gelişmiş iş sistemlerinin kendilerine özgü versiyonunu bulmaları gerekmiştir 

(Boxall ve Macky, 2009). Daha sonra, Avrupa'daki bu uygulamalara olan ilgi artmış ve 

İngiltere'de YPÇU'yu desteklemek için altı ilke (örgütsel bağlılık, yasal çıkarın tanınması, iş 

güvenliği, iş yaşam kalitesi, bilgi paylaşımı, değer yaratma) geliştirilmiştir (Tailby ve Winchester, 

2005). 

Araştırma çalışmaları, YPÇU'lar ile belirli bir şirketin verimlilik, kârlılık, artan satışlar ve 

hissedarlar için artmış piyasa değeri, çalışan memnuniyeti, bağlılık ve iş ilişkilerine olan güvenin 

geliştirilmesi, çalışanların daha düşük seviyelerde olması, daha yüksek beceri seviyeleri vb. gibi 

sonuçlarının ve performanslarının iyileştirilmesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. 

Son yıllardaki araştırmalar, YPÇU'nun Kuzey Avrupa'da yaygınlaştığını ve organizasyonel ve 

bireysel performansa katkıda bulunduğunu ancak aynı zamanda Avrupa'da yaygın olarak 

bilinmediğini göstermektedir. Bu çalışmalar, YPÇU'nun Avrupa'da yaygınlaşmasının sınırlı 

olduğunu ortaya koymuştur (Totterdill ve ark., 2016). HiPAir projesinde ulusal pazarda YPÇU 

kullanımına ilişkin bir masa başı araştırması, YPÇU'daki son durumun ön değerlendirmesini elde 

etmek için HiPAir konsorsiyumunun her ülkesinde (PL, PT, SP, TR) gerçekleştirildi. Elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

 Danışılan hiçbir şirket bütünleşik YPÇU setlerini açıkça kullanmıyor; 

 Literatürde Liderlik Yetenekleri Geliştirme Programı, İş Rotasyonu, Yeteneği Elde Tutma 

Programları vb. gibi Yüksek Performanslı bazı izole uygulamaları veya kısa uygulama 

örneklerini bulmak mümkündür; 

 Özellikle YPÇU’ya yönelik genel bilgi eksikliği; 

 Eğitimle ilgili olarak, YPÇU’ya bazı Yüksek Eğitim programlarında değinilmiştir ve 

bunların çoğunluğu İKY ve Liderlik ve Ekip Yönetimi ile ilgili kısa dönemli eğitimlerdir.  

 

2. YPÇU anketi 
YPÇU konsepti ve kullanımına dair bilgi ve ihtiyaç durumunu içeren bir on-

line form aracılığıyla bir anket düzenlenmiştir. Bu anket, HiPAir ülkelerindeki 

şirketlerde YPÇU'ya dair mevcut bilgi düzeyini ve uygulanmasını 

değerlendirmeye odaklanmıştır. Anket yardımı ile 4 ülkeden (PL, PT, SP ve 

TR) 52 konsorsiyumun KOBİ'leri arasında veri toplandı. Araştırmaya katılan 

KOBİ'lerin çoğu küme üyeleriydi. Bunlar, ankette istenen bilgileri yerine getirerek projeye 

katılmaya davet edildiler. Soruları yanıtlayanlar işyeri sahipleri, yöneticileri ve İK uzmanlarıydı. 

YPÇU kullanımının yaygınlığı, 1 - Asla, 5 - Her zaman olmak üzere 5 puanlık ölçekle ölçülen 

çeşitli sorularla incelendi. Uygulamalara ilişkin örnekler İşe Alım ve Entegrasyon Uygulamaları; 

15 min 

25 min 
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Katılım Uygulamaları; Eğitim Uygulamaları; Planların ve Çalışma Koşullarının Ödüllendirilmesi; 

ve İş Organizasyonu olmak üzere 5 farklı alanda gruplandırıldı 

 

3. Çıktıların açıklaması 
Anket sonuçlarına göre, YPÇU'nun ticari bağlamda uygulanması özellikle KOBİ 

ortamında çok düşüktür. Bunun bazı nedenleri aşağıdakiler olabilir: 

 Bu kavramla ilgili çok sayıda adlandırma ve tanımlar, pratik amaçlarla 

bilgiye erişim meselesi olabilir; 

 İK programlarına yatırım yapmak için zaman ve kaynak eksikliğinin yanı sıra İK ve iş 

organizasyonu hakkındaki bilgi ve inançlar. 

HiPAir Anketinde gösterildiği gibi, İşe Alım ve Entegrasyon ve Eğitim uygulamaları gibi bazı 

YPÇU’lar, KOBİ'ler arasında sıklıkla kullanılmaktadır.  

Yine de bir YPÇU’yu uygulamak için gerekli maliyetler ve kaynaklar etrafındaki döngü, 

katılımcıların %48.08’i tarafından belirtildiği üzere kalmaya devam etmektedir. 

Bu nedenle, bu uygulamalardan birkaçının büyük maliyetleri olmadığını ve faydalarının, 

program uygulaması için gösterilecek ekstra çabayı geçebileceğini belirtmek önemlidir. 

Anket katılımcıları tarafından belirtildiği gibi, YPÇU uygulamasının faydalarını göstermek ve bu 

uygulamaların değerini işyeri sahiplerine ve yöneticilerine ispatlamak için güvenilir 

değerlendirme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) 

kavramına dayalı özel bir araç geliştirilmiştir. 

 

4. Çıktıların Sunumu 
Bu bölümün amacı, belirli şirket için en uygun YPÇU paketini belirleme 

konusunda yöneticilerin daha kolay karar vermelerini sağlamak adına YPÇU'nun 

işletme ve çalışanları için muhtemel sonuçlarını sunmaktır.  

Eğitimin amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır: 

 

• çıktıların ne anlama geldiğini anlamak 

• işletme ve çalışanları için faydaların 
belirlenmesi 

PPT 
SUNUMU 

•  çıktıların detaylı açıklamaları 

• YPÇU alanındaki muhtemel sorunları 
teşhis etmeye yardımcı olmak için 
değerlendirme soruları 

EL KİTAPÇIĞI 

25 min 

70 min 
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Eğitim materyalleri, 25 farklı unsuru kapsayan 5 çıktı grubunu açıklamaktadır. Çıktıların 5 grup 

halinde düzenlenmesi, YPÇU’nun karmaşıklığını ve çıktıların birbiriyle olan ilişkilerini anlamayı 

kolaylaştırmaktadır. Bu tipoloji, en uygun YPÇU seçimine odaklanan 3. Eğitim Modülünde de 

uygulanacaktır.  

Ayrıca bu yaklaşım, şirketin gelecekteki gelişimi için en önemli insan kaynakları uygulamalarının 

tanımlanmasını da destekleyecektir.  

YPÇU ÇIKTILARI 

İŞ 
ZENGİNLEŞTİRME 

İŞ İSTİKRARI İŞLETME 
ETKİNLİĞİ 

BAĞLILIK / 
SADAKAT 

MALİYET 
ETKİNLİK 

Kariyer fırsatlarının 
sağlanması 

İş güvenliğinin 
sağlanması 

İşletme / 
Organizasyon 

hedeflerinin elde 
edilmesi 

Çalışanlar arasında 
iş tatmini 

Çalışanların %...’si 
ülke 

ortalamasının 
altında kazanıyor 

İşgücü çeşitliliğinin 
sağlanması 

Çalışan devir 
oranı 

Rekabetçilik Çalışan Bağlılığı Çalışanların %...’si 
ülke 

ortalamasının 
üstünde kazanıyor 

Yeterli eğitim ve 
gelişimin sağlanması 

Kaliteli liderliğin 
sağlanması 

İyi endüstriyel 
ilişkilerin sağlanması 

Çalışan katılımının 
sağlanması 

Maliyetlerin 
azaltılması 

Farklılaştırma Etkili İletişim Üretim Motive eden 
çalışanlar 

Çalışan stresinin 
en aza 

indirgenmesi 

Örgütsel esnekliğin 
oluşturulması 

Etkili ekip 
çalışması 

İş hayatı dengesinin 
sağlanması 

Çalışanlar için 
destek yaratılması 

Yönetim 
değişikliği 

 

5. Çıktılar Anketi 
Öz-değerlendirmenin bu bölümü, uygulayıcıya YPÇU'ların uygulanması ile 

hangi şirketin çıktılarının ve performanslarının iyileştirilebileceğini belirlemesi 

konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bunu sağlamak için, öz-

değerlendirme anketinde “katılımcının kendi işletmesinin bir dizi çıktı elde 

etmede ne kadar iyi olduğunu düşündüğü” konusunda sorular yer alacaktır. 

Bunlar, örgütsel esneklik yaratmada ne kadar etkili oldukları, değişimi ne kadar iyi yönettikleri, 

çalışanların katılımını ne kadar iyi sağladıkları, örgütsel hedefleri ne kadar iyi gördükleri vb. 

soruları da içerecektir. Yer alıyor. Anket, genel olarak bu sonuçları ölçmek için “yetersiz”den 

“mükemmel”e kadar değişen, beş puanlık öz-değerlendirmeli bir ölçeği kullanmaktadır.  

Şirket yöneticilerine, yenilik, şirketin çıktıları ve performansları, faaliyetleri ve personeli ile 

çalışanların yönetimi üzerinde doğrudan etkisi olan şirketin performans ve anahtar 

parametreleriyle ilgili öğeler ve yönler sorulacaktır. Etkinlik düzeyini, farklı alanlardaki 

performans ve işletmenin verimini belirlemek, şirketin özellikle YPÇU gibi insan kaynakları 

uygulamaları açısından doğru yönde hareket edip etmediğini anlamaya yardımcı olacaktır. 

Şirket temsilcilerinin kendi faaliyetleri ile ilgili eleştirel olması ve güçlü ve zayıf yönlerini 

belirlemeye muktedir olmaları önemlidir. Böylece, önemli bir değişikliğe ve yeni prosedürlerin 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulan alanlarda hareket etmek daha etkili olacaktır.  

Şirketin çıktıları ve performansı açısından bu referans değerlendirmesi yapıldığında, şirket 

yöneticilerinden analiz edilen sonuç ve performans alanlarından herhangi birinde orta vadeli 

hedefler koymaları istenecektir. Bunu yapmak için, daha önce analiz edilen sonuçlar ve 

performanslar hakkında “orta ve uzun vadede ne kadar etkili olmak istedikleri” sorulur.  

40 min 
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Öz-değerlendirme modülünün bu son kısmı, şirketin geleceğe yönelik planlarına vurgu 

yapmaktadır: gelecekteki hangi pozisyonda olmak istediği, iyileştirilmesi gereken performans 

alanları ve dolayısıyla en iyi YPÇU stratejisinin hangisi olacağı. 

6. Sonuç 
Bir şirketin YPÇU'nun uygulanmasından nasıl yararlanabileceğinin 

değerlendirilmesi, çıktılar ve performans geliştirme açısından şirketin elde 

etmeyi arzu ettiği hedeflerle ilgilidir. Ayrıca, yeterli uygulamalar paketi 

beklenen gelecek sonuç ve performans iyileştirmeleri ile yakından ilişkilidir. 

Öz-değerlendirme iki ana kısımdan oluşmaktadır:  

i. İlk kısım, çeşitli şirketlerde gerçekleştirilen çalışmalara dayalı öz-değerlendirme 

anketlerini kullanarak (burada projenin başında gerçekleştirilen ARAŞTIRMA’yı ve CV 

Müfredatını teorik kavramları ve temel soruları vermek için temel olarak kullanacağız), 

eğitim seansına katılan çeşitli firmalarda YPÇU’nun kullanımını ve kapsamını 

incelemeye odaklanır. 

ii. İkinci kısım ise şirket yöneticilerine şirket çıktıları ve performans iyileştirmeleri 

açısından hangi faydaları elde etmek istediklerini ve YPÇU’ların uygulanmasıyla 

bunlardan hangilerini etkin bir biçimde başarabileceklerini belirlemelerine yardımcı 

olacaktır. 

Öz-değerlendirme modülü, faaliyetleri için en faydalı YPÇU'nun seçilmesine geçişte yardımcı 

olur ve bunu yapmak için şirketin mevcut pozisyonunu ve uygulamanın gerekli olduğunu 

düşündüğü alanları belirlemesi gereklidir. Bu ilk çalışmadan elde edilen sonuçlar, bir sonraki 

eğitim modülünde girdi olarak kullanılacaktır. 

20 min 
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Pilot eğitim modülü 3: Seçim modülü 

 
“Seçim modülü”, pilot eğitim programının önceki evrelerinde, özellikle öz-değerlendirmede 
elde edilen verilerle sürdürülmektedir. Bu modülün amacı, şirketin özellikleri ve amaçları 

uyarınca en yeterli YPÇU paketinin seçim sürecini tamamlamak için gerekli bilgiler ve rehberliği 

işletmeler ve yöneticilerine sağlamaktır.  
 

Seans 3 ila 4 saat arasında bir süreye sahip olacaktır. Bu süre zarfında, planlanan faaliyetler 
ileride sunulacaktır. Her faaliyetin somut bir amacı vardır ancak hepsi birbiriyle ilişkilidir ve aynı 
nihai hedefe sahiptir. 

Eğitim seansının genel yapısı aşağıdaki gibidir: 
 

 

 

 

 

Elde edilen sonuçlar  
 
 
 

 
Bu seansta, AHP aracı karar vericisinin büyük bir önemi vardır ve modülün geliştirilmesinde zamanın 

büyük bölümünü elinde tutar. Bu unsur, çok esnek ve güçlü bir hal almaktadır çünkü puanlar ve 

elde edilen nihai sıralama, uygulamaların gelecekte uygulanmasına temel oluşturmaktadır. YPÇU-

AHP karar mercii tarafından yapılan hesaplamalar, her zaman üreticinin tecrübesiyle verdiği kararla 

yönlendirilecektir ve YPÇU’nun bir şirkette belirli sonuçlara etkisini gösteren tutarlı bir literatüre 

dayanmaktadır. 
 

Sistemin sadeliği ve bunu sağlayan teorik arka plan, bu pilot eğitiminin şirketin insan kaynağı 

alanının geliştirilmesi için yararlı bilgiler edinmekte kolay bir yol olmasını sağlar. 

90 dk 

YPÇU ile çıktılar arasındaki ilişki 

-YPÇU-Çıktıları (20 dk) 

-Çalıştay (50 dk) 

-AHP aracı (20 dk) 

90 dk 

AHP aracı 

-Uygulamalı örnek 

-Aracın kullanılması 

15 dk 
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1- YPÇU ve çıktılar arasındaki ilişki 

1.1 Belirli YPÇU etkilerinin şirketin çıktılarında kullanılması 
 

Öz değerlendirme modülünde, bir şirketin insan kaynağını geliştirme ve performansı için en 

uygun olarak 25 çıktı belirlenmiş ve açıklanmıştır. Bu çıktıların YPÇU ile doğrudan ilişkisi vardır 

ve literatürdeki bazı yayınlara göre bu uygulamaların uygulanması, işletmenin faaliyetlerini 

doğrudan etkiler. Kuruluşta uygulanan uygulama sayısına bağlı olarak, çalışanların bağlılığı, 

performans veya maliyet etkinliği farklı düzeylerde gerçekleştirilebilir. 

 

 
 

Bu ilk bölümün amacı, 5 uygulama grubu ve 

25 çıktı arasında bir ilişki olduğuna işaret 

etmektir. Bu ilişki, bu YPÇU uygulaması 

sayesinde zaten iyi performans seviyelerine 

ulaşmış şirketlerin uygulamalı örnekleriyle 

sunulacaktır. 

 

 
 
 
 

 

YPÇU Çıktılar 
Uygulamalı

 
örnekler 

 
 
 
 
 
 

 

1.2 Çalıştay/öz-değerlendirmede elde edilen temel çıktılarla ilgili tartışma 

Birinci bölümün ikinci adımı katılımcıların öz-değerlendirme modülünde elde 

edilen çıktılarla ilgili izlenimlerini ifade edecekleri ortak bir etkinliktir. 
Buradaki fikir, herkesin işletmenin ana hedefleri ve seçilen sonuçlar ve 

işletme içindeki yararları hakkında düşündükleriyle ilgili sonuçları 
gösterebilmesidir. 

50 min 

Tartışma, YPÇU aracılığıyla şirketin performansının iyileştirilmesiyle ilgili sorunla yüzleşecektir. 

Amaç, işletme içinde var olan YPÇU'yu tüm katılımcıların katkıları 
ve değerlendirmesi ile tamamlamanın bir yolunu 
bulmaktır. Başlangıçta katılımcılar AHP aracının 

yardımından yoksun olacaktır ve o bölüm için önemli olan 

şey şirketlerindeki kendi deneyimlerine dayanarak veya 
diğer eğitim programlarını ya da insan kaynakları 

prosedürlerini göz önüne alarak fikirler ortaya koyma 
becerileridir. 

 
 

20 min 
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Öz-değerlendirme anketinin sonuçları ve beş grup uygulama ile ilgili bilgiler içeren kartlar 
tedarik edilecektir. 

 

 

1.3 AHP aracının açıklaması 

Son adım, AHP aracının, şirketin ulaşmak istediği hedeflere veya çıktılara 
göre en uygun YPÇU paketini seçmek için kullanışlı bir yol olarak 
sunulmasıdır. 

 
 

Bu bölüm için eğitim materyali, aracın faydasını ve genel kullanımını örneklemek için basit 
bir örnek verilecek bir video olacaktır. 
 

 

 
 

2. AHP aracının kullanımı 

2.1 Bir şirketin uygulamalı örneği  

Aracı kullanmadan önce, katılımcıların AHP’nin şirket için ve sonuçların 
yorumlanması için faydasını bilmelerini sağlamak için uygulamalı bir örnek 
sunulacaktır. Ayrıca, yardımcıların araç metodolojisini ve izlenmesi gereken  
adımları anlamalarına yardımcı olmak için araca dair bir kullanıcı kılavuzu tedarik edilecektir. 

 

 
2.2 AHP aracının kullanımı 

Aracın kullanımı: çıktılara öncelik verin ve çiftler halinde işaretleyin ve şirketin 
amaçlarını elde etmede hangi grupların daha etkili olduğunu bulun. 

 

 

3. Nihai özet 

Son bölümde katılımcılar buldukları sonuçları yorumlayacak ve iyileştirme için 
izlenimlerini ve önerilerini ortaya koyacaklardır. 

 
 

20 min 

 
 

30 min 

 

 
60 min 

 
 

15 min 
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Pilot eğitim modülü 4: Fayda değerlendirmesi 
 

 

Fayda modülünün değerlendirmesi KOBİ yöneticilerinin temel sorunlarından birine yanıt 

vermektedir: YPÇU uygulamasının faydalarını göstermek ve ölçmek için güvenilir 

değerlendirme araçlarının kullanılması ve şirkette uygulanan uygulamaların değerlerinin 

ispatlanması gerekliliği. Bu, en uygun ve karlı YPÇU paketini belirleme ve seçme süreçlerindeki 

son adımdır. 

Katılımcılar bu seans sırasında YPÇU getirisini ve hesap verebilirliğini ölçmek için farklı nicel ve 

nitel yaklaşımları ve insan kaynakları programlarına yapılan yatırımdan elde edilen getiriyi 

ölçmek için kullanılan en iyi ölçümleri tanıma fırsatı bulacaklardır. Dahası, YPÇU 

uygulanmasının Yatırım Getirisi analizini yaparak, YPÇU uygulamasının yararlarını ölçmeye 

hazırlanacaklardır. 

Sonrasında program seansı sunulacak. Söz konusu program, belirlenen hedeflerin 

gerçekleştirilmesi için çok önemli olduğu değerlendirilen kısımları içerir. 
 

•  İnsan kaynakları prosedürlerine yapılan yatırımın  

1 getirisinin hesaplanması 
 

• Yatırım Getirisi (YG) nedir? 
2 

 
• Şirkette YG örneği 

3 
 

• YG aracı pratik kullanımı 
4 

 
• YG Sonuçları 

5 
 

• Sonuç 
6 

 
 

Burada YG aracı, seçim eğitimi programına benzer şekilde süreç boyunca katılımcılara yardım 

etmeyi amaçlayan unsurdur. YPÇU YG hesaplayıcısı, özellikle gerekli bilgilerin toplanması ve 

işlenmesi sırasında YG analizine rehberlik edecektir. Son olarak, YPÇU'nun uygulanmasından 

önce ve sonra şirketin durumları arasında bir karşılaştırma yapmak gerekmektedir. 

15 dk 

30 dk 

40 dk 

60 dk 

20 dk 

15 dk 
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1.  İnsan kaynağı prosedürlerinin getirisinin ölçümü 

 
 Pilot eğitim seansının ilk bölümünde, İnsan Kaynakları getirisi veya hesap 

verebilirliğinin ölçülmesine yönelik yaklaşımlar verilmektedir. Katılımcılara, 

çalışanların tutum araştırmalarına giriş, farklı vaka incelemeleri, denetim 

süreçleri, kilit göstergeler veya maliyet izleme gibi 

bazı teorik bilgiler verilmelidir. Ayrıca, nitel ve niceliksel 

yaklaşımlar üzerinde durulmalıdır. 

Buna ek olarak, yatırımın İnsan Kaynakları getirisini 

ölçmek için ilave üst ölçümler vardır. Bu göstergeler 

ayrıca başlangıç noktasına genel bir bakışa sahip olmak 

için yararlı bilgiler olarak verilmelidir: işgücü verimliliği, 

dolar etki ölçümleri, en üst problem ölçümleri, yönetici 

ve çalışan memnuniyeti ölçümü veya anlaşılması ve 

insanlara benimsetilmesi kolay başka stratejik 

ölçümler. 

 

 
2. YG Nedir? 

İkinci bölüm, eğitim boyunca incelenecek olan kavramın teorik arka planını 

açıklamaya odaklanmıştır. 

Bir eğitim ve geliştirme programına yapılan yatırımın getirisi, şirketin belli bir alanındaki 

yatırımlardan elde edilen tüm ekonomik getirilerin ölçülmesi anlamına gelir. Bu getiriler 

ölçülerek başlangıçtaki yatırımın ortalama yıllık getiri oranını belirlemek için programın gerçek 

maliyetiyle karşılaştırılacaktır. 

Eğitim programından sonra satışlardaki artışlar gibi bazı getiriler kolaylıkla ölçülebilir, fakat 

müşteri, çalışan memnuniyeti veya devir oranını ölçmede bazı zorluklar yaşanabilir. Aynı şey 

maliyet değerlendirmede de görülebilir. Katılımcıları konumlandırmak ve sağlanan 

başlangıçtaki bilgiyi azaltmak, öğrenme sürecini takip etmedeki amaçtır. 

 
 

YG 
 

Etki 
 

Tatbik & 
Uygulama 

 

Öğrenim & Güven 
 

Reaksiyon & Planlı Faaliyet 

 
 

15 dk 

 
 

30 dk 
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4.   YG aracı 

Katılımcıların, faydaların değerlendirilmesi sorunuyla yüzleşmek için gerekli 

tüm bilgilere sahip olduktan sonra, YG YPÇU hesaplaması, süreci kendi 

şirketleri için başlatmalarına yardımcı olacak bir araç olarak kullanılacaktır. 

Yararlı ve tutarlı sonuçlar elde edebilmek için, eğitim programına dahil olan şirketin yöneticisi 

veya temsilcisi, işletmeleriyle ilgili değerlendirme için bazı kilit verilere sahip olmalıdır: maaş 

seviyeleri, eğitim programlarının maliyeti, dış maliyetler, çalışanların performansındaki artış... 

 

 

3. Şirkette YG örneği 
YG analizinde çeşitli veri toplama yöntemleri kullanılır. Bu nedenle toplanan 

verilerin değerlendirilmesi için en yararlı göstergeleri kullanabilme yeteneğine 

sahip olmak önemlidir. Bu göstergeler, şirketin özellikleri dikkate alınarak 

seçilmelidir. 

Üçüncü adım iki kısma ayrılmıştır: birincisi, yatırımın getirisinin incelenmesinde kullanılabilecek 

farklı göstergelerin açıklaması. İkincisi, bir şirkette uygulanmış bir YG analizi örneği üzerinde 

yapılan bir inceleme. 

YG YPÇU hesaplayıcısını kullanmadan önce, katılımcılara daha önce tanımlanan göstergelerin 

faydalarını değerlendirmek için gerçek bir örnek göstermek önemlidir. Gerçek bir durumun 

analizi ile önceden tanımlanan tüm kavramlar kolayca anlaşılabilir, aralarında ilişki kurulabilir 

ve özel değerlendirme sürecinin her bir adımı gelecek değerlendirmeler için tanımlanabilir. 

Eğitim programı, yardımcılara sağlanan örnekle değerlendirme prosedürünün bir örneğini 

göstermeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bu örnek genel bir kılavuz olarak analiz edilmeli 

ve katılımcılar, her bir şirketin kendi yatırımları ve maliyetleri olacağını ve değişikliklerin 

işletmenin farklı alanlarıyla ilgili olacağını anlamalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

60 dk 

 
 

40 dk 
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30 dk 

 

 

5.   YG çıktıları ve sonuçlar  
Katılımcıların her biri bu aracı kullandığında, sonuçların açıklanması için 

işbirliğine dayalı bir süreç başlayacaktır. Buradaki fikir, katılımcıların  

izlenimlerini paylaşmalarına ve beklentileriyle ilgili kendilerini etkileyen şeyleri ifade etmelerine izin 
vermektir. 

Son bölümde YG değerlendirmesinden sonra eğitim programının sahip olduğu son adımları 

belirleyen ve tanımlayan genel fikirler nihai şeklini alacaktır. 


