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GİRİŞ 

 

 

HiPAir projesi, Avrupa Komisyonu'nun ERASMUS + programı tarafından finanse edilen, Eylül 2015'te 

başlamış ve Polonya, Portekiz, İspanya ve Türkiye'deki kuruluşlar arasındaki uluslararası 

işbirliğinden doğan stratejik bir ortaklıktır. Bu proje, özellikle havacılık sektöründe Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için beceri ve iş uygulamaları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hedefleri: 

 Havacılık sektöründe Mesleki ve Eğitsel Eğitimin (MEE/VET) etkinliğini arttırmak, 

 Havacılık sektöründe, özellikle KOBİ'lerin yöneticilerinin yetkinliklerine bağlı olan becerilerin 

uyumsuzluklarını azaltarak işgücünün daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak, 

 Öğrenme sürecine ve eğitim gelişimine daha aktif katılım ve katılımı ima eden yenilikçi 

yöntemler kullanarak mesleki eğitim ve öğretimde öğrenim görenlerin çapraz becerilerini 

geliştirmek. 

Yöneticilerin becerileri ile ilgili hedefe ulaşmak için HiPAir, Avrupa KOBİ'leri arasında iyi iş 

uygulamalarının yayılması, yaygınlaştırılması ve tanıtılması için Yüksek Performanslı İş 

Uygulamalarının (YPİU) benimsenmesine odaklanır ve havacılık sektöründeki kuruluşların 

potansiyelin en iyi duruma getirilmesi için kullanılan yenilikçi yönetim uygulamalarının öneminin 

altını çizer. 

YPİU'yi etkin bir şekilde tanıtabilmek için HiPAir projesinin ana hedeflerinden biri YPİU'nun 

şirketlerde uygulanmasına olanak sağlayan farklı materyalleri ve araçları özenle hazırlamaktır. 

Projenin sonuçları, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tümünden yararlanmak isteyen farklı 

paydaşları destekleyecek olan raporlar, en iyi uygulamalar, eğitim müfredatları ve materyalleri, 

araçları ve çevrimiçi platformu kapsamaktadır. 

Tüm HiPAir sonuçları, YPİU masaüstü araştırma ve anket sonuçlarını temel alan metodolojik bir 

yaklaşıma ve daha sonra belirlenen ve tanımlanan En İyi Uygulamalardan alınan derslere 

dayanmaktadır. Ortaklık, YPİU ile ilgili mesleki profiller ve eğitim müfredatlarına ilişkin kullanıcı 

eğitimi ihtiyaçlarını ve güçlü havacılık sektörüne sahip Avrupa ülkelerinde halihazırda mevcut olan 

YPİU eğitim olanaklarını (KOBİ'lerin önemli bir ağırlığa sahip olduğu diğer ülkelerde mevcut olanlar) 

analiz etmiştir. Tüm bu girdiler farklı YPİU müfredatlarını ayrıntılı bir şekilde hazırlamak ve ayrıca 4 

modül için özel Eğitim materyalleri geliştirmek için kullanılmıştır: GİRİŞ, Öz Değerlendirme, YPİU 

SEÇİMİ VE DEĞERLENDİRME. Sonuçlar, şirketler tarafından YPİU'nun en iyi paketini (bundle) 

belirlemek ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yapılan yatırımın geri dönüşünü değerlendirmek 

için kullanılabilecek 2 yararlı ve yenilikçi yazılım aracından (AHP Karar Verme ve ROI Hesaplayıcısı) 

oluşmaktadır. Tüm sonuçlar, insan kaynakları yönetimi ile ilgili konuların desteklenip tartışılabileceği 

www.hipair.eu proje web sitesinde ve YPİU İşbirliği Platformu'nda (www.YPİU.eu) bulunabilir.  

http://www.hipair.eu/
http://www.hpwp.eu/
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YPİU uygulama süreçlerinin temel amacı, çalışanların üretkenliğini arttırmak ve genel olarak 

çalışanların motivasyonunu ve organizasyon verimliliğini artırmak için stratejilerin uzun vadede 

uygulanabileceği kilit alanları belirlemektir. Bu yaklaşımda, İK sadece bir "maliyet merkezi" değil 

"stratejik iş ortağı"dır. 

Bu doküman, KOBİ yöneticilerine ve İK uzmanlarına HiPAir sonuçlarından tam olarak 

yararlanmalarını kolaylaştıran bir kılavuz niteliğindedir. Yol Haritası’nın ana hedefi kısa ve net bir 

şekilde YPİU konseptini tanıtmak, daha sonra tüm proje sonuçlarını ve YPİU’nin uygulaması sürecini 

nasıl ve ne zaman desteklemek üzere kullanılacağını açıklamaktır. 

4 ana bölüme ayrılır:  

1. İLHAM – Daha fazla bilgi ve YPİU örneklerine ihtiyacınız olduğunda; 

 

2. TANITIM – Organizasyon için en iyi çözümü belirlemek istediğinizde;  

 

3. EĞİTİM – Şirketinizde beceriler oluşturmak istediğinizde; 

 

4. İŞ BİRLİĞİ – Bir konuyu tartışmak veya destek almak istediğinizde. 
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1. İLHAM  

1.1 Havacılık sanayinde daha iyi becerilere duyulan ihtiyaç    
 

Havacılık sektörü, kalite ve güvenliği sağlayan iş organizasyonu yöntemleri yanında, kompleks ve en 

ileri teknolojiye sahip süreçleri ve yeni malzemeleri içeren dünya çapında en yenilikçi endüstrilerden 

biri olarak düşünülmektedir. 

İş organizasyonunun en geleneksel biçimleri (çalışma görevlerini standartlaştırmak ve esnek 

olmayan işçilerin uzmanlığı), kalite standartlarını korurken, esnek, yenilikçi ürünler ve hizmetler 

sunma ihtiyacı ile ortaya çıkan zorluklarla artık eşleşmemektedir. Çalışma örgütlerinin katı formları, 

ürün karmaşıklığı ve hızlı uygulanması gereklilikleri açısından daha üst müşterinin taleplerini 

karşılamaya izin vermemektedir. 

Avrupa Havacılık ve Uzay Sanayii'nin olumlu konumunu korumak için şirketler, İKY konularına özel 

dikkat göstermelidir çünkü bu teknolojik sektör çoğunlukla yüksek nitelikli insan kaynağını 

içermektedir. Bu özellik, mevcut kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için mücadele eden 

KOBİ'ler için daha da önemli olabilir. Bu şirketler, büyük oyuncuların hakim olduğu havacılık 

piyasasında rekabetçi kalabilmek için birtakım zorluklarla karşı karşıya. Farklı ülkelerdeki kanıtlar 

KOBİ'lerin İK'de yeterli yetkinlik ve kapasiteye sahip olmadığını göstermektedir. Bu şirketler, 

verimliliği artırmak ve yenilik yapmak için fırsatları kaçırabilir; çünkü bu alandaki uzmanlıkların çoğu 

dışarıda; büyük şirketler, ticari müşavirler veya uzman hükümet hizmetlerinde bulunmaktadır.  

1.2  KOBİ’lerde YPİU  
 

Günümüz iş dünyasında insan kaynakları rekabet avantajı kaynağı olarak son derece önemli hale 

gelmiştir. Bu gerçeğin, küreselleşme, rekabetin yoğunlaşması, değişen üretim biçimi, çoklu 

yetkinlikler, daha kısa ürün ömrü döngüsü vb. gibi farklı kaynaklar vardır. Çoğu durumda ve 

sektörlerde, rekabet avantajı sağlanması, çalışanlarının bilgi ve becerilerine dayanmaktadır. Son 

yıllarda Yüksek Performanslı İş Uygulamaları konseptinin geliştirilmesinin temel nedeni budur. 

YPİU'lar, çalışanların ve organizasyonel performansın uyarılmasına yönelik modern 

yönetim uygulamaları olarak tanımlanabilir. YPİU'lar, çalışanların daha fazla katılım ve 

sorumluluk sahibi olduğu bir ortamda bir çevre yaratmaya yardımcı olur. YPİU'ların anlaşılmasında 

ortak faktör, çalışanların becerilerini, çabalarını ve katılımlarını artırmak üzere tasarlanmış bir dizi 

farklı uygulamanın uygulanmasıdır. YPİU'lar tamamen yeni bir uygulama türü değildir; yenilikleri ve 

katma değeri, organize, sistematik ve stratejik olarak planlanmış bir grup ya da ortak uygulama 

paketinin sisteme entegre edilmesinden gelmektedir. 

Mevcut raporların çoğunun gösterdiği gibi, YPİU uygulamaları, kaynakların azlığı, sahibinin 

uzmanlığına ve tutumlarına dayalı stratejik karar verme ve YPİU hakkında kolayca erişilebilen bilgi 

kaynaklarının olmaması nedeniyle küçük organizasyonlarda yaygın değildir. 

HiPAir projesinin ilk aşamasında yapılan anket ve masa araştırması, danışmanlık hizmeti verilen 

KOBİ şirketleri arasında YPİU'nin sınırlı bilgi ve uygulamasını doğrulamıştır. Bu sınırlı uygulama, İK 
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programlarına yatırım yapmak için zaman ve kaynakların eksikliği, İK ve iş organizasyonu 

programları hakkında bilgi ve inançların yanı sıra YPİU'yu uygulamakta çok pahalı ve çok fazla 

kaynak gerektiren yanıltıcı fikirden kaynaklanmaktadır. Uygulanan anket aşağıdaki ihtiyaçları ortaya 

koymuştur: 

• YPİU'nun uygulanmasında esneklikleri gösterme; 

• Halihazırda yeni iş organizasyonu ve İK uygulamaları biçimlerini kullanan 

firmaların birinci elden örneklerini sunma; 

• Maliyetler ve kaynaklar konusunda bilinen yanlışları açıklama 

• KOBİ sahipleri ve yöneticilerine YPİU ile ilgili bilgilere kolay bir şekilde erişebilmeleri ve 

şirketin sonuçlarını en üst düzeye çıkarabilmek üzere nasıl uygulayacaklarını belirten basit 

ve kullanışlı materyallerin üretimi 

• YPİU'nun faydalarını göstermek için güvenilir değerlendirme araçlarının 

üretilmesi; 

• YPİU'nun faydalarını göstermek ve farkındalık yaratmak için ilk eldeki örnekleri 

ve basit ve kullanışlı malzemeleri sunma1 

Tüm bu ihtiyaçlar HiPAir projesi ve ana sonuçlarında ele alınmıştır. 

 

1.3  En iyi uygulama örnekleri  
 

Havacılık KOBİ'leri arasında YPİU kullanımını etkin bir şekilde teşvik etmek ve ilham vermek için 

HiPAir Ortaklığı, faaliyetlerinde çeşitli insan kaynakları uygulamaları uygulayan en iyi 8 şirket 

örneğini tanımladı ve açıkladı. 

 

Sekiz vaka incelemesi aşağıdaki firmalara karşılık2:  

1. SOUTHWEST (Dalllas, USA) 46.000 çalışan (Hava Taşımacılığı) 

2. MTU Aero Engines Polska (Polonya) 580 çalışan (Havacılık) 

3. Pratt & Whitney Rzeszów S.A (Polonya) 3.500 çalışan (Uçak Motor Üretimi) 

4. Global Training & Aviation (İspanya) +150 çalışan (Havacılık Eğitimi) 

5. FerroNATS (İspanya) +130 çalışan (Hava Trafik Kontrolörlüğü) 

6. FTB Lisi Aerospace (Türkiye) 555 çalışan (Uçak Bağlantı Elemanları) 

7. Groundforce (Portekiz) 2.335 çalışan (Hava Taşımacılığı-Yer Hizmetleri alanına yardımcı 

faaliyetler) 

8. Fokker Elmo (Türkiye) 302 çalışan (Elektrik Kablolama Ara Bağlantı Sistemleri)  

 

 

                                            
1 Daha fazla bilgi için www .hipair.eu veya ww w .hpwp.eu bağlant ı ları ndan indirilecek " Havacı lı k 

sektöründe Yüksek Performanslı  İ ş Uygulamaları "  başlı klı  " YPİ U Raporu" na bakı nı z.  
2 Sekiz iyi uygulama örneğinin hepsi www.hipair.eu veya www.hpwp.eu adreslerinden indirilebilir. 

http://www.hipair.eu/
http://www.hpwp.eu/
http://www.hipair.eu/
http://www.hpwp.eu/
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Her bir vaka, şirket karakteristiğini, motivasyonunu, 

uygulama sürecini ve özel uygulama kullanımının ana 

yararlarını açıklayan yapısal bir biçimde sunulmuştur. 

Bütün vakalar, tüm organizasyonlara uyan ve YPİU'nin 

bireysel işyeri bağlamını karşılamak için uyarlanması 

gereken "tek çözüm" olmadığının kanıtıdır. Bu 

nedenle, istenen sonuçları sağlayabilecek 

uygulamaları seçmek için şirketin stratejik hedeflerini 

tanımak esastır. 

 

Çoğu durumda, şirketler etkinlik, verimlilik, çalışanların bağlılığı ve memnuniyeti, kurumsal itibar ve 

müşteri memnuniyeti açısından önemli kazançlar sağladığını onaylamaktadır. Üstelik sonuçlar, servis 

sağlayıcılar, bayiler, havaalanları makamları veya müşteriler gibi diğer ortaklarla olan ilişkiyi de 

etkilemektedir. 

 

Vaka analizlerinden elde edilen gözlemler, YPİU'lara daha uzun vadeli stratejik bir yaklaşım 

izlemekle ilgilenen ve uygulama risklerini en aza indirmek isteyen diğer kuruluşlar için genel bir 

yönlendirme sağlamaktadır. 

 

 

 

1.4  YPİU etkinliğinin ölçülmesi – ROI (Return of investment) 
hesaplaması 

 

Daha önce belirtildiği gibi, profesyonel İKY uygulaması farklı maddi ve 

manevi etkilere sahip olabilir. En yaygın sorun, YPİU'ya yapılan 

yatırımın etkinliğini ölçmektir. İK yatırım değerlendirmesi için farklı 

yaklaşımlar ve teknikler vardır ancak şirket yöneticileri tarafından en 

beğenilenlerden biri, İK işlevinin iş değerini parasal olarak doğrudan 

gösterebilen Yatırım Getirisi (ROI/YG) 'dir. YG, başlangıç yatırımının 

yıllık ortalama getirisini belirlemek için programın gerçek maliyetine 

dayalı olarak, YPİU'lardan elde edilen ekonomik getirilerin ve belli bir 

alana yapılan yatırımın ölçülmesine yardımcı olur. 

HiPAir analizlerine göre, maddi ve maddi olmayan insan kaynakları 

yatırımının parasal açıdan hesaplanmasına yardımcı olan herhangi bir 

araç piyasada mevcut değildi. Bu nedenle, Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) uzmanları, İK yatırımlarının YG'sini tanımlamada 

yardımcı olabilecek bir uygulama olan YG Hesaplayıcıyı geliştirdiler. 
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Bazı geri dönüşler kolayca ölçülebilir (bir 

eğitim programından sonra satışlarda böyle 

bir artış) ancak diğerleri (müşteri / çalışan 

memnuniyeti veya devir hızı gibi) bazı 

karışıklıklara neden olabilir. Bu nedenle, YG 

hesaplayıcısı YPİU uygulamasının ilk 

aşamasında karar sürecini destekleyen çok 

yararlı bir araç olabilecektir. 

YG hesaplayıcı aracı, eğitim materyalleri 

içerisinde Modül 4'te iyi şekilde tanımlanmıştır; burada, teorinin yanı sıra bu yararlı yazılımın 

kullanımını gösteren vakalar da bulunmaktadır. Bu araç ayrıca proje web sayfasında ve YPİU İşbirliği 

Portalı'nda indirilebilmektedir. 
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2. TANITIM 

2.1  YPİU’nun farklı türleri 
 

YPİU’nun tanımlarında, terminolojilerinde ve kategorizasyon modellerinde onlara yaklaşım 

konusunda büyük esneklik sağlayan pek çok fark vardır. HiPAir projesinde YPİU'lar insan kaynakları 

yönetimindeki en önemli süreçleri gösteren beş farklı gruba ayrıldı. 

G1. İŞE ALIM VE ENTEGRASYON  

Şirketin istihdam teklifleri için en uygun çalışanların belirlenmesine odaklanan uygulamalar. Bu 

uygulamaların kullanımı, mevcut işe alım sürecine, yetenekli ve kabiliyetli kişileri tanımlama ve şirket 

organizasyon kültürüne girişi kolaylaştırma becerisini eklemelidir. 

 Görüşmeler, teorik testler 

 Hoşgeldin seansları  

 Tanıtım programları (yeni çalışanlar) 

 Stajyerlik programları  

 Yetenekli insanları araştırma (üniversiteler ve diğer 

eğitim kurumları)  

 İş tanımlarının ve seçim prosedürlerinin hazırlanması 

G2. ÇALIŞANLARIN KATILIMI  

Çalışanların şirket içindeki katılımını ve bağlılığını artırmaya odaklanan uygulamalar. İşçilerin performansının 

değerlendirilmesinde ve geliştirilmesinde ve belirli alanlarda mükemmeliğin sağlanmasında yardımcı 

olabilirler. 

 Fonksiyonel esneklik programı  

 Öneri Programları  

 Örgüt İklimi ve Memnuniyet Araştırmaları 

 Çalışan Katılımı Araştırması 

 Bireysel Gelişim Planları 

 Çalışan Eylem Planları 

 Performans Değerlendirme 

 Her bir çalışan için yıllık hedefler, bireysel ve/veya 

global 

 Ekipler için KPI 

 Devamlı iyileştirme sistemi (Kaizen, TQM, etc.)  

 Kaizen toplantıları 

 Mükemmelik başarı programı 

G3. DAHİLİ İLETİŞİM  

Şirket içindeki etkin iletişimin yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar. Her iş stratejisinin uygulanması ve 

değişimi yönetmek için çalışanlar, yöneticiler ve ilişkili iş ortakları arasındaki aktif iletişim önemlidir.    

 Çalışanlar için iletişim paketleri 

 Intranet  

 Web seminerleri 

 İletişim toplantıları  

G4. EĞİTİM 

Şirket çalışanlarının beceri ve yeterliklerinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlayan belirli şirket 

amaçları için gerekli uygulamalar. 

 Eğitsel program  

 Lisansüstü çalışmaları 

 Dil kursları  

 Teknik ve teknik dışı (dahili ve harici kurslar) 

eğitimler  

 Danışmanlık, koçluk, özel eğitim  

 Yetenek belirleme ve geliştirme planı 

 Havacılık endüstrisinde kadın liderliği için 
yetenek gelişim programı  

 Belirlenen boşluklara yanıt vermek ve hayat 
boyu öğrenim süreçlerini desteklemek için 
beceriler/yetenekler matrisine dayalı özgül 

eğitim planı  

G5. ÖDÜL VE BAĞLILIK  

Uygulamalar, spesifik organizasyona ait olma hissi vermeye odaklanmıştır. Mali ve mali olmayan teşvikler, 
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şirkette uzun vadeli olumlu etkisi olan bir ortak olma hissi oluşturur. 

 Tazminat planları (üretim, yönetsel…) 

 Esnek çalışma koşulları  

 Emziren anne odaları 

 Çalışanları elde tutma politikası  

 Standart iş rolleri  

 Tazminat, hedeflerle ilgili bonuslar 

 Hedeflerin incelenmesiyle maaş artışları  

 

 

Görüldüğü gibi, yüksek performans olarak adlandırılan pek çok uygulama yaygın olarak birçok 

organizasyon tarafından (finansal teşvikler, eğitim, beceri geliştirme programları vb.) 

kullanılmaktadır, ancak YPİU hakkında çok az bilgi vardır. Bu konsept, çalışanların becerilerini, 

çabalarını ve belirli organizasyon ortamına katılımı etkin bir şekilde geliştirmek üzere özel olarak 

tasarlanmış uygulama paketlerinin tümüyle entegre edilmesine olan ihtiyacı vurgulamaktadır. 

Uygulanabilecek uygulama sayısı ne olursa olsun, bu uygulamaların stratejik olarak seçilmesi ve 

uygun bir süreç içerisinde birleştirilmesi önemlidir. 

 

2.2 YPİU’nun çıktıları 
 

HiPAir Ortaklığı tarafından analiz edilen çeşitli raporlar ve araştırmalar, YPİU uygulanmasının artması 

organizasyonların operasyonel, finansal ve çalışanların performansı sonuçları bakımından daha iyi 

performans gösterdiklerine kanaat getirdi. YPİU’nun şirketin performansının farklı alanlarında çeşitli 

somut ve soyut sonuçlarını gösteren pek çok en iyi uygulama örneği bulunmaktadır.  

Proje hedeflerinden biri, YPİU’nun katkıda bulunabileceği ana alanları göstermek için farklı sonuçları 

belirlemek, netleştirmek ve kategorilere ayırmaktı. İŞ ZENGİNLEŞTİRME, İŞ İSTİKRARI, 

VERİMLİLİK, BAĞLILIK / SADAKAT ve MALİYET ETKİNLİĞİ olmak üzere 5 ana grupta olası çıktıları 

gösteren tablo aşağıdadır. 

Bir şirketin YPİU uygulamasından nasıl fayda sağlayabileceğinin değerlendirilmesi, sonuç ve 

performans iyileştirmesi açısından şirketin elde etmek istediği hedeflerle ilgilidir. Ayrıca, uygun 

uygulama paketi, beklenen gelecek sonuç ve performans iyileştirmeleri ile yakından ilişkili olmalıdır. 

Ne yazık ki, belirli sonuçlar elde etmeye yardımcı olacak ana grupları seçmek kolay bir iş değildir.  
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2.3 AHP aracı  
 

Şirketlerin benimsediği YPİU'ların şirketten şirkete farklılık göstermeleri ve bir organizasyonda 

çalışan uygulamaların diğerlerinde işe yaramayabileceği çok açıktır. Bu nedenle, YPİU’nun şirketin 

özel ortamına ve hedeflerine uygun en iyi kombinasyonunu seçmek önemlidir. 

HiPAir projesinde geliştirilen AHP aracı bu 

süreçte çok yardımcı olabilir. YPİU uygulama 

süreci boyunca karar verme sürecini 

etkinleştiren, Analitik Hiyerarşi Sürecine 

dayanan sağlam metodik yaklaşımı kullanır. 

Bu aracın sunduğu büyük avantaj, YPİU’nun 5 

grubuyla 5 grup sonuç arasında bir ilişki bulma 

imkanıdır. Bu ilişki, YPİU uygulamaları sayesinde 

daha önce yüksek performans elde etmiş 

şirketlerin pratik örnekleriyle sunulacaktır. 

İŞ 

ZENGİNLEŞTİR

ME 

İŞ İSTİKRARI VERİMLİLİK 
BAĞLILIK/SADA

KAT 

MALİYET 

ETKİNLİĞİ 

Kariyer fırsatları 
sağlama 

İş güvenliği 
sağlama 

İşletme/örgüt 
hedeflerini 
tutturma 

Çalışanlar arasında 
iş memnuniyeti 

Çalışanların %..si 
ülke ort. altında 

kazanıyor 

İşgücü çeşitliliği 
sağlama 

Çalışan değişim 
hızı 

Rekabetçilik Çalışan bağlılığı 
Çalışanların %..si 
ülke ort. üstünde 

kazanıyor 

Yeterli eğitim ve 
gelişim sağlama 

Kaliteli liderlik 
sağlama 

Endüstriyel ilişki 
edinme 

 Çalışan katılımı 
sağlama 

Maliyet azalması 

Farklılaştırma Etkin iletişim Üretim 
Çalışanları motive 

etme 
Çalışan stresini en 

aza indirgeme 

Örgütsel esneklik 
yaratma 

Etkin takım 
çalışması 

İş-yaşam 
dengesini sağlama 

Çalışanlar için 
destek sağlama 

Yönetim Değişimi 
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AHP aracı, şirketin temsilcisi tarafından yapılan sonuçların önceliklendirilmesi ve ölçmesi sürecine 

dayanır. Bu şekilde şirket, her sonucun önemini diğerine karşı belirler. Sonuçlar daha sonra araçla 

hesaplanır ve grafikler üzerinde gösterilir ve olasılığı en yüksek YPİU grupları şirket için en önemli 

sonuçlara ulaşılmasına neden olur. 

 

 

AHP Karar Alma aracı Modül 3'te yer alan eğitim materyali ile iyi tanımlanmıştır; içinde bazı teorik 

bilgileri ve bu yazılımın nasıl kullanılacağını gösteren vakaları bulabilirsiniz. Bu araç ayrıca proje web 

sayfasından ve YPİU İşbirliği Portalı'ndan indirilebilir. 
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3. EĞİTİM 

Organizasyonel liderlik ve iş kültürü YPİU’nun etkin uygulanması için ortak zemin oluşturmaktadır. 

Bu süreç çok iyi hazırlık gerektirmektedir; özellikle sorumlu yöneticilerin ve ekip üyelerinin arzulanan 

beceri ve bilgilerin edinilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, HiPAir ortaklığı, bu zorlu görevlerde 

kuruluşları destekleyecek Müfredat ve Eğitim materyalleri geliştirdi. 

 

Müfredat iki ana bileşenden oluşmaktadır. Müfredatın ilk bileşeni (Blok A), firma yöneticilerinin 

YPİU'nın şirketlerinde etkin bir şekilde uygulanması için bilmeleri ve uzmanlaşmaları gereken genel 

kavramlarla ilgili tüm içeriği birleştirir. Bu ilk bileşen, yöneticilerin aşamalı olarak katılmaları gereken 

4 farklı modül olarak düzenlenmiştir: 

 

 Modül 1. GİRİŞ  

Ana amaçları: Bu modül, İnsan Kaynakları prosedürlerine ve Yüksek Performanslı İş 

Uygulamalarına ilk yaklaşım sağlar; eğitim alanlar için İnsan Sermayesi potansiyelinin 

iyileştirilmesi yoluyla şirketlerin performansını artırmak için en iyi uygulamaların anlaşılması 

için bir bağlam oluşturur. 

 

 Modül 2. ÖZDEĞERLENDİRME 

Ana amaçları:  Şirket yöneticileri şirketlerinde halihazırda uygulanan YPİU'yu (elde edilen 

faydalar dahil olmak üzere) belirleme ve tanımlama süreçlerinde rehberlik etmek; şirket 

yöneticileri YPİU'nun uygulanmasıyla şirketlerinde ulaşmayı hedefledikleri iyileştirmeleri ve 

sonuçları belirlemesine rehberlik etmek. 

  

 

 Modül 3. YPİU SEÇİMİ 

Ana amaçları. Tutarlı ve ulaşılabilir hedeflerin tanımlanmasında şirket yöneticilerini 

yönlendirir. Şirketin gerçek YPİU olgunluk seviyesini (bilgi ve uygulama) ve şirketin çıktılarını 

ve performans hedeflerini göz önünde bulundurarak YPİU ile ilgili strateji geliştirir. Daha 

önce tanımlanmış olan amaçlara ulaşmak için hangi YPİU’nın daha uygun olacağını belirleme 

ve seçme sürecinde şirketin yöneticilerini yönlendirir - AHP'nin karar verme aracı. 
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 Modül 4. DEĞERLENDİRME 

Ana amaçları: KOBİ yöneticilerine, YPİU'ya yaptıkları yatırımın maliyetini ve faydalarını 

değerlendirmek için gereken genel bilgileri sağlar; YPİU uygulanmasının Yatırımın Getirisini 

ölçmek için firmalarının içinde ROI'yi (Yatırımın Getirisi) uygulama süreci konusunda şirket 

yöneticilerini yönlendirir. 

  

 

Platform. Bu 4 modül için özel Eğitim materyalleri paketleri geliştirilmiş olup proje web 

sayfasında ve YPİU İşbirliği Platformunda ilgili kuruluşların dikkatine sunulmuştur. 

Bu 4 modülün eğitim faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, KOBİ yöneticileri, YPİU 

konsepti hakkında pratik bir bilgi birikimine ve bunu kendi şirketinin özelliklerine nasıl adapte 

edebilecekleri konusunda net bir anlayışa sahip olacaklar. 

 

İkinci bileşen (blok B), belirli YPİU uygulamalarına özgü eğitimler ile ilgilidir. İki büyük 

modülden oluşmaktadır: 

 

 Modül 5 - Çapraz Beceriler ve Yetkinlikler 

Bu modülde öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve YPİU'nun her bir kategorisi için önemli sayılan 

becerileri ve yetkinlikleri güçlendirerek YPİU'yu şirketin farklı sektörlerine entegre edilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

 Modül 6 - Özel YPİU Uygulamaları 

Bu modül, özel YPİU uygulamaları, bir şirkette uygulanmadan önceki bazı geçici eğitim veya 

ayarlama prosesleri gerektiren belirli teknik eğitimleri tanımlar ve önerir. 

 

 

Bu 2 Modül için müfredatlar, proje web sayfasından ve YPİU İşbirlik Platformu'ndan 

indirmeye hazır olan "YPİU Eğitim Paketinin Özeti" adlı belgede mevcuttur. 

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

anda şirketlerin erişilebildikleri sınırlı YPİU eğitim tekliflerinden farklıdır. 
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4. İŞBİRLİĞİ 

4.1  YPİU İşbirliği Platformu 
 

Her uygulama sürecinde olduğu gibi, uzmanların ve mevcut materyallerin deneyim ve bilgilerinden 

faydalanmak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle HiPAir projesi, proje sonuçlarının ulaşılabilir 

olmasına ve onlardan faydalanma sürecini kolaylaştırmaya odaklanmaktadır. 

YPİU İşbirliği Platformu www.hpwp.eu, bu alandaki önemli araçlardan biri olup, bu platformda tüm 

bilgiler toplanmış ve kolayca erişilebilir hale getirilmiştir. Tıpkı bu Yol Haritasında olduğu gibi, YPİU 

İşbirliği Platformu da 4 ana kategoriye ayrılmıştır: 

1. İLHAM - YPİU'dan daha fazla bilgiye ve örneklere ihtiyacınız olduğunda; 

 

2. TANIMLAMA - Kuruluş için en iyi çözümü belirlemek istediğinizde; 

 

3. EĞİTİM – Şirketinizde belirli beceri geliştirmek istediğinizde; 

  

4. İŞBİRLİĞİ - Görüş veya destek almak istediğinizde. 
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4.2 YPİU Blog  
 

YPİU İşbirliği Platformu'nda YPİU ile ilgili farklı 

konuların tartışıldığı Blog'a erişebilirsiniz. Proje 

Ortaklarından biriyle iletişime geçebilir ve Blogda 

tartışılmasını istediğiniz belirli konuyu önerebilirsiniz. 
Uzmanlar, deneyimlerini ve uzmanlıklarını paylaşmak 

veya belirli bir şirketin ihtiyaçlarına göre özel teklif 

geliştirmek için orada bulunmaktadırlar. Ortaklık, 

insan kaynaklarının becerileri ve yeterliliklerinin 

önemli bir değere sahip olduğu havacılıktan başka 

sektörlere de sonuçların aktarılması için açıktır.  

 

4.3  Destekleyen kuruluşlar  
 

HiPAir projesinin tüm unsurları, geniş anlamı ile insan kaynakları yönetimi sektöründe yer alan çeşitli 

çıkar sahipleri için faydalı ve ilginç bir teklif yaratmaktadır. Sonuçlardan tam olarak faydalanabilmek 

için, süreç boyunca sizleri yönlendirebilecek ve size yardımcı olabilecek proje ortaklarıyla iletişime 

geçmeniz her zaman daha iyi olacaktır. 

 

İlginizi çekiyorsa, lütfen ortak kurumlardan biri ile iletişime geçin: 

 

www.innpuls.pl 

İrtibat kurulacak kişi: Paweł Wacnik  
 

INNpuls, girişimcilik, yenilikçilik, teknik eğitim ve bilim ile ekonomi arasındaki işbirliğini teşvik 
ederek bölgesel sosyal ve ekonomik kalkınmayı kolaylaştırmayı amaçlayan kâr amacı gütmeyen 

bir organizasyondur. Şirket, gelişmekte olan ve faaliyet gösteren kümeleri aktif olarak 
desteklemekte, Havacılık Vadisi üyesidir ve mesleki eğitim tedarikçisi ve mesleki eğitim ve öğretim 
programının geliştirilmesinden sorumlu ortak olarak sektörün ihtiyaçlarına göre hareket 

etmektedir. INNpuls kuruluşundan beri, özellikle havacılık, plastik ve kimya sektörleri arasında 
sektörler arası işbirliğinin kolaylaştırılması için çaba gösteriyor. 

 

  

http://www.innpuls.pl/
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www.dolinalotnicza.pl  

İrtibat kurulacak kişi: Andrzej Rybka 

Aviation Valley Association (Havacılık Vadisi Derneği), Polonya Podkarpackie’yı Avrupa'daki 
önde gelen havacılık bölgesi konumuna getirmek amacı ile 2003 yılında bir grup yerel girişimci 
tarafından kuruldu. Bu vizyona ulaştırılacak temel araç, bölgesel potansiyelini daha iyi kullanılması 
için güçlü bir bölgesel küme oluşturmaktı. Bu bağlamda Havacılık Vadisi faaliyetleri, küme içinde 

gelişmiş iletişim mekanizmalarına odaklanarak kümelenme gelişimini desteklemeyi ve en başta 
potansiyel yatırımcılar olmak üzere dış dünyaya sunum geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

 

www.quasarhumancapital.com 

İrtibat kurulacak kişi: Carlos Maio  

QUASAR HUMAN CAPITAL, havacılık, uzay, denizcilik, petrol ve gaz endüstrilerinde 
uzmanlaşmış, bu piyasalardaki geniş tecrübeye sahip profesyonel ekip ve yerel ve 
uluslararası düzeyde Avrupa şirketlerinin özel ihtiyaçları üzerine uzmanlaşmış bir insan 

kaynakları danışmanlığı şirketidir. QUASAR'ın misyonu, bu sektörler için uzmanlaşmış 
yetenekleri çekmek, sürdürmek ve geliştirmek için en iyi metodolojileri ve çözümleri 

geliştirmek ve sunmaktır. Kullanılan metodolojiler, yılların pratik tecrübesine dayanır ve 
çalışanların ile organizasyon performansının etkili bir biçimde iyileştirilmesine yöneliktir. 
Bunun sayesinde üstün bir memnuniyet, katılım ve rekabet avantajı elde edilir. 

  

 

 

 
 

www.mentortec.eu 

İrtibat kurulacak kişi: Amilcar Baptista   

MentorTec, startupları, iş geliştirmeyi ve eğitimini desteklemeye çalışan Portekizli özel bir 
şirkettir. Yeni bir iş fikri olan herkes için ideal  bir iş ortağı. 1996'da kurulan MentorTec, 
yenilikçi iş fikirlerinin ince ayarından iş hızının arttırmasına kadar geçen süreçte çalışan bir 

başlatma hızlandırıcısıdır. MentorTec,  ortak çalışma çözüm lerinden, özel danışmanlık ve 
eğitim, fon ve yatırımların yaratılması, danışmanlık hizmetleri ile ulusal ve uluslararası 
düzeyde ağ oluşturma fırsatlarına kadar uzanan kapsamlı bir  portföyü sunmaktadır. 

 
 

 
 

www.pemas.pt 

İrtibat kurulacak kişi: João Romana 

PEMAS, 2006 yılında tüzel kişilik olarak kurulan küme yönetimi birimi olarak ulusal çapta faaliyet 

gösteren Portekiz Havacılık ve Uzay Sanayi Birliği'dir. Kuruluşundan bu yana kümelenme teşvik 

http://www.dolinalotnicza.pl/
http://www.quasarhumancapital.com/
http://www.mentortec.eu/
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faaliyetlerinde aktiftir. PEMAS, Portekiz'deki havacılık endüstrisinin büyümesini (2006'da 8'den 
60'a, şu anda 60'ın üzerinde) destekleyen göstergelerde artış göstermekle birlikte birkaç 

uluslararası işbirliği programına ve Portekiz'in genel Ar-Ge programına katılım oranındaki belirgin 
artışa el atmıştır. PEMAS, hükümet katılımı olmayan özel kar amacı gütmeyen bir dernek olmasına 
rağmen, tanımlanan stratejileri Avrupa tavsiyeleri ile ulusal yaklaşımla uyumludur, ulusal 

stratejilerle (PEMAS birkaç Ulusal strateji danışma kurulunun üyesidir). PEMAS, Avrupa Havacılık 
ve Uzay Kümesi Ortaklığı'nın (EACP) kurucu kümelerinden biridir. 

 

 

 
 

www.upm.es 

İrtibat kurulacak kişi: Rosa Arnaldo 

Universidad Politecnica de Madrid (UPM) İspanya'nın en eski ve en büyük teknik 
üniversitesidir. Mühendislik disiplinlerinin yanı sıra Mimarlık ve Spor Bilimleri alanlarını kapsayan 
yirmi Okuldan ve iki fakülteden oluşmaktadır. UPM 3.000'den fazla öğretim üyesine, yaklaşık 

38.000 lisans öğrencisine ve yaklaşık 8.000 lisansüstü ve doktora öğrencisine sahiptir. Her yıl 
yaklaşık 5.000 öğrenci mezun oluyor. UPM, yüksek öğretim ve araştırma üzerine yoğunlaşmıştır. 
UPM, üstün kaliteli bir akademik kuruluş olarak Ar-Ge ve İnovasyona güçlü bir bağlılığa sahiptir. 

Gurur duyduğu 217 Araştırma Birimi ve 19 Araştırma Merkezi ve Enstitüsü ile uluslararası bilim 
dünyasına çok sayıda makale, konferans ve doktora tezi ile önemli katkı sağlamaktadır. UPM, 
Endüstri ile uzun süren bir işbirliği geleneğine (Ar-Ge fonlarının yaklaşık% 50'si) ve uluslararası 

Ar-Ge programlarına katılımına sahiptir. 

 

  

www.hukd.org.tr 

İrtibat kurulacak kişi: Zeynep Üçok Zor 

 

Ocak 2010'da İzmir’de kuruluşundan bu yana, Türkiye Havacılık ve Uzay Kümelenme 
Derneği (HUKD), havacılık sektörünü destekleyen faaliyetlerini sürdürüyor. Bu beş yıllık 
dönemde HUKD, KOBİ'lerin havacılık ile ilgili projelerine entegrasyonunu ve kalifiye teknisyen ile 

teknik uzmanların yetiştirilmesi konusunda eğitim çabalarını desteklemekle yanı sıra teknik ve 
teknolojik altyapıyı güçlendiren projeleri ilerleterek Türk havacılık sektörünün gelişimine 
odaklanmıştır. KOBİ'ler de dahil olmak üzere 34 sektör firmasıyla toplam 63 üyesi vardır. 2011 

yılından bu yana, şu anda toplam 13 ülkeden 34 kümelenmesinden oluşan ve AB'deki stratejik 
ortaklıklar arasında yer alan Avrupa'nın en önemli kümelenme ağlarından Avrupa Havacılık 
Kümelenme Ortaklığı'nın (EACP) aktif üyesi olan HUKD, EACP "Teknoloji" Çalışma Grubunun 

lideridir. 

 

 

 

http://hipair.eu/wp-content/uploads/2015/04/asdsad.png
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SONUÇLAR 

Şu anda, YPİU'nun insan kaynaklarının kilit rol oynadığı iş stratejisi geliştirmesinde önemli bir unsur 

olarak ele alınabileceğinin altını çizmek çok önemlidir. YPİU konsepti, yöneticilerin iş performansını 

iyileştirmek ve yenilik, esneklik ve rekabet avantajı sağlayan örgüt kültürü geliştirmek için insan 

kaynaklarını firmaların stratejik hedefleriyle ilişkilendirmesini sağlar. Bu yaklaşım, İK işlevini, şirket 

stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında stratejik bir faktör olarak kabul etmeye ve bunlara 

dahil etmeye yardımcı olur. 

İnsan kaynakları yönetimin yetenekleri, bir organizasyonda işgücünü çekmek, seçmek, korumak, 

motive etmek ve geliştirmek için önemlidir. Örgütsel değerlerin, organizasyon kültürünün yansıması 

olarak, stratejik değişim, yönetimin karar vermesi gibi stratejik konuları etkilediği ve ayrıca 

çalışanların bağlılığı ve organizasyonun dış paydaşlarla etkileşimini şekillendirdiği öne sürülmüştür.  

Şirketlerin çoğunda mevcut ve yakın zamanlarda edindiği beceri ve yeterliliklerin yeterince 

kullanılmadığına dair önemli kanıtlar bulunmaktadır. Bu, beceri gelişimine yatırım yapan herkes 

(bireyler, kuruluşlar ve hükümet) için bir israftır. Becerilerin ve yeterliklerin daha fazla kullanılması, 

yalnızca daha fazla işyeri eğitimi ile ilgili değil, daha iyi iş tasarımı, daha iyi yönetim ve becerilerin iş 

stratejisi veya örgütsel gelişimle daha iyi eşleştirilmesi ile de ilgilidir. 

HiPAir projesinde, Ortaklık belirli bir grup temel beceriyi tanımlayabilmenin yanı sıra YPİU'nun etkili 

bir şekilde uygulanması için gerekli eğitim boşluklarını tespit edebildi ve bu temelde eğitim 

müfredatını ve materyallerini ile bu süreci destekleyen araçları geliştirdi. 

Projenin en önemli sonuçları şöyledir: 

1. YPİU, işletmelerin iş stratejileri ile uyumlu sonuçlar üretmenin çok etkili bir yöntemi 

olabilir. 

2. YPİU’ların iş bağlamında uygulama düzeyi, özellikle KOBİ sektöründe çok düşüktür. 

HiPAir proje sonuçları, ilgilenen şirketlere projenin farklı evrelerini kolay ve etkili bir 

şekilde uygulamaları için talimatlar ve rehberlik sunmalıdır.  

3. Projenin sonuçları, basit ve samimi materyaller ile yöneticilere, İK yatırımlarından olumlu 

sonuç almalarına yardımcı olacaktır. KOBİ sahiplerinin ve yöneticilerinin bilgiye kolay 

erişim sağlanmalıdır. 

4. İş dünyasında YPİU uygulanmasının pahalı, zor olduğuna ve çok fazla kaynak 

gerektirdiğine dair genel bir izlenim var. Projenin amaçlarından biri de, bu fikri 

çürütmekti, örnekleme yoluyla pek çok uygulamanın önemli bir maliyeti bulunmadığını 

göstermiştir. 

5. YPİU esnek ve dinamiktir. Yöneticiler, halihazırda yeni çalışma organizasyonu ve İK 

programlarını kullanan firmaların ilk elden örneklerini sunarak, bu kavramları daha etkin 

bir şekilde kuruluşlarına tanıtabilirler. 

6. YPİU uygulanması, başvurunun ortak olması ve aralarında koordine edilmesi durumunda 

daha etkilidir. Bir izole YPİU verimli bir şekilde çalışmadığından, birden fazla uygulama 

hatta uygulamaları gruplar şeklinde benimsemek önemlidir. Sonuçlar bu fikri destekliyor 

ve kullanıcıların belirli organizasyonun stratejik hedeflerine daha iyi uyabilen YPİU 

gruplarını belirlemelerine yardımcı oluyor. 
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7. Sonuçların içeriği, bu tür uygulamaların hayata geçirilmesi ve desteklenmesi için olgun 

bir organizasyon yapısının oluşturulması için gereklidir; bu da, tüm şirket personelinden 

daha kapsamlı bir katılım ve uzlaşma gerektirir. 

8. Sonuçların bir kısmı, YPİU uygulamasının faydalarını göstermek için güvenilir 

değerlendirme araçlarının gerekliliğine yanıt vermek üzere belirlenmiştir. 
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