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GİRİŞ 

Eski ismiyle personel yönetimi günümüzde kullanılan adı ve yapısıyla 

insan kaynakları yönetimi geçmişten günümüze küçük, orta ve büyük 

ölçekli örgütlerin var olmasıyla birlikte örgüt içerisinde yerini almıştır. 

Değişen ve karmaşıklaşan örgüt yapılarına istinaden, paralel şekilde 

gelişmiş ve günümüzde stratejik insan kaynakları yönetimi adıyla da 

anılır olmuştur. Teknolojinin gelişimi, bilimsel alandaki yeni çalışmalar 

ve araştırmalar toplumu, yaşamı, iş yaşamını, insan ilişkilerini, 

örgütlerin ve şirketlerin yönetimi hatta rekabet faktörlerini dahil 

değiştirmiştir. Çok hızlı ve köklü değişen koşullar yüksek rekabetin 

olduğu piyasada gelişim ve değişime ayak uydurmayı zorunlu kılmış, 

bu değişime direnç gösteren örgütleri rekabetin dışına itmiştir. Bu 

gerçekler altında insan kaynakları yönetimi de gelişerek örgütlerin 

ihtiyaçlarına tatmin edici çözümler üretmek ve rekabet koşullarında 

üstünlük sağlamak için şüphesiz değişip gelişmiştir. Teknolojinin 

nimetlerinden yararlanarak, insan kaynakları uygulamaları da 

teknolojik çözümler üreten, hızlılığı ve verimliliği amaçlayan 

elektronik insan kaynakları uygulamaları geliştirmiştir. 

Örgüt içerisinde gelişen ve önemli görevler üstlenen insan kaynakları 

yönetimi görevleri ve amaçlarını gerçekleştirirken stratejik hareket 

etmesinin yanı sıra geliştirilen elektronik bilgi sistemleri yardımı ile 

daha etkin ve verimli olmayı hedeflemiş, zaman, maliyet, bürokrasinin 

azaltılması ve değer yaratılması sağlanmıştır. İnsan kaynakları 

yönetiminde sağladığı tüm bu kolaylıklar sayesinde gereksiz zaman ve 

enerji harcanmasını önlemiş, insan kaynakları yönetimi çalışanlarının 
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stratejik kararlar için çalışmasına ve asıl görevlerini yapmalarına asıl 

işlerine odaklanmalarına imkan sağlamıştır. Geçmişten günümüze 

insan kaynakları uygulamalarının örgütlerdeki uygulamaları ve 

günümüze kadar olan değişiminin ele alınacağı bu projede son olarak 

elektronik insan kaynakları uygulamaları ve değişen gelişen 

teknolojiyle insan kaynakları uygulamalarının elektronik ortamda 

yürütülmesi ele alınacaktır. 
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1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TANIMI VE ÖNEMİ 

Günümüzde her şey hızla gelişmekte ve değişmekte bu gerçekten yola 

çıkan örgütler buna ayak uydurmak zorunda kalmaktadır. Bu gerçekle 

hareket eden örgütler donanımlı çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Bunun 

sonucunda örgütler hedeflerine ulaşmada kolaylık sağlayacak 

çalışanları bünyelerine katarken mevcut çalışanları de eğitip 

geliştirmektedir. Bir yandan donanımlı ve kilit noktadaki çalışanlarını 

da elinden kaybetmemelidir. İşletmeden emekli olup ayrılan çalışanlar 

dahil hali hazırda işletmede çalışmakta olan ve potansiyel çalışan olarak 

değerlendirilen kişilere kadar geniş bir alanla ilgilenen insan kaynakları 

yönetimi sadece çalışan kayıtlarını tutup onları ücret karşılığında işe 

gidip gelen kişiler olarak görmemekte bir bütün olarak çalışanlarla 

ilgilenmektedir (Tunçer, 2012, s.203). 

Yine literatürü incelediğimizde insan kaynakları yönetiminin birbirine 

benzer birçok farklı tanım karşımıza çıkmaktadır. Geçmişten bugüne 

insan kaynakları yönetimi, örgütlerin değişip gelişmesiyle kendini 

güncellemiş yenilemiş ve uzmanlaşmıştır. “İnsan kaynakları yönetimi, 

işletmelerin temel amaç ve hedefleri doğrultusunda insan kaynağını 

etkin ve verimli kullanabilmesi, çalışanlarının günün şartlarını göz 

önünde bulundurup ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesini, teknik 

anlamda verimliliği artması için çalışanını donatarak artırımlar 

yapabilme sürecini ifade etmektedir” (Gould, 2003, s.30). 

Zeyyat Sabuncuoğlu’na göre (2000, s.5), insan kaynakları yönetimi, 

işletme için gerekli insan kaynağı, o insan kaynağının ilanı ve işletmeler 

için çok önemli olan uygun insan kaynağının seçimi ve işletmenin 
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kültürüne alıştırılması süreçleriyle başlar. Daha sonra, işe alışan insan 

kaynağının motivasyonu, performans değerlendirmesi, paydaşlarla ve 

çalışanlarla olan iletişimi, eğitimi ve geliştirmesini kapsayan bir 

süreçtir.  

İnsan kaynakları yönetimi örgütü hedefleri doğrultusunda karlı bir 

şekilde ayakta tutmak bunları yaparken de gerekli iş gücünün alımından 

eğitimine ve makro düzeyde strateji oluşturup hedefler belirlemede kilit 

rol oynayan bu hedeflere ulaşılması noktasında denetleyici bir birimdir. 

Bir başka ifade ile işgücü, örgüt, çevre ve işveren arasında uyumlu bir 

denge içerisinde yasalar çerçevesinde doğru stratejiler ve dengeleri 

gözeterek insan kaynağını etkili ve verimli yönetmesidir. (Küçükönal 

ve Korul, 2002, s.69). 

Soysal ve Kılınç (2016, s.328) ise insan kaynakları yönetimini, 

“Çalışanların kariyer beklentilerinin karşılanması, bireylerin 

kendilerini geliştirmelerinin sağlanması, çalışanların niteliklerinin 

yükseltilmesi yoluyla çalışanların, dolayısıyla örgütün performansının 

yükseltilmesi” olarak tanımlamış ve öneminden bahsetmiştir.  

Önceleri örgüt içerisinde destek birimi olarak bilinen ve algılanan insan 

kaynakları, günümüzde değişen örgüt yapıları ve gereksinimler 

sonucunda belirlenen amaçlara ulaşmada önemli bir noktaya, stratejik 

ortaklığa gelmiştir (Soysal ve Kılınç, 2016, s.327). 
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1.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları 

İnsan kaynakları yönetimi, genel olarak iki temel amaç için çalışır 

(Yılmazer ve Eroğlu, 2008, s.24): 

• İşgörenin bilgi ve becerisini en iyi şekilde kullanarak 

maksimum verim almak,  

• İşgörenlerin iş hayatındaki yaşam kalitesini maksimum düzeye 

çıkarmak, güvenli ve ferah bir ortamda çalışmasını sağlamak. 

İnsan kaynakları temel amaçlarını göz önünde bulunduracak olursak 

ikisinin de örgüt ve çalışanlar için çok önemli olduğunu tespit etmek 

mümkün olacaktır. İşgöreni her anlamda sömürülebilecek bir üretim 

faktörü olarak bakarsak, çalışanı geri planda tutup örgütün amaçlarını 

ve karlılığını her şeye rağmen ön planda tutarsak bu noktada iş kazaları 

ve örgüt içindeki birçok sorunla karşı karşıya kalacağımız 

öngörülebilir. İkinci amaç ise çalışanın hem işyerindeki mutluluğu ve 

motivasyonu için gerekli, iş yaşam dengesini sağlamada önemli bir 

kriterdir. Bu iki amacın dengelenmesi ve örgüt ile çalışanın amaçlarının 

kesiştiği noktada ve dengede politikaların izlenmesi insan kaynakları 

yönetiminin işi ve uzmanlığıdır (Geylan, 1995, s.2-3). 

İnsan kaynağının, örgüt içinde motivasyonu artırmak önemlidir. 

Motivasyonun artması, çalışanların verimliliklerini etkileyecektir. Bu 

yüzden işletmeler, insan kaynaklarının istek ve beklentilerine önem 

vermelidir. İstek ve beklentileri karşılanan çalışanların motivasyonları 

yüksek olacak ve bu da davranış ve tutumlarını olumlu etkileyerek 

verimliliklerini yükseltecektir.  
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İnsan kaynakları yönetiminin yukarıda sıralanan temel amaçları 

dışındaki diğer amaçlarını şöyle sıralamak mümkündür (Barutçugil, 

2004, s. 37):  

• Örgüt amaçlarını çalışanlar aracılığıyla elde etmek,  

• Tüm çalışanların performans düzeyinde maksimum seviyeye 

ulaşmasını sağlamak, onların tüm yetenek, bilgi ve becerisinden 

yararlanmak,  

• İşgörenlerin kalitelerini yükselterek tüm örgütün performansını 

yükseltmek,  

• İşgörenlerin örgütün amaç ve stratejilerine ulaşmasında katkıda 

bulunması için kendilerini daha çok örgüte adapte olmasını 

başarmak,  

• İnsan kaynaklarının örgütün hedefleri doğrultusunda etkin bir 

şekilde kullanmasını sağlamak,  

• İşgörenlerin kariyer beklenti ve gelişimini sağlamak,  

• Örgüt politikası ile insan kaynakları politikasını birleştirerek 

uygun bir kültürün geliştirilmesini sağlamak,  

• İşgörenlerin hayal güçlerini ve potansiyellerini açığa çıkaracak 

gerekli ortamın sağlamak,  

• Yenilikler, grup çalışması ve toplam kalite anlayışını arttıracak 

ortamların sağlamak, 

• Ayak uyduran ve gelişime açık olan örgüt hedefleri ve en iyi 

olma amacına kolaylık sağlama noktasında cesaret verilmesi  
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Yukarıdaki amaçların hepsine ulaşabilmek için insan kaynakları 

yönetiminin gerçekleştirmesi gereken, potansiyeli olan çalışanların 

yapıya alınması, tüm bu çalışanların eğitimi ve örgütte uzun süreli 

istihdamı olarak üç ana başlık altında toplanabilir.  

1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolleri 

Departman ve çalışanlar olarak insan kaynakları yönetiminin 

sorumlulukları örgütlerin yapısına göre değişiklik gösterebilir. Bazı 

örgütlerde insan kaynakları çalışanları ve yöneticileri stratejik hedefleri 

yönlendirip etkili olabilmekte iken bazı örgütlerde bu durum 

değişebilmektedir. Karşılaşabileceğimiz örnekleri ifade etmek 

gerekirse kimi örgütlerde insan kaynakları daha çok masa başı kayıt 

tutma ve bilgi işleme ve idari süreçler ile meşgul olurken bir başka 

farklı örnek örgütlerde insan kaynaklarının’ nın fikrini almadan hiçbir 

karar almamaktadır. Örgütte insan kaynakları birimine güven 

duyulması ve uzmanlığı ve hangi amaçla bu birimin örgüte katkı 

sunacağını şüphesiz değiştirmektedir. (Benligiray vd., 2015, s. 8). 

i)İdari rol, çalışan seçimi, çalışan bilgilerini tutma, sigorta ve 

emeklilik işlemlerini yürütme, geliştirme, çalışanların işlerine son 

verme gibi standart olarak gerekli insan kaynakları faaliyetlerini 

gerçekleştirir. Bunların yanında eklenecek olursa yeme- içme, 

çevre düzeni, çalışanların çocuklarının bakımı, organizasyonlar 

gibi idari işlerinde insan kaynakları tarafından gerçekleştirilmesi 

söz konusudur. Uzman pozisyonda insan kaynakları çalışanı 

istihdam etmeye gerek olmayabilir, ancak uzmanlık gerektiren 
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insan kaynakları işlerinin yürütülmesi için örgüt içerisinden biri 

yetkilendirilmelidir (Benligiray vd., 2015, s. 8). 

ii)Personeli savunma rolü, işveren ve çalışan meseleleri 

konusunda öncü olarak ilgili olmalıdırlar. Örgüt içerisinde 

uygunsuz davranışlar ve istenmeyen eylemler sonucunda yapılan 

şikayetleri titizlikle incelemeli ve bunları önleyici tedbirler 

almalıdır. İşgörenlere bu desteği vermezler ise örgüt kültüründe 

bozulmalar olacağı gibi birçok dava ve denetleyici kurumların 

cezalarıyla karşılaşabileceklerdir. (Benligiray vd., 2015, s. 9). 

iii)Operasyonel rolde, insan kaynakları bölümü, üst yönetimin 

belirlediği strateji ve planları gerçekleştirebilecek çalışanları 

belirler. Ayrıca çalışanlarla ilgili sorunlar yaşandığında, onlarla 

ilgili her türlü sorun ve çatışmayı çözümlerler. Çalışanların, 

motivasyonlarını dengeleyen, iş tatminlerini sağlayan ve örgüte 

bağlılıklarını artıran bir bölümdür. Çoğunlukla çalışanlar işin 

mutfağından yer aldıkları için, insan kaynağı bölümü, alt 

yöneticilerle ilişki ve iletişim içindedirler. Alt yöneticiler 

sayesinde insan kaynakları bölümü, çalışanların istek ve 

beklentilerini anlayabilir ve sorunlarını çözebilir.  

iv)Stratejik rol, insan kaynakları strateji geliştirebilmesi için 

konulara geniş bakmalı ve örgüt içerisinde ve örgüt dışındaki 

değişiklikleri genel çerçeveden iyi analiz edebilmelidir. Örgütün 

hedefleri doğrultusunda birim yöneticileriyle birlikte stratejik 

kararlar verebilmeli stratejik yol haritası belirlemelidir. 

(Benligiray vd., 2015, s. 10). 
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Örgütün yapısı ve büyüklüğüne göre insan kaynakları çalışanlarının 

rollerinin değiştiğinden yukarıda da bahsedildi. İşgören sayısı, üretilen 

mal veya hizmetin özelliği, kapasitenin büyüklüğü, yerli veya 

uluslararası bir örgüt olması ve diğer birçok neden insan kaynaklarının 

rollerini etkileyebilmektedir. Kimi örgütlerde idari işlerde daha yoğun 

çalışan insan kaynakları çalışanları, kimi örgütlerde daha stratejik ve 

üst düzeyde iş yapabilmektedirler. Ücretlendirme, eğitim, işe alma, 

genel idari işler, yasal uygunlukları sağlama, örgüt kültürü oluşturma, 

bilgi işlem gibi birçok iş ile meşgul olabilmektedir. Mathis ve Jackson’ 

un (2003, s.18) yaptığı ve Benligiray’ın (2015, s.9) kitabında 

yayınladığı “İnsan kaynakları yönetici ve uzmanlarının mesailerini 

nasıl doldurduklarına ilişkin araştırma sonuçları göstermiştir. 

Araştırmadaki sonuçlara göre insan kaynakları yönetici ve 

uzmanlarının en çok kendi işleri dışında diğer işlere zaman ayırdıkları 

görülmektedir, ücretlendirme, işe alma, eğitim ve ek olanaklar sonraki 

sıralarda gelmektedir.  

1.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin İlkeleri 

İnsan kaynakları yönetim ilkeleri karmaşıklık ve karışıklığı önlemek ve 

birimlere yol gösterici olmak amacıyla belirlenir. Tüm örgütün belli 

ilkelerle belli hedeflere örgütün amaçları doğrultusunda kilitlenmesi 

örgütün istediği sonuçlara ulaşmasında avantaj sağlayacaktır. Bu 

ilkelere bağlı kalınarak hedeflere ilerlendiğinde hem örgütün çıkarları 

hem de çalışanın mutluluğu ön planda tutulacak güçlü ve emin 

adımlarla ilerleme şansı yaratılabilecektir. Ana ilkeler aşağıdaki 

başlıklarla özetlenmiştir (Dolgun ve diğ. 2007, s. 20). 
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1.3.1. Verimlilik İlkesi 

Verimlilik ilkesi çalışanın tüm yetenek ve bilgisinden yüksek derecede 

verim almayı bu verimi geliştirerek ilerletmeyi ifade etmektedir. 

Üretim sürecinde beden gücü, fiziksel aktivite ve somut çıktılar dışında 

düşünsel-stratejik süreçler ve iş işlemlerle ilgilide çalışanı dahil ederek 

hedeflere yüksek oranda katkı sunmasını sağlamaktır. Bunu yaparken 

çalışanın ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı çalıştığı ortam 

iyileştirilmeli ve emeğinin karşılığı verilmelidir (Sabuncuoğlu 2016, s. 

20). 

1.3.2. İnsancıl Davranış İlkesi 

Yılmazer ve Eroğlu’na göre (2003, s.42), insanın her türlü düşüncesine, 

özgürlüğüne, kendini gerçekleştirme derecesine ve insana saygısına 

insancıl davranış ilkesi denir. Örgüt içerisinde verilen tüm kararlarda iş 

ve işlemlerde ve karşılıklı ilişkilerde insanın ön planda bulundurulması 

ve değer verilmesi noktasını vurgular. İş şartlarının iyileştirilmesi ve 

çalışanın mutluluğu önemlidir. 

1.3.3. Eşitlik ve Adalet İlkesi 

İşgörenin işe başlamasından işten çıkmasına kadar ve örgüt içerisindeki 

çalışmalarını kapsayan her alanda hiçbir ayrımcılık yapılmadan kökeni, 

dini, dili ne olursa olsun hiçbir şekilde ayrılmadan eşitlik ve adalet 

ilkesiyle liyakate dayalı bir sistem kurulması oldukça gerekli ve şarttır. 

Örgütte aidiyet duygusunun gelişmesi ve çalışanların daha verimli 

olabilmeleri için eşitlik ve adalet duygusunun hissedilmesi mühimdir 

(Sabuncuoğlu 2016, s. 23). 
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1.3.4. Güvence İlkesi 

İşgören gelecek kaygısı gütmeden yarını düşünmeden ekonomik 

özgürlüğünün garantisi altında işine dört elle sarılıp çalıştığı sürece 

haksız yere işini kaybetmeyeceğinin mesajı verilmesi ekonomik düzen 

ve çalışma düzeni örgüt tarafından uygun şekilde ayarlanmasını 

çalışanlara güvence verilmesini ifade etmektedir (Sabuncuoğlu 2016, s. 

23). 

1.3.5. Açıklık İlkesi 

Örgüt stratejilerinin, uygulanması gereken yazılı kuralların ve 

politikaların belirlenmesinde örgütte bulunan her çalışanın desteği 

sağlanması açıklık ilkesiyle gerçekleşir. Bu amaçla üst ve orta kademe 

yöneticiler, çalışanlara ve temsilcilerine izlenecek politikalar hakkında 

bilgi verirken, kullanılan dilin açık ve basit, herkesin anlayacağı dilde 

ve formatta olması önemlidir (Sabuncuoğlu 2016, s. 24). 

1.3.6. Gizlilik İlkesi 

Örgüt yönetiminde, hem açıklık hem de gizlilik ilkesinin uygulanması 

ilk bakışta çelişkili bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Ancak gizlilik 

ilkesinin belirli konularla (örneğin muhasebe ve personel işlerinde 

uygulanması) sınırlandırılmasını anlayışla karşılamak gerekir. 

Herkesin bilmesi gerektiği kadarıyla bilgiye ulaşabilmesi konusunda 

şeffaflık gösterilmeli fakat herkesin her şeyi bilmesi gibi bir durum 

örgüte zarar vereceği gibi istenen hedeflere ulaşmada zorluklarda 

doğurabilir (Sabuncuoğlu 2016, s. 24). 
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1.3.7. Katılımcılık İlkesi  

İşgörenlerin yönetsel kararlara katılım, sorun çözme ve müşteri 

memnuniyeti gibi konularda desteğinin alınması da diğer bir ana 

ilkedir. Bu katılımın sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılarak, 

çalışanlara katılım yöntemleri, eğitimler verilerek öğretilmeli, aynı 

zaman da yönetimin tavrı ile desteklenmelidir (Aydıner, 2019, s.11-13). 

İş süreçlerini iyileştirme ile ilgili öneri ve tavsiyeler oldukça sık olarak 

örgütlerde kullanılmakta, çalışanların önerilerini dikkate alarak 

ilerleme kaydedilebilmektedir. Değerli görülen tavsiyeler 

ödüllendirilmektedir. Özellikle ifade etmek gerekirse hizmet 

sektöründe iyileştirmelerde önemli bir ilkedir. 

1.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri 

Baruçugil’e göre (2004, s.42) yönetimin temel kaynağı ve odak noktası 

insandır. Yönetim, insanlarla ve insanlar için vardır. Kuruluşlarda 

çalışanlar, sürekli, işbölümü vasıtasıyla, belli bir disiplin kuralları ve 

sorumluluk ile, hem organizasyonun amacını gerçekleştirmek hem de 

kişisel ihtiyaçlarını karşılamak ve amaçlarına ulaşmak için çalışırlar. 

Yönetimin temel görevi de, çalışanların çabalarını uyumlu bir işbirliği 

içinde organizasyonun amaçlarına yöneltmek ve onları 

gerçekleştirmektir.  

Örgütler farklı kültürlerden ve yaşam tarzlarından olan birçok insanın 

birlikte oluşturduğu bir oluşumdur. Bu sebeple yöneticiler örgüt 

hedeflerini yerine getirmek için çalışanları uyumlu bir şekilde 

yönetmek durumundadır. 
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Günümüzde eski yöntemlerden zorla çalıştırma ve işi etkili daha iyi 

yapabilmesi için daha fazla para verme yöntemleri geçerli değildir. 

Örgüt, çalışanları motive etmek ve işlerine dört elle sarılmalarını 

istiyorsa, çalışanları harekete geçirici bir takım unsurları bir araya 

getirmek durumundadır. Ayrıca bunun yanı sıra insanı yakından 

tanımak ve detaylı bir şekilde anlamak gerekmektedir. Tüm bunları 

yaparken de bilimi ve disiplinleri kullanmak en etkili yollardan biridir. 

Fındıkçı’ya göre (1999, s.13) insan kaynakları yönetiminin özellikleri 

aşağıdaki gibidir:  

1-Gelişen ve değişen dünyaya çalışanların ayak uydurmasını, 

bilgilerini taze tutmasını sağlamaya çalışır.  

2-İnsan kaynakları yönetimi örgütler için çok değerli olan insan 

kaynağının yönetilmesi, çalışanların birbirleriyle ilişkisi, endüstri 

ilişkileri, çalışanların tatmin olması ve motive bir şekilde 

çalışmasından kariyerlerinin planlanmasına, işe alımı uyumu 

eğitimi gelişimi gibi çalışanlarla birebir ilgili fonksiyonları 

kapsar. 

3-İnsan kaynaklarının hedefi, örgütün hedeflerine etkili bir 

biçimde varması yeni hedef ve stratejilerin belirlenmesidir. Tüm 

bu hedefler gerçekleştirilirken işgücünün yönetimi ve endüstri 

ilişkilerini birçok disiplin ve bilimden yararlanıp bunların 

ışığında hareket etmesidir.  

4-İnsan kaynakları yönetimi, personel yönetimi gibi çalışanların 

örgütle ve devlet ile iletişimini yöneten dar bir iş değil, tüm bu 
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işleri de içerisinde barındırıp örgütün farklı fonksiyonları dahil 

yönetimine de katkı sunmaktadır. 

5-İnsan kaynakları yönetimi, örgüt içerisinde yazılı olmayan 

kuralların gelişmesine ve çalışanların örgüte ve birbirlerine 

bağlılığının artmasına katkı sunmaktadır.  

6-İnsan kaynakları yönetimi, 1980’li yıllarda düşünce, pratik ve 

uygulamaları ile yaygınlaşmış çalışma ilişkilerine değişik bir 

pencereden bakmış ve temeline çalışanı almış bir disiplindir. 

7-İnsan kaynakları yönetiminin tam bir tanımını yapmak kolay 

değildir. İnsan ilişkilerinin süreklilik arz etmesi bu sürekliliğe 

bütünsel bakıp her durumu kendi yapısında incelenip 

detaylandırılması mühimdir. Fakat nasıl bakılırsa bakılsın insan 

kaynakları yönetiminin özünde çalışanların birbirleriyle olan 

ilişkilerinin yönetimi yer alır.  

8-İnsan kaynakları yönetimi, örgütteki çalışanlara verilen işlerin 

yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan çatışmalar, iletişim ve 

beklentilere eğilir. İşgörenin ayrı örgütün ayrı amaçlara 

odaklamasını önleyip iki tarafında ortak amaçları doğrusunda 

çalışanı ve örgütü buluşturmayı hedefler. 

9-İnsan kaynakları yönetimi örgütteki çalışanların ilişkilerini ayrı 

ayrı değil bir bütün olarak görmeye çaba gösterir. Örgüte makro 

düzeyde bir bütün olarak bakıp küçük detayları anlamayla ve 

çözmeyle uğraşır. 
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10- Geçmişten günümüze değişen toplumlar ve yenilenen şartlar 

örgütleri de peşinden sürükler. Tüm bu değişime ayak uydurma 

sürecinde insan kaynakları önce örgütteki çalışanların 

davranışlarını değiştirerek işe başlar ve çalışanın değiştiği 

kurumlarda örgütte değişimi gerçekleştirir ve buna uyum sağlar.  

11-Örgütlerde geleneksel çalışma koşulları değişmiş ve buda 

örgüt içerisindeki gücün kaynağını değiştirmiştir. Standart 

çalışma modelleri tartışılır hale gelmiş uzmanlık, grupla çalışma 

ve işbirliği ön plana çıkmıştır. İnsan kaynakları tüm bu yeni 

çalışma şartlarını yerine getirmeye çalışmaktadır.  

12-Bilgi işi ile günümüzde çalışanlar daha fazla uğraşmaktadır. 

İşgörenlerin bilgi insanı olması ilerideki örgütlerin ana özelliği 

olacaktır. İnsan kaynakları yönetimi bu insan gücünün 

oluşturulmasına destek olur. Tüm bunlar gerçekleştirilirken de 

merkezine çalışanı alır ve ona yatırım yapar.  

İnsan kaynakları yönetimi, son günlerde belirli bir konuda uzman ve 

sadece uzman olduğu konuyla ilgilenen bir fonksiyon olmaktan çıkmış, 

örgüt içerisindeki orta ve üst düzey yöneticilerle birlikte örgütün 

hedeflerini gerçekleştirmek ve bulunduğu sektörde güçlü kalabilmesi 

karlı olarak ayakta durabilmesi için kullanılan bir yetkinliktir. 

• İnsan kaynakları yönetimi organizasyonun en önemli bileşeni 

olan insanın odak noktası olduğu her işle, olayla ve süreçle 

doğrudan ilgilenir. İnsanın işe alınmasından, yerleştirilmesine ve 

eğitimi, motivasyonu, kariyer planları, performans 



 

26 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE İŞ TATMİNİ: 
ESKİŞEHİR’DEKİ ÖZEL HASTANELERDE BİR ARAŞTIRMA 

değerlendirmesi gibi tüm çalışmalarda insan kaynakları 

yönetiminin kapsamı içindedir. 

• İnsan kaynakları yönetimi, iletişimi, organizasyon içinde 

performansı ve motivasyonu artırıcı bir araç olarak kullanır. Etkili 

iletişimin gerektirdiği bilgi paylaşımı anlayışının yerleştirilmesi 

ve bilgi yönetimi sisteminin oluşturulması insan kaynakları 

yönetiminin ilgi alanına girer. 

• İnsan kaynakları yönetimi, örgüt içerisinde devamlılığı 

sağlayacak norm ve değerleri belirleyip çalışanlar arasında 

benimsenmesini sağlamaktadır. Süreçle kabul edilen bu değerler 

örgüt kültürünü oluşturmakta bu noktada çalışanlar arasında 

bağlılığı ve kuruma sadakati arttırır. 

• İnsan kaynakları yönetimi örgüt içerisindeki tüm yapılacak 

işleri belirleyip çalışanlar yetenekleri ve eğitimleri doğrultusunda 

bu işlere yönlendirmektedir. İşgörenlerin yaptıkları bu işler 

sırasında çıkabilecek herhangi bir sorunda veya beklentisinde 

yakından ilgilenir, her çalışanın bireysel hedef ve beklentisiyle 

değil örgüt amaç ve hedeflerine uygun diğer çalışanlarla uyumlu 

hedefler etrafında buluşturmaya çalışır (Barutçugil, 2004, s.42-

44). 

1.5. İnsan Kaynakları Yönetiminin Uygulamaları ve İşlevleri 

İnsan Kaynakları uygulamaları ve işlevleri, işletmeye insan kaynağı 

başvuru süreci ile başlayan, seçim, oryantasyon, eğitim, geliştirme, 

ücret politikaları ve kariyer planlama ile devam eden bir süreçtir 

(Ünsalan ve Şimşekler, 2006, s.59). 
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İnsan kaynakları yönetimi yukarıda açıklanan süreci yerine 

getirebilmek için farklı işlevleri gerçekleştirmesi gerekir. Literatürde 

insan kaynakları yönetimi işlevlerinin farklı şekilde sıralandığı görülse 

de, hemen hemen bütün eserlerde aynı işlevlerden bahsedilmektedir. 

İnsan kaynaklarının işlevleri; 

• İnsan kaynaklarının planlanması, 

• İş analizi, iş tanımları ve iş gereklerinin belirlenmesi, 

• İşgören bulma ve seçimi, 

• İşe alıştırma ve çalışan eğitimi, 

• İşgörenin motivasyonunun sağlanması, 

• İşgören performans değerlemesi, 

• İş değerleme ve ücret yönetimi, 

• İş ilişkileri 

• Kariyer yönetimi 

şeklinde sıralanabilir (Ünsalan ve Şimşekler, 2006, s.59). 

1.5.1. İnsan Kaynakları Planlaması 

İnsan kaynakları yönetimi, standart işgücü planlamasına ek olarak 

örgütte var olan ve gözle görünmeyen bilgi, kültür, kalite gibi 

varlıklarla ilgilenir bunların gelişimi ve örgütün değişimiyle yakından 

alakalıdır. İnsan kaynakları planlaması, örgüt içerisinde çalışacak 

çalışan sayısını ve çalışanın olması gereken niteliklerini belirleyerek 

doğru zamanda doğru yerde etkili bir şekilde çalıştırabilmesi için 

yapılan planlama çalışmalarıdır. Ayrıca insan kaynakları planlaması, 

örgütün tüm birimleri için, bugün ve ileriki tarihlerde ihtiyaç duyulacak 
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çalışan sayısının ve çalışacak çalışanın niteliklerinin önceden 

öngörülmesi, doğacak bu ihtiyacın nasıl giderileceğiyle ilgili 

çalışmaların belirlenmesidir.  

Etkili bir planlamadan beklenen faydalar şunlardır: 

• Muhtemel fırsatların belirlenmesi,  

• Muhtemel sorunların tespiti ve bunlardan kaçınılması,  

• Standartların belirlenerek kontrolün kolaylaştırılması,  

• İşletmeye bir yön verilmesi,  

• Değişimin yaratabileceği negatif etkilerin ortadan kaldırılması,  

• Etkinlik ve verimliliğin arttırılması,  

• Belirsizliğin azaltılması,  

• Tekrarın ve zaman kaybının önlenmesi,  

• Amaçların vurgulanarak tüm çalışanların çabalarının koordine 

edilmesinin kolaylaştırılması. 

• Örgüte bağlılığı arttırıcı rol oynayabilmesi,  

İnsan kaynakları planlaması etkili, yenilikçi ve yaratıcı iş takımları 

oluşturmak için son derece önemlidir (Demirkaya, 2018, s. 11). 

1.5.2. İş Analizi, İş Tanımları ve İş Gereklerinin Belirlenmesi 

i) İş analizinin tanımı ve önemi 

Örgütlerde önceki dönemlerde gerçekleştirilen geleneksel yönetim 

şekli, örgüt yöneticiliği ve diğer alanlarda görülen değişimlere uygun 

olarak kendini yenilemiştir. Örgüt içerisindeki çalışanların etkili ve 

verimli yönetilmesi, piyasaların doyma noktasına gelmesi ve örgütlerin 
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birbirleriyle rekabetinin artması, toplumun eğitim düzeyinin artması, 

toplumların nüfusunun artması ve çalışanların taleplerinin değişim 

göstermesi gibi birçok sebep ile ortaya çıkmıştır. Değişim gösteren 

örgüt bünyesinde işgücünden nasıl verimli olarak yararlanılacağı 

sorusunun cevabı, insan kaynakları yönetiminin başarıyla 

yürütülmesinde bulunabilir. Bu yüzden tüm insan kaynakları yönetimi 

fonksiyonlarını yerine getirmede bir temel olan ve bunun üzerine inşa 

edilen iş analizinin önemle üzerinde durulması kaçınılmazdır. İş analizi, 

insan kaynakları yönetiminin temelidir. Yapılan iş analizleri sonucu 

işin yapısı belirlenir oluşturulacak iş tanımları doğrultusunda işe uygun 

çalışan seçilir buna uygun ücret ödenir, performansı bu kriterlere göre 

belirlenip gerekli eğitim verilir, çalışan geliştirilir. Yapılan tüm bu 

işlemlerde iş analizi verileri kullanılır ve insan kaynakları yöneticilerine 

rehber olur. 

Üzerinde durduğumuz iş analizi, yapılacak işin nasıl yapılacağının açık 

bir şekilde ifadesi ve bu ifadelerin belli bir düzen içerisinde kayıt altına 

alınması, işi yapacak kişinin beceri ve yeteneklerinin belirlenmesidir. 

Kayıt altına alınan veriler ve tespitler işin amacı ve pratikteki işin 

uygulamasının yapıldığı şartlardır. 

İşlerin etkili, etkin ve verimli bir şekilde yapılıp yapılmadığını 

anlayabilmek için işletmede yapılan işler belirlenir ve incelenir. 

İşletmede yapılan her iş incelenerek, bu işler için gerekli olan 

sorumluluklar, araç gereçler ve çalışma koşullarına bakılır. Böylece, 

her bir işin nasıl yapıldığı ortaya konulur (Bingöl, 2006, s.84-85). 
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ii) İş tanımı 

İş analizinin yapılmasından sonra, çalışanın işi ne şekilde yaptığını ve 

ne zaman yaptığının sonucunu belirten yazılı bir dokümandır. İş analizi 

sonucunda ortaya çıkar. İşin nasıl, nerede ve ne zaman yapıldığını 

açıklayan kavramdır (Bingöl, 2006, s.98). 

iii) İş gerekleri 

İş gerekleri, çalışanın yapacağı işi gerçekleştirmesi için olması gereken 

eğitim ve niteliği belirten yazılı dokümandır. İş gerekleri, iş 

tanımlarının bir kısmını oluşturur ve tamamlayıcı özelliktedir. İş 

gerekleri, işe çalışan alımında, eğitim ihtiyacının saptanmasında ve iş 

değerlemesinde karar vermede ve sonuca ulaşmada kritik öneme 

sahiptir.  

İş gereklerinin kullanım amacı; Tedarik, seçim ve terfide, kullanılır. İş 

gerekleri, iş ile çalışan arasında uyumu yakalamak hedefiyle yapılacak 

işin sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için hangi noktaların gerekli 

olacağını öngörür (Bingöl, 2006, s.101). 

1.5.3. İşgören Bulma ve Seçimi  

İşgörenin bulunması ve seçimi noktasında en önemli nokta işin 

gerektirdiği özellikler ile bu işi yapacak çalışanın uyumlu ve birbirlerini 

tamamlayıcı noktada olmasıdır. Bu uyum ve tamamlayıcılığın 

sağlanması için örgütler seçim sırasında mülakatlar, testler ve sınavlar 

yapmaktadır. Tüm bu yapılan çalışmaların dışında üzerinde iyi 

çalışılmış ve hazırlanmış iş tanım ve gerekleri belirlenmelidir. Yapılan 

mülakat, test ve sınavlarda iyi hazırlanmış iş tanım ve gereklerine göre 
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yapılmaktadır. Bu yüzden iş analizlerinin titiz ve düzgün yapılması 

doğru çalışanı bulma ve seçme noktasında çok önemlidir (Uyargil vd., 

2008, s. 62-63). 

1.5.4. İşe Alıştırma ve İşgören Eğitimi 

Günümüzde yaşadığımız toplumu tanımlarken bilgi kavramını 

kullanmaktayız. Yaşadığımız çağı tanımlarken bilgi çağı veya toplumu 

bilgi toplumu olarak tanıtırız. Bilginin temel alındığı ve çok değerli 

olduğu günümüzde örgütlerinde etkin verimli olması için sürekli eğitim 

ve gelişime ayak uydurması devamlılık ve sürdürülebilirlik için çok 

önemlidir. Bugün eğitim faaliyetlerinin kişisel ve dolayısıyla örgütsel 

başarı üzerinde etkili olduğu, yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya 

konmakta ve yaptığı iş ve sektöre bakılmaksızın bütün 

organizasyonların öğrenme ve gelişmeye önceki dönemlere göre daha 

çok eğildiği ve önemli gördüğü bilinmektedir (Özçelik vd., 2008, 

s.187). 

Eğitim örgütlerde rekabet avantajı sağlamaya yönelik en büyük 

silahlardan birisidir. İşe yeni başlayan bir çalışanın örgütü tanıması 

yapacağı işle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olması işine hâkim 

olmasında büyük önem arz eder. Yeteneklerini, var olan 

potansiyellerini açığa çıkartmak ve daha da geliştirmek hem çalışanı 

motive etmekte hem de örgütün hedeflerine ulaşmada kuşkusuz katkısı 

olmaktadır.  

Gürüz ve Yaylacı (2005, s.168-169) eğitim yöntemlerini çalışanın 

ihtiyacı ve gerekliliğine göre üç başlık altında toplamıştır.  
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i)İş başında eğitim yöntemleri: İşgörenlerin işe başladığı anda ve 

örgüt içerisinde hali hazırda çalışırken aldığı eğitimleri kapsar. 

İşin başında pratik uygulamada yapıldığı için daha düşük 

maliyetli ve iş saatinde bir kayba da neden olmamaktadır. Yapılan 

hatalar ve eksiklikler iş başında tespit edilir ve gerekli 

müdahalelerle giderilir. 

ii)İş dışı eğitim yöntemleri: İşgörenin çalıştığı işyerinden farklı 

bir yerde özellikle teorik bilginin yoğun olduğu eğitimleri 

içermektedir. İşgöreni standart iş rutininin dışına çıkarması, 

önceden tasarlanmış eğitimlerini içermesi, alanında eğitimli 

kişilerin bulunması ve sektördeki değişiklerin gündeme 

gelmesiyle ilgili tercih edilir. 

iii)Yeni iletişim teknolojileri ve yeni eğitim yöntemleri: 

Günümüz iletişim teknolojilerinin gelişimi, eğitim alanında yeni 

uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Eğitime tabi olan 

kişilerin daha çok verim almasını sağlamak, eğitim verilen 

konuyla ilgili daha dikkat çekici ve merak uyandıracak şekilde 

sunumu yapmak, akılda kalıcılığı arttıracak yöntemleri 

geliştirmiştir. Yeni eğitim yöntemleri hem kolaylık, ulaşılabilirlik 

hem de akılda kalıcı olması noktasında yararlı olmuştur. 

Tüm eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması 

gereken konu çalışanın durumudur. Gerek ve ihtiyaçlara göre iyi analiz 

yapılmalı doğru eğitim doğru zamanda verilmelidir.  
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1.5.5. İşgörenin Motivasyonunun Sağlanması 

Günümüzde bireysel ve örgütsel yaşamda başarının yolu 

motivasyondan geçer. Artık geçmişteki gibi çalışanları zor kullanarak, 

baskı ile çalıştırmak mümkün olmamakta veya fazla para ile verimli 

çalıştırmak kolay görülmemektedir. İşgörenleri örgüt içerisinde yüksek 

performans ile çalıştırmak için şartların iyileştirilmesi ve çalışanları 

psikolojik ve sosyal yönden mutlu olmasını sağlamak gerekmektedir. 

Bu da motivasyon sayesinde mümkündür. Uygulamada yaygın olarak 

kullanılan motivasyon araçlarından bazıları; 

• Mali hak ve imkanlar sağlamak, 

• Sosyal hak ve imkanlar sağlamak, 

• Toplumda saygınlık kazandırmak, 

• Sosyal iş ve etkinliklere önem vermek, 

• Çalışanlara önem ve değer vermek, 

• İş güvencesini ve iş güvenliğini temin etmek, 

• Kararlara katılma imkanları sağlamak, 

• Adaletli ve sürekli bir disiplin sistemi sağlamak, 

• İş disiplini ve çalışma düzenini sağlamak, 

• Liderlik etmek, 

• Ortak amaçlara odaklanmak 

• Çalışma ortamı ve koşullarını iyileştirmek, 

• İletişim kurmak,  

• Şeffaf yönetimler kurmak, 

şeklinde sıralanabilir (Ünsalan ve Şimşeker, 2006, s.115-117). 
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1.5.6. İşgören Performans Değerlemesi 

Son yıllarda birçok işletme için en önemli işlev haline gelmiştir. Doğru 

insanı doğru işe yerleştirmek ve o işte çalıştırma için performans 

değerlendirmeye ihtiyaç vardır (Bingöl, 2006, s.322). Performans 

ölçümü yapılan iş ile istenen iş arasındaki farkı belirlemekte önemli bir 

araç ve eğitim, geliştirme noktasında yapılacaklar hakkında yol 

gösterici olabilmektedir. 

1.5.7. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi 

Gök’e göre (2006 s.46-47) ödül ve ücret yönetimi, organizasyonlar ve 

çalışanlar için oldukça önemli bir konudur. Bu konu organizasyonların 

temel öğelerinden birini oluşturmaktadır. Ücretlerle ilgili politikalar 

belirlenirken insan kaynakları yönetiminin diğer tüm fonksiyonlarıyla 

bütün içerisinde destek sağlanmakta ve buna istinaden 

geliştirilmektedir. Ücret politikaları ve yönetimi çalışanlara ödenen 

maaş ve maliyet olmasının dışında önemli bir motivasyon aracı olması 

da bir gerçektir.  

Ücret yönetim sistemlerine örnek verilecek olursa;  

1. Bireysel çıktılara dayalı ödeme 

2. Bilgi ya da beceriye dayalı ödeme 

3. Takıma dayalı ödeme 

 

 

 

 



 

 35 

1.5.8. İş İlişkileri 

Örgütün insan kaynaklarında iş ilişkileri düzeyinde çalışan, işveren ve 

devletle olan ilişkilerini yönetmesini sağlayan bireysel ve toplu olarak 

diyalogların kurulmasını sağlayan işlevdir. İşgören düzeyindeki 

ilişkilerinde hizmet sözleşmesinin yapılması, yasal hak ve 

yükümlülüklerin tespiti, çalışma koşulları, ödenecek ücret, çalışacak 

süreler ile tatil, iş güvenliği gibi konuların üzerinde durmak insan 

kaynaklarının sorumluluğundadır. Tüm yapılacak bu düzenlemelerin 

hukuki uygunluk içerisinde yürütülmesini sağlar. İnsan kaynakları 

bölümü iki tarafında kanunlara saygılı ve paralel düzenlemeleri yürütür. 

Bu çalışmalar bireysel düzeyde çalışan işveren ilişkileridir. İnsan 

kaynakları bölümünün çalışan-işveren ilişkileri alanında işlevi, örgüt 

içinde sendika ile ilgili ilişkileri düzenlemek ve pazarlık sürecinin 

verimli bir biçimde gerçekleşmesini sağlamaktır.  

1.5.9. Kariyer Yönetimi 

Yakın tarihlerde kariyer yönetimi süratli gelişim göstermiş, insan 

kaynakları yönetiminin zorlu fonksiyonlarından bir tanesi olmuştur. 

Örgütlerin iş tanımlarına uygun ve yetenekli çalışan bulma zorluğu, 

mevcut ve ileride boşalacak bölümlerde çalışacak çalışan bulma 

sıkıntısı bu fonksiyona şüphesiz daha da değer kazandırmıştır. Her 

çalışan yetenekleri ve aldığı eğitimi doğrultusunda kendini geliştirmek 

ve mesleğinde ilerlemek uzmanlaşmak ister. Tüm bunların 

planlamasının yapılması ve hedefler için çalışanlara yol gösterilmesi 

sonucunda örgütünde hedeflerine ulaşacağı kuşkusuz bilinmektedir. 

İşgörenlerin kariyer planlaması, örgütünde kendini geliştirmesine katkı 
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sunmaktadır. Uzun dönemde ortalama üzerinde kar elde etmek, kaliteyi 

korumak ve yükseltmek, yeni oluşacak pozisyonları doldurmak, 

üretimin verimliliğini yükseltmek için kariyer yönetimi oldukça kritik 

önemdedir. (Bingöl, 2006, s.284) 
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2. İŞ TATMİNİ 

Küreselleşmeyle beraber artan rekabet ile birlikte işletmelerde insan 

çok önemli bir faktör haline gelmiştir. İşletmelerin etkin ve 

verimlilikleri, çalışanların verimliliğiyle ortaya çıkmaktadır. 

Çalışanların işlerini sevmesi, tatmin olmaları ve mutlu olmaları, 

verimliliklerini etkilemektedir. Bu yüzden çalışanlarının işlerinden 

tatmin olmaları işletmeler için önemli bir unsur haline gelmiştir. İş 

tatmini kavramı ile ilgili birçok tanım yer almaktadır. 

En çok kabul gören iş tatmini tanımı, iş tatminini bir kişinin işinin 

değerlendirilmesi sonucu elde edilen tatmin edici ve pozitif ruh hali 

olarak tanımlayan Locke’un (1976) önerdiği tanımdır. İş tatmini ayrıca, 

bir kişinin sahip olduğu işe dair genel yaklaşımı (Robbins, 1999:120) 

olarak da tanımlanmaktadır. Çalışanın ihtiyaçları ve istekleri, sosyal 

ilişkileri, yönetim tarzı ve kalitesi, iş tanımı, ücretlendirme, çalışma 

şartları, uzun dönemde vaat edilen fırsatlar ve kişinin diğer iş 

olanaklarındaki fırsat algıları iş tatminini belirleyen kriterler olarak 

kabul edilmektedir (Moorhead ve Griffin, 1999: 77). İş tatmini bir 

çalışanın şirkete bağlılığı, yaptığı iş miktarı, devamsızlık oranı, işe geç 

kalma oranı, iş kazaları ve işi ile ilgili şikâyetleri üzerinde büyük bir 

etkiye sahiptir (Moorhead ve Griffin, 1999: 70). Robbins’e göre (1999: 

45), tatmin olmuş bir iş gücü devamsızlık ve işe geç kalmalardan daha 

az etkilenen, yıkıcı davranışlardan daha az zarar gören ve daha az sağlık 

giderlerinin görüldüğü yapısı ile işyeri verimliliğini arttırabilir.  
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İş tatmini, ödüllendirme, gruba ait olma, çalışma koşulları gibi 

unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurlar işletme ve çalışan arasındaki 

uyumu sağlamaktadır. Eğer çalışan işin tatminde, işletme ile arasında 

yüksek bir uyum vardır.  

2.1. İş Tatmini Etkileyen Faktörler 

Literatürdeki tanımlara bakıldığında iş tatmini, çalışanın duygusal bir 

durumu ortaya koyduğu yazılmıştır. Duygusal durumun ortaya 

çıkmasında ki sebepler de, iş tatmini etkileyen faktörler olarak yer 

almaktadır. Duygusallık kişiden kişiye değiştiği için, bu faktörlerde 

kişiden kişiye farklılık göstermektedir. 

Yapılan bir araştırmada, iş tatminini etkileyen değişkenler; işin içeriği, 

ücret, terfi, yönetim, iş arkadaşları ve çalışma koşulları olduğu 

bulunmuştur (Luthans, 2010: 142-143). 

İş tatminiyle ilgili faktörlerin başında ücret, terfi, yönetim ve iş 

arkadaşları gibi faktörler yer alsa da Robbins ve Judge ‘sa göre (2007: 

87) çalışanın kişiliğe iş tatmininde önemli bir faktör olarak yer 

almaktadır. Yaptıkları araştırmada, çalışan negatif kişiliğe sahipse, iş 

tatminlerinin daha az olduğunu bulmuşlardır. 

İş tatmini etkileyen faktörler, bireysel ve örgütsel faktörlerdir.  

2.1.1. Bireysel Faktörler 

Çalışanın, yaşı, cinsiyeti, kişiliği, cinsiyeti ve statüsü iş tatmini 

etkileyen bireysel faktörler arasında yer almaktadır.  
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2.1.1.1. Yaş 

Yapılan araştırmalarda, çalışanların ilk işe başladıklarında daha istekli 

olduklarını ortaya koymuştur. Ancak, zamanla çalışanlarda oluşan 

beklentilerin gerçekleşememesiyle tatminsizlikler ortaya çıkmaya 

başlar. Yaş olarak gençlerin işten ayrılmaları yaşları daha ileri olanlara 

göre daha fazladır. Gençlerin tatminsizlikten dolayı iş değiştirme 

oranları daha fazladır. Bu yüzden de özellikle hizmet sektöründe iş 

devir oranı yüksektir. Çalışanlar işyerinden memnun olmadıkları anda, 

başka bir işe hemen başvurabilmekte ve iş değiştirmektedirler. Ancak 

yapılan araştırmalar, yaşlandıkça beklentilerin düştüğünü ve bu yüzden 

yaş olarak ileri yaşta bulunan çalışanların işin gerekleri ile tatmin 

olmaya başladığını ortaya koymuştur (Dessler, 1980: 220). 

2.1.1.2. Cinsiyet 

Kadın ve erkek çalışanların iş tatmini ile ilgili birçok araştırma 

yapılmıştır. Ancak yapılan araştırmalarda cinsiyet farklılığının iş 

tatmini üzerine etkisi ile ilgili kesin bir sonuç elde edilememiştir. İş 

tatmininde cinsiyet farklılığında net bir farklılık yoktur. 

2.1.1.3. Kişilik 

Kişilik, insanın değer ve inançları ile ilgili bir kavramdır. Aileden, 

kültürden ve çevre şartlarının bileşenlerinden etkilenerek ortaya çıkan 

bir unsurdur. Gürüz ve Yaylacı (2005: 80), iş tatminsizliği yaşayan 

çalışanların, uyumsuzluk yaşayan, sinirli ve kendilerinden memnun 

olmayan kişiler olduğunu ortaya koymuştur. Kişilik olarak özgüveni 

olan, kendini iyi tanıyan, yetenek ve becerilerinin farkında olan 
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çalışanların işlerinden daha çok tatmin olduğu araştırmalarla 

kanıtlanmıştır.  

2.1.1.4. Eğitim Düzeyi 

İş tatmini etkileyen ve pozitif etkisi olan faktörlerden biri de eğitimdir. 

Eğitimli kişilerin, iş koşullarının daha iyi olduğu işlerde yer aldıkları 

için, iş tatminlerinin yüksek olduğu kanıtlanmıştır (Schultz ve Schultz, 

1990: 278). Her ne kadar ücret faktörünün iş tatmininde önemli bir 

faktör olduğu kanıtlansa da, bazı araştırmalarda, çok eğitimli kişilerin 

tatmin olmadığı ortaya çıkmıştır.  

2.1.1.5. Statü 

Statü, kişiye saygınlık kazandıran bir kavramdır. İnsanların ihtiyaçları 

arasında saygınlık faktörü de yer almaktadır. İhtiyacı giderilen çalışan 

işinden tatmin olacaktır. Eren’e (2007: 143) göre, çalışanın mevkisi 

önemli değildir, çalışan yaptığı işte takdir ve kabul görme duygusuyla 

işinden tatmin olmaktadır.  

2.1.2. Örgütsel Faktörler 

İş tatmininde örgütsel faktörlere bakıldığında, işin niteliği, ücret, 

çalışma koşulları, iş arkadaşları, yönetim ve terfi yer almaktadır.  

2.1.2.1. İşin Niteliği 

Çalışan işyerinde kendisini özgür ve işin kendisini geliştirdiğini 

hissetmesi iş tatmini etkileyecektir. Çalışanlar kararlara katılan, esnek 

çalışma saatlerine, farklı çalışma uygulamalarında olmak isterler, bu da 
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çalışanların iş tatminlerinin artmasına sebep olur (Telman ve Ünsal, 

2004: 29).  

2.1.2.2. Ücret 

İnsanlar, hayatlarını sürdürebilmek için, çalışmaya ihtiyaçları vardır. 

Bu çalışma hayatında da en önemli unsur ücret olarak yer almaktadır. 

İşi kabul etme aşamasında da, işten tatmin olmada da önemli 

faktörlerden biri ücrettir (Emmert ve Taher, 1992: 37-48). 

Çalışan kendisiyle aynı işi yapan veya statüye sahip olan çalışanlardan 

daha az ücret aldığını öğrendiğinde, işten soğumaya başlar ve sonuç 

işten ayrılmaya kadar gidebilmektedir. Çalışanlar, kendileriyle aynı 

statüde yer alan diğer çalışanlarla aynı ücreti almıyorsa, yükselme 

olanağı elinden alınıyorsa, bu faktörler, çalışanlarda tatminsizliğe yol 

açmaktadır.  

Çalışanların sadece maddi yönden tatmin edilmesi, işlerinde başarılı 

olacakları anlamına gelmemektedir. İşyerinde herkesin eşit haklara 

sahip olması, yöneticilerin takdir etmesi ve kariyer yollarının açık 

olması iş tatminin etkileyen sebepler arasındadır.  

2.1.2.3. Çalışma Koşulları 

Çalışanların iş tatminlerini etkileyen diğer bir faktör, çalışma 

koşullarıdır. Çalışma koşulları arasında, sıcaklık, rutubet, 

havalandırma, ışıklandırma ve benzeri faktörler yer almaktadır. Eğer 

çalışan işyerinde çalışırken rahat çalışmazsa, kendisini rahat 

hissetmezse, çalışan işinden tatmin olmayacaktır. Çalışılan yerin rahat 

olması, çalışanı psikolojik olarak etkileyecektir. Çalışanın 
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psikolojisinin iyi olması, işin verimli yapılmasını sağlayacağı için, 

çalışma koşulları iş tatmininde önemli bir faktörüdür.  

2.1.2.4. İş Arkadaşları 

İnsanlar kendilerini bir yere ya da bir gruba ait hissetme açlığı 

hissederler. Bu yüzden de bulundukları ortamlarda, arkadaş edinmeye 

ya da bir gruba ait olmaya çalışırlar. Bu işyeri içinde geçerlidir. Çalışan 

destek aldığını, sevildiğini ve ait olduğunu hissederse, çalıştığı yere 

kendini ait hisseder ve iş tatmini artar. Ancak böyle bir arkadaş grubu 

yoksa çalışan işe gitmek istemez; kendini yalnız hisseder ve verimi 

düşer.  

2.1.2.5. Yönetim 

İş tatmininde ücretin yetersiz kaldığı durumlarda yapılan araştırmalarda 

yönetici ve yönetmenin önemli faktör olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çalışanın cana yakın, anlayışlı ve eşit davranan bir yöneticiye sahip 

olması, işteki performansının artmasına sebep olmaktadır.  

2.1.2.6. Terfi 

Çalışanlar işlerinde uzun süreli çalıştıklarında, işlerinde yükselme ve 

daha fazla sorumluluk hakkına sahip olmak isteyeceklerdir. Çalışanlar 

yıllar geçtikçe işlerinde yükselmek isterler, ancak bu 

gerçekleşmediğinde, iş tatminsizlikleri başlar ve bu işten ayrılmayla 

sonuçlanmaktadır. Terfi, iş tatminine sebep olan bir araç olarak yer 

almaktadır. İşlerinde yükselemeyen, bu istek ve ihtiyaçları 

karşılanmayan çalışanların iş tatminleri azalacaktır.  
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2.2. Stratejik İK Uygulamaları ve İş Tatmini 

Müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek ve işlerinde daha ileriye gidebilmek 

için, işletmeler, rekabet avantajının önemli bir kaynağı olarak görülen 

çalışanların özel yeteneklerini yönetmelidir. Kalifiye işgücünü çekmek, 

korumak ve motive etme başarısı, işletmelerin kendi sonuçlarını 

geliştirmelerine yardımcı olur. İşletmelerin finansal büyümelerinde ve 

hızla değişen iş ortamında karşılarına çıkan zorlukları karşılamalarına 

yardım etmesi için; işe alım, seçme, güvenlik, sağlık, eğitim, işletme 

gelişimi, haberleşme ve personeli ödüllendirme gibi farklı insan 

kaynakları faaliyetlerini etkin şekilde yönetmelidir. Son derece kararlı 

ve yetkin iş gücü; işletmelerin stratejileri başarmasında ve rekabet 

avantajı kazanmalarında yardım eder.  

İnsan kaynakları politikalarının iş planlaması ile uyumlu hale 

getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. İşletmeler insanları değişken 

giderler olarak değil varlıklar olarak ve onların değerli ve rekabet 

avantajının bir kaynağını oluşturduğunu göz önüne almalıdır. Becker 

(1998: 69) şunu belirtmiştir “insanlar ve onların toplam becerileri, 

kabiliyetleri ve tecrübeleri, işveren işletmenin çıkarları için kendi 

yetenekleri ile birleştirilmesi kurumsal başarı ve rekabet avantajı 

sağlamak için önemli bir kaynak ve önemli bir katkı olarak kabul 

edilmektedir”. Ayrıca Baird ve Meshoulam (1988:205): tarafından 

belirtildiği gibi “insan kaynaklarının uygulamalarının, prosedürlerinin 

ve sistemlerinin işletme ihtiyaçları temelinde gerçekleştirildiği ve 

geliştirildiği zaman yani insan kaynakları yönetimine stratejik bir 

perspektif adapte edildiğinde iş hedeflerine ulaşılabilir”.  
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Bratton ve Gold’a (2007: 308) göre, stratejik insan kaynakları yönetimi 

“performansı artırmak için insan kaynakları fonksiyonunu işletmenin 

stratejik hedefleri ile bağlama sürecidir”. Stratejik insan kaynakları 

yönetiminin işletmenin stratejik hedefleri ile bağlanacak insan 

kaynakları politikalarının ve uygulamalarının gerektiği bir yönetim 

uygulaması olduğunu eklemişlerdir.  

Literatürde, stratejik insan kaynakları yönetimi ve ilgili insan 

kaynakları stratejilerinin bir çıktı veya bir süreç olup olmadığıyla 

alakalı önemli bir tartışma vardır. Snell ve diğ. (1996: 73) gibi bazı 

akademisyenler için SHRM, insanlar aracılığıyla sürdürülebilir rekabet 

avantajını elde edebilmek için tasarlanan bir örgütsel sistemdir. 

Diğerleri için ise, insan kaynakları uygulamaları ile iş stratejilerinin 

bağlayan bir süreçtir (Ulrich, 1997: 210). Benzer şekilde, Bamberger ve 

Meshoulam (2000: 940) Stratejik insan kaynağı yönetimi, işletmelerin 

üyelerinin insan, sosyal ve entelektüel sermayesini işletmelerin stratejik 

ihtiyaçlarına bağlamayı araştırdığı süreç olarak tanımlarlar. Birçok 

araştırmacı, işletmelerin insan kaynakları yönetimi uygulamalarının 

performansı artırmaya yardımcı olduğunu dolayısıyla büyümeye ve 

sürdürülebilir rekabet avantajını kazanmasına yardımcı olduğunu 

düşünmektedirler. Bu çalışmalar insan kaynakları yönetiminin hızla 

değişen bir ortamda yüksek bir finansal performans oluşturmada ve 

sürdürülebilir bir rekabet avantajı için önemli bir role sahip olup 

olmadığı sorusunu yanıtlamaya çalışmaktadır. Geleneksel olarak, insan 

kaynakları işletme performansında ekonomik olarak önemli etkilere 

sahip olabilen stratejik bir yol ve değer oluşumu kaynağı olarak 
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görülmektedir (Becker ve Gerhart, 1996: 790). Becker ve Huselid’in 

(1998: 204) belirttiği gibi, yetenekli ve motive bir işgücü, örgüte 

geleneksel rekabet avantajı kaynaklarının (kalite, teknoloji, ölçek 

ekonomisi vb.) rakip işletmeler tarafından taklit etmesinin 

kolaylaşmaya başladığı; dinamik bir pazar ortamında rekabet avantajı 

kazanması için gerekli hız ve esnekliği sunmasında çok önemli bir role 

sahip olabilir.  

Wen ve diğ. (2002:78) altı stratejik insan kaynakları değişkeninin 

işletme performansı üzerindeki etkisini ve bu değişkenlerin 

kombinasyonunun performansı nasıl etkilediğini test etmiştir. 191 

Singapur kökenli işletme örneği kullanarak, farklı stratejik insan 

kaynakları değişkenlerinin etkili uygulanmasının işletme çıktıları 

(özellikle işletme insan kaynakları performans-çalışan üretkenliği, iş 

doyumu ve bağlılık) üzerinde olumlu etkiye sahip olduklarını 

bulmuşlardır. Ayrıca performans değerlendirme, güçlendirme ve 

eğitim, insan kaynakları performanslarını ve dolayısıyla işletme 

performansını geliştirmekle ilgileniyorlarsa üst düzey yönetimin 

mücadele etmesi gereken çok önemli konular olacağını bulmuşlardır. 
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BÖLÜM 3: 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

UYGULAMALARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA 
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3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ 

İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE 

ARAŞTIRMA 

Bu bölümde, sunulan modeller, hipotezler, örnek sorular, örnek 

tasarım, veri toplama, veri analizi, araştırmanın sınırlılıkları ve 

beklenen bulgular yer almaktadır.  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, hastane işletmeleri özelinde hizmet işletmelerinde insan 

kaynakları yönetimi uygulamaları ve çalışanların iş tatmini arasındaki 

ilişki ortaya koymak amaçlanmıştır. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu bölümde, kavramsal çerçeve, araştırma evren ve örneklemi, 

araştırma sınırlılıkları, veri toplama tekniği ve araştırma ölçekleri 

açıklanmıştır.  

İnsan kaynakları uygulamaları ile iş tatmini düzeyi arasındaki ilişki 

incelenecek, sonrasında ise yapılan literatür çalışması doğrultusunda iş 

tatmini ile en çok ilişkisi olduğu varsayılan Ücret Yönetimi, Kariyer 

Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme ve Performans Yönetimi uygulamaları 

arasındaki ilişki araştırılacaktır. Buna göre oluşturulan araştırma 

modelinde "iş tatmini " bağımlı değişken; "İnsan Kaynakları Yönetimi 

Uygulamaları " ise bağımsız değişken olarak belirlenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 20 programı ile analiz edilerek, 

faktör analizi, güvenilirlik analizi (Cronbach alpha), korelasyon analizi 
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ve araştırmada yer alan hipotezler için regresyon analizi yapılmıştır. 

Ayrıca çalışmada elde edilen veriler için doğrulayıcı faktör analizi ve 

yapısal eşitlik modellemesine yer verilmiştir. Toplanan veriler SPSS 20 

ve Lisrel 8.54 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

3.3. Araştırmanın Anakütle (Evren) ve Örneklemi 

Anakütle olarak (evren) araştırmada Eskişehir’de yer alan özel 

hastanelerdeki çalışan, hemşire ve doktorları kapsamaktadır. Örneklem 

ise, Eskişehir’de bulunan dört özel hastanenin, 2’si oluşturmaktadır. 

Örnekleme seçilen bu hastaneler, Eskişehir’de en eski ve en çok tercih 

edilen özel hastanelerden ikisidir. Örneklemeye bu iki hastanede 

çalışan hemşire ve doktorlardan gönüllülük esasına göre anket 

uygulamasına katılan çalışanlardan oluşmaktadır. 

Anket çalışması sonucunda hatalı ve eksik veriden oluşan anketler 

çalışmadan çıkarılmış ve toplamda 204 anket değerlendirmeye dahil 

edilmiştir. İki özel hastanede toplamda, 204 anket değerlendirmeye 

alınmıştır. Değerlendirilmeye alınmayan anketler:  

1. Çalışanların, hastaların yoğun olmasını ileri sürerek sorulara 

gerekli zamanı ayırmaması, 

2. Hastanenin, çalışanlarının soruları cevaplamaktan kaçınması, 

3. Anketin tamamının doldurulmaması ya da doldurulan 

anketlerin verilerinin geçersiz olmasıdır. 
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3.4. Model ve Hipotezler 

Araştırma, tanımlayıcı araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 

1). Burada öncelikle ölçek kapsamında yer alan IKY (İnsan Kaynakları) 

uygulamaları ile iş tatmini (Minesota İş Tatmin) düzeyi arasındaki ilişki 

incelenecek, sonrasında ise yapılan literatür çalışması doğrultusunda iş 

tatmini ile en çok ilişkisi olduğu varsayılan Ücret, Kariyer, Eğitim ve 

Performans Yönetimi uygulamaları arasındaki ilişki araştırılacaktır. 

Buna göre oluşturulan araştırma modelinde "iş tatmini " bağımlı 

değişken; "İKY uygulamaları" ise bağımsız değişken olarak 

belirlenmiştir. 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

 

 

 

Bu araştırmada 5 hipotez bulunmaktadır. Hipotezler aşağıda 

sıralanmıştır:  

Hipotez 1: İK uygulamaları, iş tatmininin önemli bir faktörüdür. 

Hipotez 2: Ücret, iş tatminin önemli bir faktörüdür 

Hipotez 3: Kariyer, iş tatmininin önemli bir faktörüdür 

Hipotez 4: Performans, iş tatminin önemli bir faktörüdür 

Hipotez 5: Eğitim, iş tatminin önemli bir faktörüdür. 

İnsan 

Kaynakları 

Yönetimi 

Uygulamaları 

İş Tatmini 
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3.5. Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada kullanılan anket soruları, alanında geçerliliği ve 

güvenilirliği kabul edilmiş çalışmalardan alınmıştır. Anket demografik 

özellikler, insan kaynakları uygulamaları ve iş tatmini olmak üzere üç 

bölümden oluşmaktadır; 

3.5.1. İnsan Kaynakları Uygulamaları Ölçeği  

Bu çalışmada çalışanların İK uygulamalarının etkinliği ile ilgili 

algılarını ölçmek için İnsan Kaynakları Uygulamaları ölçeği 

kullanılmıştır. Bu ölçek 2004 yılında Singh tarafından insan kaynakları 

uygulamalarının etkinliğini ölçmek için geliştirilmiştir (Singh 2004). 

Bu ölçek toplam 7 alt bölümden oluşmakta olup toplam 36 soru 

içermektedir. Bu 7 alt bölüm şu şekildedir; çalışan seçme, iş tanımı, 

eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, ücretlendirme, kariyer 

planlama ve geliştirme ve çalışan katılımıdır. Anketi cevaplandıranların 

ifadelerinin belirlenmesinde İnsan Kaynakları Uygulamaları ölçeğinde: 

1. Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. 

Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum şeklinde beşli likert ölçeğinden 

yararlanılmıştır. 

3.5.2. Minnesota İş (Doyum) Tatmin Ölçeği (MİDÖ)  

Minnesota İş Tatmin (Doyum) Ölçeği (Minnesota Satisfaction 

Questionnaire-MSQ), Weiss ve arkadaşları tarafından 1967 yılında 

geliştirilmiştir; en çok tercih edilen ve kullanılan ölçektir. 
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Minnesota İş Tatmin Ölçeği, 20 sorudan oluşan ölçektir. Beşli likert 

ölçeğinde; 1. hiç hoşnut değilim, 2. hoşnut değilim, 3. kararsızım, 4. 

hoşnudum ve 5. çok hoşnudum olarak Türkçeye çevrisi yapılmıştır.  

3.6. Araştırmanın Bulguları 

Anket verilerinin analizi için SPSS 20.0 istatistik paket programı 

kullanılmıştır. Anketin güvenirlik analizinde Cronbach Alpha 

tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın başında tanımlayıcı 

istatistikler ile anketi cevaplayan örneklem grubunun demografik 

özellikleri incelendikten sonra ise oluşturulan hipotezler test edilmiştir. 

Ayrıca verilerin analizinde Lisrel 8.54 paket programı ile İnsan 

Kaynakları ve Minesota İş Tatmin ölçeğinden elde edilen veriler 

doğrulayıcı ve YEM (yapısal eşitlik modellemesi) ile test edilmiş ve 

bulgular yorumlanmıştır. 

3.6.1. Cevaplayıcıların Özelliklerine İlişkin Betimsel Analiz 

Sonuçları 

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu, medeni durumu, çalışma süresi ve unvanı) sayısal ve yüzdesel 

dağılımlar olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1: Cinsiyet 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Erkek 111 54,4 

Kadın 93 45,6 

Toplam 204 100,0 
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Araştırmaya katılan çalışanların %54,4’nün cinsiyeti erkek iken 

%45,6’sı kadındır. 

Tablo 2: Yaş 

Yaş Sayı Yüzde 

25 ve altı 54 26,5 

26-30arası 48 23,5 

31-35 arası 78 38,2 

36-40 arası 24 11,8 

Toplam 204 100,0 

 

Araştırmaya katılan çalışanların %26,5’i 25 yaş ve altı, %23,5’i 26-30 

yaş aralığında, %38,2’si 31-35 yaş aralığında, %11,8’i 36-40 yaş 

aralığındadır.  

Tablo 3: Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu Sayı Yüzde 

Orta Öğretim ve altı 29 14,2 

Meslek Lisesi 62 30,4 

Lisans 113 55,4 

Toplam 204 100,0 

 

Araştırmaya katılan çalışanların %14,2’i Orta Öğretim, %30,4’ü, 

Meslek Lisesi, %55,4’ü Lisans mezunudur. 

Tablo 4: Hizmet Süresi 

Kurumdaki Süre Sayı Yüzde 

1 yıldan az 51 25 

1-5 yıl 35 17,2 

6-10 yıl 88 43,1 

11-15 yıl 30 14,7 

Toplam 204 100,0 
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Araştırmaya katılan çalışanların %25’i 1 yıldan az, %17,2’si 1-5 yıl, 

%43,1’i 6-10 yıl, % 14,7’si 11-15 yıl hizmet süresine sahiptir.  

Tablo 5: Ünvan 

Unvan Sayı Yüzde 

Hemşire 70 34,3 

Çalışan 55 27 

Doktor 79 38,7 

Toplam 204 100,0 

 

Araştırmaya katılan çalışanların %34,3’ü hemşire, %27’si çalışan ve 

%38,7’si doktordur. 

Tablo 6: Medeni Durum 

Medeni Durum Sayı Yüzde 

Evli 81 39,7 

Bekâr 120 58,8 

Diğer 3 1,5 

Toplam 204 100,0 

 

Araştırmaya katılan çalışanların %39,7si evli, %58,8’i bekar ve %1,5’i 

diğer seçeneğini tercih etmişlerdir. 
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3.6.2. Güvenirlik Analizi 

Faktör analizi sonucu, Tablo 7’den de görüldüğü gibi, %75.8, %99.9 

%84.5, %89.4, %85.1, %73.2 ve %89.6’dır. 

Tablo 7: Güvenirlilik 

Değişkenler Cronbach’s Alpha İfade Sayısı 

Seçme ,758 4 

Eğitim ,999 2 

Performans ,845 4 

Kariyer ,894 5 

İş Tanımı ,851 3 

Ücret ,732 5 

İş tatmini ,896 19 

 

3.6.3. Korelâsyon Analizi 

Tablo 8’de ilk olarak insan kaynakları uygulamaları ve iş tatminine ait 

korelasyon sonuçları verilmiştir. Korelasyon sonuçları, 0,05 ve 0,01 

anlam düzeyine değerlere göre değerlendirilmiştir. 
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Tablo 8: Korelâsyonlar (Alt Boyut) 

 

 

** Korelâsyon değerleri 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-yönlü). 

*   Korelâsyon değerleri 0.05 düzeyinde anlamlıdır (2-yönlü). 

Değişken

ler S
eç

m
e
 

E
ğ

it
im

 

P
er

fo
rm

an

s K
ar

iy
er

 

K
at

ıl
ım

 

İş
 T

an
ım

ı 

Ü
cr

et
 

İş
 T

at
m

in
i 

C
in

si
y

et
 

Y
aş

 

E
ğ

it
im

 

M
ed

en
i 

D
u

ru
m

 

U
n

v
an

 

K
u

ru
m

d
a

k
i 

S
ü

re
 

Seçme 1              

Eğitim 

,377

** 1            

 

Performa

ns 

-

,051 

,07

5 1           

 

Kariyer 

-

,143

* 

,09

1 ,088 1          

 

Katılım 

-

,203

** 

-

,06

2 ,011 

-

,201

** 1         

 

İş Tanımı 

-

,244

** 

-

,02

2 

-

,031 

-

,230

** 

,61

1** 1        

 

Ücret 

-

,088 

,04

5 

,139

* 

,162

* 

,04

4 

-

,03

1 1       

 

İş tatmini 

-

,013 

,40

5** 

-

,186

** ,021 

,01

1 

,08

8 

,01

7 1      

 

Cinsiyet ,033 

,04

1 

-

,001 ,042 ,1 

,03

2 

,01

8 

-

,04

2 1     

 

Yaş ,022 

-

,02

4 

-

,093 

,153

* 

-

,01

7 

-

,01

9 

-

,09

4 

,04

0 

-

,18

0* 1    

 

Eğitim ,081 

,05

9 

-

,016 

,141

* 

-

,09

2 

-

,06

3 

,02

0 

,00

3 

-

,02

3 

,545

** 1   

 

Medeni 

Durum 

-

,055 

,09

6 ,101 

-

,089 

,06

0 

,02

6 

,02

4 

-

,05

6 

,00

8 

-

,568

** 

-

,339

** 1  

 

Unvan ,009 

-

,03

7 

-

,037 

,156

* 

-

,08

3 

-

,04

9 

-

,01

5 

,01

5 

-

,02

2 

,656

** 

,707

** 

-

,374

** 1 

 

Kurumda

ki süre 

-

,045 

-

,00

8 

-

,008 

,138

* 

-

,06

4 

-

01

3 

-

,05

8 

,04

5 

-

,04

6 

,803

** 

,463

* 

-

493

** 

,62

3* 

1 
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İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamaları ve İş Tatmini değişkenini 

içeren korelâsyon analizi sonuçları ise Tablo 8’de yer almaktadır. 

Korelasyon analizi sonucu tablo 9’da özetlenmiştir. 

Tablo 9: Korelâsyonlar Sonuçları 

Değişkenler Seçme Eğitim Performans Kariyer Katılım Cinsiyet Yaş Eğitim 
Medeni 

Durum 
Unvan 

Eğitim 

,377** 

         Olumlu 

anlamlı 

ilişki 

Kariyer 

-, 

143* 

         Ters 

yönlü ve 

anlamlı 
ilişki 

Katılım 

-, 

203** 

  

-, 
201** 

Ters 

yönlü 
ve 

anlamlı 

ilişki 

      Ters 

yönlü ve 

anlamlı 
ilişki 

İş Tanımı 

-, 

244* 

  

-, 
230** 

Ters 

yönlü 

ve 

anlamlı 

ilişki 

,611** 
Olumlu 

anlamlı 

ilişki 

     Ters 

yönlü ve 

anlamlı 
ilişki * 

Ücret   

,139* 
Olumlu 

anlamlı 

ilişki 

,162* 
Olumlu 

anlamlı 

ilişki 
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İş tatmini  

,405** 

Olumlu 

anlamlı 
ilişki 

-, 
186** 

       Ters yönlü 

ve anlamlı 

ilişki 

Yaş    

,153* 

Olumlu 

anlamlı 
ilişki 

 

-, 

180* 

    Ters 

yönlü ve 
anlamlı 

ilişki 

Eğitim    

,141* 
Olumlu 

anlamlı 

ilişki 

  

,545** 
Olumlu 

anlamlı 

ilişki 

   

Medeni 
Durum 

      

-,568** -,339** 

  
Ters 

yönlü 
ve 

anlamlı 

ilişki 

Ters 

yönlü 
ve 

anlamlı 

ilişki 

Unvan    

,156* 
Olumlu 

anlamlı 

ilişki 

  

,656** 
Olumlu 

anlamlı 

ilişki 

,707** 
Olumlu 

anlamlı 

ilişki 

-, 

374** 

 
Ters 

yönlü 
ve 

anlamlı 

ilişki 

Kurumdaki 

süre 
   

,138* 

Olumlu 

anlamlı 
ilişki 

  

,803** 

Olumlu 

anlamlı 
ilişki 

,463* 

Olumlu 

anlamlı 
ilişki 

-, 

493** 

,623* 

Olumlu 

anlamlı 
ilişki 

Ters 
yönlü 

ve 

anlamlı 

ilişki 

 

3.6.4. Faktör Analizi 

Seçme faktörü ile ilgili olan ifadelerin faktör yükleri Tablo 10’da 

gösterilmiştir. Personel seçme sistemi istenilen bilgi, beceri ve 

tutumlara sahip kişileri seçmeye yöneliktir ifadesi, -,070 olduğu için 
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çıkarılmıştır. 0,60’in altında kaldığı için çıkarılmıştır. Geriye kalan, 

0,60’tan büyük değerler seçmeyi oluşturmaktadır. 

Tablo 10: Seçme Faktör Analizi 

 

2. Faktör olan eğitim ile ilgili ifadelerin değerleri Tablo 11’de 

gösterilmiştir. Eğitim 6 ifadeden oluşmaktadır. Hastanemiz çalışanları 

için kalite ile ilgili kapsamlı eğitim programları düzenler, Her bir 

çalışan, her yıl eğitim programlarına katılır ve işe yeni başlayanlara, 

ihtiyaç duyacakları becerileri kazandıracak eğitim programları verilir 

ifadeleri 0,60’in altında kaldığı için çıkarılmıştır. Geriye kalan, 0,60’tan 

büyük değerler eğitimi oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

İfadeler Faktör Yükü 

Hastanemizde kullanılan personel seçme sistemleri 

bilimsel ve doğru seçimi sağlayacak niteliktedir. 

Hastanemizde bölüm yöneticileri ve insan kaynakları 

yöneticileri personel seçme sürecine katılırlar. 

Personel seçme sistemi istenilen bilgi, beceri ve 

tutumlara sahip kişileri seçmeye yöneliktir. 

Seçme sürecinde, gerektiğinde geçerliliği ve 

standardizasyonu yapılmış testler kullanılır. 

,975 

 

,879 

 

-,070 

,975 
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Tablo 11: Eğitim Faktör Analizi 

İfadeler Faktör Yükleri 

Hastanemiz çalışanları için kalite ile ilgili kapsamlı 

eğitim programları düzenler. 

Her bir çalışan, her yıl eğitim programlarına katılır.  

Eğitim ihtiyaçları, performans ölçme sistemi ile 

saptanır. 

İşe yeni başlayanlara, ihtiyaç duyacakları becerileri 

kazandıracak eğitim programları verilir.  

Takım çalışmalarında etkin olabilmeleri için 

personele dönemsel olarak yeni bilgi ve beceriler 

kazandırılır. 

Tanımlanmış eğitim ihtiyaçları gerçekçi, gerekli ve 

kurumun stratejilerine uygundur. 

 

-,080 

 

,331 

 

,687 

 

 

,545 

 

 

,922 

 

 

,920 

 

3. Faktör olan performans ile ilgili ifadelerin değerleri Tablo 12’de 

gösterilmiştir. Performans 7 ifadeden oluşmaktadır. Çalışanlara 

performanslarıyla ilgili geri bildirim ve danışmanlık sağlanır ve 

Performans değerlendirme verileri is rotasyonu, eğitim ve ücret gibi 

konularda karar almak için kullanılır ifadeleri 0,60’in altında kaldığı 

için çıkarılmıştır. Geriye kalan, 0,60’tan büyük değerler performansı 

oluşturmaktadır. 
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Tablo 12: Performans Faktör Analizi 

İfadeler Faktör Yükleri 

Çalışanların performansı, objektif ölçülebilir 

sonuçlar üzerinden değerlendirilir.  

Çalışanlara performanslarıyla ilgili geri bildirim ve 

danışmanlık sağlanır.  

Çalışanlar, performans değerlendirme sistemine 

güvenir.  

Hastanemizdeki ölçme sistemi büyüme ve gelişme 

odaklıdır. 

Performans değerlendirme sisteminin, bireysel ve 

takım davranışları üzerinde güçlü bir etkisi vardır  

Tüm çalışanlara performans değerlendirme 

sisteminin amaçları açıktır. 

Performans değerlendirme verileri is rotasyonu, 

eğitim ve ücret gibi konularda karar almak için 

kullanılır. 

 

,777 

 

-,447 

 

,685 

 

,776 

 

,841 

 

,813 

 

 

,268 

 

4. Faktör olan kariyer ile ilgili ifadelerin değerleri Tablo 13’de 

gösterilmiştir. Kariyer 7 ifadeden oluşmaktadır. Bu hastanedeki 

bireylerin kariyer yolları açıktır ve Bu hastanedeki herhangi bir 

çalışanın kariyer beklentileri, üst yöneticisi tarafından bilinir ifadeleri 

0,60’in altında kaldığı için çıkarılmıştır. Geriye kalan, 0,60’tan büyük 

değerler kariyeri oluşturmaktadır. 
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Tablo 13: Kariyer Faktör Analizi 

İfadeler Faktör Yükleri 

Bu hastanedeki bireylerin kariyer yolları açıktır. 

Bu hastanedeki herhangi bir çalışanın kariyer 

beklentileri, üst yöneticisi tarafından bilinir. 

Hastanemizde, çalışanların terfi edebileceği birden 

fazla potansiyel pozisyon vardır.  

Bu hastanede, bireysel ve örgütsel büyüme 

ihtiyaçları örtüşmektedir. 

Hastanemiz çalışanlarının kariyer ve gelişimini 

planlar.  

Her çalışan hastanedeki kariyer yolundan 

haberdardır. 

Performans değerlendirme verileri iş rotasyonu, 

eğitim ve ücret gibi konularda karar almak için 

kullanılır. 

,186 

 

,137 

 

,779 

 

,877 

 

,879 

 

,870 

 

 

,772 

 

5. Faktör olan katılım ile ilgili ifadelerin değerleri Tablo 14’de 

gösterilmiştir. Katılım 3 ifadeden oluşmaktadır. Çalışanlara işlerin 

yapılma biçimi ile ilgili iyileştirme önerilerinde bulunmaları için fırsat 

sunulur ifadesi 0,60’in altında kaldığı için çıkarılmıştır. Geriye kalan, 

0,60’tan büyük değerler katılımı oluşturmaktadır. 
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Tablo 14: Katılım Faktör Analizi 

İfadeler Faktör Yükleri 

Çalışanların maliyet ve kalite ile ilgili konularda 

karar almada katılımları sağlanır. 

Bu hastanedeki çalışanlara, bir üst yöneticileri 

operasyonlar/üretim ile ilgili konularda fikirlerini 

sorar. 

Çalışanlara islerin yapılma biçimi ile ilgili iyileştirme 

önerilerinde bulunmaları için fırsat sunulur. 

 

,899 

 

 

,873 

 

,087 

 

6.faktör olan iş tanımı ile ilgili ifadelerin değerleri Tablo 15’de 

gösterilmiştir. İş tanımı 4 ifadeden oluşmaktadır. Pozisyonların gerçek 

iş tanımı, resmi iş tanımından çok, o işi yapan birey tarafından 

biçimlendirilir ifadesi 0,60’in altında kaldığı için çıkarılmıştır. Geriye 

kalan, 0,60’tan büyük değerler katılımı oluşturmaktadır. 

Tablo 15: İş Tanımı Faktör Analizi 

İfadeler Faktör Yükleri 

Hastanemizde her pozisyonun görev ve 

sorumlulukları açıkça tanımlanmıştır.  

Hastanemizde her pozisyon için güncel bir iş 

tanımı vardır.  

Her pozisyonun iş tanımı, o pozisyonda çalışan 

bireyin yerine getirdiği görevlerin tümünü içerir.  

Pozisyonların gerçek iş tanımı, resmi iş 

tanımından çok, o işi yapan birey tarafından 

biçimlendirilir. 

 

,832 

 

,917 

 

,852 

 

 

,416 
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7. faktör olan ücret ile ilgili değerler Tablo 16’da gösterilmiştir. Ücret 

5 ifadeden oluşmaktadır. Hastanemizde ücret, çalışan yeteneği ve 

rekabet edebilirliğine dayanır ifadesi 0,60’in altında kaldığı için 

çıkarılmıştır. Geriye kalan, 0,60’tan büyük değerler katılımı 

oluşturmaktadır. 

Tablo 16: Ücret Faktör Analizi 

İfadeler Faktör Yükleri 

İş performansı çalışanların ücretlerini 

belirlemekte önemli bir faktördür.  

Hastanemizdeki maaş ve diğer haklar piyasayla 

kıyaslanabilir durumdadır.  

Tüm çalışanlar için ücret doğrudan kişinin 

performansına bağlıdır.  

Hastanemizde kar paylaşımı daha yüksek 

performansları ödüllendirme mekanizması 

olarak kullanır. 

Hastanemizde ücret, çalışan yeteneği ve rekabet 

edebilirliğine dayanır. 

 

,607 

 

,788 

 

,671 

 

 

,824 

 

 

,565 

8. faktör olan iş tatmini ile ilgili ifadelerin değerleri Tablo 17’de 

gösterilmiştir. İş tatmini ilgili 19 ifadeden oluşmaktadır. Ara sıra 

değişik şeyler yapabilme şansımın olması bakımından, Kişilere ne 

yapacaklarını söyleme şansına sahip olmam bakımından, İş içerisinde 

terfi olanağımın olması bakımından, Kendi kararlarımı bana uygulama 

serbestliğini bana vermesi bakımından, İşimi yaparken kendi 
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yeteneklerimi kullanabilme şansını bana sağlaması bakımından, 

Çalışma şartları bakımından, Çalışma arkadaşlarımın birbirleri ile 

anlaşmaları bakımından, Yaptığım iyi bir iş karşılığında takdir edilmem 

bakımından ve Yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı hissinden 

ifadeleri 0,60’in altında kaldığı için çıkarılmıştır. Geriye kalan, 0,60’tan 

büyük değerler katılımı oluşturmaktadır. 

Tablo 17: İş Tatmini Faktör Analizi 

İfadeler Faktör Yükleri 

Tek başıma çalışma olanağımın olması 

bakımından  

Ara sıra değişik şeyler yapabilme şansımın 

olması bakımından 

Toplumda "saygın bir kişi" şansını bana vermesi 

bakımından  

Amirimin karar vermedeki yeteneği bakımından 

Amirimin emrindeki kişileri idare tarzı 

bakımından 

Vicdanıma aykırı olmayan şeyler yapabilme 

şansımın olması bakımından 

Bana sabit bir iş olanağı sağlaması bakımından 

Başkaları için bir şeyler yapabilme olanağına 

sahip olabilmeme bakımından 

Kişilere ne yapacaklarını söyleme şansına sahip 

olmam bakımından 

Kendi yeteneklerimi kullanarak bir şeyler 

yapabilme şansımın olması bakımından 

İş ile ilgili alınan kararların uygulamaya 

konması bakımından 

 

,612 

 

,466 

 

 

,746 

 

,794 

 

,753 

 

 

,830 

,806 

 

,712 

 

 

,540 

 

,709 

 

 

,729 
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Yaptığım iş karşılığında aldığım ücret 

bakımından 

İş içerisinde terfi olanağımın olması bakımından 

Kendi kararlarımı bana uygulama serbestliğini 

bana vermesi bakımından 

İşimi yaparken kendi yeteneklerimi 

kullanabilme şansını bana sağlaması 

bakımından 

Çalışma şartları bakımından 

Çalışma arkadaşlarımın birbirleri ile anlaşmaları 

bakımından 

Yaptığım iyi bir iş karşılığında takdir edilmem 

bakımından 

Yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı 

hissinden 

,781 

 

 

,593 

 

,230 

 

 

,128 

 

,220 

 

,279 

 

 

,453 

 

,508 

 

3.6.5. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Hipotez 1: İKY(insan kaynakları uygulamaları), MİD (minesota 

iş tatmininin) önemli bir faktörüdür. 

Hipotez 2: Ücret, iş tatminin önemli bir faktörüdür. 

Hipotez 3: Kariyer, iş tatmininin önemli bir faktörüdür. 

Hipotez 4:Performans, iş tatminin önemli bir faktörüdür. 

Hipotez 5: Eğitim, iş tatminin önemli bir faktörüdür. 
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Tablo 18: Hipotez 1’in Regresyon Analizi- İnsan Kaynakları Uygulamaları ve İş 

Tatmini 

  
Std. 

Hata 
t p 

Model 

F 
R² Sonuç 

Sabit 22,388  4,246 5,272 ,000 2,164 0,011  

İKY ,612 ,416 1,471 ,143   Ret 

Edildi 

 

Tablo 18 incelendiğinde, İKY uygulamalarının iş tatmini üzerindeki 

etkisini araştıran modelin istatistiki olarak anlamlı (F = 2,164) olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Analiz sonucunda İKY parametresi β: 0,612’dir ( p > 

α;  0,143 > 0,05). İKY uygulamalarının iş tatminin önemli bir faktörü 

olmadığını göstermektedir. Bu sonuçla, H1 hipotezi 

desteklenmemektedir. 

Tablo 19: Hipotez 2’in Regresyon Analizi- Ücret ve İş Tatmini 

  
Std. 

Hata 
t p 

Model 

F 
R² Sonuç 

Sabit 28,038 1,881 14,907 ,000 0,093 0,000  

Ücret ,060 ,195 ,306 ,760   
Ret 

Edildi 

 

Tablo 19 incelendiğinde; ücretin, iş tatmini üzerindeki etkilerinin 

araştırıldığı regresyon modelinin F istatistiği anlamsız (F = 0,93) ve 

belirlilik katsayısı ise 0’dır. Yapılan regresyon analizi ücretin parametre 

değeri 0,060’dır ( p > α; 0,760 > 0,05). Ücretin, iş tatmini üzerinde 

istatistiki olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Bu sonuçla, H2 

hipotezi desteklenmemektedir. 

Tablo 20: Hipotez 3’ün Regresyon Analizi- Kariyer ve İş Tatmini 

  
Std. 

Hata 
t p 

Model 

F 
R² Sonuç 

Sabit 28,138 1,276 22,047 ,000 0,149 0,001  
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Kariyer ,042 ,110 ,386 ,700   
Ret 

Edildi 

 

Tablo 20 incelendiğinde, kariyerin iş tatmini için öneminin araştırıldığı 

regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (F = 0,149, R² = 

0,001) anlaşılmaktadır. Yapılan regresyon analizi kariyerin (β: 0,042; p 

> α; 0,700 > 0,05) iş tatmini üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi 

bulunmamaktadır. Bu sonuçla, H3 hipotezi desteklenmemektedir. 

Tablo 21: Hipotez 4’ün Regresyon Analizi- Performans ve İş Tatmini 

  
Std. 

Hata 
t p 

Mode

l F 
R² 

Sonu

ç 

Sabit 
34,99

4 

2,65

7 

13,17

1 

,00

0 
6,001 

0,02

9 
 

Performan

s 
-,397 ,162 -2,450 

,01

5 
  

Kabul 

Edildi 

 

Tablo 21 incelendiğinde; performansın, iş tatmini için öneminin 

araştırıldığı modelin F istatistiği anlamlı (F = 6,001) ve modelin 

açıklama gücü (R²= 0,029) olarak ortaya çıkmıştır. Regresyon analizleri 

sonuçlarına (β: -,397; p <  ; 0,015 < 0,05) göre; performansın, iş 

tatmini üzerinde olumsuz bir yönde etkili olduğunu göstermektedir. 

Buna göre, H4 hipotezi desteklenmektedir. 

Tablo 22: Hipotez 5’in Regresyon Analizi- Eğitim ve İş Tatmini 

  
Std. 

Hata 
t p 

Model 

F 
R² Sonuç 

Sabit 12,497 2,249 5,556 ,0001 53,192 0,208  

Eğitim 1,487 ,204 7,293 ,0001   
Kabul 

Edildi 

 

Tablo 22 incelendiğinde; eğitimin, iş tatmini için öneminin araştırıldığı 

regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı (F = 53,192) olduğu 
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anlaşılmaktadır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre; eğitimin (β: 

1,487;  p < α; 0,0001 < 0,05), iş tatmini üzerinde istatistiki olarak 

anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bu sonuçla, H5 hipotezi 

desteklenmektedir. 

Basit regresyon analiz sonuçlarına göre; iş tatmini ile eğitim ve iş 

tatmini ile performans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde 

edildiğine göre; bu durumda iş tatmini değişkenini açıklamada eğitim 

ve performansın birlikte etkisi araştırılmalıdır. Test edilecek 6. hipotez; 

Hipotez 6: Eğitim ve performans, iş tatminin önemli bir faktörüdür 

Tablo 23: Hipotez 6’nın Regresyon Analizi- Eğitim, Performans ve İş Tatmini 

 

Tablo 23 incelendiğinde, eğitimin ve performansın iş tatmini üzerindeki 

etkilerinin araştırıldığı çoklu regresyon analizi sonucunda modelinin 

genel olarak istatistiksel olarak anlamlı (F = 35,130, p < α) olduğu 

görülmektedir. Analiz sonucunda performans sabit iken, eğitimin bir 

birim değişmesi iş tatminini 1,573 birim arttırmaktadır (β1: 1,573; 

0,0001 < 0.05). Benzer şekilde eğitim sabit iken performansın bir birim 

değişmesi iş tatminini -,529 birim azaltmaktadır (β2: -,529; 0,0001 < 

0,05). Bu sonuçla, H6 hipotezi desteklenmektedir. 

 

  
Std. 

Hata 
t p 

Model 

F 
R² Sonuç 

Sabit 20,096 2,995 6,710 ,0001 35,130 0,259  

Eğitim 1,573 ,199 7,901 ,0001   
Kabul 

Edildi 

Performans -,529 ,143 -3,704 ,0001   
Kabul 

Edildi 
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3.6.6. İKY ve İş Tatminin Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) İle Analizi 

Açıklayıcı Faktör Analizinin amacı veri setinin kovaryans ya da 

korelasyon matrisinden yararlanarak aralarında ilişki bulunan belli 

sayıda değişkenden daha az sayıda ve birbirleri ile bağımlı olmayan 

yeni değişkenler (faktörler) meydana getirmektir (Özdamar, 2004: 236; 

Kaplan, 2019:11). 

AFA genel olarak tanımlayıcı ya da açıklayıcı bir süreçtir. Açıklayıcı 

Faktör Analizinde; ortak faktörlerin sayısı, regresyon katsayıları, 

değişkenlere göre ilgili gizil faktörlerin sayısı, modelin veya faktörlerin 

ilişkili ya da dikey olup olmadığı, hakkında önsel bir bilgi söz konusu 

değildir (Yılmaz ve Çelik, 2009:43; Kaplan, 2019:12). 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), faktör analizi üzerine kurulmuş 

hipotezlerin test edilebilmesi hedefiyle kurulan bir yöntemdir. 

Açıklayıcı Faktör Analizi ile hangi değişkenlerin hangi faktör ile 

yüksek seviyede ilişkili olduğu tespit edilirken, belirlenmiş olan belli 

miktarda faktöre katkı sağlayan değişken gruplarının belirlenen 

faktörler kullanılarak yeterli seviyede temsil edilip edilmediğinin 

bulunabilmesi amacıyla DFA kullanılır (Özdamar, 2004:266; Kaplan, 

2019:13). 

Doğrulayıcı Faktör Analizin (DFA), Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) 

modelinin bir uzantısıdır ve temel özelliği değişkenlerin arasındaki 

ilişkilerle belirlenen yapısal hipotezlerin test edilmesi ve 
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doğrulanmasıdır. DFA, faktör modelinin değerlendirilebilmesi ve 

tanımlanabilmesi için, deneysel veya kavramsal altyapıya ihtiyaç 

duymaktadır. DFA, özellikle gizil değişkenler ve gözlenen ölçümler 

arasındaki ilişkilerin ölçüm modeliyle ilgilenen Yapısal Eşitlik Modeli 

(YEM)’in bir türüdür (Yılmaz ve Çelik, 2009, s.43). 

Yapısal Eşitlik Modeli (YEM), gözlenen(ölçülen) ve 

gizil(gözlenemeyen) değişkenler arasındaki nedensel ve karşılıklı 

ilişkilerin bir arada bulunduğu modellerin test edilmesi için kullanılan 

istatistiksel bir tekniktir (Reisinger ve Turner, 1999; Byrne, 1998; 

Kline, 2005; Timmy, 2002; Yılmaz ve Bilge, 2018:139; Bilge, 2019: 

35). YEM değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde, 

teorik modellerin geliştirilmesinde ve test edilmesinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Semiz ve Yılmaz, 2019:5). 

YEM, modelde verilen bağımlı ve bağımsız gözlenen değişkenlerle 

ilgili ölçüm hatalarını hesaba katmasının yanında araştırmacıların çok 

değişkenli karmaşık modeller geliştirmesine, tahmin etmesine ve test 

etmesine imkân vermektedir (Bayram, 2010:1; Kaplan 2019:16). 

Yapısal eşitlik modeliyle (YEM) araştırma henüz yapılmadan önce var 

olan değişkenler arası ilişkilere ait bir model, araştırmadan elde edilen 

veriler aracılığı ile sınanabilmektedir. Varyans analizi, MANOVA, 

faktör analizi, regresyon gibi daha alışıldık istatistiksel yöntemlerden 

en büyük farkı çok sayıda değişken arasındaki ilişkiyi modeller 

şeklinde inceleyebilmesidir (Ünal, 2006:32; Çınar, 2013:84).  
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Model uygunluğunun değerlendirilmesinde kullanılan birbirinden 

farklı uyum iyiliği indeksleri ve bu indekslerin sahip olduğu istatistiksel 

fonksiyonlar vardır. Önerilen indeksler arasında en çok kullanılanları 

benzerlik oranı Ki-kare istatistiği (𝜒2), (𝜒2/sd), RMSEA (Ortalama 

Hata Kök Yaklaşımı) ve GFI (Uyum İyiliği İndeksi)’dir. (Schermelleh- 

Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003). 

Çalışmada, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Minesota İş Tatmini 

(Doyum) ölçeklerine uygulanan Açıklayıcı Faktör Analizinin 

sonucunda elde edilen sonuçlar ile ölçeklerin alt boyutlarına ait 

yapıların desteklenip desteklenmediğini doğrulamak amacıyla 

Doğrulayıcı Faktör Analizi ve daha sonrada Minesota İş Tatmini ile 

İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki ilişki YEM modeliyle test 

edilmiştir. 

Ölçekte yer alan ifadelerin oluşturduğu faktör yapısı AFA ile 

belirlendikten sonra ölçeğin yapısal doğruluğunu test etmek amacıyla 

1. ve 2. düzey DFA ve YEM kullanılmıştır.  

İKY ölçeği; çalışan seçme (seçme), iş tanımı (istanımı), eğitim ve 

geliştirme (eğitim), performans değerlendirme (performans), 

ücretlendirme (ücret), kariyer planlama ve geliştirme (kariyer) ve 

çalışan katılımı (katilim) olmak üzere 7 alt ölçekten oluşmaktadır. MID 

ölçeği ise: içsel doyum (içsel) ve dışsal doyum (dışsal) olmak üzere 2 

alt ölçekten oluşmaktadır. 

Şekil 2, birinci düzey DFA grafiğinin standart değerlerinin, Şekil 3 ise, 

birinci düzey DFA grafiğinin t istatistiği değerlerini göstermektedir. 
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Şekil 2’deki standartlaştırılmış yükler her bir gözlenen değişken ile 

ilgili olduğu gizil değişken arasındaki korelasyonları göstermektedir.  

Seçme gizil değişkeni 3 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 

tamamı pozitif katsayılara sahip olduğu görülmektedir. Katsayıların en 

büyüğü SECME1’e aittir (1,00). Seçme gizil değişkenini en iyi 

açıklayan madde olan SECME1; “Hastanemizde kullanılan personel 

seçme sistemleri bilimsel ve doğru seçimi sağlayacak niteliktedir” 

ifadesine sahip olduğu görülmektedir.  

Eğitim gizil değişkeni 3 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 

tamamı pozitif katsayılara sahiptir. Katsayıların en büyüğü 1,00 değeri 

ile EGITIM5’e aittir. EGITIM5; “Takım çalışmalarında etkin 

olabilmeleri için personele dönemsel olarak yeni bilgi ve beceriler 

kazandırılır” şeklinde ifade edilmiştir. 

Performans gizil değişkeni 6 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 

biri haricinde tamamı pozitif katsayılara sahiptir. Katsayıların en 

büyüğü PERFORM6 (0,81)’dır. PERFORM6; “Tüm çalışanlara 

performans değerlendirme sisteminin amaçları açıktır”, söz konusu 

gizil değişkenin %66’sını açıklamaktadır. 

Kariyer gizil değişkeni 5 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 

tamamı pozitif katsayılara sahiptir. Katsayıların en büyüğü 0,87 değeri 

ile KARIYER5’e aittir. KARIYER5, söz konusu gizil değişkeni en iyi 

açıklayan maddedir; “Hastanemiz çalışanlarının kariyer ve gelişimini 

planlar”. KARIYER5’in bir birim artması Kariyer gizil değişkeninin 

değerini 0,87 birim artması anlamına gelmektedir. 
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Katılım gizil değişkeni 3 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 

tamamı pozitif katsayılara sahiptir. Katsayıların en büyüğü 0,88 değeri 

ile KATILIM3’e aittir. KATILIM3; “Çalışanlara işlerin yapılma biçimi 

ile ilgili iyileştirme önerilerinde bulunmaları için fırsat sunulur” 

ifadesidir ve katılım gizil değişkeninin % 0.77’sini (0.882=0.77) 

açıklamaktadır. 

İş tanımı gizil değişkeni 4 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 

tamamı pozitif katsayılara sahiptir. Katsayıların en büyüğü 0,86 değeri 

ile ISTANI1’e aittir. ISTANI1; söz konusu gizil değişkendeki 

değişimin %74’ünü açıklamaktadır “Hastanemizde her pozisyonun 

görev ve sorumlulukları açıkça tanımlanmıştır”. 

Ücret gizil değişkeni 5 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin tamamı 

pozitif katsayılara sahiptir. Katsayıların en büyüğü 0,77 değeri ile 

UCRET4’e; “Tüm çalışanlar için doğrudan kişinin performansına 

bağlıdır” aittir. UCRET4 değişkeninin bir birim artması ücret gizil 

değişkeninin 0,77 birim artışla etkilemektedir. 

İçsel gizil değişkeni 9 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin tamamı 

pozitif katsayılara sahiptir. Katsayıların en büyüğü 0,76 değeri ile 

ISTAT3’e aittir. Bunun anlamı; söz konusu gizil değişkeni en iyi 

açıklayan madde olan ISTAT3’de ki; “Toplumda saygın bir kişi şansını 

bana vermesi bakımından” bir birimlik artış içsel gizil değişkeninin 

değerini 0,76 birim arttırmaktadır. 

Dışsal gizil değişkeni 6 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 

tamamı pozitif katsayılara sahiptir. Katsayıların en büyüğü 0,87 değeri 
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ile ISTAT4 ve ISTAT5’e aittir. Söz konusu gizil değişkeni en iyi 

açıklayan; “Amirimin karar vermedeki yeteneği bakımından” ve 

“Amirimin emrindeki kişileri idare tarzı bakımından” ifadeleridir. 

ISTAT4 ve ISTAT5 değişkenlerindeki bir birim artış, dışsal gizil 

değişkenini 0,87 birimlik bir artışla etkilemektedir. 

Şekil 3’de ise standart değerlerin anlamlı olduğunu gösteren t testi 

sonuçları görülmektedir. Şekil 3’te gizil değişkenlerle ilgili olan her bir 

gözlenen değişkenin 0,01 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

olduğundan 0,40’ın altındaki ilişki katsayıları modelden 

çıkarılmamıştır. 

Şekil 4 ve Şekil 5’de ise 2. Düzey DFA’nın standart ve t istatistiğinin 

path grafikleri verilmiştir. Şekil 5’deki 2. Düzey DFA grafiklerinin t 

istatistikleri incelendiğinde; MID gizil değişkeniyle içsel doyum ve 

dışsal doyum gizil değişkenleri arasında; İKY gizil değişkenin ise, 

seçme, katılım ve iş tanımı gizil değişkenleri arasında 0,01 anlam 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

İKY gizil değişkeniyle, eğitim, performans, kariyer ve ücret 

değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki ortaya 

çıkmamıştır. 

Şekil 4’de ki MID gizil değişkeninin 2. Düzey DFA grafiklerinin 

standart değerleri incelendiğinde, içsel ve dışsal gizil değişkenlerin 

katsayılarının 0,48 ve 0,38 olduğu görülmektedir. Bu durumda içsel 

gizil değişkenindeki bir birim artış minesota iş doyum(tatmin) ölçeğini 

0,48 birim arttırmaktadır. Benzer şekilde, dışsal gizil değişkenindeki bir 
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birim artış minesota iş doyum(tatmin) ölçeğini 0,38 birim 

arttırmaktadır. 

Şekil 4’de ki İKY gizil değişkeninin 2. Düzey DFA grafiklerinin 

standart değerleri incelendiğinde, seçme gizil değişkenindeki bir birim 

artış İKY’ni 0,44 birim arttırmakta iken; katılım ve iş tanımı gizil 

değişkenlerindeki bir birim değişim ise, İKY’ni -1,00 ve -0,46 birim 

azaltmaktadır. 

2. düzey DFA path grafiğinde önerilen çeşitli modifikasyonların 

uygulanması sonucunda elde edilen MID ölçeği ile İKY ölçeği 

arasındaki YEM modelinin standart değerleri ve t istatistiklerinin path 

diyagramları sırasıyla Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir. MID ile İKY 

arasında anlamlı bir YEM modeli elde edilememiştir. Ayrıca 2. Düzey 

DFA testlerinin sonucunda anlamsız olan değişkenler modelden 

çıkartılması sonucunda da anlamlı bir YEM modeli elde edilememiştir 

(Şekil 6 ve Şekil 7). 

Araştırmaya ait modellerden elde edilen değerler, istatistiki olarak 

kabul edilebilir düzeylere sahiptir. Ki-kare değeri/ serbestlik derecesi 

(χ2/sd), YEM’de modelin mükemmel uyum sağladığını gösteren 

önemli bir değer olarak kabul edilmektedir. Bu değerin 3’den daha 

küçük bir değer alması modelin iyi (mükemmel) uyuma, 5’ten küçük 

olması durumunda ise, modelin kabul edilebilir değerlere sahip olduğu 

anlaşılmaktadır (Şimşek, 2007:14; Emmioğlu, 2011:71; Hırlak vd., 

2018: 8; Oktar, 2019:103). RMSEA değerinin 0,05 eşit ya da daha 

küçük olması iyi bir uyumu; 0,05 - 0,1 arasındaki değerlerin ise kabul 
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edilebilir uyumu gösterdiği belirtilmektedir (Emmioğlu, 2011:71; 

Oktar, 2019:103). 
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Şekil 2: 1. Düzey DFA Path Grafiği Standart Değerler 
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Şekil 3: 1. Düzey DFA Path Grafiği t Değerleri 
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Şekil 4: 2. Düzey DFA Path Grafiği Standart Değerler 
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Şekil 5: 2. Düzey DFA Path Grafiği t Değerleri 
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Şekil 6: YEM Path Grafiği Standart Değerler 
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Şekil 7: YEM Path Grafiği t Değerleri 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde üretim sektöründe yaşanan yoğun rekabet, hizmet 

sektöründe yer alan hastanelerde de yaşanmaktadır. Geçmiş yıllarda, 

kamu hastaneleri revaçtayken, günümüzde özel sektör hastanelerin 

sayısı gittikçe artmakta ve piyasada faaliyetlerini sürdürmeye 

çalışmaktadır. Bu yoğun rekabet ortamında, özel hastaneler 

faaliyetlerini sürdürebilmek için gelirlerini artırmaya çalışmaktadır. 

Hizmet sektöründe en önemli kaynak insan kaynağıdır. İnsan kaynağını 

iyi, verimli ve etkili kullanabilen işletmeler, rakiplerinin bir adım önüne 

geçmekte ve başarılı olmaktadır. Bu yüzden de hizmet işletmelerinde 

başarıyı elde edebilmek için, insan faktörüne gerekli değeri ve hak 

ettikleri önemi vermeleri gerekmektedir. Bu öngörünün gerçek 

uygulamada nasıl olduğunu görebilmek için, özel hastane çalışanlarına 

insan kaynakları uygulamaları ve iş tatmini düzeylerine ilişkin bir 

araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular 

aşağıda verilmiştir. 

Korelasyon matrisinde insan kaynakları uygulamaları ve iş tatmini 

arasındaki korelasyon incelendiğinde eğitim ve performans arasında 

anlamlı bir ilişki söz konusudur. Eğitimle, iş tatmini arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki söz konusu iken; performansla, iş tatmini 

arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu özel hastane 

çalışanlarının iş tatminini arttırabilmek için eğitim ve geliştirme, 

performans değerlendirme ve ücretlendirme, özellikle de işe alım ve 

personel seçmeye odaklanmak zorundalar. 
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Yapılan araştırmada, çalışanlar açısından İnsan kaynakları 

uygulamalarının iş tatminin önemli bir faktörü olmadığı ortaya 

çıkmıştır. Ancak eğitim ve performans boyutunun, iş tatmininde sağlık 

çalışanları için önemli olduğu regresyon analizleri sonucunda 

bulunmuştur. Bu sonuç daha önce yapılan araştırmalarla da 

örtüşmektedir. Bu çalışma yalnızca konuyu anlamaya yönelik veriler 

toplamıştır. 

MID gizil değişkeninin 2. Düzey DFA grafikleri incelendiğinde, içsel 

ve dışsal gizil değişkenlerin katsayılarının 0,48 ve 0,38 olduğu ve 

değişkenlerdeki bir birimlik artışlar katsayılara bağlı olarak iş tatminini 

arttırdığı görülmektedir. 

İKY gizil değişkeninin 2. Düzey DFA grafikleri incelendiğinde, seçme 

gizil değişkenindeki bir birim artış İKY’i 0,44 birim arttırmakta iken, 

katılım ve iş tanımı gizil değişkenlerindeki bir birim değişim ise, 

İKY’nı -1,00 ve -0,46 birim azaltmaktadır. 

Ayrıca MID ile İKY arasında anlamlı bir YEM modeli elde 

edilememiştir. 

Her ne kadar bu çalışma İK uygulamalarının iş tatmini üzerindeki 

etkilerini tespit etmekle sınırlandırılmış olsa da, çalışmadan elde edilen 

çıkarımları kısaca belirtmek uygun olacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki 

değerlendirmeler faydalı olacaktır. 

• Özel hastaneler çalışanları için kapsamlı bir eğitim ve gelişim 

programı sunmalıdır. 

• Özel hastaneler ayrıntılı bir İK planlaması izlemelidir. 
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• Özel hastaneler işe alım ve seçme süreçlerini dikkatle yerine 

getirmelidir. 

• Özel hastaneler uygun bir iş değerlendirme sistemi 

kullanmalıdır. 

• Özel hastaneler çalışanlarına en azından makul ücretler 

sunmalıdır. 

• Özel hastaneler çalışanları ile işçi ve işveren arasındaki 

karşılıklı güvene dayalı sağlıklı endüstriyel ilişkiler kurmalıdır. 

• Özel hastaneler iyi çalışma ortamları sunmalıdır. Bu ortam 

çalışanların daha etkin çalışmasını sağlayacaktır. 

• Özel hastaneler çalışanlarını daha iyi çalışmaya teşvik etmelidir. 

Bu teşvik ödül, motivasyon ve diğer ek faydalarla sağlanabilir. 

• Çalışanlar yeni teknolojilere uyum sağlamak ve kariyerlerini 

geliştirmek için eğitilmelidir. 

• Özel hastaneler terfilerde tarafsız olmalıdır. Bir başka deyişle, 

terfiler çalışanların vasıflarına ve/veya tecrübelerine göre 

yapılmalıdır. 

• Özel hastaneler eşit istihdam fırsatları sunmalıdır. Bir başka 

deyişle, çalışanlar kadınlara, azınlıklara veya yaşlı işçilere karşı 

ayrımcılık yapmamalıdır. 

• Özel hastaneler çalışma saatleri, fazla mesai ücretleri ve saatlik 

ücret gibi konuları da içeren bir çalışma yöntemi oluşturmalıdır. 

• Uygun çalışma ortamları tasarlanmalı. Özel hastaneler 

çalışanların işini yapabilmeleri için onlara uygun ekipmanlar, 

mesai araları ve iş bölümü gibi elverişli olanaklar sağlamalıdır. 
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• Özel hastaneler şikâyet, disiplin ve fesih prosedürlerini doğru 

belirlemelidir. 

İK uygulamalarının iş tatmini üzerindeki etkilerini tespit etmekte, 

araştırma kısıtlarından biri örnek büyüklüğünün küçük olmasıdır. Bu 

çalışma ileride yapılacak araştırmalar için yol gösterici olacaktır. Özel 

hastanede yapılan araştırma sonucunda, eğitim ve performans ile iş 

tatmini arasında ilişki olduğu görülmüştür. 

Bu çalışmadaki başlıca kısıtlardan biri örnek büyüklüğünün küçük 

olmasıdır. Çalışma incelenen özel hastanelerdeki tüm insan kaynakları 

uygulamalarını kapsamamıştır. 

Bu çalışmadan, ileride yapılacak araştırmalar için çok verimli öneriler 

elde edilmiştir. Bu çalışmadaki bulguları doğrulayabilmek için, ileriki 

araştırmalarda durum çalışması yöntemi kullanılabilir. 

Stratejik açıdan işletmelerin İK uygulamaları ile çalışanlarının iş 

tatmini arasındaki ilişkinin yönünü belirlemeye çalışmak rekabette öne 

çıkmaları açısından önemli stratejik bir araç olacaktır. İş tatminini insan 

kaynakları uygulamalarındaki değişiklikler sağlayan işletmeler örgütsel 

performansta bir adım öne geçebilecektir. Özellikle rekabetin fazla 

olduğu özel sağlık sektöründe çalışanların tatmini göz ardı 

edilemeyecek bir unsurdur. İş tatminini artıracak İK uygulamaları özel 

hastanelerde hem sağlık çalışanları hem de diğer çalışanları açısından 

sağlık hizmetinin kalitesini artırma açısından çok önemlidir. Yetkin 

(bilgili, becerili olumlu tutuma sahip) çalışanların bulunduğu bir 

hastane için çalışanlarını elde tutabilmek çok önemlidir. İş tatmini 
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yüksek çalışanlar hastanelerinin performansı için çalışacaklardır. İnsan 

sağlığı gibi ciddi bir işle uğraşan çalışanların iş tatmini hastanelerin 

varlığını devam ettirmesinde stratejik öneme sahiptir. 
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