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III ÖRGÜTLERDE YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Aileme…

I ÖRGÜTLERDE YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
ÖN SÖZ
Bu araştırma, özellikle rekabet avantajı elde etmek isteyen ve ekonomik
performansı yüksek tutarken çevreyi ve doğal kaynakları da düşünen
işletmelerin uygulamaları gerektiği düşünülen yeşil düşüncenin bir tezahürü
olarak kabul edilebilecek olan yeşil insan kaynakları yönetiminin (Yeşil İKY)
ortaya çıkışını ve gelişimini incelemeyi amaçlamaktadır. Yeşil İKY, literatürü
son dönemlerde gelişmeye başlayan ve halen teorik ve pratik yönlerden
gelişime açık olduğu düşünülen bir düzeydedir. Kitabın, insan kaynakları
yönetimi, sürdürülebilirlik ve yeşil insan kaynakları yönetimi literatürüne
önemli bir katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede kitap dört bölüm
olarak organize edilmiştir.
Çalışmanın birinci bölümünde yeşil yönetim, yeşil insan kaynakları
yönetimi kavramları teorik olarak ifade edilmiş ve tanımlamalarla yeşil insan
kaynakları yönetiminin ne olduğu ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde, insan kaynakları yönetiminden yeşil insan
kaynaklarına geçiş ile ilgili bilgiler ve yeşil İKY’nin fonksiyonları olan yeşil iş
analizi ve iş tasarımı, yeşil işe alım ve seçme, yeşil eğitim ve geliştirme, yeşil
performans yönetimi ve değerlendirme ve yeşil ücret ve ödül yönetimi konuları
ele alınmıştır.
Çalışmanın üçüncü bölümünde, yeşil insan kaynakları yönetiminin
örgütler için önemi ve örgütlere olan faydaları yer almaktadır. Aynı zamanda
yeşil örgütler için önemli bir kriter olan çevresel performans üzerinde yeşil
insan kaynakları yönetiminin katkıları da yine üçüncü bölümde yer almaktadır.
Çalışmanın dördüncü bölümünde yeşil insan kaynakları yönetimi ile
ilgili güncel gelişmelere yer verilmiştir. Bu kapsamda, yeşil, işler ve yeşil
yakalılar, yeşil iş-yaşam dengesi, yeşil örgüt kültürü konularına değinilerek,
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yeşil çalışan ilişkileri kapsamında yeşil çalışan katılımı ile yeşil çalışan
güçlendirme ve yeşil liderlik konuları ifade edilmiştir.
Çalışmanın insan kaynakları yönetimi, sürdürülebilirlik ve yeşil insan
kaynakları yönetimine katkıda bulunması dileklerimle…
Dr. Safa ACAR
Şubat 2022
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1 ÖRGÜTLERDE YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
GİRİŞ
Örgütlerin ekonomik büyümeyi elde ederken karşılaştıkları en önemli
problemlerden birisi kaynakların kıtlığıdır. Kaynak kıtlığı arttıkça kaynağın
değeri de yükselmekte ve kaynaklara sahip olan işletmeler ve ülkeler önemli
bir rekabet avantajına sahip olmaktadırlar. Özellikle çevre boyutuyla
kaynaklara odaklanıldığında doğal kaynakların önemi ortaya çıkmaktadır.
Sürdürülebilirlik kapsamında kabul edilen görüşe göre, ekonomik gelişmenin
yanında sosyal ve çevresel gelişme sağlanamazsa belirli bir süre sonra doğal
kaynaklara erişimde sıkıntılar yaşanacaktır. Bu sebeple işletmeler ekonomik
gelişmenin yanında sosyal ve çevresel gelişmenin sağlanması için gerekli
önlemleri almalıdırlar. Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların aynı oranda
desteklenmesi ile işletmeler rekabet avantajlarına sahip olurken aynı zamanda
kaynak kıtlığının önüne geçecek faaliyetlere de katkı sağlamış olacaklardır.
Küresel boyutta oluşan rekabetin ortaya koyduğu ve tüketicilerin
beklentileri arasında önemli bir yer tutan yeşil yönetim felsefesinin de etkisi ile
işletmeler daha yeşil yapılara dönülmeye ve uygulamalarını çevreye uyumlu bir
hale getirmeye başlamışlardır. Yeşil yönetimin uygulanabilirliği ise işletmenin
fonksiyonlarının yeşil yönetime uyumlu olması ile gerçekleştirilebilmektedir.
İşletme yönetiminin diğer uygulama alanlarında gerçekleşen yeşil yönetim
anlayışına en önemli katkı ise işletmenin sahip olduğu insan kaynağının yeşil
yönetim felsefesine uyumlu olmasıdır. İşletme içerisinde yeşil düşünce ve yeşil
uygulamaların başarılı sonuçlanmasını arzu eden işletmeler insan kaynaklarının
da yeşil yönetime uyumlu olmasını sağlamalıdır. Bu sebeple yeşil felsefenin
önemli bir kilit taşı olabilecek en önemli uygulama alanı insan kaynakları
yönetimim yeşil yönetimi uyumlaştırılmasıdır.
Yeşil yönetim ile uyumlu olan insan kaynakları yönetimi uygulamaları
yeşil insan kaynakları yönetimi olarak isimlendirilmektedir. Bu çerçevede
uygulamada, çalışanın işe alımından başlayan süreçte yeşil felsefe etkili bir
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bakış açısı oluşturmakta ve çalışanların işletme içerisindeki bütün süreçte yeşil
yönetim felsefesine uyumlu olmaları sağlanmaktadır. Oluşturulan bu süreç
insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları olan işe alım, eğitim ve geliştirme
faaliyetleri, performans ve ödül stratejileri, ücretlendirme, iş-yaşam dengesi ve
çalışanlar arasındaki ilişkilerin yeşil yönetim felsefesine uyumlu olmasıdır.
İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları özellikle sürdürülebilirlik
kapsamında örgütlere özellikle sosyal ve çevresel yönlerden katkılar
sağlayabilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, bir örgütün en değerli kaynağı
olan insan kaynakları ile ilgilenen merkezi bir fonksiyondur. Son dönemde ise
insan kaynakları yönetimi sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmektedir
(Salih, 2020, s. 1). Özellikle çevresel faaliyetlerin örgüt içerisinde kabul
görmesi ve uygulanmasında insan kaynakları yönetiminin önemli bir rolü
bulunmaktadır. Bu rol sayesinde örgüt çalışanlarının yeşil yönetim felsefesini
anlaması ve uygulaması kolaylaşmaktadır. Yeşil insan kaynakları yönetiminin
uygulama alanında, çalışanların iklim değişikliği, çevresel konular, enerji ve
diğer doğal kaynakların kullanımı gibi konularda farkındalıklarının artırılması
işe geliş gidiş kapsamında daha sürdürülebilir seyahat yöntemlerinin
geliştirilmesi ve çevreye zararlı uygulamalardan kaçınılması gibi konularda
eğitim ve geliştirme faaliyetleri yer almaktadır (Dutta, 2012, s. 143).
Literatürde yeni kavram olarak kabul edilen yeşil insan kaynakları yönetimi
alanında teorik ve uygulamaya yönelik derinlemesine araştırmalara ihtiyaç
vardır (Kesen & Öselmiş, 2021, s. 1232).
Yeşil insan kaynakları yönetimi çalışmaları uluslararası literatürde uzun
yıllardır çalışma alanı bulsa da ulusal literatürde çok daha yenidir. Ulusal
literatür incelendiğinde, yeşil insan kaynakları yönetimine yönelik olarak
hazırlanan çalışmalar; ölçek uyarlama çalışmaları (Kesen & Öselmiş, 2021;
Turan & Sundu, 2021; Erbaşı, 2021), teorik incelemeler (Oncer, 2019),
sürdürülebilirlik ile ilişkisi (Demir Uslu & Kedikli, 2017; Aksu & Doğan,
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2021), yeşil iş yetkinlikleri ile ilişkisi (Yavuz, 2020) ve kurumsal sosyal
sorumluluktaki

yeri

(Kavgacı

&

Erkmen,

2021)

gibi

konularda

gerçekleştirilmiştir. Bu durum yeşil insan kaynakları yönetiminin ulusal
literatürde de son birkaç yılda ilgi çekmeye başladığını ve gelecekte de
çalışılabileceğine ait umut taşıdığını göstermektedir. Yeşil İKY’nin daha
önceki yıllarda ilgi görmemesinin sebebi teorik çalışma eksikliğinden olabilir.
Bu çalışmanın hazırlanmasının önemi, yeşil İKY’nin yeni gelişme gösteren
ulusal literatürdeki teorik boyuttaki eksikliklerini gidermektir.
Bu bilgiler ışığında hazırlanan bu çalışmanın temel amacı, özellikle
çevresel kaygıların etkisi ile önemli bir yönetim felsefesi haline gelen yeşil
yönetim felsefesinin işletmelerde uygulanabilirliğine büyük katkısı olabilecek
olan yeşil insan kaynakları yönetiminin işletmeler için önemini teorik olarak
ifade etmektir. Bu kapsamda öncelikle yeşil yönetim ve yeşil insan kaynakları
yönetiminin

ne

olduğu,

örgütler

için

önemi

ve

insan

kaynakları

fonksiyonlarında yeşil insan kaynakları yönetiminin uygulanabilirliği teorik
olarak ifade edilmiştir.
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BÖLÜM 1
YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
1.1 Yeşil Yönetim
İşletmelerin yeşil ile bir arada kullanılması düşüncesi 20. Yüzyılın
sonlarında, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği konusundaki artan
kamuoyu endişesinin devamında ortaya çıkmıştır. Özellikle doğal kaynaklarda
yaşanan kıtlıklar, çevre kalitesinde ortaya çıkan problemler ve buna benzer
doğal felaketler gibi durumlardan sonra gelişen farkındalığın bu gelişmede
etkisi büyüktür. Modern anlamda “yeşil hareketler” ve “yeşillenme”
kavramlarının kökenleri 1960’lı yıllara kadar uzansa da iş dünyasında yeşil
kavramının kabul görmesi 1990’lı yıllara tekabül etmektedir (Čekanavičius,
Bazytė, & Dičmonaitė, 2014, s. 74).
Çevresel bilinç ve yeşil yönetim ihtiyacı zaman içerisinde ortaya çıkan
çeşitli yanlışların bir etkisidir. Gerçekleşen çevresel yanlışların ortaya çıkarttığı
sonuçlar yeşil düşüncenin ve dolayısıyla yeşil yönetimin çıkış noktasını
oluşturmaktadır (Haden, Oyler, & Humphreys, 2009, s. 1042). Yeşil yönetim
kavramı ile ifade edilmek istenen kavram ise ürün üretim ve organizasyon
sistemlerine sürdürülebilir kalkınma kavramlarının dahil edilmesidir. Yeşil
yönetim sistemini bünyesinde barındıran işletmelerin temel amacı, malzeme,
çevre ve kültür öğelerinin kirlilikten arındırılmış bir şekle gelmesini
sağlamaktır (Wang, Chen, Lee, & Tsai, 2013, s. 266).
Yeşil

yönetim,

işletmelerde

çevresel

yönetimin

temellerini

zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla girişimlerin uygulandığı yönetim
uygulamalarının bir şemsiye kavramıdır. Bu kavram, çevreye karşı sorumlu bir
iş sisteminin kurulmasını ve kuruluş içerisinde çevresel yönetim sistemlerinin
geliştirilmesini, çevreye karşı sorumlu iş uygulamalarının tasarlanmasını ve
geliştirilmesini sağlamak için insan ve benzeri kaynakların tahsis edilmesi
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olarak yorumlanabilmektedir.

Yeşil yönetim fikri, sadece çevre dostu

uygulamaların geliştirilmesini değil aynı zamanda bu uygulama şirketin
sistemlerine entegre edilmesini, yürütülmesini ve özümsenmesini de
kapsamaktadır. Yeşil yönetim bir bakıma daha çevreci uygulamaları daha iyi
anlayan ve kabul gören iş uygulamalarının geliştirilmesine ve tasarlanmasına
hizmet eden bir sistemdir (Alzgool, 2019, s. 2076).
İşletme ve çevre yönetimi literatüründe yeşil yönetim, çevre ile kurumsal
etkileşimin ve yapılan uygulamaların çevre üzerindeki etkisinin yönetimini
ifade

etmektedir.

Örgütlerde

yeşil

yönetim

uygulamaları,

mevzuata

uygunluğun ötesinde yapılan faaliyetleri, kirliliğin önlenmesine yönelik
uygulamaları, ürün yönetimi uygulamalarını ve kurumsal sosyal sorumluluk
gibi kavramsal araçları kapsamaktadır (Lee, 2009, s. 1102).
Yeşil yönetim, üst yönetimden başlayarak üretim katında çalışanların
hepsini kapsayacak şekilde örgütün bütün çalışanlarının bağlılığını gerektiren
bir yönetim anlayışıdır. Yeşil yönetim anlayışında, organizasyonu daha küçük
varlıkların bir toplamı olarak değil, bütünlük içerisinde görmek, şirketin uzun
vadeli başarısı için yönetmek, en iyi olma taahhüdü, organizasyonun bütün
faaliyetlerinde kaliteyi taahhüt etmek, müşteriyi dinlemek, coşkuyu sürdürmek
ve çalışanlara bağlılık yoluyla çözümler bulmak gibi uygulama alanları
bulunmaktadır (Taylor, 1992, s. 671).
Yeşil yönetim, sürdürülebilirlik, atık azaltma, sosyal sorumluluk ve
süreklilik yoluyla rekabet avantajı kazanmak için örgütün tümünde yapılan
inovasyon adımlarının uygulanma süreci olarak kabul edilebilir. Bu çerçevede
işletmenin öğrenme ve gelişme süreçlerinde ve stratejik hedeflerinde çevresel
amaç ve stratejilerin yer alması yeşil yönetimin önemli bir adımını
oluşturmaktadır (Haden, Oyler, & Humphreys, 2009, s. 1052).
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Yeşil yönetim süreçlerini gerçekleştirilmesi, yeşillenmenin başarılı
olması için çalışanların ilham alması, güçlenmesi ve çevreye duyarlı olması
gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için çevresel yönetim süreçlerine insan
kaynakları yönetiminin de dahil edilmesi gerekmektedir. Şirketler, önemli
yönetsel etkileri olan inovasyon odaklı çevresel girişimler ve programlar
geliştirmek zorunda oldukları için kurumsal yeşil yönetimin oluşturulmasında
çalışanların yüksek düzeyde teknik ve yönetim becerilerinin olması da önemli
bir etkendir. Bu kapsamda, çalışanların çevre bilincini artırmaya yönelik olarak
yapılan eğitim programlarının ve özellikle yeni teknik ve yönetim
yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak için yapılan eğitim faaliyetlerinin
başlatılması, çevresel yenilikleri teşvik etmek için önemli bir yere sahiptir (Lee,
2009, s. 1106).
1.2 Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi
Yeşil örgütlerle ilgili çalışmalar özellikle 1990’lı yıllarda çevresel
yönetim sistemlerinin genişletilmesi ve ISO 14001’in uygulanmaya konulması
ile başlamıştır. Bu gelişmenin ardından örgütler, yeşil uygulamaların
gerçekleştirilebilmesi için eğitim, performans değerlendirmesi ve ödül
stratejileri gibi insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duymaya
başlamıştır (Shah, 2019, s. 772; Turan & Sundu, 2021, s. 732,733). O zamandan
bu yana firmaların çevresel performansı ve çevresel sorunlara yönelik çözümler
üretmeleri, örgütsel öğrenme, paydaş entegrasyonu ve yenilik gibi örgütsel
yeteneklerin gelişimine yönelik katkılar sağladığı için önemli bir rekabet
avantajı kaynağı olarak kabul edilmeye başladı (Ren, 2020, s. 1). Bu gelişme
ilk dönemlerde insan kaynakları faktörleri (Daily ve Huang, 2001), insan
boyutları (Stone, 2000) ve insan kaynakları boyutları (Jabbour ve Santos, 2008)
olarak kabul edilse de sonraları araştırmacılar arasında oluşan fikir birliğinin
etkisi ile insan kaynakları yönetimi ve çevre yönetimi arasındaki entegrasyon
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sağlanmış ve yeşil insan kaynakları yönetimi (YİKY) olarak adlandırılmaya
başlanmıştır (Jabbour, Teixeira, & Jabbour, 2013, s. 82).
Yeşil insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetimi ile çevre
yönetiminin ilişkilendirilmesi ile ortaya çıkmıştır (Kesen & Öselmiş, 2021, s.
1232). Wehrmeyer’in (1996) “bir şirket faaliyetlerinde çevreye duyarlı bir
yaklaşım benimsiyorsa, çalışanları onun başarısının veya başarısızlığının
anahtarıdır” ifadesi çoğu araştırmacı tarafından yeşil İKY’nin ortaya çıkışını ve
gelişimini etkileyen ilk ifade olarak kabul edilmiştir (Gjika & Koli, 2019, s.
64). Kramar’ın (2014, s. 1075) tabiriyle Yeşil İKY, “olumlu çevresel sonuçları
artıran İKY faaliyetleri” olarak ifade edilmektedir. Yeşil İKY, örgütlerin sahip
oldukları kaynakların sürdürülebilirliğinin ve etkin bir biçimde kullanılmasının
sağlanmasını desteklemek için insan kaynakları yönetiminin çevresel
yönetimini

içermektedir

(Yavuz,

2020,

s.

2671).

Sürdürülebilirlik

değerlerinden çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili ihtiyaçların karşılanması
amacıyla sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin bir parçası olarak
değerlendirilen

yeşil

İKY,

geleneksel

insan

kaynakları

yönetimi

uygulamalarının çevresel hedeflerle entegre edilerek sistemli ve planlı bir
şekilde yürütülmesidir (Kesen & Öselmiş, 2021, s. 1232). Yeşil İKY’nin odak
noktası, çevresel belirsizliğin işletmeler üzerindeki etkisidir (Shah, 2019, s.
772). YİKY, örgütün sahip olduğu çevresel yönetim uygulamalarının insan
kaynakları

yönetimi

uygulamalarına

dahil

etmekle

ilgilidir.

YİKY

uygulamaları, örgütün çevresel performansının sürekli olarak ilerlemesi için
gerekli olan yetenekleri örgütün kullanımına sunmaktadır (Salih, 2020, s. 1).
Yeşil İKY, örgütlerde iş için gerekli olan kaynakların daha sürdürülebilir
kullanımını teşvik etmek için insan kaynakları yönetimi uygulamalarının ve
politikalarının

kullanılmasıdır.

YİKY,

Örgüt

içindeki

faaliyetlerin

sürdürülebilir hale getirmek için çalışan farkındalığına odaklanmaktadır (Dutta,
2012, s. 143). Yeşil İKY, yeşil yönetim unsurlarının personel alımı, eğitimi,
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geliştirilmesi, motivasyonu ve insan kaynakları yönetiminin bakım benzeri
diğer fonksiyonlarına dahil edilerek kurumsal hedeflere ulaşmak, çalışanların
beklentilerini

karşılamak

ve

çalışanların

geliştirmektir (Shah, 2019, s. 771).

çevre

dostu

davranışlarını

Yeşil İKY, çalışanların katılımının

sağlanması ile sürdürülebilir, çevre dostu ve rekabetçi avantajlar elde etmek
için örgütün sahip olduğu insan kaynaklarının işlevlerini yerine getirirken daha
az doküman ile işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bu sayede işletme
çalışanları çevre bilinci ile hareket ederek, sürdürülebilir, doğanın doğal
döngüsünü destekleyici ve çevre dostu uygulamalar ile örgüt performansını
artırabilecektir (Yavuz, 2020, s. 2671). Bu nedenle Yeşil İKY, örgüt
çalışanlarının örgütün kurumsal vizyonuyla uyumlu olan yeşil girişimlerde
bulunmalarına yönelik teşvik etmek için önemlidir (Hameed, Khan, Islam,
Sheikh, & Naeem, 2020, s. 2).
1.3 Yeşil İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı
Yeşil İKY ile ilgili birçok tanımlama mevcuttur. Ren, Tang ve Jackson
(2018, s. 778) yeşil İKY’ni, doğal çevre üzerinde etkisi olan örgütsel faaliyetler
ile insan kaynakları yönetimi sisteminin tasarımı, gelişimi, uygulanması ve
etkisi arasında ortaya çıkan ilişkileri anlamaya yarayan bir fenomen olarak
ifade etmiştir. Jabbour (2013, s. 147,148) yeşil insan kaynakları yönetimini tarif
ederken, geleneksel insan kaynakları yönetimi uygulamalarının çevresel
hedeflerle daha sistematik ve planlı bir uyumu ile ilgilenen bir uygulama
olduğunu ifade etmiştir. Guerci ve Carollo (2016, s. 212) yeşil insan kaynakları
yönetimini, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi
bağlamında, spesifik bir İKY uygulaması ile çevresel sürdürülebilirlik
arasındaki ilişki olarak ifade etmişlerdir. Zoogah (2011, s. 118) yeşil İKY’ni,
“kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve iş organizasyonlarında
çevresel kaygılardan kaynaklanan zararı önlemek için İKY politikalarının,
felsefelerinin ve uygulamalarının kullanılması” olarak tanımlamıştır. Bu
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tanıma göre yeşil insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yöneticilerinin
kararlarında ve uygulamalarında yeşil karar ve davranış kalıplarını dikkate
almalarının önemi vurgulanmaktadır.
Yeşil insan kaynakları yönetiminin amacı, karbon emisyon oranlarını
azaltmak, atıkları en aza indirebilmek ve ekonomik yönden karlı olabilmek için
çabalarken daha sorumlu davranışlar sergilemektir. Yeşil İKY literatürü
incelendiğinde, kavramın ve çalışanlar üzerindeki etkilerinin tam olarak ne
ifade ettiği ile ilgili kesin bir netlik yoktur. Bu sebeple yeşil İKY kavramı halen
gelişme aşamasındadır. Hazırlanan çalışmaların kabul ettiği bir varsayım olan
insan kaynakları yönetiminin çalışanların çevre yanlısı davranışlarını
şekillendirme ve ölçme yeteneğine sahip olduğu düşüncesinden hareketle yeşil
İKY, bireysel davranışların değişmesinde önemli bir role sahiptir (Ahmad &
Umrani, 2019, s. 538). Yeşil İKY, çevre dostu ürün ve operasyonlar yapmak,
kurumsal çevre programlarını başarılı bir şekilde yönetmek ve kurumsal çevre
programlarının uygulanması sırasında karşılaşılan zorlukların üstesinden
gelebilmek için zorunlu hale gelmektedir (Opatha & Arulrajah, 2014, s. 104).
Yeşil İKY’nin, çalışanların yeşil davranışlarını ortaya çıkartmasında
etkili olabilmesi için firmanın çevresel değerlere ve inançlara sahip çalışanları
çekmeyi amaçlayan işe alım stratejilerine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca,
bireysel çevresel performansı dikkate alan bir geliştirme, performans ve
ödüllendirme stratejisi oluşturmalı, çalışanların çevre bilincini, tutumlarını,
becerileri ve bilgilerini geliştiren etkili programlar hayata geçirilmelidir
(Dumont, Shen, & Deng, 2017, s. 615). Yeşil İKY, bir örgütün çalışanlarını
yeşil yapmayı amaçlayan bir sistemin meydana getirilmesi, uygulanması ve
sürekli geliştirilmesi ile ilgili bütün faaliyetleri kapsamı altına alan uygulamalar
bütünü olarak düşünülebilir. Örgütün çevresel hedeflerine ulaşabilmesi ve
nihayetinde çevresel sürdürülebilirliğe önemli bir katkı sağlaması amacıyla,
normal çalışanların yeşil çalışanlara dönüştürülmesiyle ilgilenen insan
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kaynakları yönetimi uygulamaları yeşil insan kaynakları yönetiminin çalıma
alanını oluşturmaktadır. Yeşil İKY, birey, toplum, doğal çevre ve işletme
yararına örgüt çalışanlarını yeşil yapan uygulama, sistem ve politikaları ifade
etmektedir. Bu çerçevede yeşil İKY’nin amacı, örgütün her bir çalışanı için
çevreciliği ortaya çıkarmak, geliştirmek ve korumaktır (Opatha & Arulrajah,
2014, s. 104).
Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları aşağıda yer alan uygulama
alanlarını içermektedir. Bu kriterler (Jabbour, 2013, s. 148);
• Çevresel kriterlere göre çalışanların işe alınması ve seçilmesi
• Çevre sorunlarını dikkate alan işler ve görevler tasarlamak,
• Çevresel eğitim,
• Çevresel konulara dayalı performans değerlendirmesi,
• Çevresel performansla ilgili mali ve mali olmayan ödüllerin verilmesi
olarak sıralanabilir.
İşletmeler birçok sebepten dolayı yeşil yönetime ve yeşil İKY
uygulamalarına yönelmektedirler. Özellikle Yeşil İKY’nin önemi bu esaslar
çerçevesinde daha net ortaya çıkmaktadır. Yeşil İKY’nin önemini vurgulayan
bu esaslar (Opatha & Arulrajah, 2014, s. 104);
• Küresel ısınmayı önlemek veya en az düzeye kadar indirebilmek,
• Doğal kaynakların üretim ve tüketim amacıyla kayıt dışı, zararlı ve
açgözlü kullanımından kaynaklanan doğal afetleri (asit yağmurları,
tsunamiler, seller, kasırgalar, kuraklık vb.) önlemek ya da en az
düzeye indirebilmek,
• Kirlilikten dolayı ortaya çıkan salgın hastalıkları önlemek ya da en
aza indirmek,
• Hayvanlara ve diğer Vanlılara verilen zararları önlemek ya da en aza
indirmek,
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• Bitkiler, hayvanlar, insanlar ve çevre arasında ortaya çıkan ilişkilerin
dengeli olmasını sağlamak,
• İnsanların ve ticari işletmelerin uzun süreler hayatta kalmasını
sağlamaktır.
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BÖLÜM 2
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONLARINI
YEŞİL HALE GETİRMEK
2.1 İnsan Kaynakları Yönetiminden Yeşil İnsan Kaynakları
Yönetimine
İnsan kaynakları yönetimi bir örgütün en değerli varlığı olan insan
kaynakları ile ilgili yönetimin en önemli işlevini oluşturmaktadır. İnsan
kaynakları yönetiminin bu yönü sürdürülebilirlik literatüründe de büyük bir
önem kazanmıştır. Çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının da örgütlerde
başarılı olabilmesinin en önemi katkısı yine insan kaynakları yönetimi
uygulamaları sayesinde gerçekleşmektedir. Bu konuda insan kaynaklarını
yönlendiren ekip çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak önemli adımlar
atabilecektir. Yeşil uygulamalar gerçekleştirilirken gerek liderlerin gerekse
çalışanların katılım sağlaması ile oluşturulan İKY sistemleri, politikaları ve
uygulamaları yeşil bir yapı oluşturmaya katkı sağlayacaktır (Gjika & Koli,
2019, s. 64).
İşletmeler yeşil yönetim çerçevesinde, yeşil hassasiyetlere sahip olarak
çevreci ve doğa dostu olabilirler. Bu aşamada insan kaynaklarının sahip olduğu
fonksiyonlar da çevreci bir yapıya dönüştürülerek daha yeşil uygulamaların
ortaya çıkabilmesini sağlayan Yeşil İKY’nin geliştirilmesini sağlayacaktır.
Yeşil İKY’nin uygulanması, geleneksel insan kaynakları yönetiminin
fonksiyonları olan; iş tasarımı, iş analizi, insan kaynakları planlaması, işe alma,
seçme, işe alma, göreve başlama, performans değerlendirme, eğitim ve
geliştirme, kariyer yönetimi, ücret yönetimi, teşvik yönetimi, refah yönetimi ve
disiplin yönetimi gibi aşamaların yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları
kapsamında uyarlanmasını içermektedir. Bir insan kaynakları yönetimi
fonksiyonunu yeşil hale getirmek, doğru çalışanların ve doğru performans
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getirici politikaların yeşil hela getirilmesi ile mümkündür. Tablo 1 de
geleneksel insan kaynakları fonksiyonlarının yeşil İKY uygulamalarına uygun
hale getirilmesi için bazı öneriler yer almaktadır (Opatha & Arulrajah, 2014, s.
107).
Tablo 1. Yeşil İKY Fonksiyonları
İKY
Fonksiyonları

Yeşil politikalar, prosedürler veya uygulamalar

Çevre boyutunu görev tanımına dahil etmek.
Yeşil yetkinlikleri iş şartnamesine özel bir bileşen olarak
dahil etmek.
İşe alım mesajlarında çevresel kriterlere yer vermek.
İşe alım
İşverenin yeşillendirme konusundaki endişelerini işe
alım çabaları yoluyla iletmek.
Açık iş pozisyonlarını doldurmak için yeşil yönetim
fikrine sahip adayları seçmek
Seçim
Tüketici olarak yeşil yönetim ile ilgilenen başvuruları
değerlendirmek.
Yeni çalışanları işletmenin yeşil farkındalığına uyumlu
hale getirmek.
Göreve Başlama
Mevcut çalışanların yeşil vatandaşlık davranışlarını
gösteren işe giriş programları geliştirmek.
Yeşillendirme amaçlı özel bir eğitim programı
aracılığıyla her bir çalışana yeşil yönetim hakkında
Eğitim
doğru bilgi ve becerileri kazandırmak.
Çalışanların yeşil eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
amacıyla eğitim ihtiyaç analizleri yapmak.
Performans
Çalışanların iş performanslarını yeşille ilgili kriterlere
değerlendirme
göre değerlendirmek.
Çalışanlara iyi yeşil iş performansları için finansal
teşvikler vermek.
Ödül Yönetimi
Çalışanlara yeşillendirmeleri için övgü ve takdir gibi
finansal olmayan ödüller vermek.
Yeşillendirme ile ilgili davranış kurallarını formüle
Disiplin
etmek ve yayınlamak.
yönetimi
Yeşil davranış kurallarını ihlal eden çalışanları
cezalandırmak için bir disiplin sistemi geliştirmek.
Kaynak: (Opatha & Arulrajah, 2014, s. 108)
İş Analizi
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2.2 Yeşil İş Analizi ve İş Tasarımı
Geleneksel insan kaynakları uygulamalarında iş analizi 1900’lü yılların
başlarında ilk kez Taylor tarafından yapılmaya başlamış ve çalışanların
verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır. İş analizi, “her bir işin özelliğini ve o
işin yapıldığı çevre şartlarını gözlem ve inceleme yoluyla belirleme ve bunlarla
ilgili bilgileri kaydetme işlemi” olarak ifade edilebilir. İş tasarımı ise, “iş ve
insan ögelerini en uygun biçimde birleştirmek için, işin içeriğinin, iş ile ilgili
ödüllerin ve işin özelliklerinin çeşitli biçimlerde düzenlenmesi” olarak
tanımlanmıştır. İş tasarımı içerisinde iş basitleştirilmesi, iş rotasyonu, iş
genişletmesi ve iş zenginleştirilmesi gibi uygulamalar yer almaktadır (Ertürk,
2011, s. 23,29,46,47).
Yeşil iş analizi ve tasarımında ise amaç kuruluşta bulunan her bir
pozisyon için çevre koruma ile ilgili bir dizi görev ve sorumlulukların
dağıtılması, işin çevresel yönlerini belirlemesi ve bir işin çalışandan ne
beklediğinin netleştirilmesi işlemlerini yerine getirmektedir (Kesen & Öselmiş,
2021, s. 1233). Yeşil iş analizi ve tasarımında işletmelerin sürdürülebilirlik
bilinci çerçevesinde çevreci bir bakış açısı ile işleri yeniden ele alarak
yapılandırmaları, her iş adımına ve o adımı gerçekleştiren çalışanlara yönelik
ekolojik koruma ile ilgili sorumluluk ve görevlerin yüklenmesi ve bu sayede
daha çevreci iş tanımları oluşturularak çevre dostu iş süreçlerinin işletme
bünyesine dahil edilmesi sağlanmış olacaktır (Çark, 2021, s. 260).
2.3 Yeşil İşe Alım ve Seçme
Yeşil işe alım ve seçme, son dönemlerde ilgi çeken yeşil İKY
uygulamaları arasında yer almaktadır. Yeşil işe alım ve seçme, çevresel
konulara duyarlı ve çevresel performansı taahhüt etmeye istekli adayların işe
alımı ve seçimi süreci olarak adlandırılabilir. Eğer başarılı bir yeşil işe alım ve
seçim süreci iletilebilirse devamında gerçekleşecek adımlar olan yeşil eğitim
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ve geliştirme ve yeşil çalışan katılımı aşamaları daha kolay uygulanabilir (Pham
& Paillé, 2020, s. 260). Yeşil işe alım, çevrenin korunmasının önemine yüksek
düzeyde odaklanan ve örgütün ana unsuru haline getiren bir sistemdir
(Aranganathan, 2018, s. 73). İşe alım ve seçme süreci yeşil olarak ifade
edildiğinde, ön eleme, mülakat ve katılım formaliteleri için teknolojinin
kullanılması gerektiği düşünülebilir. Bu faaliyetler çevresel sürdürülebilirlik
girişimiyle ilgili bilgilerin şirketin web sitesinde yayınlanması ile başlayabilir.
Bu işlemlerin teknolojik alt yapı kullanılarak yapılması şirketin karbon ayak
izinin azalmasına, seyahat masrafları ve zamanının en aza indirilmesine ve
evrak işlerinden tasarruf edilmesine katkı sağlamaktadır (Gjika & Koli, 2019,
s. 64). Fiziki ortamlarda tutulan kayıtların yerini online (çevrimiçi) kayıtlar alır.
Bu işletme maliyetlerinde önemli bir tasarruf elde etmeyi sağlayacaktır. Bunun
yanında normal posta yerine çevrimiçin posta kullanılması sayesinde çevresel
atık miktarında da azalma yaşanır. Çalışanların telekonferans, uzaktan çalışma,
çevrimiçi eğitim, enerji verimli ofis alanları vb. gibi online yöntemleri tercih
etmesi ile birlikte yine maliyet avantajı ve işletme imajı oluşmasına katkı
sağlamaktadır. Yeşil işe alım sürdürülebilirlik düşüncesinin işletmeye tam
olarak uygulanması sayesinde gerçekleşebilmektedir. Şirketlerin daha
rekabetçi olmak için yeşil uygulamaları daha fazla sistemlerine dahil ettiği
düşünüldüğünde yeşil işe alım, işletme için önemli bir rekabet avantajı
sağlamaktadır (Aranganathan, 2018, s. 72).
Yeşil İKY’nin benimsenmesinin bir diğer katkısı ise, işletmelerin daha
kaliteli ve daha geniş bir aday havuzunu sahip olmalarıdır. Çok uluslu şirketler,
yeşil uygulamalar ve sürdürülebilirlik ile ilgili oluşan bilgi birikimi ve yeşil
anlayışa sahip, vasıflı ve yetenekli çalışanları kendilerine çekmek için Yeşil
İKY uygulamalarını özellikle seçmekte ve bu uygulamaların tercih edilmesine
önem vermektedir. Tıpkı şirketler gibi iş arayanlar da işletme değerleri arasında
seçimler yaparak kendi değerlerine yakın, çevresel duyarlılığı olan çevresel
imajı ve itibarı yüksek olan şirketleri tercih etme eğilimindedir. Bu sebeple
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çalışanlar, kendilerini uluslararası yeşil kültürün gerekliliklerine göre
hazırlamakta ve yeşil çalışanlar olmak için gerekli becerileri kazanmaya
çalışmaktadırlar (Oncer, 2019, s. 202). İşletmeler tarafından çalışanların
çevresel çabalara yönelik motivasyonları, çevresel performansa bağlılıklarının
en önemli itici gücü olarak görülmektedir. Buna göre, çalışanların
motivasyonu, çalışanların performanslarını hızlandırdığı ve genellikle yeşil
düşüncenin etkisi ile bilginin üretilmesi ve yayılması gibi maddi olmayan
faydaları elde edildiği gönüllü iş birliği ve ilişkileri teşvik etmektedir (Pham &
Paillé, 2020, s. 260).
Yeşil İKY’nin önemli bileşenlerinden biri olan yeşil işe alım ve seçim
süreci adayların yeşil farkındalığı, yeşil işveren markası ve adayları çekmek
için yeşil kriterler olmak üzere üç ayrı bakış açısı ile incelenebilir. Bunlardan
birincisi, adayların yeşil farkındalığıdır. Bu boyut, yeşil işe alım ve seçiminin
temel fonksiyonudur ve yeşil bilince sahip, vicdanlılık ve uyumluluk gibi
kişisel özelliklerin çevresel hedeflere ulaşılmasındaki önemine dikkat çeker. Bu
boyutlardan ikincisi, yeşil işveren markasıdır ve bir kuruluşun yeşil İKY
uygulamaları kullanılarak oluşturulabilen çevre yönetimi imajını ve itibarını
ifade etmektedir. İş arayan adaylar kuruluş ile kendi çevresel değerleri arasında
uyum yakalayabilirler ve iyi bir çevresel itibara sahip olan bir kuruluş ile
çalışmaktan gurur duyabilirler. Adaylar genellikle kuruluşların çalışanlarına
olan davranış tarzlarını belirlemek için kuruluşun çevresel performansı ve
çevresel tanımı hakkında bilgi elde etme eğilimindedirler. İşletmelerin yeşil
imaj sahibi olmaları, çevresel konular ve imajlar konusunda olumlu olan
potansiyel çalışanları cezbetmek ve seçmek için etkili bir yöntemdir. Yeşil İKY
boyutlarından üçüncüsü ise çalışanların yeşil kriterlere göre değerlendirilmeleri
ve seçilmeleridir. İşe alım yapan firmalar iş tanımlarında ve çalışan
özelliklerinde çevresel yönlere vurgu yapabilirler. Çevresel bilgi isteyen sorular
sorarak performans düzeyi daha yüksek olan adaylarla çalışmak isteyebilirler
(Saeed, ve diğerleri, 2019, s. 426). Mevcut çalışanların çevreye duyarlı
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çalışanlara dönüştürülmesi için yapılacak olan yatırımlar yerine, çevreye
duyarlı çalışanları işletmeye çekerek ve bu özelliklere sahip çalışanları seçerek,
yeşil özelliklerin artırılması mümkün olabilmektedir. Bu çerçevede nitelikli
adaylar çevreye duyarlı işletmelerde çalışmak isteyeceklerdir (Kesen &
Öselmiş, 2021, s. 1234). Bu nedenle, yeşil işe alım ve seçme işlemi, yeşil dostu
çalışanların bulunmasına ve işe alınmasına yardımcı olarak çevresel
performansın elde edilmesine katkı sağlayabilecek bir süreçtir (Pham & Paillé,
2020, s. 260).
İşletmeler yeşil işe alım faaliyetlerini yaparak bazı avantajlar kazanırken
bazı dezavantajlarla da karşılaşma ihtimalleri bulunmaktadır. Bu avantaj ve
dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir (Çekirdekoğlu, 2019, s. 13,14);
Yeşil işe alımın avantajları;
• İnsan kaynakları birimi doğrudan işe alım gerçekleştirdiğinden dolayı
aracılık maliyetleri düşer,
• İşveren markasına pozitif bir katkı sağlanır,
• Kâğıt ve işleme maliyetlerinde düşme olur,
• Çalışan adaylarının deneyimlerinde artış yaşanır,
• Otomasyon kullanıldığı için daha etkin bir seçim gerçekleştirilir,
• Mülakat performanslarında artış yaşanır.
Yeşil işe alımın dezavantajları ise;
• Daha vasıfsız adaylar da sürece dahil olabilir,
• İnsan kaynakları çalışanları için ek iş yükü oluşturur,
• Ciddi iş arama niyetinde olmayan kişiler de sürece dahil olabilir.
Yeşil işe alım uygulamalarında yapılmış olan bir çalışmada 17 temel
adımın olduğu belirtilmiştir. Bu adımlar (Yavuz, 2020, s. 2672);
• Karar kriterlerini belirlemek,
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• Kıyaslama yapmak,
• Örgütün sahip olduğu web sitesini yeniden dizayn etmek,
• Çevresel konularda ön plana çıkan bir organizasyon olmak,
• İşe alım ilanlarını çevreye duyarlı çalışanların dikkatini çekebilecek
biçime çevirmek,
• İş tanımlarında “yeşil” konulara yer vermek,
• Örgütün çevre dostu yapısını gösteren bilgi formları oluşturarak işe
alım süreçlerinde bu formları kullanmak,
• Çevre dostu yeşil kanallarla iletişim halinde olmak,
• Mevcut çalışanların desteğini almak,
• Çevre ödüllerini kazanmayı önemsemek,
• Çevre dostu faaliyetlerde aktif olarak çalışanlar bireylerden oluşan bir
takım oluşturmak,
• Ürün süreçlerinde yeşil standartlara uygun hareket etmek,
• Organizasyonun vizyonu/misyonu/amaçları ve değerlerinde yeşil
konulara yer vermek,
• Organizasyonun çevresel performansına yıllık raporlarda yer vermek,
• Çalışanlara çevresel konularla ilgili fayda sağlamak,
• Ödüllendirme aşamasında çevre ile ilgili kriterler koymak,
• Yeşil konularda yapılan faaliyetleri güncel tutmaktır.
Genel bir çerçevede yeşil işe alım ve seçim, çevresel değerlerin önemli
olduğuna odaklanan ve onu örgüt içerisinde önemli bir unsur haline getiren bir
sistemdir. Bunun yanında yeşil işe alım kapsamında işe alınan çalışanlar da
çevre dostu ve “yeşil” bir örgüt için çalışma konusunda hevesli ve bir dereceye
kadar tutkuludurlar. Yeşil bir bakış açısına sahip olan çalışanların işe alınması
sayesinde, örgütlerin sürdürülebilir süreçlerinin farklında olan ve geri
dönüşüm, koruma ve daha sürdürülebilir bir dünya için temel konulara zaten
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aşina olan profesyonellerin işletmeye dahil edilmesinin önü açılacaktır (Ahmad
S. , 2015, s. 6).
2.4 Yeşil Eğitim ve Geliştirme
Yeşil eğitim, örgüt çalışanlarının çevre koruma becerilerini öğrenmeye
ve çevresel hedeflere ulaşmalarında anahtar roller taşıyan çevresel konulara
dikkat etmeye motive eden bir faaliyetler sistemini ifade etmektedir. Yeşil
eğitimin katkısıyla çalışanların çevresel faaliyetlerdeki farkındalıkları, bilgileri
ve becerilerinde artış sağlanabilir. Yeşil eğitim sadece çevre departmanları ile
ilgili olan çalışanlara değil örgütün tüm birimlerinde çalışan bireylere yönelik
olarak uygulanmalı ve bütün çalışanların çevre bilincine sahip olması
sağlanmalıdır (Tang, Chen, Paille, & Jia, 2018, s. 35). Yeşil eğitim kapsamında
temel bilgi ve becerileri geliştirmek için çalışanlara çevre eğitimi vermek yeşil
İKY’nin önemli bir işlevidir. Çoğu işletme, çalışanların daha fazla çevre
duyarlılığına sahip çalışana sahip olabilmek adına işgücünün çevre eğitimi
ihtiyaçlarına büyük önem vermektedir. Bu uygulamalar çevre yönetimi
girişimlerinin etkin bir şekilde uygulanmaları için önemli adımlardır (Salih,
2020, s. 3).
Yeşil eğitim ve geliştirme programlarının verimli olabilmesi için
çalışanların farkındalığının sağlanabilmesi için örgütlerde bazı faaliyetlerin
yapılması gerekmektedir. Bu faaliyetlerden biri, her departman için ayrı ayrı
olacak şekilde yeşil takımların oluşturulmasıdır. Takım eğitiminde belirlenmiş
olan amaçlarla paralel olarak birlikte çalışan takım üyelerinin aynı düzeylerde
performans sergilemesi hedeflenmektedir. Bu takımların amacı, çevresel
problemlerin çözümünü sağlayarak çevresel iyileştirme programlarının
sürdürülmesini sağlamaktadır (Çekirdekoğlu, 2019, s. 20). Yeşil eğitim ve
geliştirme kapsamında oluşturulan takımlar, birliktelik duygusu oluşturmak ve
problemlerin çözülmesinde kolaylıklar sağlamaktadır. Oluşturulan yeşil
takımlar, çalışanların çevre konularında fikirleri üretmelerini, örgütsel
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öğrenmenin teşvik dilmesini ve en iyi yöntemleri kullanarak çevre problemlerin
çözmeyi desteklemektedir (Kavgacı & Erkmen, 2021, s. 799).
Yeşil eğitim uygulamaları çalışanların mevcut eğitim ihtiyaçlarının
karşılanmasına imkân sağlamaktadır. Yeşil gelişim uygulamaları ise
çalışanların gelecek dönemlerde ihtiyaç duyacakları çevresel bilgileri
kazanmalarına destek olmaktadır. Yeşil eğitim ve gelişim sayesinde çalışanlar
doğa dostu, çevresel konularda olumlu tutumlara sahip, çevresel kaygılar için
proaktif yaklaşımlarla davranan, enerji tasarrufu sağlamak isteyen ve israfın
azaltılması

için

yetkinlikler

geliştirmeyi

amaçlayan

bireyler

haline

dönüşmektedirler (Kesen & Öselmiş, 2021, s. 1235). Yeşil eğitim sayesinde
çalışanlar, çevresel girişimlere katılmaya yönelik teşvik eden bir örgüt iklimine
kavuşmaktadırlar (Turan & Sundu, 2021, s. 733).
Örgütlerde verilen yeşil eğitimin temelde iki amacı vardır. Bu
amaçlardan birincisi, çalışanlara işletmenin çevre politikasını öğretmek,
ikincisi ise çalışanların çevre ile ilgili daha bilinçli ve kalıcı bir ilişki kurması
için bireysel davranışlarını değiştirmektir. Bu iki amaç doğrultusunda, özellikle
gelişmekte olan ülke sanayilerinde bulunan sektörler için üretkenlik ve hizmet
sistemleri için sürdürülebilirliğin bir paradigma haline gelmesi için eğitimin ne
derece önemli olduğu söylenebilir (Teixeira, Jabbour, & Jabbour, 2012, s. 320).
Tang ve arkadaşları (2018, s. 35) yeşil eğitim kapsamında üç farklı
yönden katkısı olduğunu ifade etmişlerdir. Bu katkı; farkındalık oluşturma,
bilgi yönetimi ve iklim oluşturma olarak ifade edilmiştir.
Birinci katkı olan farkındalık oluşturmayı amaçlamak için yeşil eğitimin
kullanılması gerekmekte ve çalışanlar bu sayede çevresel farkındalıklarını
artırabilmektedirler. Yeşil eğitim kapsamında sunulan programlar, çalışanların
çevre korumanın önemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardım
edebilir ve bu gelişme çalışanları atıklarla ilgili veri toplama ve kirlilik
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kaynaklarını belirleme gibi çevresel kontrol ve önleme süreçlerine karşı duyarlı
hale getirebilir. İkinci katkı, yeşil eğitimin çalışanların çevresel faaliyetleri
yürütmesini sağlayan bilgi yönetimini sağlamaktadır. Yeşil bilgi yönetimi
yoluyla, çalışanlar kapsamlı bir yeşil eğitim alabilir ve bu eğitimin katkısı ile
çevre koruma konusundaki bilgilerini ve becerilerini geliştirerek karmaşık
çevre sorunları ile baş edebilirler. Üçüncü katkı kapsamında yeşil eğitim, tüm
çalışanları çevresel girişimlere katılmaya teşvik eden bir iklim oluşturmaktadır.
Yapılan yeşil eğitimler, çalışanların yeşil düşüncelerinin gelişimine ek olarak
örgüt içinde yeşil bir örgüt iklimi oluşturmaktadır (Tang, Chen, Paille, & Jia,
2018, s. 35,36).
Yeşil eğitim süreci işletmelerin uyguladıkları iyileştirmeler kapsamında
dört ana aşamada değerlendirilebilmektedir (Teixeira, Jabbour, & Jabbour,
2012, s. 320):
• Eğitim ihtiyacının tanımlanması: esas olarak eğitim ihtiyacının
artması ile ilgilidir. Çalışanlara gerekli olan yetkinlikler belirlenir.
Devamında eğitimin geliştirilmesi gereken yeterliliklere göre bir yapı
oluşturulur.
• Eğitim tasarımı ve planlanması: çevre eğitiminin niteliklerine,
rollerine ve sorumluluklarına karar vermeyi, dış kaynaklı çalışanlara
yönelik eğitimler hazırlamayı, bir eğitim programının oluşturulmasını
ve her kademedeki çalışanlara sunmayı içermektedir.
• Eğitimin yürütülmesi: Eğitimin altyapısı oluşturulur ve çevre
eğitiminin kurum içinde ya da kurum dışında verilmesi kararlaştırılır.
• Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi: sunulan çevre eğitiminin ve
eğitilen çalışanların memnuniyetlerinin kaydedilmesini içerir.
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2.5 Yeşil Performans Yönetimi ve Değerlendirme
Performans yönetimi, çalışanların örgütün amaçlarına ve hedeflerine
daha iyi bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak için mesleki becerilerini
geliştirmeye yönelik bir süreçtir. Çalışanların kurumsal stratejiyi tanıması için
performans yönetimi gereklidir (Ahmad S. , 2015, s. 6). Performans yönetimi,
bir çalışanın sorumluluklarını temel alarak performansını analiz etmek için
kullanılan ve çalışanların performanslarının ve üretkenliklerinin zaman içinde
küresel olarak iyileştirilmesini hedefleyen insan kaynakları yönetimi
boyutudur. Çoğu şirket, bireysel performans değerlendirmelerinde yer alan
kriterlerin arasına, çalışana ödül ve tazminat kazandıran çevresel hedefler de
koymaktadır. Performans değerlendirme süreci, bir çalışanın performansını
şirketin istediği çevresel performans düzeyine getirmesinden dolayı çevre
yönetimi çalışanlarının etkinliğini garanti altına almak için gerekli hale
gelmiştir (Jabbour & Santos, 2008, s. 54).
Yeşil yönetim kapsamındaki şirketlerin uyguladıkları performans
yönetimi yeşil etkiler barındırmaktadır. Yeşil performans yönetimi, şirketin
çevresel kaygıları ve politikaları ile ilgili konularda oluşan bir yapıdır. Bu süreç
içerisinde

aynı

zamanda

çevresel

sorumlulukların

kullanımına

da

odaklanılmaktadır (Ahmad S. , 2015, s. 6). Yeşil performans yönetimi fikri,
hedeflerin belirlenmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve
çalışan disiplini gibi konularda çevre ile ilgili faktörlerin de kriterler arasına
dahil edilmesi ile başlamaktadır (Tahir, Safwan, Usman, & Adnan, 2020, s.
702). Yeşil performans yönetimi ve değerlendirme, çevre yönetimi süreci
içerisinde örgüt çalışanlarının performans faaliyetlerinin değerlendirilmesi
sistemini içeren yeşil İKY fonksiyonudur. Yeşil performans yönetimi, çevresel
olaylar, çevresel sorumluluklar, karbon ayak izinin azaltılması ve çevresel
kaygıların ve politikaların iletilmesi gibi konuları içine alan performans
değerlendirme sürecinde tüm çalışanlar için bir dizi yeşil kriteri oluşturmak için
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yeşil performans göstergeleri oluşturmaktadır (Saeed, ve diğerleri, 2019, s.
426). Yeşil performans yönetimi, işletmenin çevresel ve sürdürülebilirlik odaklı
ve devamlı yeşil hedefler belirlemesi ve sürekli olarak belirlenmiş olan
hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmesi, kontrol sonucu yeşil hedeflere
ulaşımı engelleyen durumların tespit edilmesi, bu durumların bertaraf edilmesi,
yeşil hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran unsurların teşvik edilmesi ve yeşil
hedeflere

ulaşılması

için

elde

edilen

yetkinliklerin

korunması

ve

sürdürülebilmesine odaklanan yeşil İKY işlevidir (Çark, 2021, s. 262).
Yeşil performans yönetimi ve değerlendirilmesi sistemlerinin yeşil
adaptasyonu, işgücünün yeşil hedeflere katkısı ile ilgili kriterler belirlenmesini
amaçlamaktadır. Yeşil performans yönetiminin dört kriter şeklinde dizayn
edilmektedir. Her çalışan ve çalışma takımı için ulaşılacak çevre dostu
davranışlar ve belirlenmiş olan yeşil hedefler personel değerlendirme kriterleri
arasında dahil edilebilmektedir. Bu durum çalışanların çevre yönetiminde bir
öğrenme kültürünü de oluşturabilmektedir (Gjika & Koli, 2019, s. 65,66). Bu
kriterler, tüm çalışanları için yeşil hedeflerin belirlenmesi, yeşil performans
göstergeleri oluşturmak, çalışanların yeşil çıktılarını değerlendirmek ve elde
edilen yeşil faydaları kullanmaktır (Tang, Chen, Paille, & Jia, 2018, s. 36).
Yeşil performansın iyi düzeyde olması için örgütler, Çevre Yönetim Sistemleri
(ÇYS) ve çevre denetimleri kurmaktadırlar. Bu sistemlerin amacı, bir
organizasyonun karşılaştığı çok sayıda, kirlilik, kaynak kullanımı, enerji
tüketimi ve düzenleyici gereksinimleri etkin bir şekilde izlemektir. Milliman ve
Clair (1996) bir çevre yönetim sisteminin sadece raporlama amacıyla
kullanılmaması gerektiği aynı zamanda yöneticilerin ve çalışanların
performans değerlendirmeleriyle de entegre bir yapı oluşturulması gerektiğini
ifade etmektedirler. Son dönemlerde faaliyetler yapan firmaların çevre
yönetimi amaç ve hedeflerinin kuruluş performans yönetimi sistemleri ile
entegre olması bir zorunluluktur. Bu şirketler, çevresel sorunları yönetmeyi ve
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bu konudaki sorumluluklarını performans değerlendirme sistemlerine dahil
etmelidirler (Arulrajah, Opatha, & Nawaratne, 2015, s. 7).
2.6 Yeşil Ücret ve Ödül Yönetimi
Ödül ve ücretlendirme, örgütlerde çalışan bireylerin sergiledikleri
performans karşılığında elde ettikleri kazanımlardır ve bu iki unsur insan
kaynakları yönetimi uygulamalarında önemli bir yer tutar. Bu insan kaynakları
uygulamaları, bir bireyin çıkarları ile kuruluşun çıkarlarını birbirine bağlayan
en güçlü yöntemdir. Teşvikler ve ödüller, çalışanların işyerinde azami dikkat
ile çalışmalarını ve örgütsel hedeflere ulaşmak için en üst düzeyde çaba sarf
etmelerini sağlayacak motivasyon kaynakları olabilir (Ahmad S. , 2015, s. 7).
Ücret uygulamalarının ve kurumsal hedeflerin uyumlu hale getirilmesi şeklinde
tanımlanabilen ödül yönetimi, özellikle stratejik yönden değerlendirildiğinde,
organizasyonların ve üst düzey yöneticilerin çevresel yönetimi teşvik etmek
için ödül sistemlerini kullandıkları görülebilmektedir (Renwick, Redman, &
Maguire, 2013, s. 5).

Yeşil İKY çerçevesinde ücret ve ödül yönetimi,

işletmelerdeki çevresel faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılan potansiyel
araçlardan biri olarak kabul edilebilir. Ödül sistemleri genellikle gelişmiş
şirketlerde çalışanların çevre dostu uygulamalarını desteklemek amacıyla
uygulanan bir yöntemdir. Bu tür uygulamalar eko-girişimlere destek olabilecek
potansiyel taşımaktadır (Mandago, 2018, s. 2). Çevre bilincine sahip olmak,
bireyin bilgi, birikim, tutum, eğilim, davranış, niyet, girişim ve eylemlerini
etkilediği bilinen çok boyutlu bir kavram olarak kabul edilmektedir. İnsanların
çevre dostu davranışlarda bulunmalarına, çevre dostu tutumlarına ve
davranışlarına etki eden psikolojik faktörlerin etkisi ile yeşil düşünce ortaya
çıkmaktadır. Çevresel bilinci teşvik etmek, çevresel davranışları ve yeşil
performansı iyileştirmenin etkili bir yolu olan çevresel konuların derinlemesine
bir biçimde anlaşılmasına ihtiyaç duyar. Çevre bilinci, sürdürülebilirliğin ve
çevresel farkındalığın artmasını sağlamak amacıyla organizasyonu ve genel
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olarak toplumu yeşillendirmek için stratejik bir araç olarak insan kaynakları
yönetimi uygulamalarını değerlendirmektedir (Darvishmotevali & Altinay,
2022, s. 2).
Ücret ve ödül yönetimi, çalışanlar tarafından artan ücret, teşvikler ve
diğer faydalar olarak alınan yeşil girişimleri kabul etmek için geliştirilmeli ve
tasarlanmalıdır. Ücretlendirme sistemi, çalışanların yeşil davranış ve hedeflere
uygun davranmasını hedefleyecek şekilde kurgulanmalıdır. Bu bağlamda, yeşil
davranışlar sergileyen çalışanlar hem parasal hem de parasal olmayan ödüllerle
teşvik edilebilir. Parasal ödüller, artan ödeme, nakit primler, ikramiyeler, şirket
ürünlerinin alımında özel indirimler gibi uygulanabilirken parasal olmayan
ödüller, tatil izinleri, hediyeler, promosyonlar ve buna benzer şekilde
uygulamalar olabilir. Bu ödüllerin yanında bazı şirketler yeşil başarılar gösteren
çalışanlara özel unvanlar da verebilmektedirler (Khurshid & Darzi, 2016, s. 20).
Ücret ve ödül yönetimi, yeşil girişimleri artıran uygulamalar olarak kabul
edilse de bazen yanlış sonuçlara ulaşılması kaçınılmazdır. Çevre dostu
uygulamaların değerlendirilmesinin zorlukları nedeniyle etkili parasal teşvik
sistemlerinin işlerlik kazanması bazen imkânsız olabilmektedir. Bu durumun
önüne geçebilmek için yeşil ücret ve ödül yönetiminin insan kaynakları
yönetimi süreciyle uyumlu hale getirilmesi durumunda, örgütlerde yeşil bir
kültürün oluşmasına teşvik edeceği düşünülebilir. Yeşil yönetim unsurlarını
ücret programlarına dahil ederek yöneticiler ve çalışanlar arasında yeşil
davranışlar teşvik edilebilmektedir. Bunun yanında, yöneticiler çalışanlardan
bekledikleri hedeflerin arasında yeşil fikirleri de isteyebilmektedir. Bu şekilde
çalışanların belirlenen hedeflere ulaşması sayesinde teşvik elde etmeleri
sağlanabilir (Ahmad S. , 2015, s. 8). Mishra (2017, s. 773) tarafından yapılan
bir çalışmada, yeşil davranışların parasal ödüllerle ve buna benzer ödüllendirme
sistemleri ile etkilenme durumunu araştırmışlar ve elde edilen verilere göre,
analiz kapsamındaki tüm kuruluşlar performans değerlendirme kategorisinde
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yer alan çevre dostu kriterlerin ödüllendirildiğini ifade etmiştir. Bazı kuruluşlar,
hazırladıkları kampanyalarda gönüllü çalışanlara, bazıları makinaların verimli
çalışması ve yıpranmasının önlenmesini sağlayan çalışanlara ödüller verildiğini
ifade etmiştir.
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BÖLÜM 3
YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLERE
OLAN FAYDALARI
3.1 Örgütlerde Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimin Önemi
Bugün, dünyanın her yerindeki çevresel kaygılara yönelik artan bir
farkındalık artışı gözlemlenmektedir. Bu farkındalık bütün toplumu etkilediği
gibi işletmeleri de etkilemektedir. Artan kirlilik ve olumsuz sonuçları insanları
kirlilikten kurtulmanın yollarını aramaya itmiş ve bu amaç doğrultusunda
çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Firmalar, ekonomik ve sosyal faktörlerin
yanında çevresel faktörleri de kapsayan uygulamalar geliştirmiştir. Daha
yüksek verimlilik, daha düşük maliyetler ve daha iyi çalışan bağımlılığı ve
sahip olunan kaliteli çalışanların elde tutulması için çevre dostu girişimler
uygulanmaya başlamıştır. Yeşil İKY, iş içerisinde kullanılan mevcut
kaynakların sürdürülebilir bir kullanımını desteklemek amacıyla insan
kaynakları yönetimi uygulamalarını ve politikalarını kullanmaktadır. Giderek
daha yeşil farkındalığı artan Dünya’da yeşil insan kaynakları ve insan yönetimi
işlevlerinin

sürdürülebilirliği

önem

kazanmıştır

(Krithika,

DivyaPriyadharshini, & GokulaPriya, 2019, s. 75).
Bir örgütün yeşil İKY’ni benimsemesinin birçok faydası vardır. Bu
faydalar kuruluşun kendisi için olduğu kadar çalışanlar için de geçerlidir. Yeşil
İKY uygulamaları, çevreyi korumak için çalışanların morallerini, tutumlarını
ve davranışlarını iyileştirmektedir (Shaban, 2019, s. 89). Deshwal (2015, s.
179-180) çalışmasında yeşil insan kaynakları yönetiminin organizasyonlara
olan faydalarını şu şekilde sıralamıştır;
• Çalışan moralini yükseltir.
• Çalışanların elde tutulmasına yardımcı olur ve işgücü devrini azaltır.
• Nitelikli insan yeteneği için kazançlı fırsatlar sağlar.
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• İyi insan kaynağını çekmek için şirket imajı oluşturmaya yardımcı
olur.
• Firmanın pazardaki marka imajını geliştirir.
• Pazarlama stratejisi olarak da kullanılabilir.
• Hem iç hem de dış organizasyonun genel kalitesini artırır.
• Şirketin paydaşları olan müşteriler, tedarikçiler, satıcılar, hissedarlar,
devlet kurumları, çalışanlar ve medya ile olan ilişkisini geliştirir.
• Maliyetler büyük ölçüde şirketin büyüklüğünden ve çevre dostu hale
getirmek için atılan adımlardan etkilendiğinden, şirketin genel
maliyetini düşürür.
• Firmaya pazarda olduğu kadar sanayide de rekabet avantajı sağlar.
• Artan küresel sorunlarla birlikte, birçok kuruluş faaliyetleri ve çevre
üzerindeki etkileri konusunda ihtiyatlı hale gelmektedir.
• Yeşil yönetim uygulamaları, para tasarrufuna yardımcı olduğu ve
çevre üzerindeki olumsuz etkileri azalttığı ve dolayısıyla çok fazla
devlet müdahalesinden kaçındığı için şirketler için de faydalıdır.
• Büyümeyi, kaliteyi iyileştirmeyi ve prosedür ve yöntemlerin
geliştirilmesini kolaylaştıran yeniliği teşvik eder.
• Kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı olur ve riskleri daha
etkin yönetir.
• Organizasyonda yeşil öğrenme ortamı geliştirir.
• Özel ve mesleki yaşamlarında çevre dostu alışkanlıklar geliştirmek
için çalışan davranışlarının iyileştirilmesine yol açar.
• Bir

çalışanın

kendini

gerçekleştirme

gerçekleştirilmesinde yardım eli olarak hizmet eder.
• İstihdam olanaklarının arttırılmasına yardımcı olur.

ihtiyaçlarının
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3.2 Yeşil İnsan Kaynakları Yönetiminin Çevresel Performansa Olan
Katkısı
Çevresel sürdürülebilirlik, son dönemlerde politikacılar, kamuoyu ve
uygulamalı yöneticiler tarafından yoğun bir ilgi ve önem kazanmış durumdadır.
Çevre bilincinin artış göstermesi, kamu aktörlerini ve düzenleyici kurumları
çevre hukuku bilgilerini genişletmeye ve firmaları itibarlarını geliştirmek ve
çevresel olumsuzluk risklerini azaltmak için çevre yönetim sistemlerine
yatırıma doğru yönlendirmiş, aynı şekilde tüketiciler de firmalardan çevresel
farkındalıklarını artırmalarını bekler hale gelmiştir. Tüketiciler firmaların
çevresel faaliyetlerine ilgi göstermekte ve bu sayede firma tercihlerini ve
sadakatlerini yönlendirmektedirler. Çoğu firmanın yönetici bu gerekçelerden
ötürü çevresel sürdürülebilirliği temel bir öncelik olarak görmeye ve
gündemlerinde kalıcı bir konu olarak tutmaya başlamıştır. Çevresel yönetimin
bu denli dikkat çeken bir yapıya dönüşmesi insan kaynaklarının bu sürece olan
katkısının da dikkatlere alınmasına sebep olmuştur. Bu bakışla insan kaynakları
yönetiminin rolü, “istenen amaçlara yönelik iş ve insanların yönetimi” olarak
düşünülmeye başlamıştır (Guerci, Longoni, & Luzzini, 2016, s. 262). Yeşil
insan

kaynakları

yönetimi

uygulamaları,

çalışanların

sürdürülebilir

davranışlara katılımını kolaylaştırıcı bir mekanizma olarak benimsenmektedir
(Ojo, Tan, & Alias, 2022, s. 1).
Yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları işletmelerin çevresel
performanslarını artırabilmesi amacıyla insan sermayesinin geliştirilmesi için
pratik yollar sunmaktadır (Roscoe, Subramanian, Jabbour, & Chong, 2019, s.
737). Bu nedenle, yeşil İKY, çevresel performansın anahtarı olarak
düşünülmekte ve insan kaynakları çevresel performans hedeflerine ulaşmada
çok önemli bir role sahip olmaktadır (Úbeda‐García, Marco‐Lajara, Zaragoza‐
Sáez, Manresa‐Marhuenda, & Poveda‐Pareja, 2021, s. 2). Bu amaç
doğrultusunda yeşil İKY, yeşil çalışan yeteneklerini geliştirmek, yeşil
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çalışanları motive etmek ve yeşil fırsatlar sağlamak olarak isimlendirilen üç ana
faaliyete ayrılabilmektedir (Roscoe, Subramanian, Jabbour, & Chong, 2019, s.
737). Yeşil İKY, yetenek-motivasyon-fırsat çerçevesi, işletmelerin performansı
gibi organizasyonel düzeyde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının
etkisine de atıfta bulunmakta ve tercih edilen bir çerçeve olarak
düşünülmektedir. Özellikle insan kaynakları yönetimi uygulamaları insanların
yeteneklerini, motivasyonlarını ve elde edebileceği fırsatları artıracak biçimde
dizayn edilmelidir. Aynı zamanda bu üç fonksiyon kullanılarak bireyin isteğe
bağlı davranışları şekillendirilebilir ve iyileştirilebilir (Úbeda‐García, Marco‐
Lajara, Zaragoza‐Sáez, Manresa‐Marhuenda, & Poveda‐Pareja, 2021, s. 2). Bu
sayede yeşil İKY, yeşil stratejilerin ve çevresel yönetimi uygulamalarının
başarılı bir şekilde yürütülmesinde temel faktör haline gelmektedir (Hameed,
Khan, Islam, Sheikh, & Naeem, 2020, s. 2).
Yeşil İKY, eğitim performans yönetimi, işe alım, katılım ve
ödüllendirme gibi insan kaynakları yönetimi uygulamalarının firmanın çevresel
hedeflerine uyumlu olması sayesinde çevre yönetimini kolaylaştırmaktadır
(Ojo, Tan, & Alias, 2022, s. 1,2). İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları
özellikle, belirli çevresel yeterliliklere ve çevreye karşı genel duyarlılığa sahip
çalışanların işe alınması, çevresel yeterliliklerin ve becerilerin geliştirilmesi ve
çalışanların

yeşil

davranışlar

kapsamına

alınması

ve

çalışanların

değerlendirilmesi gibi yeşil davranışları göz önünde bulundurmakta, aynı
zamanda bu davranışları ödüllendirerek üstün bir çevresel performans elde
etmek için kullanılmaktadır (Guerci, Longoni, & Luzzini, 2016, s. 266).
Çevresel performans, işletmelerin çevreyi koruma ve çevresel
odaklanmanın

belirlenmiş

sınırları

kapsamında

ölçülebilir

operasyon

parametreleri gösterme taahhüdü olarak tanımlanabilmektedir. İşletmeler,
insan kaynakları uygulamalarında yer alan fonksiyonlar olan işe alım, eğitim,
değerlendirme ve motivasyonu gibi yollarla çevresel performans hedeflerine
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ulaşmada önemli bir destek elde edebilmektedirler. İşletmeler, yeni işe alım
prosedürlerinde çevresel referanslarını kullanarak değerleri ve inançları
uyumlu çalışanları daha kolay elde edebilmektedirler. Özellikle üniversite
öğrencilerinin çevre yanlısı olan işletmeleri tercih etmeleri bu durumu
desteklemektedir (Roscoe, Subramanian, Jabbour, & Chong, 2019, s. 738).
Daha yüksek bir çevresel performans elde etmeyi hedefleyen işletmeler,
çevresel yetkinlikleri ve duyarlılığı yüksek çalışanları işe almaya meyillidirler
(Guerci, Longoni, & Luzzini, 2016, s. 266,267). Aynı zamanda iş tanımlarına
çevre farkındalığı ile ilgili maddelerin eklenmesi de işe başvuranların çevre
bilincine sahip olmalarını sağlamaktadır. Yeni işe girecek bireyler, iş tanımları
ile çevresel bilince ulaşabilirken halihazırdaki çalışanlar da çevresel eğitimler
yoluyla gelişim göstermektedirler. Bu eğitimlerin amacı ise genellikle gereksiz
kirlilik ve atık üreten faaliyetlerin azaltılmasına odaklanma üzerinedir. Bu
eğitim sayesinde çalışanların süreç ve malzeme israfının önüne geçmesine ve
çevresel

performansı

iyileştirmesine

duygusal

katılımını

sağladığı

düşünülebilir (Roscoe, Subramanian, Jabbour, & Chong, 2019, s. 738).
İşletmeler çevresel kaygıların yanında çevre sorunları üzerindeki paydaş
baskılarına cevap vermek ve bu sayede firma çevresel performansını
geliştirmek için de yeşil İKY uygulamalarını kullanabilmektedir. Bu bulgu son
dönemlerde gerçekleştirilen (Delbridge vd, 2011; Jackson vd, 2014) teorik ve
ampirik çalışmalarla desteklenmektedir. Teorik çerçevede paydaşlarına etkin
bir şekilde cevap veren şirketler, çevresel performans konusunda oluşan paydaş
baskıları

sonucunda

çevresel

performans

düzeylerinde

gelişme

göstermektedirler (Guerci, Longoni, & Luzzini, 2016, s. 263,265).
Yeşil İKY’nin çevresel performans üzerindeki etkisine yönelik olarak
yapılan çalışmalar yeşil İKY’nin çevresel performans üzerindeki etkilerini
kabul etmektedir. Bu çalışmalar Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2: Yeşil İKY'nin Çevresel Performansa Etkisi
Araştırmayı Yapan
Jabbour ve Jabbour (2016)

Elde Edilen Bulgular
Yeşil İKY uygulamalarının firmaların
çevre açısından daha iyi performans
göstermesine yol açtığını göstermiştir.
Araştırmalar ayrıca yeşil İKY olmadan
kuruluşların
programlarını

çevre
başarılı

yönetimi
bir

şekilde

uygulayamayacaklarını göstermektedir
(Guerci, Longoni, & Luzzini,

Yeşil İKY'nin paydaş baskısı ile firma

2016)

çevresel performans ilişkisi arasında
aracı bir rol oynadığını bulmuştur.

Obeidat, Al-Bakri ve Elbanna Yeşil İKY'nin Katar petrol ve gaz
(2018)

endüstrisinde üst yönetim desteği, iç
çevresel yönelim ve firma çevresel
performansı arasında arabulucu bir rol
oynadığını bulmuştur.

Al-Tuwaijri ve diğerleri, 2004

Yeşil İKY’yi yönetim stratejisine dahil
etmenin önemi vurgulanmış ve çevresel
performans ile finansal performans
arasında önemli bir bağ olduğu ifade
edilmiştir.

Kaynak: (Tahir, Safwan, Usman, & Adnan, 2020, s. 703; Yusoff, Nejati, Kee,
& Amran, 2020, s. 5)
Bu kapsamda yapılan çalışmalar incelendiğinde, firmaların insan
kaynakları yönetimi uygulamalarının ve politikalarının düzenleyici baskılara ve
müşteri taleplerine cevap vererek şekillendiği söylenebilir. Bu durum
firmaların dış baskıya bir tepki olarak yeşil İKY uygulamalarını kullandıkları
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ve çevresel performanslarını geliştirdiklerini ifade etmektedir (Tahir, Safwan,
Usman, & Adnan, 2020, s. 703).
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BÖLÜM 4
YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL
YAKLAŞIMLAR
4.1 Yeşil İşler ve Yeşil Yakalılar
Sürdürülebilirlik kavramı çalışma hayatına yeni meslek dalları
kazandırmıştır. Sanayi toplumu ve sonrasında mavi yakalı ve beyaz yakalı
mesleklerin ağırlıkta olduğu bir yapı varken son dönemlerde sürdürülebilirliğin
etkisi ile “yeşil yakalı” mesleklerin önem kazandığı görülmektedir (Aksu &
Yücebalkan, 2020, s. 860). Yeşil işler ya da yeşil yakalı işler terimleri, iklim
değişikliğinin azaltılması ve buna benzer çevresel politikalarından kaynaklanan
tehditlerden kurtulmak için fırsatları vurgulamak isteyen şirketlerin kullandığı
terimler arasına girmiştir (Pearce & Stilwell, 2008, s. 130). Sürdürülebilirliğe
verilen önem düzeyinin artış göstermesi ile birlikte, yeşil yakalılar devri
başlamıştır (Öselmiş, 2020, s. 56). Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nda yer
alan tanıma göre yeşil yakalı meslekler imalat, tarım, hizmet ve Ar-Ge
sektörlerinde yer almaktadır ve insanlığın karşılaştığı çevresel tehditlerin önüne
geçmek amacıyla çabalayan mesleklerdir. Ancak yeşil yakalı meslekler sadece
çevre dostu işlerle uğraşanları değil aynı zamanda toplum yararına çalışan sivil
toplum kuruluşlarından sürdürülebilirliğe önem veren mesleklere kadar geniş
bir yelpazede ifade edilmektedir (Sungur, 2011, s. 154).
Biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri korumak, malzeme, enerji ve su
tüketimini yüksek verimli stratejiler yoluyla azaltmak, ekonomiyi karbondan
arındırmak ve her türlü atık ve kirliliği en aza indirmek amacıyla yürütülen işlen
son dönemlerde büyük bir ilgi görmeye başlamıştır. Özellikle UNEP’in yeşil iş
tanımı doğanın üzerinde bir etkisinin olduğunu vurgulamaktadır. Ve toplumun
dikkatini çevresel bozulmaya sebep olan sektörlere yöneltmektedir. Burada
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bulunan odak noktası ise yeşil olmayan işten yeşil çalışmaya geçişin
sağlanabilmesidir (Pettinger, 2017, s. 3).
Yeşil yakalılar esasen dünyanın korunmasına yardım eden mavi
yakalılardır. Yeşil işlerde çalışanlar her türlü eğitim düzeyinden olabilmekte
iken yeşil yakalılar daha yüksek bir uzmanlık gerektiren bir konumdadır ve
yeşil yakalıların ürettikleri çıktılar incelendiğinde daha sürdürülebilir, halkın
görüşüne yatkın, hükümetin belirlediği kurallara uygun davranmak ve
yeryüzünün ekolojik yapısına saygı duymak gibi sorumluluklarının olduğu
görülmektedir (Ercoşkun, 2010, s. 28).
Yeşil yakalı meslekler olarak tanımlanabilen meslekler; yenilenebilir
enerji danışmalığı, yenilenebilir enerji mühendisliği, rüzgar enerjisi uzmanlığı,
rüzgar enerjisi teknikerliği, yeşil pazarlama danışmanlığı, karbon satış
uzmanlığı, yeşil insan kaynakları yöneticiliği, çevre ve enerji hukuku
uzmanlığı, organik tarım mühendisliği, doğal yaşam koçluğu, ekolojik turizm
danışmanlığı, ısı yalıtım uzmanlığı, çevre mühendisliği, ekolojik bina
tasarımcılığı, şehir planlama mühendisliği, atık su uzmanlığı ve içilebilir su
uzmanlığı olarak sıralanabilmektedir. Bu mesleklere ek olarak daha güncel
meslekler olarak yeşil kozmetik veya organik kozmetik gibi meslekler ise
ileride yeni alanlar olarak ortaya çıkabilecektir (Sungur, 2011, s. 154).
Yavuz (2020, s. 2675) tarafından yeşil insan kaynakları yönetimi
kapsamında yeşil yakalı mesleklerin tespitine ve hangi yetkinliklerin
aranacağına yönelik olarak yapılan analizde; çevre uzmanı, sürdürülebilirlik
direktörü, yeşil bina uzmanı, çevre proje yöneticisi, çevre planlayıcısı,
yenilenebilir enerji mühendisliği ve çevre teknisyeni gibi mesleklerin yer aldığı
tespit edilmiştir.
Green Jobs Guidebook (2009) yer alan yeşil iş konuları toplamda 12 işten
oluşmaktadır. Bu işler şu şekilde sıralanmıştır (Ercoşkun, 2010, s. 31);
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• Düşük karbon ve yenilenebilir enerji,
• Karbon tutumu ve depolanması,
• Enerjinin depolanması,
• Enerji verimliliği,
• Yeşil yapılar,
• Ulaşım,
• Karbon piyasası,
• İklim değişikliğine uyum,
• Kamu sektörü,
• Danışmanlık ve araştırma,
• Atık azaltımı ve yönetimi,
• Kâr amacı gütmeyen sektörler.
4.2 Yeşil İş Yaşam Dengesi
Endüstri devrimi gerçekleştikten sonra birbirlerinden tamamen ayrılmış
iki alan olan iş ve aile alanları teknolojik gelişmelerin artması ile birlikte
birbirlerine yaklaşmaya başlamıştır. Burada iş ve yaşam alanlarının
oluşturduğu etkileşimin yönetilmesi, bireyin iş-yaşam dengesini elde
edebilmesi açısından önem taşımaktadır (Bayramoğlu, 2018, s. 1722). Kavram
olarak iş-yaşam dengesi, çalışma yaşamında kontrol sahibi olabilmek ve iş ile
bireysel hayat kapsamına giren aktiviteler üzerinde esneklik, sosyallik ve
bireyselliğin oluşturulabilmesidir. İş-yaşam dengesinin sağlanması ile bireyin
işi ile iş dışındaki hayatında üstlendiği roller arasında en alt düzeyde çatışmanın
oluşması sonucu bireyin fayda elde etmektedir. İş-yaşam dengesinin elde
edilebilmesi için bireyin hem işvereninin isteklerinin hem de ailesinin istekleri
ile bireysel ihtiyaçlarının uyumlu hale gelmesi gerekmektedir. İş, aile ve birey
olarak ifade edilebilecek bu üç alanın herhangi birisinin birey üzerinde ortaya
çıkarttığı amaç, hedef ve talepler diğerlerine ayrılan zamandan kısıntı
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yapmadan karşılandığında denge sağlanabilmiştir. Bu duruma “üçlü denge
boyutu” denilmektedir (Doğrul & Tekeli, 2010, s. 12).
İş-yaşam dengesi kavramı, doğrudan yaşam ile ilgili bir kavram
olmasından dolayı çalışma alanı bulabilmektedir. Bu kavram literatürde, iş-aile
dengesi (work-family balance), iş-iş dışı yaşam dengesi (work-nonwork
balance), iş-benlik dengesi (work-self balance) ve iş-yaşam dengesi (work-life
balance) gibi isimlerle anılmaktadır (Kıcır, 2017, s. 132). Bu çalışmada işyaşam dengesi kavramı kullanılmıştır.
İş-yaşam dengesi, çalışanların kendilerini daha iyi hissetmelerine
yardımcı olmaktadır. Çalışanlar arasındaki iç çatışmaların önüne geçer ve
çalışanların örgütsel bağlılığını artırıcı etkileri vardır. Dengeli bir insan, motive
olmuş ve daha az stresli hissederek işletmenin verimliliğine önemli katkılar
sunabilir. İş-yaşam dengesi, ayrıca çalışanlarla diğer çalışanlar arasında ve
çalışanlarla şirket arasında ortaya çıkması muhtemel olan çatışmaların önüne
geçme potansiyeli taşımaktadır. İş-yaşam dengesi söz konusu olduğunda,
bireyin memnuniyetinin elde edilebilmesi için hem ailesinin memnuniyet
düzeyi hem de işvereninin memnuniyet düzeyi etkili hale gelmektedir. Birey
ailesi ve işvereni arasında ne düzeyde bir memnuniyet dengesi sağlarsa o
düzeyde de kendi memnuniyet düzeyin iyileşmektedir (Iddagoda, Hysa,
Bulińska-Stangrecka, & Manta, 2021, s. 1,5). İş-yaşam dengesi, çalışanların
ücretli çalışmaları ile bireysel sorumlulukları arsındaki dengeye odaklanan bir
araştırma alanıdır (Ravenswood, 2022, s. 6).
Opatha (2010) iş-yaşam dengesini, işten ve aileden gelen talepleri yerine
getirme derecesi olarak ifade eder ve çalışanların işverenlerinin beklentilerini
ve ailelerinin beklentilerini karşılama yeteneği yükselmesi ile mutlu
olabileceğini belirtir. İş-yaşam dengesi hem işi hem de yaşamı aynı anda
dengede tutmayı tarif etmektedir. İş ve yaşam arasında denge oluşturulmazsa
hem aile hem de işveren tatmin edilemez ve bu durum ortada bir dengesizliğin
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olduğunu gösterir. Genel olarak işverenin ve aile üyelerinin beklentileri ne
düzeyde dengeli şekilde karşılanırsa o düzeyde iş ve yaşam dengesi sağlanmış
olur. İş yaşam dengesi iki ayrı biçimde ifade edilmektedir. Bunlardan birincisi,
iş/aile çatışması yani olumsuz yol, diğeri ise iş-aile uyumlaştırılması olumlu
yoldur. İş-yaşam dengesi üç yönden değerlendirilmektedir (Iddagoda, Hysa,
Bulińska-Stangrecka, & Manta, 2021, s. 5);
• İş-yaşam dengesi, belirli bir zamanda bireylerin sahip oldukları
kaynağı miktarını değerlendirmelerine imkân verdiği için bir kaynak
olarak kabul edilir.
• İş-yaşam dengesinin kaynağı sübjektif olduğu için kişiye göre
değişmektedir.
• Çalışanın yaptığı işin mahiyeti (esnek çalışma uzaktan çalışma vb.)
iş-yaşam dengesini sağlamakta etkilidir.
Çalışanlar sadece iş yerinde değil aynı zamanda özel yaşamlarında da
farklı davranış biçimleri öğrenmektedirler. Çalışma hayatı ve özel hayat
arasında karşılıklı etkileşimler meydana geldiğinden dolayı, her iki yaşam
alanında da çevre dostu yaklaşımların kolaylaştırılarak uygulanmasını
sağlamak için yeşil iş-yaşam dengesi kavramı önerilmektedir (Muster &
Schrader, 2011, s. 142). Çağdaş bilimsel literatür yeşil iş-yaşam dengesi ile
ilgilenir ve hem işte hem de özel hayatta daha çok çevreci ve çevre dostu
davranışların önemine vurgu yapar (Iddagoda, Hysa, Bulińska-Stangrecka, &
Manta, 2021, s. 2). Yeşil iş yaşam dengesi çalışanların ücret aldıkları iş ile çevre
arasındaki dengeye odaklanmaktadır (Ravenswood, 2022, s. 7). Yeşil iş yaşam
dengesinin odak noktası, çevresel tutumlar, uygulamalar ve davranışlar
düşünülerek çalışanın iş ve özel yaşamının bütünleştirilmesini sağlamaktır.
Yeşil iş-yaşam dengesine bakıldığında çıkış noktasının yeşil İKY olduğu
görülmektedir. Bu bakış açısına göre, yeşil iş-yaşam dengesi; örgütün
belirlediği yeşil hedeflere tam olarak ulaşılabilmesi için çalışanların hem özel
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yaşamlarında hem de iş yaşamlarında yeşil uygulamaları ve yeşil tutumları göz
ardı etmeden hayatlarını sürdürmeleridir (Datta, 2015, s. 85).
Çalışanların çalışma hayatı ile özel hayatı arasındaki olası etkileşimlerin
tanınması ve İKY'nin bu etkileşimleri dikkate alması gerektiği sonucuna
varılması genel olarak yeni bir bakış açısı değildir. Bu alanla ilgili olarak
çalışma hayatı ve özel hayatın ilişkilerine yönelik çok sayıda araştırma
yapılmıştır (Edwards & Rothbard, 2000; Guest, 2002). Bununla birlikte
işletmelerde iş yaşam dengesi ile ilgili uygulamalarda artış yaşanmaktadır.
Ancak bu gelişmeler yeşil İKY kapsamına girmediği sürece tam olarak yeterli
olmamaktadır. İnsan kaynakları yönetimi kapsamında çalışanların iş-yaşam
dengesinin dikkate alınması ve onları hem iş yaşamının hem de özel
yaşamlarının taleplerini yönetme noktasında sağlanan desteklemeler yaygın
olarak yer anan uygulamalar arasındadır. Bu noktada genel beklenti, iş-yaşam
dengesi politikalarının hem işyeri için hem de çalışan için bir kazan-kazan
durumu geliştirmelidir. Genel bir iş-yaşam dengesi uygulaması, çalışanların
zihinsel ve fiziksel sağlıklarını iyileştirirken, şirketlerin de çekiciliğini,
üretkenliğini ve çalışanların elde tutulmasını artırmalıdır (Muster & Schrader,
2011, s. 145,148).
Yeşil insan kaynakları yönetimi kapsamında yeni ortaya çıkan bir
kavram olarak yeşil iş-yaşam dengesi kavramı, bir çalışanın yaşamının her iki
alanı olan iş ve özel hayat alanlarında çevre dostu değerlerin ve tutumların
geliştirilmesine vurgu yapmaktadır. Yeşil iş-yaşam dengesinin amacı,
çalışanların hem mesleki hem de kişisel yaşamlarında yeşil değerleri
özümsemelerini sağlayan çevre dostu bir kişilik oluşturmaktadır (Datta, 2015,
s. 86). Yeşil iş-yaşam dengesinde odak noktası, karbon emisyonlarının
azaltılması ve kaynak kullanımıdır. Yeşil iş-yaşam dengesi ile çalışanların işleri
ile bireysel sorumlulukları dengeli hale gelirken aynı zamanda çalıştıkları işler
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ile çevresel kaygılar arasında da bir denge oluşturulmaktadır (Ravenswood,
2022, s. 4).
İş-yaşam dengesine yönelik olarak yapılan yeşil İKY uygulamaları,
çalışanların kişisel zevk kazanmalarına ve aynı zamanda işyerlerine daha iyi
odaklanmalarına yardımcı olurken bunların yanında örgütsel bağlılık duygusu,
karbon salınımını azaltma ve daha üretken olma gibi eğilimlerin oluşmasına da
katkı sağlar. Yeşil iş-yaşam dengesi, sağlam bir iş sağlığı ve kurumsal sağlık
oluşturmayı

amaçlayan

yeşil

İKY

uygulamalarını

ifade

etmektedir.

“sürdürülebilirlik” ve “operasyonel verimlilik” olmak üzere iki temel unsuru
kapsamaktadır. Bu bütünsel bakış açıları, çalışanların çalışma yöntemleri
üzerinde etkili olarak daha verimli ve üretken olmalarına destek olurken buna
bağlı olarak örgütsel sağlığı iyileştirebilmeleri için rahat bir işyeri ortamı
tasarlamaya destek sağlar. Yeşil iş-yaşam dengesi uygulamaları, örgüt
içerisinde entelektüel sermayenin sürdürülebilirlik kazanması için mevcut
şartlarda önemli katkılar sağlayarak hem çalışan hem de genel olarak işveren
için kazan-kazan imkanını ortaya koymaktadır (Vasa & Thatta, 2018, s. 457).
4.3 Yeşil Örgüt Kültürü
Şirketlerin rekabet gücünü etkileyen en önemli faktörlerden birisi örgüt
kültürüdür. Schein (1990) örgüt kültürünü; “bir kümelenmenin, dış varyasyon
ve iç karışım zorluklarıyla başa çıkmak için bilgide oluşturduğu, açığa çıkardığı
veya oluşturduğu ve önemli olarak tahmin edilmeye yetecek kadar takdire
şayan bir şekilde işleyen temel bir varsayım örüntüsü, bu karşılıklara karşı
gelen fark etme, yansıtma ve algılama için doğru yöntem olarak yeni bireylere
öğretilmelidir” şeklinde ifade etmektedir (Jamali, Bhutto, Khaskhely, & Sethar,
2022, s. 4).
Yeşil

kültür,

bireylerin

yeşil

çevresel

değerleri

tanıması

ve

değerlendirmesi olarak ifade edilebilir. Yeşil değerler, yeşil kültür içerisinde
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önemli bir temel değerdir ve çalışanların kültürel olarak yeşil değere yönelik
ilgili olmaları beklenir (Margaretha & Saragih, 2013, s. 8). Çalışanlar, örgütsel
faaliyetlerin çevresel olumsuz etkilerini en aza indirgemek ve olumlu etkilerini
en üst düzeye çıkarmak için kâr amaçlı hedeflerin ötesine geçerek yeşil örgüt
kültürünü gerçekleştirebilirler. Bu sebeple yeşil örgüt kültürü, örgüt üyelerinin
doğal çevre ile ilgili değerleri, inançları ve davranışları olarak ifade
edilebilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi departmanı, işe alım, eğitim,
değerlendirme ve teşvik süreçleri aracılığıyla çalışanların yeşil değerlerini,
inançlarını ve davranışları üzerinde etki oluşturmakta ve yeşil örgüt kültürünü
sağlama noktasında kilit bir rol üstlenmektedir. Bu konuda Attaianes (2012)
tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların çevreci faaliyetlerde bulunmak
üzere eğitilip teşvik edildiğini ve sonuçta firma genelinde yeşil bir kültürün
geliştirilmesine ve teşvik edilmesine yardımcı olunduğunu bulmuştur (Roscoe,
Subramanian, Jabbour, & Chong, 2019, s. 739).
4.4 Yeşil Çalışan İlişkileri
Çalışan ilişkileri, işveren ve çalışan arasında dostane bir ilişki kurmak
isteyen bir uygulama olarak insan kaynakları yönetiminin önemli bir
uygulamasıdır. Çalışan ilişkilerinin etkisi ile çalışan motivasyonu artarken aynı
zamanda çalışanların morali ve verimliliği de artış gösterir. Temel olarak
çalışan ilişkilerine bakıldığında çalışan katılımı ve çalışan güçlendirme
faaliyetlerini barındırdığı görülebilir. Bunların yanında işyerinde ortaya çıkan
ve işi etkileyebilecek sorunların önlenmesine ve çözülmesine de katkısı vardır.
Esas olarak pozitif çalışan ilişkileri, herhangi bir organizasyon için maddi
olmayan ve kalıcı bir varlık olarak önemli bir rekabet avantajı kaynağıdır
(Ahmad S. , 2015, s. 8).
Yeşil İKY’nin evrimi, örgütlerde bulunan çalışan ilişkilerine ve sendika
yönetimi faaliyetlerine etki etmiştir. Yeşil İKY’nde, kurumsal çevre yönetimi
girişimleri ve programlarının uygulanmaları aşamalarında çalışan ilişkilerin
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kritik bir önemi vardır. Firmalar çevresel performanslarını artırmak için çalışan
ilişkilerine büyük oranda görevler vermektedirler. Çalışan ilişkilerinin
temelinde çalışanların katılımı, yeşil fikirler oluşturmaları, personel
bağımsızlığı, yeşil konularda rehberlik ve yeşil çalışanları uyarmayı kapsayan
bir yapı bulunmaktadır. Yeşil çalışan ilişkileri kapsamında mevcut ve bazı yeni
insan kaynakları yönetimi uygulamaları şunlardır (Arulrajah, Opatha, &
Nawaratne, 2015, s. 12,13):
• Çalışanlara yeşil öneri programlarında dahi olma fırsatı vermek
• Yeşil ihbar ve yardım hatları oluşturmak,
• Birlik temsilcilerine yönelik çevre yönetimi eğitimi verilmesi,
• Kuruluşun çevresel sorunlarını çözme sürecinde çalışanlarla ortak
istişare programları oluşturmak,
• Çevresel girişimler ve programlarla ilgili paylaşımlar oluşturmak,
• Çevre yönetiminde önemli bir paydaş olan sendikayı tanımak,
• Sendikalara yeşil işyeri sözleşmesi hakkında yönetim ile müzakere
etme fırsatı sunmaktır.
Çalışan ilişkileri çerçevesinde yeşil yönetimin gerçekleştirilebilmesi için
(Deshwal, 2015, s. 179);
• Mevcut finansal, insan ve doğal kaynakların verimli kullanılması ile
işletmenin ürün ve/veya hizmetlerine değer katmak amacıyla ekoşirket için girişimciliği teşvik etmek,
• Çalışanları sosyal ve ekolojik girişimlere katılmaya yönelik teşvikler
geliştirilmek,
• Çalışanların katılımı sağlanarak yeşil öneri şemaları ve sorun giderme
çemberleri oluşturmak,
• Çevreye duyarlı, kaynakları verimlik kullanan ve sosyal sorumluluk
sahibi yeşil işyerleri geliştirmek,
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• Esnek çalışma saatleri, araç havuzu, ücretsiz ya da indirimli ulaşım
kartları gibi yeşil işe gidiş geliş alışkanlıkları tanıtmak,
• Uzaktan çalışma ve e-ofis modelleri geliştirmek,
• 3R

(reduce(geri

dönüşüm)-recycle(

yeniden

kullanım-reuse

(kullanımı azalt)) modelini kullanmak,
• Yeşil girişimler için düşük karbon şefleri (CEO ve Yönetim Kurulu
dahil) olarak odak grupları oluşturmak,
• Çalışan sağlık programlarını uygulayan şirketlere ek olarak yeşil
destek hatları oluşturmak olarak sıralanabilmektedir.
4.4.1 Yeşil Çalışan Katılımı
Örgütlerde çalışan katılımı, yenilikçi ve teşvik edici bir işyeri imajının
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Katılım, “canlılık, kendini adama ve
kendini kaptırma ile karakterize edilen olumlu, tatmin edici ve işle ilgili bir
zihin durumu” şeklinde ifade edilebilmektedir (McCunn & Gifford, 2012, s.
130; Welmilla & Ranasinghe, 2020, s. 78). Bu perspektifte, çalışan katılımı,
kendini özümseme ile karakterize edilen olumlu, tatmin edici ve iş ile ilgili
psikolojik bir durum olarak kabul edilebilir (Singh & Pandey, 2020, s. 3353).
Schaufel ve arkadaşları (2002) çalışan katılımının canlılık (yüksek düzeyde
enerji ve zihinsel dayanıklılık), özveri (coşku) ve konsantrasyon (çalışma
sırasında tam konsantrasyon) olmak üzere üç özelliği olduğunu ifade
etmişlerdir (Aktar & Islam, 2019, s. 4). Çalışanların iş rollerine kendilerini
kaptırdıkları bir ruh halini ifade eden çalışan katılımı, insan kaynakları
politikaları ve uygulamaları ile elde edilen örgüt kültürü ve şirketin çalışma
sistemleri tarafından güçlendirilebilmektedir (Kuuyelleh, Ayentimi, & Ali
Abadi, 2021, s. 154).
Çalışan katılımının artırılması için gerekli olan bazı faktörler
bulunmaktadır. Bu faktörler (Welmilla & Ranasinghe, 2020, s. 83);

Öğr. Gör. Dr. Safa ACAR 44
• Vizyon: çalışma ekibi ya da birim, gelecek hakkında net bir bilgi
sahibi olmalıdır.
• Fırsat: İş, bireysel ve profesyonel olarak gelişme fırsatı sunmalıdır.
• Teşvik: Taban maaş, İkramiyeler ve diğer teşvikler adi ve
hakkaniyetli olmalıdır.
• Etki: İş bir fark ortaya koymalıdır.
• Topluluk: Sosyal çevre ile çalışma ekibi bir bütün oluşturmalıdır.
• İletişim: Çalışanlar her konuda bilgilendirilmelidir.
• Deney: Çalışma saatleri, Kıyafet yönetmeliği ve kuruluşun diğer
politikaları hem kuruluş hem de çalışanlar için esneklik içermelidir.
Yeşil uygulamaların örgütün stratejik amaçlarına başarılı bir biçimde
uyumlu hale getirilebilmesi ve entegrasyonu sürecinde çalışanların rolü ve
sorumluluğu dikkate alınması gereken önemli bir odak noktasıdır. Şirketlerin
hem bugün hem de gelecek dönemlerde karşılaşabilecekleri önemli sorunlardan
birisi, çalışanlarla çevresel kaygıları ele almaktır. Çevresel sürdürülebilirliğin
sağlanmasında çalışanların katılımının şirketler için stratejik bir önemi vardır.
Bu nedenle şirketler çalışanları çevre yönetimine dahil etmektedirler.
Çalışanların çevre yönetimine katılımları üç odak noktasına sahiptir. Çevre
yönetimine çalışanın dahil edilebilmesi, birincisi, çalışanların üretim süreciyle
yakın bağlantıları aracılığıyla kazandıkları örtük bilgilerden yararlanarak,
ikincisi, çevresel iyileştirmeler için önerilerde bulunmaları için çalışanları
sürece dahil ederek ve güçlendirerek, üçüncüsü ise işyerinde çevresel
iyileştirme çabalarını destekleyen bir kültür geliştirerek sağlanabilir. Bunların
yanında çevresel yönetime işgücünün dahil edilebilmesinin bir diğer
uygulaması çevresel çatışmaları çözmek ve çevresel öğrenmeyi teşvik etmek
için yeşil ekipler kurmaktır. Çalışanların çevresel eğitiminin artması ve bu
sayede gelişen çevre bilinci, çalışan motivasyonunu ve şirketin çevresel
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performansını iyileştirmektedir (Haddock-Millar, Sanyal, & Müller-Camen,
2016, s. 196).
Yeşil

yönetimlerde

çalışanların

yönetime

katılımı,

çalışanların

hedeflerini, yeteneklerini, motivasyonlarını ve algılarını yeşil yönetim
uygulamaları ve sistemleri ile uyumlu bir yapıya dönüştürdüğü için daha iyi bir
yeşil yönetim imkânı vermektedir. Çalışan katılımını teşvik eden bir başka
sebep ise örgüt içerisindeki yeşil girişimcileri tespit etmeye yöneliktir. Bütün
çalışanların çevre sorunlarına yönelik fikirleri memnuniyetle karşılanmalı ve
desteklenmelidir. İnsan kaynakları personelinin, günlük hayatlarında etki
kurumsal davranışı uygulama sorumlulukları olduğu için, çalışanların yeşil
konularda fikirlerini ortaya koymakta özgür oldukları katılımcı bir çalışma
ikliminin oluşturulması insan kaynakları yönetimi personellerine düşmektedir.
Bu durum çalışanların olumlu bir ilişki ile iş birliği kurmalarının yeşil yönetime
olan katkısını göstermektedir (Ahmad S. , 2015, s. 8). Çalışanların katılımları,
onların yeşil girişimlere yönelik motivasyonlarını ve kurumsal vatandaşlık
davranışlarına uyumlu olarak davranmalarını teşvik etmektedir. Bu davranış
sayesinde, şirketin yeşil hedeflerine yönelik çalışmalara katılım sağlanabilir.
Bu tür bir katılım sonucu yeşil bilinç artarken çalışanların çevre dostu fikir
üretme ve sunma potansiyelleri de artar. Yeşil çalışan katılımı, özellikle iş
sağlığı ve güvenliği gibi katkıların artması ile sosyal performans üzerinde
olumlu etkiler bırakmaktadır. Yeşil çalışan katılımı, kurumsal çevresel
zorlukların ele alınmasına aktif katılımları teşvik edere, çalışanların şirketin
çevresel yönetim sürecinde bulunmasını destekler (Kuuyelleh, Ayentimi, & Ali
Abadi, 2021, s. 156).
Çalışanların çevresel sürdürülebilirlik sürecine dahil edilmesi işletme
için çok önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Şirketin insan kaynakları
yöneticisi, müşterileri, çalışanları ve çevreye bağlı insanları işe alarak atık ve
enerji tüketimi azaltmaya yönelik hedeflere ulaşmak adına çeşitli ödüllerle
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destekleyebilir.

Çalışanlar,

şirketin

sürdürülebilir

değerlerini

bireysel

yaşamlarına taşıyarak daha çevreci olabilirler. Çalışanların yeşil farkındalığını
artırmanın bazı yolları vardır. Bu yollar şunlardır (Welmilla & Ranasinghe,
2020, s. 84);
• Vizyonu paylaşın,
• Çevreci bir ekip oluşturun,
• Çalışan farkındalığı oluşturun,
• Teşvik sağlayın,
• Eğlenceli hale getirin,
• Örnek olun.
Yeşil İKY, çalışanların sürdürülebilirlik davranışlarını, tutumlarını,
bilgilerini ve motivasyonlarını belirleme ve etkileme yeteneğine sahiptir.
Örgütsel yeşil politikaları uygulayan çalışanlar, örgütlün yeşil hedeflerine
çalışmak için yeşil İKY ile ikna edilebilmektedir. Yeşil İKY, bir şirketin çalışan
katılımını geliştirmeye katkı sağlamaya destek olan önemli bir uygulamadır.
Yeşil İKY’nin önemli uygulamaları olan sürekli iyileşme ve sürekli yeşil eğitim
gibi uygulamalarla yeşil çalışan katılımı sağlanabilir (Aktar & Islam, 2019, s.
6). Dolayısıyla, yeşil İKY’nin benimsenmesi, yeşil çalışan katılımını
desteklemektedir. Yeşil İKY ile daha düşük maliyetler, daha fazla verimlilik,
daha iyi çalışan tutma ve yeşil çalışan katılımı sağlanarak, şirkete önemli
faydalar sağlayan çevre dostu uygulamalar desteklenmiş olacaktır (Singh &
Pandey, 2020, s. 3353).
Yeşil eğitim ile çalışan katılımına yönelik önemli bir motivasyon
oluşturulabilmektedir. Yeşil eğitim, çalışanları işyerinin zorlukları ve
değişiklikleriyle yüzleşmeye hazırlamak ve çalışan katılımına yönelik motive
edebilmektedir. Yeşil katılım, bir şirketin çalışanlarını karar ve eylem yapmaya
teşvik ederek, çalışanların işe yönelik bağlılık düzeylerini ve şirket içerisinde
gerçekleşen yeşil girişimleri teşvik etmektedir. Şirketlerde çalışanların katılımı
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ne düzeyde yüksek olursa şirketin başarı düzeyi de o kadar artacaktır. Ayrıca
yeşil çalışan katılımı sayesinde şirketin karlılık düzeylerinde de artış
yaşanacaktır. (Aktar & Islam, 2019, s. 6). Çalışanların vicdan sahibi olmaları,
yeşil İKY ile çalışanların çevresel girişimlere katılımı arasındaki ilişkiyi
güçlendirebilmektedir. Vicdanlı kişisel özelliklere sahip olan çalışanlar,
güvenilir, tutucu, disiplinli ve hedef odaklı olduklarından dolayı yeşil çalışan
katılımını gerçekleştirebilirler (Ababneh, 2021, s. 1214).
Yeşil çalışan katılımı, çalışanlara şirket içerisinde çevresel sorunlara
aktif olarak katılmaları ile ilgili söz hakkı vererek işveren ve çalışan ilişkisinin
dostane bir zeminde kurulmasını sağlamaktadır. Çalışan katılımı ile çalışanlar
iş ortamına aktif olarak katılım sağlamaktadırlar. Çalışan katılımı ile çalışanlar,
örgütsel vatandaşlık davranışını artırarak daha fazla işlevsel ve verimli olurlar.
Bu sayede şirketin daha başarılı olabilmeleri için çaba harcarlar (Kuuyelleh,
Ayentimi, & Ali Abadi, 2021, s. 156). Buna göre, yeşil İKY değerleri ve
faaliyetleri ile bireylerin proaktif özellikleri arasındaki uyumun sağlanması ile
çalışanların çevresel girişimlere katılarak yeşil çalışan katılımının elde edilmesi
mümkündür (Ababneh, 2021, s. 1214).
4.4.2 Yeşil Çalışan Güçlendirme
Yönetim kavramlarından biri olan “güçlendirme”, yardımlaşma,
paylaşma, yetiştirme ve ekip çalışması gibi yöntemler kullanılarak çalışanların
karar verme haklarını artırma ve bireyleri geliştirme sürecidir. Güçlendirme,
şirket çalışanlarının kendilerine tahsis edilmiş faaliyet alanlarında herhangi
birinden onay almadan karar verebilme gücüdür. Güçlendirme ile çalışanların
karar verme yetkilerinde bir artış olur ve çalışanlar kendilerini yaptıkları işin
sahibi olarak görerek daha rahat bir çalışma sergileyerek faaliyetlerini
sürdürürler. Ancak burada önemli bir husus bulunmaktadır. Bu husus,
çalışanların her istediğini yapabileceği gibi bir ortamın oluşmadığının bilinmesi
gerektiğidir. Güçlendirmenin temel amacı, karara en yakın ve karar vermek için
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en uygun olan bireyin karar vermesinin sağlanmasıdır. Güçlendirmenin kabul
ettiği ana fikir, “hiç kimse işin nasıl geliştirileceğini, işi her gün fiilen yapan
kişiden daha iyi bilemez” olarak netleştirilebilir. Genel olarak modern yönetim
tekniklerinden biri olarak görülen personel güçlendirme, personelin kendisine
ait olan yetki ve sorumluluk alanı içinde, örgüt adına karar alabildiği ve bu
aldığı kararları uygulayabildiği niteliğe sahip personele ihtiyaç duyulduğu için
uygulama alanı bulmaktadır (Akçakaya, 2010, s. 147,148).
Personel güçlendirme ile işletmeler daha hızlı, farklı ve yenilikçi ürün ve
hizmetlere sahip olarak rekabet avantajı elde etmektedirler. Güçlendirme,
çalışanların yenilikçi bir vizyona sahip olmalarını ve bu şekilde şirkete önemli
bir gelişme kazandırmalarını sağlamaktadır. Bu sebeple işletmeler, yenilikçi bir
organizasyon anlayışını oluşturmak için personel güçlendirme uygulamalarını
süreçlerine dahil etmektedirler. Personel güçlendirme ile işletmelerin
karşılarındaki engeller olan kaynak kıtlığı, teknolojik gelişmelerin ve rekabet
ortamının dinamiklerinin değişkenliğinin şekillendirdiği çok değişkenli ve
dalgalı sosyo-ekonomik sistem içerisinde geleceğe yönelik önemli bir şans
yakalamış olacaklardır (Biçer, 2021, s. 331).
Personel güçlendirme ile ilgili birçok tanımlama yapılmıştır. Koçel
(2018, s. 418) güçlendirme kavramını, “çalışanların, kendilerini motive olmuş
hissettikleri, bilgi ve uzmanlıklarına olan güvenlerinin arttığı, inisiyatif
kullanarak

harekete

geçmek

arzusu

duydukları,

olayları

kontrol

edebileceklerine inandıkları ve organizasyonun amaçları doğrultusunda uygun
ve anlamlı buldukları işleri yapmalarını sağlayan uygulamalar ve koşullar”
olarak ifade etmiştir. Akçakaya (2010, s. 150) güçlendirme ile ilgili
tanımlamaları şu şekilde sunmuştur;
• Bilgi, enformasyon ve gücün astlarla paylaşılması,
• Karar verme gücünün, bu güce sahip olmayanları da kapsayacak
şekilde yeniden dağıtılması,

49 ÖRGÜTLERDE YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
• İş görenlere önemli kararlar verebilme yetkisinin verilmesi ve bu
kararların sonuçlarının sorumluluğunu taşıma bilincine sahip
kılınması,
• İş görenlere işleriyle ilgili kararları vermelerini sağlayacak
imkanların

sunulması

ya

da

onlara

kendi

faaliyetlerinin

sorumluluğunu üstlenebilecekleri bir ortamın sağlanması,
• Güçlendirme felsefesini benimseyen bir işletmede alt kademede
görev yapanların sahip olacağı etkide önemli artışlar talep eden bir
vizyon,
• Yöneticilerin astlarına güç, yetki, kontrol ve sorumluluk vermesi.
Bu tanımlamalara göre, güçlendirme çalışanlara “güç” vermeye yönelik
bir girişim olarak değerlendirilebilir. Güçlendirilmiş olan çalışanlar ya da
güçlendirilmiş davranış (empowered behavior) sahibi olan çalışanlar, daha
fazla seçim hakkına kavuşmaktadır. Çalışana daha fazla seçim hakkı vermekle
(Koçel, 2018, s. 419,420);
• Pozisyon gücünün artırılması,
• Eğitim, geliştirme ile uzmanlığının sürekli geliştirilmesi,
• Başta bilgi paylaşımı olmak üzere ilgili kaynaklara ulaşma ve
kullanma imkanının verilmesi,
• Kendine güveninin ve motivasyonunun artırılması ile güçlendirmeyi
gerçekleştirme imkânı doğacaktır.
Literatür incelendiğinde personel güçlendirme kavramının davranışsal
(ilişkisel) ve psikolojik (bilişsel) olmak üzere iki temel yaklaşım olarak ifade
edildiği görülmektedir. Davanışsal güçlendirme kavramı, kendilerini eğitmek
ve geliştirmek için ihtiyaçları olan bilgiye ulaşabilmek için kaynak elde ederek
ve iş ortamının da sağladığı destek ile çalışanların güçlendirilmelerinin
mümkün olduğunu ifade etmektedir. Davranışsal güçlendirmeye göre bu imkân
bütün çalışanlara verilmelidir. Davranışsal güçlendirme sayesinde çalışanların
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iş doyumu, mesleki bağlılıkları, iş performansları, verimlilikleri, etkililikleri,
örgütsel sadakat ve örgütsel bağlılıkları olumlu yönde etkilenmektedir (Biçer,
2021, s. 333). Güçlendirmenin diğer yaklaşımı olan psikolojik (bilişsel)
yaklaşımda ise, çalışanların olaylar, durumlar ve problemlerle başa çıkma
güçlerine ilişkin algılarının önemi ortaya çıkmakta ve bireylerin iş rolleriyle
ilgili olarak kendileri hakkındaki düşüncelerinin etkisi ile gelişen içsel
motivasyon deneyimi gelişmektedir (Fong & Snape, 2015, s. 127).
İşletmeler, çalışanların görevlerinde onlara çeşitli yetkiler verebilmesi
adına karar verme ve problem çözme konularında teşvik edebilmek için
çalışanları yönetime dahil edebilmektedirler (Zaki & Norazman, 2019, s. 7).
Genel olarak çalışanların güçlendirilmesi, yetki devrine yönelik bir adımdır ve
katılım

yönetimi ve teşvik,

performans

üzerinde olumlu

bir etki

oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak işveren, güçlendirilmiş çalışana esneklik,
özerklik, sorumluluk ve ekstra bilgi sağlamaktadır. Bunun karşılığında çalışan
ise daha fazla performans göstermekte be takım performansını yükseltmeye
çaba harcamaktadır. Yeşil yönetimin bir parçası olarak çalışanların
güçlendirilmesi, insan kaynakları da dahil olmak üzere yeşil hale gelen her
bölümü etkilemektedir (Tiong, Sondoh Jr, Igau, & Tanakinjal, 2017, s. 96).
Çalışanlarını güçlendiren bu davranış içerisinde onlara yeşil görevlerinde
verildiği güçlendirmeler bulunmaktadır. Bu tip güçlendirme “yeşil personel
güçlendirmesi” olarak isimlendirilmektedir. Yeşil çalışan güçlendirme,
çalışanların işletme içerisindeki yeşil uygulamalara yönelik motivasyon
düzeyleri ile ilgili çalışmalarını sağlamak amacıyla potansiyel taşıyan önemli
bir aracı kuvvettir. Çalışan güçlendirme faaliyeti ile çalışanlar yaptıkları işlerle
ilgili motive edilme istenmektir. Bunun yanında yeşil çalışan güçlendirme ile,
çalışanların motivasyonu elde edilirken işletmenin yeşil uygulamaları arasında
yer alan yeşil İKY uygulamaları da etkilidir. Çünkü, çalışanların geri
bildirimlerine yönelik ilgi ve takdir edildiğinin hissettirilmesi sayesinde,
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çalışanların yeşil İKY uygulamalarına yönelik motivasyonları artmaktadır
(Zaki & Norazman, 2019, s. 7-9). Bu kapsamda, yeşil çalışan güçlendirme,
çalışanların işletmelerinden çevresel yönden aldıkları inisiyatifler çerçevesinde
yetkilendirmeyi algıladıklarında, karşılık olarak kendilerini yapmak zorunda
hissetmelerini sağlayan psikolojik bir süreç olarak düşünülebilir (Kularathne,
2020, s. 178).
Yeşil çalışan güçlendirmesi, bir işletmenin çalışanlarını yeşil hale
getirmeyi amaçlayan geliştirme, uygulama ve sürekli bakım işlemini de
kapsayan bir faaliyettir. Yeşil insan kaynakları yönetimi kapsamında, çevresel
sürdürülebilirliğin geliştirilmesi için çalışanların çevresel sürdürülebilirlik
konularına bağlılığını artırmak amacıyla çalışan güçlendirme gibi insan
kaynakları

yönetimi

uygulamalarının

kullanılmasını

önemli

olarak

görülmektedir. Yeşil çalışan güçlendirme ile çevresel performans düzeyleri
yükselirken, yeşil davranış çalışmalarını teşvik ederek çalışanların yeşil
farkındalıklarının artmasına destek olmaktadır. Yeşil çalışan güçlendirme şu
adımları içermektedir (Adı, Mulyadı, Setini, & Astawa, 2021, s. 294);
• Görevlerin tamamlanmasında doğruluk,
• İş saatlerinin uygunluğu,
• İşe giriş/dönüş süreleri ve katılımlarının doğruluğu,
• Devamlılık düzeyi,
• Çalışanlar arasında iş birliği,
• İş tatmini,
Yeşil çalışan güçlendirme, sadece işletmenin değil paydaşlarının da
önem verdiği bir noktadadır. Yeşil çalışan güçlendirme ile müşterilerinin çok
yönlü taleplerini daha etkili ve özelleştirilmiş bir şekilde karşılamak isteyen
işletmelerin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olmaktadır. Burada yeşil çalışan
güçlendirmenin bir diğer yönünü iletmenin yeşil fikrine verdiği önemin
göstergesi oluşturmaktadır. Yeşil İKY’nin iki yönü olan ekolojik koruma ve

Öğr. Gör. Dr. Safa ACAR 52
kuruluşun varlıklarının korunması çalışana verilen önem sayesinde elde
edilebilmektedir. Bunu sağlamak için işletmelerin yeşil çalışan güçlendirmeye
ihtiyacı vardır (Tariq, 2016, s. 239).
Yeşil çalışan güçlendirmenin çeşitli uygulama adımları bulunmaktadır.
Bu adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir (Nejati, Rabiei, & Jabbour, 2017, s.
170);
• Üst yönetim, çalışanlara çevresel öneri ve tavsiyelerle ilgili çeşitli
şemalar hazırlayarak çevresel performanslarının artması yönünde
teşvik ederler.
• Çalışanların önerilerinin çoğunun uygulanması için çalışmalar
yapılır.
• Başarısız olan çevresel iyileştirme fikirlerinin sonunda herhangi bir
cezai işlem uygulanmaz.
• Her çalışan firmanın çevre politikalarından haberdar hale getirilir.
• Çevresel performans problemlerini çözmek amacıyla sık sık ekip
çalışmaları uygulanır.
Yeşil çalışan güçlendirme ile çalışanlar yeşil örgütsel görevleri
tamamlamak için motive olmaktadırlar. Güçlendirilmiş çalışanlar daha
katılımcı olarak karar alma süreçlerine dahil olarak daha verimli sonuçlar elde
etmektedirler (Tariq, 2016, s. 263).
4.5 Yeşil Liderlik
Çevresel sürdürülebilirlik odaklı çalışan işletmelerin çalışanlarına çeşitli
sorumluluklar düşmektedir. Özellikle işletmenin çevresel hedeflerini yerine
getirmesinde ve gelecekte daha çevreci olmasında çalışanların rolü büyük önem
taşımaktadır. Yeşil İKY uygulamaları ve stratejileri ile çalışanlar hem
ekonomik hem de çevresel yönlerden desteklenerek işletmenin çevresel
hedeflerine ulaşmalarının önü açılmaktadır. İşte bu noktada işletme ile çalışan
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arasında önemli bir bağ kurması gereken yapı liderlik olarak kabul edilebilir.
Özellikle yeşil işletme olma hedefi olan işletmelerin yeşil liderlere ihtiyaçları
vardır.
Liderlik, bir grup insanı ortak bir hedefe ulaşmak için motive etme ve
ikna etme sanatıdır. Liderlik, katı bir hiyerarşi veya kıdemden ziyade sosyal
etkilerden kaynaklanmaktadır. Örgütsel ilişkilerde en önemli konulardan birini
liderlik oluşturmaktadır ve çalışan performansı ile yakından ilişkilidir
(Darvishmotevali & Altinay, 2022, s. 4). Uygun özelliklere sahip liderler
örgütsel yenilikçilik ve örgütsel gelişmenin kolaylaştırılmasında kilit rol
oynamaktadır. Özellikle dönüşümcü liderlik gibi liderlik tiplerinin kritik öneme
sahip olduğu düşünülebilir. Dönüşümcü liderlik temelde dört boyuttan
oluşmaktadır. Bu boyutlar; entelektüel teşvik, bireyselleştirilmiş ilgi, karizma
ve ilham verici motivasyon olarak sıralanabilir. Entelektüel teşvik, takipçilerin
problem oluşturma, bilgi arama, çözüm bulma ve problemleri çöme gibi
becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bireyselleştirilmiş ilgi,
takipçilerin benzersiz ihtiyaçlarını tanımakta ve bunun yanında takipçilere
koçluk ve danışmanlık gibi destekler sunarak grupları geliştirmektedir.
Karizmaya sahip dönüşümcü liderler, takıma enerji veren ve yenilikçilikle ilgili
bir vizyon sağlayan önemli destekleyicilerdir. İlham verici motivasyona sahip
dönüşümcü liderler, coşku uyandırır ve takipçilerin fikirlerini ifade etmeleri
için ilham vererek yenilikçi düşüncenin teşvik edilmesini sağlamak için onların
girişimlerini ve bakış açılarını desteklerler (Chen & Chang, 2013, s. 109).
Dönüşümcü liderlik, bütün paydaşların ihtiyaçlarını düşünerek hareket
etmekte ve işletme içerisindeki meşruiyetin nasıl oluşturulabileceğine
odaklanmaktadır (Fahmi, ve diğerleri, 2020, s. 644). Dönüşümcü liderler,
çalışanların hedefleri ile örgütün uzun vadeli gelişimini aynı ortak paydaya
taşımakta ve çalışanların kendi benlik kavramları içerisinde dahil etmektedir
(Wang, Zhou, & Liu, 2018, s. 2). Dönüşümcü liderlik, çalışanların daha yüksek
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performans göstermelerine yönelik motivasyon sağlamaktadır. Dönüşümcü
liderler, takipçilerine vizyon, motivasyon ve entelektüel destek sağlamakta ve
bu sayede yeni fikirlerin tanıtılmasını kolaylaştırmaktadır. Dönüşümcü liderler
örgüt içerisinde yenilikçi gelişmeleri destekleyen bir iklim oluşturabilmektedir
(Chen & Chang, 2013, s. 109).
Liderlerin özellikleri ve davranışları, çalışanların davranışlarını güçlü bir
şekilde etkilemektedir. Bu sebeple dönüşümcü liderlik özellikleri sergileyen bir
lider, çalışanların çevresel performanslarını da etkilemektedir (Wang, Zhou, &
Liu, 2018, s. 1). Çalışanların çevresel hedeflere ulaşmalarını motive eden ve
takipçilerine beklenen seviyelerin ötesinde çevresel performans göstermeleri
konusunda ilham veren liderlik türü yeşil dönüşümcü liderlik olarak
tanımlanmaktadır (Chen & Chang, 2013, s. 109). Yeşil liderlik ile ilgili yapılan
incelemeler, daha çevre odaklı ve daha çok dönüşümcü liderlik yapısı üzerinde
şekillenmektedir (Renwick, 2018, s. 174). Liderlerin ekolojik ve yeşil
konulardaki farkındalıkları, çalışanlara arasında yeşil yenilikçi davranışları
teşvik etmektedir (Bhutto, Farooq, Talwar, Awan, & Dhir, 2021, s. 1718).
Yeşil dönüşümcü liderlik, işletmelerin çevreye olan tepkilerinin
ekonomik performans üzerindeki etkisini düşünerek bu konudaki problemleri
çözmenin yollarını arayan liderlik türüdür. Yeşil değerlere sahip olan bir
dönüşümcü lider, astlarının çevreci davranışları üzerinde etkili olacak ve
örgütsel çevreye faydalı olan şeylere odaklanarak çalışanları motive edecek ve
sürdürülebilir organizasyonel gelişimin sağlanması için çalışmalar yapacaktır.
Bu sayede hem ekonomik hem de çevresel performans etkilenirken aynı
zamanda çalışanların çevresel kaygılarının da artmasına önemli bir katkı
sağlamaktadır (Fahmi, ve diğerleri, 2020, s. 644). Yeşil dönüşümcü liderlik,
örgütsel çevreye faydalı olan değerlere dikkat çekmekte ve örgütün
sürdürülebilir gelişimini desteklemektedir. Örgütün çevresel sorunları için
yenilikçi çözümler sunma kabiliyeti olan yeşil dönüşümcü lider, astları için
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çevreci bir rol model olmaktadır. Yeşil dönüşümcü bir lider, astları ile iyi
ilişkiler kurarak çevre sorunları ile ilgili endişelerini belirterek çalışanların da
yeşil değerlere sahip olmalarına katkı sağlayabilir. Yeşil dönüşümcü liderler,
astlarını çevre koruma ile ilgili ihtiyaçlar konusunda motive etmekte ve
çevresel performansın gerekliliklerini aşmaya teşvik edebilmek amacıyla bir
dizi faaliyetler yürütmektedir (Wang, Zhou, & Liu, 2018, s. 2).
Sürdürülebilir bir çevre oluşturma sürecinde yeşil liderlerin önemi
büyüktür. Yeşil dönüşümcü liderin sahip olduğu pozisyon aynı zamanda
örgütün üyeleri tarafından desteklenebilen yeşil politikalara yansımaktadır.
Liderlik tarzı çevresel performans üzerinde öncül bir etkiye sahiptir (Kardoyo,
Feriady, Farliana, & Nurkhin, 2020, s. 460). Yeşil liderlik, çalışanları kişisel
hedefler yerine örgütsel hedeflere değer vermek için motive etmekte ve her
durumda çalışanlara rehberlik ederek ihtiyaç duyulan her alanda çalışanlara
yardımcı olmaktadır. Yeşil liderliğin etkisi ile çalışanlar yeşil fikirler üretebilir
ve çevresel performansa katkı sağlayabilirler (Li, ve diğerleri, 2020, s. 2).
Yeşil dönüşümcü liderlik ile yeşil insan kaynakları yönetimi
stratejilerinin uygulanabilmesi için gerekli olan vizyon sağlanmaktadır.
Liderlerin önemli bir görevi olan yenilikçi bir vizyon oluşturma kavramı, yeşil
dönüşümcü liderlik vasıtasıyla sağlanmakta ve yeşil hedefler yerine
getirilmektedir. Aynı zamanda temel amacı işletmenin gelişmesi, motive
edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak belirlenmiş olan ve insan
kaynakları

yönetiminin

yeşil

tarafını

oluşturan

yeşil

İKY’nin

gerçekleştirilebilmesi için yeşil çalışan davranışlarının oluşmasında yeşil
dönüşümcü liderliğin büyük katkısı vardır. Bu sebeple yeşil İKY
uygulamalarının yapılmasında kilit rol oynayan yeşil dönüşümcü lider,
çalışanların çevresel farkındalıklarını etkilemektedir. Yeşil dönüşümcü lider,
çalışanları yeşil davranmaya teşvik ederek yeşil İKY’nin gelişimine katkı
sağlamaktadır (Singh, Del Giudice, Chierici, & Graziano, 2020, s. 3).
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Genel bir değerlendirme ile, işletmelerde yeşil düşüncenin ve yeşil
farkındalığın elde edilebilmesinin yolu işletmenin insan kaynakları yönetim
uygulamalarında yeşil hedeflere yer vermesidir. Bu farkındalığın sağlanması
ise liderin yeşil düşünceye sahip olması ile ilişkisi bulunmaktadır. Yeşil
dönüşümcü liderlik, işletmenin ekonomik hedeflerinin yanında çevresel
hedeflerinin de olduğunu bilerek çalışanları hem ekonomik hem de çevresel
hedefleri yerine getirme yönünde motive ederek çalışanlara çevresel temelli bir
vizyon sağlamaktadır. Yeşil İKY’nin uygulamalarının yerine getirilme
sürecinde yeşil liderlerin büyük bir rolü bulunmaktadır. Bu sebeple yeşil
liderlere sahip olan işletmeler daha yeşil bir yapı ortaya koymaktadırlar.
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SONUÇ
Kaynakların gittikçe daha kıt ve ulaşılamaz olmaya başladığı zamandan
bu yana çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil düşünce önem kazanmış ve
işletmeler yeşil yönetim uygulamalarını, yönetim hedeflerinin en önemli odak
noktası olarak görmeye başlamıştır. Bu gelişmenin getirdiği en büyük
değişiklik ise işletmelerde çalışanların yeşil farkındalıklarının artırılmasının
gerekliliğidir. İşte bu gerekliliğin sağlanabilmesi için insan kaynaklarının
çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyumlaştırılması gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Literatürde yeşil insan kaynakları yönetimi olarak kabul edilen ve
işletmelerin yeşil yönetim uygulamalarını sağlayabilmeleri için çevresel
sürdürülebilirlik kapsamında geliştirilen iş modellerini oluşturan yeşil İKY,
çalışanların yeşil farkındalıklarını artırmaya yönelik bir dizi modeller
getirmektedir.
Yeşil İKY, işletmenin yeşil farkındalığını yükseltebilmek amacıyla işe
alım noktasında etkin olmakta ve işletmeye yeni çalışan alınırken belirlenen
kriterlerin arasına yeşil farkındalığı yüksek ve örgütün sahip olduğu yeşil
işveren imajına katkı sağlayabilecek çalışanları işe alıp örgütün çevresel
sürdürülebilirliğine katkı sağlamış olmaktadır. Hali hazırla işletmede çalışmaya
devam eden bireyler için ise yeşil eğitimler ve yeşil geliştirme programları ile
çevresel

farkındalık,

atık

yönetimi,

çevre

ekonomisi

ve

çevresel

sürdürülebilirlik konularında gelişim sağlanmaktadır. Bu sayede işletmenin
geleceğe yönelik olarak hazırladıkları hedefler ve stratejiler bu çerçevede
gelişme

göstererek

yeşil

yönetim

stratejilerine

uygun

bir

gelişim

sağlanmaktadır.
Yeşil İKY, çalışanların performans, ödül ve ücret yönetimi kapsamında
da etkindir. Özellikle çalışanların performans kriterlerinde yeşil farkındalık,
çevresel sürdürülebilirlik ve buna benzer yeşil performans göstergeleri de
eklenerek yeşil gelişme gösteren çalışanlar ödüllendirilerek teşvik edilmelidir.
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Bu sayede çalışanların yeşil farkındalıklarındaki her gelişim ödüllendirilerek
daha yeşil bir işletme olma imkânı elde edilmiş olacaktır.
Yeşil işler ve yeşil işletmeler bünyelerinde sahip oldukları yeşil
yakalıların artırılması ile daha çevreci ve çevresel farkındalığı yüksek kurumlar
haline gelmektedir. Yeşil yakalı olarak tabir edilen ve işletme içerisinde
bulundukları konum itibariyle yeşil farkındalığı yüksek tutmak için çaba sarf
eden bireyler olarak kabul edilen çalışanlar, işletmelerin daha çevreci olmaları
için yeni bir vizyon geliştirerek geleceğe yönelik önemli bir katkı
sunmaktadırlar. Bu vizyon geliştirilirken bugün ve gelecek bir arada
düşünülmekte ve işletmenin ekonomik gelişiminin yanında çevresel
performansı da dikkate alınacaktır. Bu sayede hem ekonomik hem de çevresel
performans sağlanmış olacaktır. Bunu gerçekleştirebilen firmaların en önemli
rekabet gücü yeşil yakalı çalışanlardır.
Yeşil işletmelerin bir diğer önemli kavram olan yeşil iş-yaşam dengesi
ise stratejik insan kaynakları yönetimi kapsamında önemli bir yer tutan ve bu
kapsamda yeşil İKY’nin de büyük önem gösterdiği yenilikçi bir yaklaşımdır.
Yeşil iş-yaşam dengesi hem çalışanın hem de işletmenin kazandığı bir durumun
olduğunu ifade etmekte ve bu uygulamayı yapan firmaların kazan-kazan
formülasyonunu başardıklarını ifade etmektedir. Çalışanın çalışma hayatı ile
özel hayatı arasında kurduğu denge hem kendini hem de ailesini mutlu
etmektedir. Bu denge kurulurken yeşil hassasiyetin dikkate alınması ile yeşil
iş-yaşam dengesi oluşmaktadır.
Özellikle işletme içerisindeki örgüt kültürünün de yeşil örgüt kültürüne
dönüştürülebilmesi bu adımlardan geçmekte ve eğer bu sağlanmış olursa
hiyerarşik olarak bütün düzeylerdeki tüm çalışanların yeşil iklimden
etkilenerek daha çevreci ve sürdürülebilir işletmelerin önü açılmış olacaktır.
Yeşil örgüt kültürü, yeşil İKY sisteminin en önemli gelişmenin elde edilmesine
katkı sağlamaktadır.
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İşletmede yeşil İKY’nin başarılı bir strateji haline gelmesi için yeşil
çalışan katılımı ve yeşil çalışan güçlendirme ile çalışanların sürece dahil
edilmesi ve yeşil işlerin tüm çalışanların katılımı desteği ve bilgisi dahilinde
yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle çalışan katılımının sağlanması ile daha
şeffaf, daha sürdürülebilir ve gelişime açık bir yapı oluşturulmakta çalışanların
güçlendirilmesi ile de problemleri daha gerçekleşmeden ya da az hasarla
yerinde çözme fırsatları doğmaktadır.
İşletmelerin yeşil bir yapıya dönüşebilmesinde çalışanın önemi
büyüktür. Çalışanların yeşil farkındalık sahibi olmaları ve uygulamalarında
yeşil

hassasiyet

sergilemeleri

önemlidir.

Ancak

işletmelerin

bunu

gerçekleştirebilmeleri için yeşil düşünceye sahip bir lidere ihtiyacı vardır.
Liderlerin yeşil düşünce sahibi olması çalışanları etkilemektedir. Özellikle
dönüştürücü liderlik özelliklerini taşıyan bir liderin yeşil düşüncelere sahip
olması, çalışanların yeşil performansları üzerinde etkilidir. Yeşil dönüştürücü
liderler, yeşil ürün ve hizmetler, yeşil süreçler ve yeşil uygulamalar ile ilgili
yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadırlar (Chen & Chang, 2013).
Genel olarak yeşil İKY, işletmelere kaynak kullanımı, çevresel
sürdürülebilirlik ve ekolojik gelişme gibi katkıların yanında işletmelere önemli
bir rekabet avantajı kazandırmaktadır. İşletmelerin sahip oldukları en önemli
kaynak olan insan kaynaklarının rekabet avantajı oluşturması için çalışanların
kaliteli, eğitimli ve çevresel hassasiyete sahip olması önemlidir. Yeşil İKY,
çalışanların bu özelliklerinin önemine vurgu yaptığı için işletmeye önemli bir
değer ve rekabet avantajı oluşturmaktadır. Sağlanan bu rekabet avantajı
sürdürülebilirlik düşüncesinin doğal bir yansımasıdır. İşletmeler, yeşil İKY ile
kaliteli çalışanlara sahip olarak hem daha çevreci hem de daha karlı olacak
şekilde önemli finansal çıktılara da sahip olacaklardır.
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