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ÖNSÖZ 

Tüm örgütlerin amacı zaman ve kaynak israfı yapmadan kurumsal hedeflere 

varmaktır. Bu temel amaç etrafında faaliyetlerini sürdüren örgütler ellerindeki 

imkanları etkili kullanabilmek için birçok modern yönetim sisteminden yararlanmak 

zorundadır. Bu yönetim sistemleri farklı uygulama araçlarını içerse dahi özünde 

örgütsel performansı artırmaya hizmet etmektedir. Örgütsel kariyer yönetim sistemi; 

kurumların en önemli kaynaklarından olan işgücünün yönetimine ilişkin olan çalışma 

yaşamına başlama, ödüller, transfer, terfi, emeklilik, eğitim, performans 

değerlendirme gibi konularda alınacak olan rasyonel kararları içeren ve örgütün 

başarısında önemli bir yere sahip olan modern yönetim sistemlerindendir. Bu 

sistemin uygulandığı örgütlerde objektif kararların alınabilmesi kariyer yöneticilerine 

sunulacak verilerin niteliği ile ilgili olduğundan bilgi kaynaklarının geldiği sürecin 

özellikle performans yönetim sisteminin ayrıntılarıyla incelenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada Fırat Kalkınma Ajansındaki kariyer yönetim süreci 

incelenmekte ve bu sürece performans yönetim sisteminin etkileri araştırılmaktadır. 

Kalkınma ajansları; kurulmuş oldukları bölgelerde kalkınma ve büyüme hızının 

artmasını sağlayacak faaliyetler icra etme ve bölgedeki planlama çalışmalarının 

ulusal planlama çalışmalarına uygunluğunun sağlanmasında kurumlar arası 

koordinasyonu gerçekleştirme görevini üslenen örgütlerdir. Bu kurumların kuruluş 

kanunlarında belirtilen hedeflere ulaşabilmeleri ellerindeki kaynakları en yüksek 

performansta kullanmaları ile mümkündür. Bu çalışmada Fırat Kalkınma Ajansı 

kariyer yönetim sisteminde yaşanan sorunlar, bu sorunları aşmak için alınması 

gereken önlemler ve performans yönetim sisteminin ajansta uygulanan kariyer 

yönetim sistemine etkileri anlatılmaktadır.  
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olduğu desteklerden dolayı değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Aydın USTA’ya ve tez 
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ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER 

Gelecekte de var olmayı hedefleyen örgütler sadece bugün yaşanan 

değişimleri takip etmeye değil, gelecekte uygulanması gereken stratejileri de 

öngörerek faaliyet planı oluşturmaya ve örgütsel performanslarını rakip örgütlerden 

hep bir adım ilerde tutmaya özen göstermek zorundadır. Çağın gerekleriyle donanan 

bu kurumlar, sektörüne yön veren olma hedefine varmak için, nitelikli kaynağa 

ihtiyaç duymaktadır. Nitelikli personele sahip olmak ve bu personelin başka 

örgütlerce transferine engel olmak da personele sağlanan imkanlarla orantılıdır. 

Personele sunulan imkanlar ise kariyer yönetimi uygulamaları ile 

şekillendirilmektedir. Örgütsel başarının önemli bir gereği haline gelen kariyer 

yönetimi uygulamaları, tüm sektörlerde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında 

da ana motivasyon aracı haline gelmiştir.  

Küreselleşmeyle birlikte yaşanan yoğun rekabet ortamında örgütsel 

performansı en üst düzeye çıkarmak için, kurumların geleceğe dönük stratejiler 

geliştirmesi ve çalışanlarını da bu stratejilere ve hedeflere odaklaması büyük önem 

taşımaktadır. Kurumun amacını gerçekleştirme ya da görevini yerine getirme başarısı 

olarak tanımlanan örgütsel performans, paydaşların beklentilerinin karşılaması ile 

ilgili olduğundan, örgütsel imajı da doğrudan etkilemektedir. Kurumsal performans; 
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sadece örgütün imajını değil, kurumun stratejilerini, insan kaynaklarını, üretim, 

pazarlama, destek ve tedarik gibi birçok değişkeni de içerisine almakta ve bu 

değişkenleri hem etkilemekte hem de onlardan etkilenmektedir. 

Bu araştırmada, performans yönetim sisteminin kariyer yönetimi üzerindeki 

etkileri incelenmekte, kurumların performans yönetim sisteminden elde ettikleri 

verileri kariyer yönetim sürecinde nasıl kullanabilecekleri anlatılmaktadır. 

Çalışmanın araştırma alanı olarak Türkiye’nin en genç kurumlarından olan 

kalkınma ajansları seçilmiştir. Bu araştırma ile Fırat Kalkınma Ajansının kariyer 

yönetim sistemi teorik ve ampirik araştırma yaklaşımı kullanılarak incelenmekte, 

elde edilen veriler analitik çözümleme tekniği ile değerlendirilerek ajanslarda kariyer 

yönetim sürecinde yaşanan sorunlar tespit edilmekte ve bu sorunlara ilişkin çözüm 

önerileri sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Örgütsel Kariyer Yönetimi, Performans, 

Performans Yönetimi Sistemi, Kalkınma Ajansı 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

Organizations, planning to exist in future, must not only to follow the trends 

and adapt to changes, but also foresee the future strategies, create action plans 

accordingly and keep their organizational performance higher than their competitors. 

These organizations require qualified factors in order to become pioneering 

organization in the sector. Recruiting and keeping qualified workers is depended on 

compensation programs and benefits offered. The compensations programs of 

organizations can be developed by career management systems. Career management 

systems become one of key factors for organizational success and useful motivation 

component in public sector as well as private sector.  

As globalization intensifies competition, it is vital for organizations to 

maximize organizational performance, develop strategies of future and for workers to 

focus on these strategies and get engaged to the goals. Besides, organizational 

performance, defined as actual output or results of an organization as measured 

against its intended outputs, have a direct effects on organizational image. In 

addition, it also comprises various variables such as organizational strategies, human 

http://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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resources management, production, marketing, support services and sourcing. 

Organizational performances and these variables bilaterally affect each other.     

This study examines effects of performance management system on career 

management and how performance management systems’ outputs can be utilized 

during career management process.  

Regional development agencies which are young institutions in Turkey are 

selected as application area. Career management system of Fırat Development 

agency is examined through observations, interviews and secondary data analysis. In 

order to define problems and solutions of career management process, the outputs of 

the examination are assessed by using analytic analysis method. 

Key words: Career, Organizational Career Management, Performance, 

Performance Management System, Development Agency. 
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PPKB : Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi 

PYB : Program Yönetim Birimi 
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 BİRİNCİ KESİM  

ARAŞTIRMA HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

Bu bölümde, araştırma konusunu tanıtıcı özet bilgiler yer almakta, araştırmanın 

konusu, denenceleri, amacı, yöntemi ve sunuş sırası sunulmaktadır. 

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, DENENCELERİ, AMACI,    

YÖNTEMİ VE SUNUŞ SIRASI 

Bu bölümde araştırmanın önemi, denenceleri, amacı ve yöntemi hakkında 

açıklamalar yer almaktadır. 

1.1. Araştırmanın Konusu ve Önemi 

Örgüt girdileri arasında önemli bir yer teşkil eden insan kaynağı,  değişimin 

sürekliliği gerçeği ile yüz yüze kalan çalışma hayatında, rekabet gücünü belirleyen 

en mühim faktörlerden olmuştur. Bu kaynağın çeşitli bilimsel verilerden yararlanarak 

planlanması, bu gücün etkililiğini belirlemekte ve gösterge görevi üslenmektedir. 

Böylesi bir süreçte gösterge niteliği kazanan ve 1970’li yıllarda gündeme gelen, 

günümüzde de günceliğini artırarak koruyan, rekabet gücünü besleyen kariyer 

yönetimi kavramı hem bireysel hem de örgütsel açıdan büyük önem kazanmaya 

başlamıştır. Çünkü birey ve örgütlerin yaşamlarında üslenmiş oldukları her rol onlara 

farklı kariyer haritaları çıkarmış ve çalışma yaşamındaki en üst hedef olan başarı, bu 

kariyer haritaların ürünü haline gelmiştir. Özetle, her başarı, bireysel ve kurumsal 

kariyer planlarının doğru çizilmesiyle ilintilendirilmektedir. 

Örgütlerin kariyer yönetimini objektif kriterlerle şekillendirmesi ancak iyi 

kurulmuş bir veri ağı ile mümkün olmaktadır. Dolayısı ile tüm kurumların kariyer 

yönetim sürecine yön veren sistemin girdilerini objektif kriterle belirlemesi 

gerekmektedir. Bu objektif veriler modern yönetim sistemlerinden bir olan 

performans yönetim sisteminden faydalanılarak elde edilebilir mi sorusunun cevabını 

önemli kılmaktadır. Çalışmada araştırma örneği olan Fırat Kalkınma Ajansı’ndan 

hareketle bu sorunun cevabı aranmaktadır. 
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Türk kamu yönetimine bölgesel düzeyde yeni bir tüzel kişilik kazandıran ve 

1980 yılından itibaren yaygınlaşan liberal ve küreselci kalkınma anlayışın meyvesi 

olan ve gündemimize AB müktesebatının da etkisi ile giren kalkınma ajansları, yerel 

aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturmak, yerel kaynakları harekete 

geçirmek ve yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artırmak amacı ile kurulan 

önemli örgütlerdendir. Kuruluş gerekçelerindeki bu önemli vazifeleri yerine 

getirmesi arzu edilen ajanslarda personelin kariyerlerine yön vermek hiç şüphesiz 

örgütün başarısını etkilemektedir. 

Bu araştırmada performans yönetim sisteminin kurumsal kariyer yönetimi 

üzerindeki etkileri incelenmekte, Fırat Kalkınma Ajansında performans yönetim 

sisteminin kullanımına ilişkin mevcut durum analiz edilmekte, ajanslarda 

uygulanabilecek bir performans yönetim modeli oluşturulmakta ve bu modelin 

uygulanması halinde elde edilecek verilerin örgütsel kariyer yönetimine etkisi 

açıklanmaktadır. 

1.2. Araştırmanın Denenceleri 

Bu araştırma aşağıdaki denenceler temelinde hazırlanmıştır. 

Denence-1: Kariyer yönetim sisteminin önemli görevlerinden bir olan eğitim 

ihtiyacının belirlenmesinde, performans yönetim sistemi sonucu elde edilen verilerin 

kullanılması Fırat Kalkınma Ajansı personelinin örgütsel ihtiyaçlara uygun şekilde 

kendini geliştirmesini sağlamaktadır. 

Denence-2: Performans yönetim sistemi hem Fırat Kalkınma Ajansı’nın hem 

de bu örgütte çalışan personelin güçlü ve zayıf yönlerinin tespitinde etkili rol 

üslenerek, kurumsal ve bireysel başarı karnesinin oluşumunu sağlamakta; bu durum 

da Ajans personelinin motivasyonunu artırmaktadır. 

Denence-3: Fırat Kalkınma Ajansında performans yönetim sisteminin kariyer 

yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesi, bu örgütte yaşanan kariyer durağanlığı 

sorununu azaltarak kurumun başarısının artmasına katkı sunmaktadır. 
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1.3. Araştırmanın Amacı 

Geçerli ve güvenilir performans değerlendirmeleri, insan kaynakları 

yönetiminin hedefleri açısından olmazsa olmazlardandır. Kimin terfi etmesi 

gerektiği, kimin eğitim ve gelişmeye ihtiyaç duyduğu, ne zaman ve hangi durumda 

kimlerin işten çıkarılması gerektiği gibi sorulara cevap bularak örgütün geleceğine 

yön verme isteği tüm kurumlarda üzerinde hassasiyetle durulan konulardan biridir. 

Güvenilir bir performans değerlendirme sistemi, kurumların hedefleri ile bireysel 

hedefler arasındaki etkileşim ve uyumu artırmakta; böylece birey ile yönetici 

arasında etkili bir bilgi akış trafiğinin oluşmasını sağlamaktadır.  

Bu bilgi akışı içerisinde örgütsel kariyer yönetiminin girdileri olan kurumsal 

performans yönetim sistemi verileri ile bireylerin temel ihtiyaçları doğrultusunda 

ortaya koyduğu kendi hedefleri ve çalıştığı örgütün geleceğe dönük hedefleri 

arasında eşgüdümü sağlayıcı bilgileri ortaya çıkarmak, çalışanın motivasyonunun 

artırılmasına dönük bir kariyer yönetim sistemi oluşturmasıyla ilgili önerilerde 

bulunmak ve günümüzde yaşanan kariyer yönetimi sorunlarına ilişkin tespitler 

yapmak bu çalışmanın önemli amaçları arasında yer almaktadır. Bu noktadan 

hareketle, bu çalışmanın amacı araştırma örneği olan Fırat Kalkınma Ajansı temel 

alınarak, kalkınma ajanslarında performans yönetim sisteminin örgütün kariyer 

yönetimi üzerindeki etkilerini açıklamak; böylece kurumların stratejik amaçlarına 

varma sürelerini kısaltmaktır. 

1.4. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada yaklaşım olarak ampirik ve teorik araştırma yaklaşımları 

birlikte benimsenmiştir. Bu anlamda gerekli bilimsel verilere ulaşmak için dolaylı 

araştırma yöntemi ve alan araştırması yönteminden yararlanılmıştır.  

1.5. Bilgi Derleme ve İşleme Araçları 

Araştırma sürecinde bilgi derleme yöntemi belgeye dayalı arşiv kaynak tarama 

yöntemidir. Elde edilen veriler analitik çözümleme tekniği ile değerlendirilerek 

çalışmaya katkı sunmaktadır.  
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Çalışmada konu ile ilgili hem yerli hem de yabancı araştırmacıların yazdığı 

kitaplar ve makaleler incelenerek, internet sayfaları taranmış ve daha önce yapılmış 

olan araştırmalar amaca hizmet edecek şekilde değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 

yerli ve yabancı yazılı eserler taranmış; konu ile ilgili modeller irdelenmiştir. Bu 

modellerden Kaplan ve Norton’un Dengeli Sonuç Kartı Modeli benimsenmiş ve 

yapılan alan araştırmasının sonucu bu model çerçevesinde ortaya konulmuştur.  

1.6. İşlevsel Kavram Tanımları 

Kariyer: Bireyin ve örgütün iş yaşamı boyunca izlemesi gereken bir dizi 

faaliyet yolu veya yaşam süreci için de bulunduğu pozisyonların tümü olarak 

nitelendirilmektedir. Kariyer hem örgütün birey üzerindeki etkilerini hem de bireyin 

kendi iş yaşamını planlaması ve bu planının denetiminde söz sahibi olmasını içeren 

bir kavramın terimleşmiş halidir (Varol, 2001: 6). 

Kariyer Yönetimi:  Birey ve örgütün değerleri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf 

özellikleri hakkında bilgi toplanması (kariyer keşfi), kariyer hedefi belirlenmesi ve 

kariyer hedeflerini gerçekleştirme olasılığını artıran kariyer stratejilerinin 

netleştirilmesini içeren, örgütsel ve bireysel yönleri aynı anda içerisinde barındıran, 

çok fonksiyonlu bir süreci ifade etmektedir (Odabaşı, 2008: 142). 

  Performans: Genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkililik neticesinde 

elde edilen sonucun nicel ya da niteliksel özelliklerinin belirlenmesidir (Bilgin, 2004: 

13).  

Performans Değerleme: Belirli bir görev ve iş tanımı çerçevesinde, bireyin bu 

iş ve görev tanımını ne düzeyde gerçekleştirdiğinin belirlenmesi çabası ve çalışanın 

tanımlanmış olan görevlerini belirli zaman dilimi içerisinde gerçekleştirme düzeyinin 

analizidir (Sabuncuoğlu, 2000: 159 ). 

Kariyer Planlaması: Kişisel yeteneklerin gelecekte nasıl kullanılması 

gerektiğini ortaya koyan planlama sürecidir. Kariyer planlamanın en temel amacı 

bireylerin edindikleri bilgi birikimi ile geleceklerini kontrol edebilme yeteneklerinin 

geliştirilmesidir (Aytaç, 2005: 25). 
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Kariyer Geliştirme: Kariyer geliştirme, çalışanın belirlediği kariyer sürecine 

örgütün sağlıklı bir biçimde uyum göstermesi ve bu yolla personelin yeterlilik ve 

kendine saygı ihtiyaçlarının tatminine katkı sağlayan kariyer basamaklarının 

planlanması süreci olarak tanımlanabilir (Aytaç, 2005: 32). 

Kariyer Yolu: Kişisel gelişme veya kariyer tatmini hakkındaki duyguların ve 

sübjektiflikten uzak zincirleme iş tecrübelerinin objektif olarak belirlenmesi ve ya 

bireye arzu ettiği kariyer amaçlarına ulaşması için yol gösteren iş pozisyonlarının bir 

dizisi olarak tanımlanabilmektedir (Erdoğmuş, 2003: 11). 

Kariyer Durağanlığı: Bireyin kariyer yaşamında oluşan duraksamaları ifade 

etmektedir. Durağanlık dönemleri bazen, bireyin kariyeri ile ilgili özelliklerini 

geliştirme, aile-iş ilişkilerini düzene koyma ve gelecekteki çalışmaları için fiziksel ve 

psikolojik enerji toplama yönünde yararlı olabilmektedir (Uzunbacak, 2004: 10). 

Kariyer Hareketliliği: Bireyin kariyeri ile ilgili olarak farklı örgütlerde 

çalışması ya da aynı örgütte farklı düzeylerde görev yapması anlamına gelmektedir 

(Varol, 2001: 35). 

Performans Yönetimi:  Örgütü istenen amaçlara yöneltme amacıyla, örgütün 

mevcut veya geleceğe ilişkin durumlarıyla ilgili bilgi toplama, bunları karşılaştırma 

ve performansın sürekli gelişimini sağlayacak yeni düzenleme ve etkinlikleri 

başlatma ve sürdürme görevlerini yüklenen bir yönetim sürecidir (Başat, 2010: 20). 

Anında Geri Bildirim: Çalışanın herhangi bir aktivitesi sonucunda hemen 

yapılan bildirimdir. Anında geri bildirim sistemi ile eksiklikleri tespit edilen bireyin 

almış olduğu verileri kullanarak meslek performansını artırması hedeflenmektedir 

(Erdoğmuş, 2003: 18). 

Amaçlara Göre Yönetim: Üst yöneticilerin hedefleri alt yöneticilerle birlikte 

belirlemesi ve her birimin görev alanı ile kendilerinden beklenen sonuçlara göre 

sorumluluklarının saptanması sürecidir (Şimşek, 2007: 266). 
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1.7. Araştırmanın Sunuş Sırası 

Modern yönetim sistemlerinden biri olan performans yönetiminin kariyer 

yönetim sistemi üzerindeki etkilerini açıklama amacı ile yapılan araştırma beş 

bölümden oluşmakta olup birinci bölümde; çalışmanın konusu, amacı, kullanılan 

yöntem ve konunun içeriği hakkında bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde ise; 

performans yönetimi kavramı ile ilgili açıklamalar ve tanımlamalara yer verilmekte; 

performans yönetim sisteminin amaç ve faydaları ayrıntılarıyla incelenmekte; bu 

sistemin işleyiş süreci hakkında bilgiler sunulduktan sonra kariyer yönetimi kavramı 

ile ilgili açıklamalar ve tanımlamalara yer verilmektedir. Daha sonra bireysel ve 

örgütsel kariyer yönetimi ile ilgili bilgiler verilmekte ve örgütsel kariyer yönetiminin 

faydaları ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Üçüncü bölümde performans 

yönetiminin kariyer yönetimine etkileri ile ilgili araştırma sonuçları sunulmaktadır.  

Dördüncü kısımda ise performans yönetiminin kariyer yönetim sürecine etkisine 

yönelik kalkınma ajansları örneğinin amacı, kapsamı, sınırları, yöntemi, uygulama 

sonucu elde edilen bulgular ve bu bulguların araştırmanın amacı kapsamında 

yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Beşinci bölüm olan sonuç 

bölümünde ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır.  
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İKİNCİ KESİM 

PERFORMANS YÖNETIMI VE KURUMSAL KARIYER YÖNETIMI 

Araştırmanın bu kesiminde performans ve kariyer kavramı açıklanmakta, 

performans yönetimi aşamaları ile kariyer yönetiminin safhalarına değinildikten 

sonra, bu iki modern yönetim şekli arasındaki bağa yönelik bilgiler sunulmaktadır. 

2. PERFORMANS YÖNETİMİ 

Hızla gelişen yönetim anlayışında kurum ve kuruluşların sahip oldukları tüm 

kaynakları etkili ve tam kullanması en önemli yönetim politikası haline gelmiştir. 

Başarının temel şartı haline gelen kaynak israfının önüne geçmek için konuyla ilgili 

birçok teknik ve yöntem üretilmiştir. Değişen ve gelişen yönetim sistemleri vatandaş 

odaklı, etkili ve verimli hizmetin anlayışının kamu yönetimine hakim olmasını 

sağlamıştır. Sadece gerekli durumda vergisini ödeyen vatandaş yerine, verdiği 

verginin nasıl kullanıldığını sorgulayan vatandaş modeli de yönetimin bir parçası 

haline gelmiştir. Bu bölümde araştırmanın kapsamı dikkate alınarak modern yönetim 

tekniklerinden biri olan, verdiği verginin nerelerde kullanıldığını sorgulayan 

vatandaşı müşteri olarak nitelendiren, performans yönetimi ile ilgili açıklamalar 

yapılmaktadır. 

2.1. Performans Kavramı ve Bileşenleri 

Performans kelimesi, İngilizce kökenli bir kelime olup dilimize ‘icra etme, ifa 

etme, yapma,’ olarak tercüme edilmiş ve zaman zaman ‘başarı, başarmak’ kavramları 

ile özdeşleştirilmiştir. Dolayısıyla performans kavramı yapılan işte elde edilen 

başarının ölçüsü olarak kullanılabilmektedir. Dilimize iş başarımı diye 

çevirebileceğimiz performans kavramı hem planlama hem de denetim kavramlarını 

kapsayan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır (Neely vd., 2005: 1228). Kelime 

anlamı itibariyle analizi yapılan performans kavramı örgütsel bakış açısıyla 

değerlendirildiğinde tam bir tanımlama yapma imkanı bulunmamaktadır. Örgütsel 

performans kavramına ilişkin araştırmalar incelendiğinde yapılan tanımların 
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performansın boyutlarına odaklandığı ve her tanımın farklı bir boyuta vurgu yaptığı 

görülmektedir. Soyut olan performans kavramını somut hale getirmek amacıyla bu 

kavrama ilişkin boyutlara değinmek gerekmektedir.  

Performans kavramının en önemli bileşenleri etkililik, etkenlik, kalite, 

verimlilik, çalışma yaşamının kalitesi, yenilikçilik, karlılık ve bütçeye uygunluktur. 

Etkililik amaçlara yönelik bir tanım olup varılan sonucun analizidir yani amacın 

gerçekleştirilme düzeyidir. Etkililik hem içsel hem de dışsal potansiyel dikkate 

alınarak belirlenen amacın gerçekleşme düzeyidir. Etkenlik ise eldeki girdilerin ne 

kadarı kullanılarak ne kadarlık bir çıktının elde edildiğinin analizi olup işlerin doğru 

yapılıp yapılmadığına, kaynakların iyi kullanılıp kullanılmadığına odaklanan bir 

ölçüttür. Kalite ise çıktıyı müşteri beklentileri ve çıktı oluşum sürecini de üretim 

standartları ile değerlendirmenin önemine vurgu yapan bir ölçüt olarak performansın 

önemli bir boyutunu oluşturur. Verimlilik ise, kaliteden ödün vermeden en az kaynak 

(maliyet) ile en çok çıktıyı (kazancı) elde etme başarısıdır. Çalışma yaşamını 

etkileyen psikolojik, sosyolojik, kültürel, fiziksel ve ekonomik koşulların önemi ise 

çalışma yaşamının kalitesi kriteri ile performans kavramına farklı bir boyut 

katmaktadır. Bu kriter insan kaynaklarının yönetimi konusunda örgütsel performansı 

değerlendirirken kullanılan ana norm olmaktadır. Yenilik uzun dönemli bir 

performans göstergesidir. Yenilik, değişim, farkındalık ve farklılık, gelişme ve risk 

alma kavramları ile bütünleşmiş bir performans göstergesi olup örgüt çalışmaları bu 

kıstaslarla değerlendirilerek performansın önemli bir boyutu resmedilmektedir. 

Karlılık ve bütçeye uygunluk ise performans kavramının finansal boyutunu 

oluşturmakta olup çıktıların örgüt tarafından yapılmış finansal planlara uygunluğunu 

mercek altına almakta kullanılan kriterdir (Brown vd, 2001: 310).   

Kurumsal açıdan performans yukarıda açıklanan tüm boyutlar kullanılarak 

kurumun misyon ve vizyonunu gerçekleştirmedeki başarı düzeyi olarak 

nitelendirilebilir.  Yani performans kavramı bir işi yapan bireyin, bir grubun veya 

örgütün, o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildiği, başka bir 

ifadeyle, neyi başarabildiğinin nitel ve nicel ifadesidir. 
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Başarıda en kapsamlı kriterlerden biri olan performans kavramı üretilen çıktı 

ile olduğu kadar girdi ile de ilişkili olup ne sadece az maliyete ne de sadece kaliteli 

ürüne ve ya hizmete odaklanmakta; aynı faaliyet alanı içerisinde bulunan diğer 

kurumları da dikkate alarak en iyi ürün ve hizmeti rakiplerinden ucuza üretme, bu 

üretimi yaparken yenilikçi ruhunu kaybetmeden çalışan ve müşteri memnuniyetine 

odaklanmış bir sistemin var olması idealiyle yapılan analizin adıdır (Bourne vd., 

2003: 5-6). Kurumların bugünün üretimini gerçekleştirme ile yarının yol haritasını 

yani stratejilerini belirleme noktasında en büyük destekçileri olan potansiyel 

performans ile fili performans arasındaki farkı en az indirgemeyi amaçlayan sürecin 

kavramsal ifadesi ise performans yönetim sistemidir.  

2.2. Performans Yönetim Sisteminin Özellikleri 

Performans yönetimi günümüzde çok sık kullanılan bir kavram olmakla 

birlikte tam anlamıyla bir tanımsal birlikteliğin sağlandığı söylenemez. Bazı 

araştırmacılar bu kavramı hedeflere göre yönetimle ilişkilendirirken; birçok 

araştırmacı da personelin değerlendirilmesi ile ilişkilendirmektedir. Hâlbuki 

performans yönetiminin daha geniş bir faaliyet alanı bulunmaktadır. Bu sebeple 

performans yönetiminin faaliyet alanını dikkate alarak tanımlamak en doğru 

kavramsallaştırma olmaktadır.  Performans yönetimi, kurumsal amaçlara ulaşabilmek 

için eldeki kaynakların sunacakları katkı derecelerinin arttırılacak biçimde 

yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecidir (Başat, 2010: 20).  

Performans yönetimi, kurumu planlanan hedefe ulaştırmak için hali hazır 

durumuna ve ilerde olması istenen duruma yönelik bilgi toplama, bunları 

karşılaştırma ve potansiyel ile fiili performansın sürekli ilerlemesini sağlayacak yeni 

ve gerekli etkililikleri başlatma ve bu faaliyetleri sürdürme görevlerini yüklenen bir 

yönetim sürecidir. Dolayısıyla performans yönetiminde tüm unsurlar beşeri ve 

ekonomik boyutu ile dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin 

ortak noktası kurumsal başarıya katkıyı artırma yollarını aramak ve üretilen 

stratejileri hayata geçirecek sayısal verilere dayalı hedefler koymaktır (Elitaş ve 

Ağca, 2006: 347). Yani performans yönetim sistemi statik anlamda bir değerleme 

faaliyeti değil dinamik anlamda kurumsal başarıya ulaşamama sorunlarına çözüm 
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üretme çabalarını da içeren çok geniş bir kavramdır. Bu çabalar genel olarak stratejik 

performans hedeflerini belirleme, performansı ölçme, ölçüm sonucu elde edilen 

verileri toplama, bu verileri analiz ederek gözden geçirme ve raporlama, ardından bu 

verilerden yararlanarak kurumsal performansı geliştirme iş ve işlemlerini kapsar 

niteliktedir. 

Yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişim ve yönetim yani yönetişim sürecine 

odaklanan performans yönetim sistemi var olan kaynakların çalışanlarca hedefe 

yönelik kullanımını kolaylaştıran sürecin oluşumunu da sağlar. Yüksek motivasyonlu 

çalışanların kuruma kazandırılmasından, motivasyonun devamına kadar ki tüm 

süreçte etkili olan bu sistem yöneticinin çalışana uyguladığı bir sistemden ziyade 

kurumun çalışanından yöneticisine kabul görmüş bir uygulamalar zinciridir. Sadece 

düşük performans sonuçları sebebiyle devreye giren ya da yılda bir iki kez 

doldurulan formlardan ibaret bir sistem olmayıp kurum performansının planlandığı, 

yönetildiği, adil, tam ve doğru olarak değerlendirildiği bir sistemdir (Coşkun, 2006: 

2). Kurumda karşılıklı beklentilerin belirlenmesi ve görüş birliğine varılmasını amaç 

edinen bu sistem verimli, etkili ve ekonomik olmaya odaklanmış kurum ve 

kuruluşlara yön gösterici nitelik arz etmektedir. 

Çalışanların sadece birer robot olarak görüldüğü sistemlerde yaşanan 

aksiliklerin birçoğunu ortadan kaldıran performans yönetim sistemi, çalışanın kendi 

performansını belirleyen en önemli unsur olduğunu dikkate alan, çalışana 

performansını yönetmesini sağlayacak oto kontrol sistemini kuran, böylece sadece 

yönetici egemenliğinde hareket eden çalışan kalıbını kırmanın gerekliliğine vurgu 

yapan yönetsel bir faaliyettir (Maraşlı ve Vargün, 2011: 40). Yani kurumsal 

performans ve bireysel performansın artırılmasında hem yöneticiler hem de 

çalışanlar ortak sorumluluk yüklenmekte böylece çalışanlara kendini gerçekleştirme 

fırsatı verilerek hedefe varmada motivasyonun gücü kullanılmaktadır. Bu sistem 

kurumların bireylerden beklentilerinin gerçekleşmesini kurumun bireylerin kabul 

edilebilir beklentilerini gerçekleştirmesine bağlayarak hem kurumu hem de bireyi 

aktive etmektedir. 
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Performans yönetim süreci girdi  süreç  çıktı dizgesinin sonuçlarını 

değerlendirerek hem girdi hem süreç dolayısıyla hem de çıktıda olumlu değişiklikler 

oluşturan bir hedefe odaklanmıştır.  Bilgi, beceri, hammadde vb. unsurlardan oluşan 

girdinin görevin ve/veya üretimin yerine getirildiği süreçten geçerek mal veya hizmet 

çıktısına dönüşürken yaşadığı evrim ve bunun sonuçları performans yönetim 

sisteminin faaliyet alanını oluşturmaktadır. Bu faaliyet alanında performans ölçüm 

sistemleri aracılığı ile verileri toplayan sistem, bireyin, ekibin, birimin ve tümüyle 

kurumun performansını değerlendirmektedir. Değerlendirme sonucunda elde 

edilenlerle daha iyiye varma hedefine yönelik sürekli değişim ve gelişimin 

amaçlandığı bu sistemde ölçülebilir somut stratejik planlara ihtiyaç duyulmaktadır 

(Usta, 2012: 108-109). 

Kamu kurum ve kuruluşlarında performans yönetimi 20. Yüzyılın başlarından 

itibaren performans ölçümü ile kendini hissettirmiş, II. Dünya Savaşından sonra 

ölçüm sisteminde yaşanan teknik gelişimlerle birlikte sıklıkla kullanılır hale 

gelmiştir. Kurumlarda performans yönetim sistemi, kurumsal stratejileri doğru 

belirleme amacı ile tüm çalışanların hedeflerinin dikkate alınabileceği bir iletişim ağı 

oluşturmak amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca bu sistem çalışanların performansının 

artırılmasına yardımcı olmakta neyin, nasıl başarılabileceğinin yolunu göstererek 

kurumsal performansı artırmaktadır. Sistem birey, birim ve dolayısı ile kurum 

bazında üstlenilmesi gereken görev ve sorumlulukların sınırlarını netleştirerek 

yaşanan tüm süreçlerle ilgili geri bildirim kanallarını inşa etmektedir. (Ağca ve 

Tunçer, 2006: 176) Bu ve yukarıda sayılan diğer özellikler dikkate alındığı zaman 

özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet kalitesinin artırılması noktasında kilit 

faktör görevi üslenen bu sistemin işlerliğinin ancak ölçülebilir hedeflerin konması ile 

mümkün olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Kamu kurum ve kuruluşlara önemli katkılar sunan bu sistemin başarıya 

ulaşması için yöneticiye birçok görev düşmektedir. Yöneticiler kurumun alt 

birimlerini de içeren kurumsal amacı geniş katılım ilkesini gözeterek ince 

detaylarıyla ve paydaşların katılımı ile belirlemeli ve belirlenen amacın çalışanlarca 

benimsenmesi için gerekli çalışmaları yapmalıdır. Ayrıca performans ölçüm sonucu 

elde edilen datalarla işleyen veri akışının hayati önem kazandığı bu sistemin 
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güncelliğini koruyarak işlerliğini devam ettirmesi güvenilir ve tam zamanlı işleyen 

iletişim ağına bağlıdır. Bu iletişim ağını kurmak yöneticinin asli görevleri 

arasındadır. İletişim sisteminden bilgi havuzuna aktarılan verilerin anlam ifade 

etmesi ise performans geliştirme tekniklerinin uygulanabilirliğini sağlayacak uzman 

personel ve ekibin varlığı ile mümkün olabilmektedir (Aydın ve Demir, 2007: 5). 

Dolayısı ile sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan yenidünya düzeninde hep daha 

iyiye varma hedefini gerçekleştirebilme düzeyi bunu sağlayabilecek niteliklere haiz 

personelin geliştirilmesi ile doğru orantılı olmaktadır.  

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda performans yönetiminin; kurumlarda birim, 

grup ve tüm çalışanların hedefleri ile kurumsal vizyon arasındaki uyumu sağlayan, 

kullanılan ölçüm sistemi dikkate alınarak hizmet içi eğitim, teşvik sistemi gibi 

araçları etkili olarak kullanan, kurumsal politikalarla ilgili stratejiler üreterek iletişim, 

yönlendirme ve yol gösterme fonksiyonlarını yerine getiren, süreç içerisindeki 

işlemler sonucu elde ettiği verileri geribildirim sistemi aracılığı ile kullanarak 

bireysel ve kurumsal kariyer yönetim sürecini etkili kılan çalışmalar bütünü olduğu 

söylenebilir (DPT, 2006a: 9). Ayrıca kıt kurumsal kaynakların etkili kullanılması için 

oluşturulması gereken sistemin yapılandırılmış hali olan performans yönetiminin 

bireysel performans değerlemesinden çok daha geniş ve onu kapsayan bir süreç 

olduğu anlaşılmaktadır. Yani sadece kurumdaki personeli değil tüm süreci inceleyen 

değerleme yöntemidir.  

Bu sistem aşağıdaki aşamalardan oluşan çok boyutlu bir yönetim anlayışıdır 

(Usta, 2010: 60-63): 

 Örgütün yapmak istediklerini belirlemek, 

 Örgütteki mevcut durumu analiz etmek, 

 Örgütün başlangıçta belirlediği hedefe varmasına yardımcı olacak 

stratejileri belirlemek ve planlar yapmak, 

 Performans gelişimi ile ilgili girişimler tasarlamak, geliştirmek ve 

uygulamak, 

 Hedefe doğru yoldan gidilip gidilmediğini belirleyecek ölçüm ve 

değerlendirme sistemini tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak, 
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 Elde edilen sonuçları kullanarak performans düzeyini sürekli artırmayı 

sağlayacak ödüllendirici ve motivasyonu artırıcı bir sistem tasarlamak, 

geliştirmek ve uygulamak. 

2.3. Performans Yönetim Sisteminin Amaçları 

Performans yönetimi; kurum, birim,  grup ve çalışanların daha etkili hale 

gelmesini amaç edinen bir sistemdir.  Bu sistem kurumsal hedefe katkısı olması 

gereken tüm bileşenlerin bilgi, beceri ve potansiyellerini artırmaya yönelik plan ve 

programların hazırlanmasına büyük önem vermektedir. Yani tüm kurumun 

performansını sürekli denetim altında tutarak var olan aksaklıkları ortadan 

kaldırmayı konu edinmektedir. Öğrenerek gelişme üzerine odaklanan sistemde 

bireysel potansiyelin kurumsal hedeflerle bütünleştirilmesi büyük önem arz 

etmektedir (Kaplan ve Norton, 1999: 40). 

Performans yönetim sistemi yöneticilerle çalışanlar ve hizmetten yararlananlar 

arasında geri bildirime dayalı iletişim ağının kurulmasını, kurumsal performansın 

artırılması için bu iletişim ağından gelen verilerin değerlendirilmesini böylece hem 

yöneticinin hem de çalışanın aynı amaca hizmet etmesini hedefler. Bu sistemin temel 

amaçları arasında kurumsal ve bireysel ölçekte güçlü ve zayıf yanları belirlemek,  

güçlü olan yanların muhafazasını, zayıf olan kesimlerin ise motivasyonel araçlar ve 

eğitsel stratejiler geliştirerek güçlendirilmesini sağlamak yer almaktadır.  İstenen 

sonuçlarla fiili durumun karşılaştırılarak geri bildirim sistemi ile konuyla ilgili önlem 

alması gereken birim ve bireylere verilerin aktarılmasını, istenen performans 

ölçütleri netleştirilerek ilgili birim ve bireylere tam zamanında uygulanmasını da bu 

sistem hedeflemektedir (DPT, 2006a: 8). İç müşteri sisteminin kullanımının 

yaygınlaştırılarak her birimde kullanılması, kurum ve çalışanlarının bir bütün olarak 

ele alınmasının gerekliliğinin benimsenmesi, başarının tek şartının kurumun tüm 

parçalarının etkili kullanımı ile mümkün olacağı bilinci ile organizasyonların 

yönetilmesi ve bu gelişim hedefinin kalıcılaştırılması sistemin vaz geçemeyeceği 

amacıdır.  
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2.4. Performans Yönetim Sisteminin Aşamaları 

Her ne kadar tüm kurumların kendine has yapı ve süreçleri olsa da performans 

yönetim sistemini uygulayan kurumların genel olarak izlemesi gereken aşamalar şu 

şekilde sistematize edilebilir: 

Durum Analizi ve Planlama: Performans yönetim sistemi kurumların 

stratejilerinin ve amaçlarının, performansları ile uyumlu hale gelmesini hedef edinen 

bir süreç olduğundan ilk yapılması gereken şey performans yönetim sisteminde 

kullanılacak olan strateji ve amaçların belirlenmesidir. Bu strateji ve amaçlar ilk 

aşamada kurumun elindeki kaynakların ve fiili durumunun tespiti ile mümkün 

olmaktadır. Potansiyelinin farkında olmayan kurumların yapacakları stratejik planlar 

kurulan hayalden öteye gidememektedir (Usta, 2010: 42-54).  

Durum analizi yapıldıktan sonra ise bu duruma uygun hedefler konmalıdır. 

Çünkü performans yönetim sistemi ancak ve ancak tüm birim, grup ve takımların 

performanslarının hangi kriterlere göre değerlendirileceğinin, onlardan neler 

istendiğinin, çalışanların da kurumdan neler beklediğinin ve hedeflerin neler 

odluğunun önceden belirli olduğu bir sistemde uygulama alanı bulabilir. Kendisinden 

ne beklendiğini ve kurumsal hedefleri tam olarak bilmeyen bir birimin ve bireyin 

performansının kurumsal hedeflere uyumunu beklemek de anlamsız olmaktadır 

(Kalder, 2006: 12). Dolayısı ile yapılması gereken şey birey, grup, birim ve 

kurumdan neler istendiğini belirleyen hedefler zincirinin ast ve üstün uzlaşması 

altında belirlenerek saptanan hedeflerin organizasyonun tüm parçalarına 

benimsetilmesidir.  

Bu durum bireyden kuruma tüm sistemin amacına odaklanmasını sağlayarak 

kurumun güçlenmesine olanak vermektedir. Bu aşamada hedeflerin değişen şartlara 

uyum sağlayabilecek esneklikte ve ölçülebilir kıstaslarda olmasına ve geniş katılımla 

belirlenmesine gereken özen gösterilmelidir. Ayrıca kurumsal hedefleri ortaya koyan 

planların netleştirilmesi de bu aşama kapsamında yer almaktadır. Kısaca hem 

kurumun ana amaç ve hedeflerin belirlenmesi yoluyla görev bildirgesinin 

hazırlanması, bu hedefleri gerçekleştirmek için gerekli somut planların yapılması 

yoluyla teşkilat planının hazırlanması, bölüm, birim ve birey bazında da planların 
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hazırlanması ile bu planların bütçesel hedef ve standartlarla bağlantısının kurulması 

bu aşamada gerçekleşmektedir (Bilgin, 2004: 61). 

İletişim Süreci ve Performans Tabloları: İlk aşamada belirlenen hedeflere 

yönelik gerçekleşen ilerlemelerin iletişim kanalları kullanılarak bulunan fiili duruma 

dair sonuçların performans tabloları kullanılması yoluyla kaydedilerek yaşanan 

aksaklıkların tespit edildiği ve bu aksamalarla ilgili benzer iletişim kanalları yoluyla 

ast ve üstün birlikte ne yapılabileceğine dair fikirlerin paylaşıldığı aşamadır (Altıntaş, 

2008: 5). Bu aşamada yönetici çalışanı sürekli gözlemleyerek var olan durumu tespit 

etmekte ve gerekirse aksaklığı gördüğü anda müdahale ederek çalışanda, birimde ya 

da kurumun tamamında yaşanan eksiklikleri gidermeye çalışmaktadır. Bu aşamada 

yönetici ve çalışanın ayrıca ilgili birimlerin sürekli iletişim içerisinde olması büyük 

önem arz etmektedir. 

Değerlendirme, Karar Verme ve Uygulama: Hedefler ile ulaşılan sonuçların 

karşılaştırılarak değerlemesinin yapıldığı aşamadır. Hem astın ve üstün hem de dış 

müşterilerin aktif olarak yer aldığı bu aşamada elde edilen sonuçlar kaynak planlama 

sürecine yön vermektedir. Tüm kaynakların kurumun hedeflerine uygun kullanımı ile 

ilgili verilerin değerlendirilerek buna ilişkin politikaların şekillendirildiği önemli 

aşamalardan biridir. Hem iç hem de dış müşterinin beklentilerinin değerlendirilmesi 

de bu aşamada gerçekleşir. Daha önceden belirlenmiş olan kriterler yoluyla yapılan 

değerlendirme ile kurumsal performansa etkisi olan bireysel ve ya birimsel 

performansların belirlenerek ödüllendirildiği, tersi durumda ise katkısı az olan birey 

ve birimlerin performansının iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin alındığı aşamadır 

(Köseğlu, 2004: 638).  

Geri Bildirim ve Geliştirme: Yukarıda sayılan aşamalar sonrası yönetimin elde 

ettiği verilerle gelişme planı yaptığı aşamadır. Kurumun geleceğe yönelik 

kararlarının alındığı bu aşamada kurumsal kariyer planı revize edilmektedir. Hangi 

durumların değişmesi gerektiği, hangi durumların ise korunmasının gerekli olduğu 

geri bildirim sistemi yoluyla ilgili birey ve birimlere iletilmektedir. Personelin 

kariyer planına da katkısı olan bu aşama da birçok insan kaynağı politikası 

şekillendirilmektedir. Kısaca birey, grup ve kurum bazında kariyer planlamasının 
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yapılmakta, kurumun potansiyeline katkısı olacak kaynakların belirlenerek gelişime 

hız verilmektedir. Eksik yönlerin nasıl geliştirileceği belirlenerek pozitif geliştirme 

planları oluşturulmaktadır (Köseğlu, 2004: 638). Dolayısı ile sürekli değişimin 

tohumlarının filiz verdiği aşama olup her filizin yeni gelişimlere kök saldığı önemli 

bir aşamadır. 

Tüm bunların gerçekleşmesi için örgütler birbirinden farklı araçlar 

kullanabilmektedir. Bu çalışmada DSK yöntemi esas alınarak çalışan ve örgüt 

hedefleri arasındaki uyumun nasıl gerçekleşebileceğine değinmek araştırmanın 

sonuçlarına varmak açısından önemlidir.  

DSK örgütün vizyon ve stratejisini finansal ve finansal olmayan ölçütlerin 

kullanıldığı dört boyutta toplamakta ve kurum enerjisinin bu dört boyutta dengeli bir 

şekilde harcanması halinde kurumun hedeflerine ulaşabileceği düşünülerek 

hazırlanmaktadır. DSK sonuçları her değerlendirme dönemi için düzenlenen ve 

“sonuç kartı” olarak adlandırılan raporlarla yönetime sunulmaktadır. Sonuç kartının 

düzenlenmesinde ve raporlanması ile ilgili genel bir kural yoktur. Sonuç kartında her 

boyut için hedef, hedefin ölçüleceği performans ölçütü ve o değerlendirme 

dönemindeki kurumsal performans yer almaktadır. Sonuç kartının raporlanma 

zamanı ile ilgili genel bir kural olmamakla birlikte aylık, üçer aylık, dörder aylık 

dönemler halinde hazırlanabilmektedir (Gürol, 2004: 317). 

DSK örgütün performansını dört boyutta incelemektedir. Bu boyutlar finansal 

boyut, müşteri boyutu, iç süreçler boyutu ve öğrenme ve gelişme boyutudur (Walker 

ve Mcdonald, 2001: 365). Kaplan ve Norton'a göre (1999: 44) bu dört boyut olmazsa 

olmaz kriterlerden değildir. Yöneticiler bu boyutlardan kendi örgütlerine uygun olan 

iki ve ya üç boyutu sadece kullanabileceği gibi beşinci boyut olan çevresel faktörleri 

de bu boyutlara ekleyebilir. Özetle, bu yöntemde yer alan boyutlar örgütten örgüte 

değişebilecek nitelikte ve esnekliktedir. 

Finansal boyutta örgütler kurumun büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği alana ve 

kendi koşullarına göre belirlenen (Bean ve Jarnagin, 2002: 56) hedeflerine uygun 

giderler, gelirler, karlılık, büyüme, net gelir, hizmet sunumunda artış, nakit akımı, 

ekonomik katma değer ve çalışan başına katma değer gibi performans göstergelerine 
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odaklanmaktadır. Müşteri boyutunda ise öncelikle örgütün ilgili biriminin rekabet 

etmeyi planladığı pazardaki müşteri kitlesi ve ürün sunacağı pazar bölümleri tespit 

edilmekte, daha sonra her örgüt birimi yöneticisi kendi bölümüne uygun müşteriye 

dayalı hedefler belirlemektedir. Belirlenen hedefe ulaşma derecesini ölçmek için de 

müşteri isteklerine cevap verme süresi, ilk başvuruda çözülen müşteri şikayeti, 

müşterilerin firmayı ziyaret sayısı, müşteri sadakati, müşteri kayıpları, yeni müşteri 

sayısı, kurumun tanınırlığı gibi göstergeler kullanılmaktadır. 

Finansal boyutta ve müşteri boyutunda hedeflerin ve ölçütlerin 

belirlenmesinden sonra sıra bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kurum içerisinde 

nelerin yapılabileceğinin belirlendiği iç süreçler boyutuna gelinmektedir. Dolayısı ile 

bu boyutta önceki iki boyuttaki göstergelerle uyumlu olan işlem başına ortalama 

maliyet, ortalama süreç zamanı, araştırma geliştirme harcamaları, işgücü kullanım 

oranı, çalışanların karar alma sürecine katılımı, yer, mekan kullanımı ve kalite 

şikayetleri gibi ölçütler kullanılmalıdır (Walker ve Mcdonald, 2001: 366). 

Son boyut olan öğrenme ve gelişme boyutunda ise örgütün başarısını 

sürdürülebilir kılmak için gerekli hedefler ve performans ölçütleri belirlenmektedir. 

Diğer üç aşama sonuncunda elde edilen veriler örgütün bu boyutta nasıl bir yol 

izlenmesinin gerektiğini de göstermektedir. Öğrenme ve gelişme boyutu potansiyel 

kapasite ile fiili kapasite arasındaki farkı en aza indirmek için yapılması gerekenlerin 

hedef olarak belirlendiği ve bu hedefe uygun ölçütlerin seçildiği boyuttur. Bu boyutta 

kullanılabilecek göstergeler diğer üç boyuttaki göstergelerle uyumlu olan çalışan 

tatmini, çalışan önerileri, devamsızlık, çalışan devir oranı, yeterlilik oranı, liderlik 

gelişimi, iletişim planlaması, eğitim harcamaları, kişisel hedeflerin başarılması, rapor 

edilen kazalar, bölümler arası görev tahsisi, etik değerlerin ihlali gibi göstergelerdir 

(Ho ve Mckay, 2002: 25). 

Performans ölçütlerinin çok fazla sayıda olmaması gerektiği gibi gereğinden az 

sayıda da olmamalıdır. Fazla sayıda performans ölçütünün kullanılması yöneticilerin 

dikkatini dağıtırken, az sayıda performans ölçütünün kullanılması ise gerekli 

genişliği sağlayamayarak yöneticilerin ihtiyaç duyduğu bilgileri verememektedir 

(Kaplan ve Norton, 1999: 40).  Weetman’a göre (2003: 712) her bir boyutta üç ya da 
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dört ölçütün yer alması uygundur. Böylelikle sonuç kartı sayfalık rapor halinde 

yöneticilere sunulabilir. Konulan ölçütlerin niceliği kadar niteliği de önemlidir. 

Belirlenen ölçütler kurumun stratejisi ile ilişkili olmalı, sayı ile ifade edilebiliyor 

olmalı, kolay anlaşılır olmalı, karşılaştırmalara ve kıyaslamalara olanak vermelidir.  

Özetle; sırasıyla örgütün amaçları belirlenmekte, ardından bu amaca ulaşmak 

için hangi stratejilerin izleneceği saptanmaktadır.  Daha sonra dört boyut içinde ayrı 

ayrı hangi amacın seçileceği planlanmakta, perspektiflerin ölçüm kriterleri 

belirlenmekte, DSK´nın nasıl değerlendirileceği ifade edilmekte, elde edilen 

değerlendirme sonuçlardan hareketle hedeflere ulaşmak için hareket planları 

çıkarılmakta ve son olarak sistemin takibi, güncellemesi ve yönetimi 

gerçekleştirilmektedir. Tablo 1 ve Şekil 1’de performans yönetim sisteminin DSK 

planlama geliştirme süreci ile ilgili aşamaları yer almaktadır.  
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Tablo 1: DSK Planlama ve Geliştirme Aşamaları  

Haftalar 1 

        

           

Planlama Aşaması 
                    

Adım 1: Sonuç kartı için hedeflerin belirlenmesi 
                    

Adım 2: Uygun birimin seçilmesi 
                    

Adım 3: Üst yönetimin desteğinin sağlanması 
                    

Adım 4: DSK çalışma ekibinin oluşturulması 
                    

Adım 5: Proje planının oluşturulması 
                    

Adım 6: İletişim planının geliştirilmesi 
                    

Geliştirme Aşaması 
                    

Adım 1: Gerekli materyallerin toplanması ve 

dağıtılması 

                    

Adım 2: Misyon, vizyon ve stratejinin oluşturulması 

veya düzeltilmesi 

                    

Adım 3: Üst yönetimle görüşme                     

Adım 4: Performans ölçütlerinin belirlenmesi                     

Adım 5: Neden-sonuç ilişkisinin tesisi                     

Adım 6: Ölçütler için hedeflerin belirlenmesi                     

Adım 7: DSK’nın sürekli hale getirilmesi                     

 

Kaynak: (Niven, 2002: 64). 
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Şekil 1   : Dengeli Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : (Kaplan ve Norton, 1999: 10) 
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Aşamalarına değinilen performans yönetim sistemi bireysel hedeflerin 

kurumsal hedef ve amaçlarla uyumlaştırılmasını sağlamakla kalmamakta, ayrıca 

kurumun elindeki kaynaklar yoluyla mevcut durum ile ulaşmayı arzuladığı durum 

arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Bu nedenlerden yola çıkarak etkili kullanılan 

kaynaklar ile etkili kullanılamayan kaynaklar tespit edilmektedir. Tam kullanım 

sorunun yaşandığı durumlar ile etkili kullanım sorunun yaşandığı durumların 

tespitinden sonra, teşvik ve eğitim sistemi ile eksik kapasite kullanımını ortadan 

kaldırabilecek diğer stratejilerin belirlenmesi, örgütün geleceği ve başarısı açısından 

büyük öneme sahiptir (Bilgin, 2008: 61). Performans yönetim sistemi sonucu 

uygulanan teşvik sistemi ile etkili kullanılan kaynakların ödüllendirilmesi sağlanarak 

var olan durumun muhafazasına imkan verilmekte, uygulanan eğitim programları 

yoluyla da etkili olmayan kaynakların fiili durumu ile potansiyel durumu arasındaki 

fark en aza indirgenerek kurumsal başarı artırılmaya çalışılmaktadır. 

Yöneticilerce performans yönetim sisteminin işleyişi dört aşama şeklinde 

dizayn edilebilir. Önce eldeki kaynaklarla ulaşılabilecek hedefler belirlenir daha 

sonra ise yönlendirme süreci başlatılır. Ardından performans izleme süreci hayata 

geçirilir. Elde edilen veriler, bir önceki aşamada belirlenen hedeflere uyarlılık 

açısından, performans değerlendirme süreci içerisinde değerlendirilir. 

Değerlendirilen performanslardan hedeflere uyanlar ile uymayanların ödül-ücret 

sistemi, eğitim ve gelişim programları ve kaynak planlama süreci içerisinde 

şekillendirilerek performans yönetim süreci tamamlanmış olur (Barutçugil, 2004: 

127).  

Bu yönetim sisteminde geri bildirimin varlığı yani hem mevcut durumla ilgili 

verilerin ilgili birey ve birimlere aktarılması; hem de bu veriler sonucu planlanan 

stratejilerin uygulama sonuçlarının değerlendirilerek yeni bir veri seti oluşturulması 

ve uygulama sonuçlarının da geri bildirim sistemi ile yeni bir sistemin başlangıcını 

oluşturması söz konusudur. Sürekliliği olan ve denetime işlerlik kazandıran bu geri 

bildirim sistemi performans yönetiminin en önemli özelliğini oluşturmaktadır (Usta, 

2010: 38).  
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Kurumsal amacın tespiti amaçtan sapan durumların tespiti tespit edilen 

aksaklıkların giderilmesine dönük yol haritasının oluşturulması bu amaçla 

uygulanan stratejilerin uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi  güçlendirmeye 

dönük sürecin başlatılması sürece ilişkin uygulama sonuçlarının tespiti ve 

değerlendirmesi ile sürekli bir denetim ve geri bildirim sistemi döngüsü performans 

yönetim sisteminin yol haritasını göstermektedir. Bu stratejik planda dış müşteriler 

sürecin değerlendiricileri olarak sisteme katılmakta yani kurumlarca oluşturulan 

stratejilerin hizmet kalitesini artırıp artırmadığına ilişkin kararın verilmesinde aktif 

rol oynamaktadır (Usta, 2010: 37-40). Böylece kurumla doğrudan ve ya dolaylı ilişki 

içerisinde olan tüm kesimlerin katılımı ile oluşturulan aktif bir politika 

oluşturulmaktadır. Aynı zamanda süreç geri bildirim kanalları ile sürekli değişim, 

gelişim ve yeniliğe odaklı hale gelmektedir. 

Aşamalarına değinilen performans yönetim sisteminin daha iyi anlaşılması 

açısından geri bildirim kanallarına veri sunan ölçüm yöntemlerini araştırmanın 

kapsamını dikkate alarak incelemek büyük önem arz etmektedir. Performans yönetim 

sistemi ile beraber anılan performans ölçüm sisteminin var olan durumun fotoğrafını 

sunması sebebiyle kurumsal hedefe topyekûn varış olasılığını artırıcı yönü 

bulunmaktadır. 

2.5. Performans Ölçümü 

Performans Yönetim Sisteminin işlerlik kazanması, doğru kriterlerle şekil 

almış ölçüm sistemi ile mümkün olmaktadır. Bireysel, birimsel ve kurumsal 

performansın objektif kriterlerle ölçülmesi performans gelişiminin ön koşuludur. 

Elindeki ölçüsü doğru olmayan terziden bedene uygun elbise dikmesi 

beklenemeyeceği gibi yanlış ölçüler üzerine kurulu bir performans yönetim 

sisteminden de başarı beklenemez.  

Performans ölçüm sistemi kurumdaki tüm işleyişle ilgili bilgi toplama süreci 

olarak değerlendirilebilir. Kurumun ürün ve ya hizmeti nasıl, ne kadar maliyetle ve 

ne kalitede ürettiği ile ilgili tüm süreçlerin gözlemlenmesi, elde edilen verilerin 

raporlanması ve sonuçların kaydedilmesini kapsayan çok yönlü bir süreçtir. 
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Kurumun varmak istediği hedef dikkate alınarak yapılan ölçümler yoluyla kurumla 

ilişki içerisinde olan herkesi bilgilendirmeyi de amaçlamaktadır (Çevik vd., 2008: 

70).  

Gerçek ve güvenilir bilginin elde edilmesini sağlayan performans ölçüm 

sistemi kurumun iç ve dış etkililiğinin artırılması çabalarına kaynaklık etmektedir. 

Dolayısı ile performans ölçümü kurumun şuanda hedeflenen başarının neresinde 

olunduğunun fotoğrafıdır. Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasını ve 

buna uygun stratejik planın yapılmasını sağlayan sistematik verilerin oluşum 

sürecidir. Performans ölçüm sistemi aracılığı ile kurumun aksayan yönleri ortaya 

çıkarılmakta ve aksayan yönler sebebiyle yaşanan hizmet veya ürün kalitesi 

düşüklüğü tespit edilmektedir (Altıntaş, 2008: 4). Bu tespit eksikliğin giderilmesi 

için yapılacak olan çalışmaların tetikçisi olarak hizmet ve ürün kalitesini artırma 

hedefi ölçüm aracının seçilmesinde yol gösterici olmaktadır.  

Yapılan tüm iş ve işlemlerin performans ölçüm sistemi ile verisel kaydının 

yapıldığını bilen çalışan ve yöneticiler daha dikkatli olacağından kurumsal hedefe 

varış yolculuğunda dikkatsizlikten kaynaklanan kazalar azalmaktadır. Hesap 

verilebilirlik ilkesinin işlerlik kazanması da hiç kuşkusuz yapılan iş ve işlemlerin 

başarı düzeyinin ölçülmesi ile mümkün olabilmektedir (Erdoğan, 2000: 25-26).  

Performans ölçüm sistemi önceden objektif kriterleri belirlenmiş göstergeler 

vasıtasıyla mal ve hizmet üretim sürecinin raporlanmasını sağlamaktadır. Bu kriterler 

nitel hususlar ile nicel hususları ölçmeye dönük olup hem ekonomik fayda hem de 

sosyal faydanın maksimize edilmesi hedefine varmak için çeşitli ölçüm araçlarını 

kullanmayı gerektirmektedir. Özellikle kamu kesiminde ekonomik kardan ziyade 

sosyal fayda maksimizasyonun ağırlıklı hedef olduğu dikkate alınarak oluşturulan 

ölçüm göstergeleri vasıtasıyla hizmetin üretilmesinden, sunumuna ve hizmet sunumu 

sonucu elde edilen memnuniyet derecesine kadar tüm süreç ölçüm sisteminim 

gözetimi altında yapılacağından, süreç içerisinde yaşanan aksaklıklara anında 

müdahale olanağı doğmaktadır. Bu nedenle yönetimde bilgiye dayalı sistemin 

gelişmesine katkıda bulunan performans ölçüm sistemi kurumsal otokontrolün en 

büyük destekçisi olmaktadır (Usta, 2010: 40-41). 
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Dünyada ilk uygulama örnekleri ABD, İngiltere, Avusturya ve Yeni 

Zelenda’da görülen performans ölçüm sistemi teoride birçok yöntemle 

şekillendirilmiştir. Yukarıda açıklamış olduğumuz DSK yönetimi de bunlardan 

biridir (Cansever, 2002: 57-58).  

Ülkemiz Fransız Kamu Yönetim Sistemi’ni temel almış olduğundan bu 

çalışmada Fransız Yönetim Sistemi Performans Ölçüm Sistemi olan Gimsi 

modelinden bahsetmek gerekmektedir. Bu model performans yönetim sisteminin 

kurumlardaki pratiğine aşağıdaki aşamalar ile ışık tutmaktadır. Gimsi modelinde ilk 

olarak durum analizi yapılmakta yani; kurum genel hatları ile çizilmekte, güçlü ve 

zayıf yanları rekabetçi toplum gerçeği dikkate alınarak belirlenmektedir. (Usta, 2010: 

42-43): 

Kurumun fotoğrafı, içerisinde yer aldığı dış faktörlerin yani dış çevrenin 

etkileri ile netleşmektedir. Kurumun yasalar gereği oluşturulan örgütsel yapısından, 

sunduğu hizmetlere, ilişki içerisinde olduğu kurumlardan uluslararası arenadaki 

benzer kurumlara kadar pek çok faktör kurumsal fotoğrafın çekiminde fotoğrafçıya 

ışık tutmaktadır. Karanlıkta çekilen ya da yetersiz ışıkla çekilen fotoğraftan istenen 

görüntünün alınamayacağı gibi yukarıda özetle bahsedilen faktörleri dikkate almadan 

yapılan bir durum analizi de arzu edilen sonucu sağlamamaktadır. Tüm ayrıntıları ile 

çekilen bir kurumsal fotoğraftan sonra ise yine durum analizi bölümüne gelinmekte 

ve bu bölümde organizasyon içerisinde yer alan mesleki tanımlamalar yapılmakta, 

kritik görev ve projeler belirlenmektedir. Ayrıca bu görev ve projelerin sorumluları 

bu süreç içerisinde belirlenmektedir (DPT, 2006b: 15). 

İkinci aşama ise kurumsal amaçların somutlaştırıldığı ve somutlaştırılan 

amaçlara ne ölçüde varıldığını ölçecek performans tablolarının oluşturulduğu 

aşamadır. Bu aşamada tüm ayrıntılarıyla (zamansal esneklik, ölçülebilirlik, 

gerçeklere uygunluk, risk alınabilirlik ve uzlaşı sağlama ilkelerine uygun) çizilen 

kurumsal hedeflerin stratejiler ve projelerle hayata geçirilme basamakları 

belirlenmektedir. Özetle bu aşamada kurumun vizyonuna uygun misyon 

oluşturularak alt amaçlar belirlenir. Belirlenen amaçlara varmak için atılan adımlar 

ise oluşturulan performans tabloları yoluyla kontrol altında tutularak kurumsal veri 
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iletişim ağına işlerlik kazandırılmaktadır. Performans tablolarında kullanılan çeşitli 

göstergeler yoluyla değişimler izlenmekte amaca varış süreci tüm ayrıntılarıyla 

kaydedilmektedir. Bu tablolar yoluyla yaşanan ve yaşanma ihtimali olan aksaklıklar 

zamanında tespit edilmektedir (Altıntaş, 2008: 5). 

Üçüncü aşama ise elde edilen verilerin bir havuza toplanarak karar verme 

sürecine yönlendirildiği ve bu amaçla bilgi edinme sistemlerinin yoğun olarak 

kullanıldığı aşamadır. Toplanan bilgi karar sürecinde yer alan çalışandan yöneticiye 

tüm kesimlere bilginin elde edilme gerekliliği dikkate alınarak yayılmakta, ardından 

uzlaşı zemininde kararlar alınmakta ve alınan kararlar uygulamaya geçirilmektedir 

(Usta, 2010: 50). 

Bu aşamadan sonra performans değerleme süreci başlamaktadır. Bu aşamada 

kurumun fayda maliyet analizi yapılarak tüm iş, işlem, birey, birim ve kurum bazında 

hedeflenenlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği değerlendirilir. Bu 

değerlendirme neticesinde iç ve dış müşteri prensibi dikkate alınarak kurumsal 

hedeflere ulaşılabilirliği hızlandıracak olan fikir ve öneriler uygulanmaktadır. Tüm 

kesimlerle yapılan istişareler neticesinde yapılması gerekenler planlanırken aslında 

yeni hedeflerle başlayan eksikliklerin giderilmesine dönük alt plan ve projeler 

geliştirilir. Kurum kendini kendi koyduğu göstergelere bağlı kriterlerle 

değerlendirirken benzer görevi yapan kurumları göz önünde bulundurmak 

durumundadır. Belirlenen yeni hedefler aslında yeni bir performans ölçüm sistemi 

dolayısı ile performans yönetim sistemi de başlatmış olmaktadır. Bu sebeple 

performans yönetim sisteminin sürekli ve yinelenen bir sistem olduğunu söylemek 

doğru bir tespittir (Sabuncuoğlu, 2000: 159). 

Performans ölçümü kurumdaki işleyişin fotoğrafını sunarken fotoğrafla ilgili 

yorumu yani durumun analizi boyutunu kapsamamakta, sadece durum analizi 

yapması gereken kişilere veriler sunmaktadır. Dolayısı ile sadece eldeki verilerle 

kurumun hedefine varıp varmadığı kanaatine varmak yanlış olmaktadır. Tam bir 

analiz ise ancak performans ölçüm sistemi sonucu elde edilenlerin değerlendirilmesi 

aşaması olan ve kısaca yukarıda değindiğimiz bölümün tamamlanması yani 

performans değerlendirme aşamasının sonlandırılması ile gerçekleşmektedir.  
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2.6. Performans Yönetim Sisteminin Faydaları 

Performans Yönetim Sistemi tüm kuruma yön veren ve kurumsal yönetimde 

önemli etkileri olan bir süreçtir. Bu sistem yönetimin çalışana uyguladığı bir sistem 

olmayıp tüm kurumun birlikteliği ile var olan ortak bir çabayı gerektirmektedir. Bu 

sebeple yararları da ne sadece yöneticiye ne sadece kuruma ne de sadece çalışana 

olmakta, süreçte yer alan tüm faktörleri topyekûn etkilemektedir. 

Kurumların başı olan yöneticilere astları ile ilgili tüm verileri zamanında ve 

tüm ayrıntılarıyla almasını sağlayan sistem bu yolla yöneticilere astlarının güçlü ve 

zayıf yönlerini öğrenme olanağı sağlamaktadır. Astları ile ilgili net bilgiler edinen 

yönetici eksiklikleri gidermek amacı ile eğitim politikaları üretmektedir. Ayrıca 

kurumda yaşanan sorunlarla ilgili veriler elde eden yönetici bunları ortadan kaldırıcı 

çözüm önerileri üretmektedir. Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi ile 

hazırlanması mümkün olan stratejik planın hazırlanması süreci de hem 

kolaylaşmakta hem de verilerin gerçekliği ile stratejik planın doğruluk payı artmakta 

ve kurumsal hedefe varış kolaylaşmaktadır (Dövencioğlu, 2003: 63). Tüm bu 

yararlar ise kurumsal ve bireysel performansın iyileştirilmesine olanak vermektedir. 

Elinde kurumun fotoğrafı olan yönetici iletişim ağlarını harekete geçirerek istediği 

adrese (hedefe) kolayca varabilmektedir. 

Kurumun personeli de bu süreçte kendini gerçekleştirme imkanı bulmakta; 

ayrıca kurumsal kültürle bütünleşmesi hızlanmaktadır. Performans yönetim 

sisteminin sadece bir objesi olmadığını ve kurumun gelişiminde büyük öneme sahip 

olduğunu anlayan bireyin kuruma bağlılığı ve motivasyonu artmaktadır. Üstün 

kendisinden ne istediğini, ne gibi eksiklikleri olduğunu ve ne yapması gerektiğini 

tam olarak bilen bireyin, kendisi için hazırlanan sürekli gelişim projesi ile birlikte, 

kendine güvenini de artırmaktadır. Eksiklikleri tespit edilen personelin eğitim 

programları ile kariyer gelişimi hızlanmaktadır (Uyarlıgil, 2010: 27). Üstün kendisini 

geliştirme amacında olduğunu anlayan bireyin memnuniyeti artmakta, iç müşteri 

kültürüyle dış müşteriyi de etkileyerek kurumsal imaja önemli katkılar sunmaktadır. 

Yukarıda anlatılanlar ışığında tüm yönleri ile doğru uygulanan bir performans 

yönetim sisteminin hem kurumsal karlılığı arttırdığı hem de tam kullanım sorunu 
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çözdüğü açıkça görülmektedir. Bu yolla hem hizmet kalitesi artmakta hem de var 

olan kurumsal hedefe varmanın yanında, güvenilir verilere dayalı stratejik planla 

yeni hedefler konmaktadır. Sürekli daha iyiye varma hedefi en iyi hizmeti sunmanın 

gerekliliği ile birleşerek çalışanından, takımına yani kurumun en küçük birimine 

varıncaya kadar toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği kolaylaştırmaktadır. 

Sürekli değişerek gelişen dünyaya uyum sağlamak zorunda olan kurumlar 

eksikliklerini bu sistem ile belirleyerek değişimin gerisinde kalma tehlikesinden 

kurtulmaktadır (Dövencioğlu, 2003: 63). 

Eldeki bütçe ile hizmetin en iyisini yapmaya odaklanan kurumlar sürekli 

iletişim ağına dayanan geri bildirim sistemi ile verimliliği artırırken aynı zamanda 

uyguladıkları eğitim sistemleri ile elde ettikleri kalifiye personelle yeni hedefler 

koyabilmektedir. Bu hedeflere varmak için kullanılan ana yöntem; var olan 

kaynakların tespitini, tespit edilen kaynakların geliştirilmesini, bu gelişim sürecine 

tüm çalışanların aktif katılımını ve kuruma bağlılık kültürünün kurum için önemli 

olma hissi ile artırılmasını içerisinde barındıran performans yönetim sistemidir 

(Bulut, 2002: 85).  

3. KARİYER YÖNETİMİ 

Kariyer yönetimine dair yapılan çalışmalar incelendiği zaman görülecektir ki 

kariyer yönetimi ve kariyer geliştirme neredeyse çoğu kaynakta bireysel bir çaba 

olarak gösterilmiştir. Oysa kariyerin geliştirilmesi, planlanması ve yönetilmesi 

bireysel bir çaba olduğu kadar kurumsal bir etkililiktir. Dolayısı ile birey için olduğu 

kadar kurum için de vazgeçilmez olan kariyer geliştirme sadece bireyin çabasına 

bırakılamaz. Bu sebeple çalışmada kariyerin geliştirilmesi, planlanması ve yönetimi 

hem bireysel hem de kurumsal açıdan ele alınmıştır. 

3.1. Kariyer Kavramı ve Bileşenleri  

Kariyer yönetim sistemi konusunun tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle 

bu sisteme ilişkin kavramların tanımlanması ve tanımı oluşturan bileşenlerin 

incelenmesi gerekmektedir. 
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3.1.1. Kariyer Kavramının Tanımı 

Türkçeye Fransızca ‘carriere’ sözcüğünden geçen, 1970’li yıllarda ele 

alınmaya başlayan kariyer kavramı, son zamanlarda çalışma yaşamında en sık 

kullanılan kavramlardan birisi haline gelmiştir. Fransızcada ‘ulaşılması ve 

ilerlenmesi istenen mesleki bir pozisyon, izlenen yol, elde edilmek istenen sonuç’ 

gibi anlamlarda da kullanılabilmektedir (Şimşek vd, 2004:10).  

Kariyer; bireyin iş yaşamı boyunca izlemesi gereken bir dizi “faaliyet yolu” 

veya kişinin yaşam süreci içinde çalıştığı pozisyonların tümü olarak 

nitelendirilebilmektedir. Bir diğer deyişle kariyer insanın çalışma hayatı boyunca, 

herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve yetenek 

kazanması, yani tecrübe edinmesi anlamında kullanılabilmektedir. Bu bağlamda 

kariyer, bireyin çalışma hayatı ile özel yaşamında başarı elde etmek amacıyla çaba 

sarf ettiği toplam alandır denilebilir.  Dolayısı ile kariyer, kişinin çalışma hayatında 

işe ilişkin tecrübelerini, eserlerini ve hiyerarşik pozisyonunu yansıtan bir ayna 

anlamında kullanılabilmektedir (Ersen, 1996: 112). Bu tarz bir tanımlamada 

unutulmaması gereken en önemli husus kariyerin sadece dikey anlamda yukarı 

tırmanma olmadığıdır. Kariyer aynı zamanda yatay olarak kişinin hoşnut olabileceği 

çalışma alanlarına yönelmesini de kapsamaktadır. 

Bireyler iş hayatı boyunca geldikleri her pozisyonda farklı deneyimler 

biriktirip elde ettikleri bu tecrübelerle yeni beceriler geliştirip daha üst pozisyona 

geçmenin yollarını ararlar. Çünkü geçilen her pozisyon bireye para, statü, prestij, 

güç, sorumluluk ve/veya başarılı olma hazzı vaat etmekte ve bireyin daha iyiye 

ulaşma arzusu yaşamı boyunca devam edeceğinden kariyer süreci de yaşam boyu 

devam etmektedir (Gök, 2006: 44). Kariyer kavramı daha kapsamlı bir ifade ile şu 

şekilde de tanımlanabilir: Kişinin yaşamı boyunca edindiği işe ilişkin deneyim ve 

faaliyetler ile ilgili olarak algıladığı tutum ve davranışlar dizisidir. 

Kariyer kavramında tanımlar ne kadar farklı olursa olsun, kariyer kavramının 

içeriğinin yanlış anlaşılmasını önlemek amacıyla aşağıdaki hususların dikkate 

alınmasında fayda vardır (Erdoğmuş, 2003: 10):   
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 Kariyer kavramı yalnızca yüksek statüdeki ya da hızlı ilerleme olanakları 

bulunan işleri yapan kişilerle ilgili değildir. Esnek bir anlam taşımaktadır. 

Organizasyondaki yöneticilerin kariyerinin varlığı kadar bir sekreterin de 

kariyeri olduğu unutulmamalıdır.  

 Kariyer kavramı sadece dikey hareketlerle ilgilenmez. Yani örgütteki 

hiyerarşik yükselmenin yanında yatay olarak şu anda yaptıkları işten 

memnun olan, yükselmek istemeyen personeli de kapsayabilir. 

 Kariyer kavramı, bir örgütte işe alma ve/veya alınma ile aynı anlama 

gelmez. Birden fazla faaliyet ve birden fazla örgüt ile de ilgili olabilir. 

 Kariyer kavramı hem örgütün birey üzerindeki etkilerini, hem de bireyin 

kendi iş yaşamını planlaması ve denetiminde söz sahibi olmasını da ifade 

eder. 

 Kariyer beklentileri, farklı yaşlarda olan çalışanlar için farklı anlamlar 

ifade edebilir. Mesela 25 yaşındaki insanların kariyer beklentileri ile 45 

yaşındaki insanların kariyer beklentileri farklıdır. Çünkü ihtiyaçları aynı 

değildir. Burada vurgulanması gereken diğer bir nokta ise; kariyer 

kavramı ile bireyin başarı veya başarısızlıklarının ya da işyerinde 

göstereceği ilerlemenin hızlı veya yavaş olmasının kastedilmediğidir. 

Başarı kavramının göreceli bir kavram olması her bireyin başarı ya da 

başarısızlığının birbiriyle karşılaştırılmamasını da gerektirmektedir. 

Çünkü her birey birbirinden farklı beceri ve özelliklere sahiptir.  

Yukarıda yapılan açıklamalardan sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Kariyer 

üzerine oluşturulan yeni anlayış kariyeri çok yönlü kariyer tanımı ile açıklamaktadır. 

Çok yönlü kariyer; şu iki faktöre göre değişen kariyer olarak tanımlanır (Genç, 2005: 

258): 

 Kişinin kabiliyetleri ve ilgilerindeki değişmeler, 

 İş ortamındaki değişmeler ve değerlendirmeler. 

Çok yönlü kariyer anlayışında ilerleme yataydır, geleneksel yükselme 

anlayışının aksine (dikey hareketlilik) bireylerin rekabet alanının, iş ve diğer 

çalışanlarla bağlantılarının genişletilmesi esastır. Çok yönlü kariyerde hedef 
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öğrenme, psikolojik başarı ve kişisel gelişimdir. Geleneksel kariyer anlayışında ise 

hedef ilerleme, başarı, başkalarının gözünde saygı görmek ve güçtür (Şimşek vd, 

2004: 14). 

Çok yönlü kariyer anlayışında bireyler bir örgütte yalnızca yukarıya doğru 

yükselen veya tek bir konuda uzmanlaşan kişiler ya da çeşitli alanlarda kişisel 

gelişim odaklı, hazır bilgiyi kullanan personeller değil, bilgiyi kendisi araştırıp bulan 

ve tüm bunların sonucunda psikolojik tatmine ulaşan bireyler konumuna gelmiştir 

(Ereş, 2006: 32-33). 

Tüm bu tanımlamalar, kişilerin hem iş hayatında hem de sosyal hayatında 

belirledikleri hedeflere ulaşma süreçlerinin ve bu süreçte uyguladıkları programlarla 

gelen deneyimlerin kariyerin yapılanması açısından büyük önem taşıdığı gerçeğini 

açıkça ortaya koymaktadır. Tanımlamalar yapılırken unutulmaması gereken en 

önemli husus bireyin kendisi yanında, örgütlerin de bireyin kariyerinde etkisi olması 

nedeniyle, kariyer seçiminin büyük ölçüde birey tarafından yapılmasına rağmen 

örgütler ve diğer dış faktörlerin de kariyer kararlarında önemli etkisi olduğu 

hususudur. Nitekim ‘Örgütün başarısı için insan nasıl motive edilmelidir?’ sorusu 

bugün oldukça sık sorulmaktadır. Böyle bir soruya verilebilecek en geçerli cevap 

şüphesiz karşılanan beklentilerdir. Bir başka deyişle genellikle örgütteki insanın, 

maddi çıkar karşılığı olarak örgütün amaçlarına hizmet ettiği kabul edilmektedir. 

Ancak maddi çıkar karşılığında örgütün amaçlarına hizmet edeceği düşünülen 

bireyin, aynı zamanda kendi kariyer hedeflerine varmayı düşündüğü de su götürmez 

bir gerçektir. Birey bir yandan örgütün amaçlarına ulaşmak için bir çaba içerisinde 

olduğu gibi diğer yandan örgütte yükselmek de istemektedir. Yükselme isteğinin 

içinde elbette ki maddi çıkar beklentisi de bulunabilir (Sabuncuoğlu, 2005: 148). 

Ancak yükselme arzusu bulunan bireyin maddi çıkarın ötesinde kendini 

gerçekleştirme duygusu gereği kariyer sahibi olma arzusu da özellikle günümüzde 

etkili bir güdülenme aracı olarak kendini göstermektedir. Tüm bu etkenler kariyer 

kavramına örgütsel bakış açısının geliştirilmesi gerektiğini kanıtlar niteliktedir. 

Dolayısı ile kariyer hem bireysel hem de örgütsel parçalar içeren karmaşık bir 

pazzeldir. Yani bir kişinin kariyeri, sadece onun sahip olduğu işleri değil, işyerinde 

kendisine verilen iş rolüne ilişkin beklentilerini, amaçlarını, duygu ve arzularını, 
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sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenek düzeyini de dikkate almayı gerektiren bir 

olgudur. Tüm bu değerlendirmeler ışığında kariyer, bireysel ve örgütsel hedeflerle 

doğrudan bağlantılı, bireyin hayatı boyunca tecrübe edeceği işleri ve bu işlerle ilgili 

tüm süreçleri kapsayan komplike bir olgudur (Aytaç, 1997: 20). 

 Bu bağlamda kariyer, kişilerin çalıştıkları iş alanlarında, işin gerektirdiği bilgi, 

yetenek, tecrübe, davranışlar ve terfi koşullarına göre ilerleme kat etmek suretiyle 

yükselmeleri sonucu ulaştıkları noktaları ifade etmek için kullanılmaktadır 

(Kalkandelen, 1972: 112). Özet olarak, kariyer insanların hayatı boyunca yer aldığı 

mevkiler ve yaptığı işleri, bulunduğu konumla ilgili tutum ve davranışları içeren 

kapsamlı bir süreçtir. 

Hangi tanım kullanılırsa kullanılsın kariyer, çalışan kişiye psiko-sosyal yönden 

tatmin sağlayan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kariyer sürecine uygun 

ilerleme sağlayan kişiler, her adımda çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığını bilmekte ve 

bunun sonucunda bulundukları topluma katma değer üreten kişiler olmaktadırlar. 

3.1.2. Kariyer Planlama Süreci 

Yüksek performanslı organizasyon modelinin yakalanması ancak ve ancak 

sağlıklı planlamalar ile mümkün olmaktadır. Örgütler ellerindeki tüm kaynakları en 

iyi şekilde kullanmak için öncelikle durum analizi yapmakta; daha sonra ise analiz 

sonucu elde ettiği veriler ışığında planlama sürecine başlamaktadır. Aynı durum iyi 

bir yaşam standardına sahip olmak isteyen bireyler için de geçerlidir. Örgüt 

çalışanları da bilgi, yetenek ve tecrübeleri ile enerji ve zamanlarını en iyi şeklide 

kullanmak için öncelikle durum analizi yapmakta, güçlü ve zayıf yönlerini 

belirlemekte, daha sonra bu veriler ışığında varmak istediği hedefe ulaşabilmek için 

stratejiler geliştirmektedir. Kısaca hem bireysel hem de örgütsel boyutu olan kariyer 

planlaması zaman, enerji, para, tecrübe yani kaynak israfının önüne geçilmesi için 

son derece önemli bir rol üslenmektedir. 
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3.1.2.1. Kariyer Planlama Kavramı  

Kariyer planlaması, bir personelin, sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve 

güdüleri doğrultusunda kariyer hedeflerine ulaşacak yolun tespit edilerek, çalışmakta 

olduğu örgüt içindeki ilerleyişinin ya da yükselmenin planlanmasıdır (Sabuncuoğlu, 

2000: 70). Kariyer planlaması, bireyin, sahip olduğu fırsatlar ve sınırlılıklar ile 

yaptığı seçimler ve bunların sonuçlarının farkında olarak kariyer hedefleri belirlemek 

ve belli kariyer hedeflerine ulaştıracak iş, eğitim ve gelişim programlarını planlamayı 

içeren bir süreçtir.  

Kariyer planlamasında kurumun hedefleri ile kişinin kendi bireysel hedefleri 

arasında esgüdüm sağlanması, personelin yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmesi 

için mevcut yeteneklerin geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği düşünülen 

pozisyonlar için gerekli becerilerin kazandırılması esastır. Bu sebeple yetişmiş ve 

nitelikli personele olan ihtiyaç arttıkça organizasyonlar kendi eğitim programlarını 

geliştirerek organizasyon bünyesinde meslek içi eğitim programları hazırlamaya 

başlamışlardır (Argon ve Eren, 2004: 251). Personelini tanıyan ve onun yeteneklerini 

bilen örgütler gelecekte varmak istedikleri nokta ile bugünkü durumu arasındaki 

farkı tespit ederek bu farkı kapatabilmek için gerekli insan kaynakları politikalarını 

da belirlemektedirler. Bu değerlendirmeler sonucunda örgütler; yetiştirilmesi 

gerekenleri, terfi ettirilmesi gerekenleri ve eğitime tabi tutulacakları da belirlerler. Bu 

tespitler kariyer planlamasının ana haritasını oluşturmaktadır.  

Kariyer yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalar kariyer planlamanın psikolojik 

danışmanlık süreci, ya da işini “iyi yapma” ölçütü veya meslek seçimi ile 

sınırlandırılamayacak kadar geniş bir süreci içerdiğini kanıtlamıştır. Çünkü kariyer 

planlaması, bireyin kariyer amaçlarını ve bireyin bu amaçları başarması için gereken 

araçların belirlenmesini içeren karmaşık bir süreçtir (Can, 1999: 332). Ayrıca 

bununla da sınırlı kalmayan kariyer planlaması kariyer yönetiminin bir bileşenidir ve 

kariyer hedefleri ile örgütsel olanakların uzlaştırılmasını da içermektedir. 

Kariyer planlama sürecinde örgüt ve birey eşit yükler yüklenmiş takım arkadaşı 

gibidir. Bu uzun yolculukta birey şoför gibi görünse de örgüttün gösterdiği yön ve 

kurallar yolculuğun istikametini belirlemektedir. Bireyin kariyer bilgileri, örgüt koşul 
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ve olanakları gibi konularda bilgilendirilmesi örgüt tarafından sağlanarak kariyer 

planlama basamaklarında ilerleme sağlanabilmektedir. Bunun yanında örgüt kariyer 

planlaması yoluyla; çalışanının eğitim ihtiyacını belirleme, iş başarısını 

değerlendirme; iş doyumunu ve işe bağlılığını arttırma, yükselmeleri için onları 

geliştirme ve yeni alanlara girmeleri yolunda teşvik etme imkânına da sahip 

olmaktadır. Çalışanlar da kariyer planlaması yolu ile mevcut bilgi ve becerilerini 

kontrol edip, ilgi alanlarını ve yeteneklerini değerlendirerek oto kontrol sistemine 

sahip olmaktadır (Özgen, 2002: 15). 

Bireyin çalışma hayatı açısından kariyer planlaması; bireyin işe başlangıç 

dönemi ile başlayıp, sorumluluk alacak nitelikte yeterli deneyimin kazanılması, 

çalışma arkadaşlarının yönlendirilmeye başlanması, sorumlulukların artırılması, orta 

yaş krizlerinin yaşanması ve emeklilik sürecine hazırlanılması safhalarını içerisine 

alan yani bütün iş hayatını kapsayan ve etkileyen bir planlama işlemidir. Bir başka 

ifadeyle kariyer planlama, bireyin tüm mesleki hayatının sistematize edilme sürecidir 

(Demirkan, 2000: 18). 

3.1.2.2. Kariyer Planlamanın Önemi ve Amaçları 

Kariyer planlaması birey ve örgüt açısından hayati öneme sahiptir. İş hayatı ve 

sosyal hayatta elde edilecek başarı veya başarısızlık sonucunda birey kendi kariyer 

yaşamıyla ilgili tahminlerde bulunmakta, kariyer hedeflerini oluşturmakta, aynı 

zamanda hayatına şekil vermektedir. Tüm bunlar ise çalışanın iş tatminini 

belirleyerek organizasyonun hedefine varıp varamayacağı bilinmezini tahmin 

edilebilir kılacaktır. Gelişimin destekçisi olmak isteyen örgütler kariyer planlaması 

yolu ile çalışanın geleceğe dair belirsizliklerini gidererek onun motivasyonu artırmak 

isterler (Sabuncuoğlu, 2005: 70). 

Bu durum bireyin kendini gerçekleştirme ihtiyacının tatminidir. İhtiyacı 

karşılanan çalışanlar sağlıklı bireyler olarak gelişip ilerledikçe kariyerini geliştirmek 

ve daha da yükselmek istemektedir. Bilgi, yetenek ve tecrübe gücünü artıran bireyler 

lokomotif misali çalıştığı örgütü de hedefine varması için daha ileri noktalara 
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taşımaktadır. Birey açısından ortaya çıkan bu  sağlıklı gelişme aslında yüksek 

performanslı organizasyon hayalinin gerçeğe dönüşmesidir.  

Organizasyon ve çalışan için büyük öneme sahip olan kariyer planlaması; 

bireylerin kendi kariyer başarılarını sağlamayı, insan kaynaklarının etkili 

kullanımını, personelin zaman kaybetmeden gelişimini, iyi bir eğitim ve kariyer 

olanağının sonucu olarak iş başarımının yükselmesini ve iş güvenliğinin sağlamasını 

amaç edinmektedir. Elbette kariyer planlaması yapmak başarının garantisi değildir 

(Ereş, 2006: 80). Ancak kariyer planlaması olmadan ortaya çıkan kariyer fırsatları 

için bireylerin ihtiyaç duyulan kadrolara yerleştirilmesi çok zaman alacağı gibi, bu 

kadrolarda verilecek eğitimin planlanmamış olması sebebiyle de kurumsal başarının 

azalması durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durum ise insan kaynakları 

yönetiminde etkisizliği beraberinde getirmektedir. Bu sebeple tüm örgütler için 

kariyer planlaması mutlak suretle gereklidir. 

Kariyer planlamasının hem bireye hem de örgüte sağladığı faydaları dikkate 

alınınca örgüt ve birey açısından önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Kariyer planlaması 

yoluyla bireylere örgüt içinden terfi etme imkanı oluşturulduğundan çalışanlara 

yükselme fırsatı sunulur. Daha iyi bir pozisyon elde etme olanağı ile daha çok para 

kazanma imkanı ve artan sorumluluğun verdiği kendine güven duygusu da 

verimliliği artırma yeteneğini kazandırır (Geylan, 2004: 50). 

Bu yolla personelin kişisel gelişim süreci hızla tamamlanacağı gibi elde edilen 

motivasyon ile de örgütte, personelin işine dört elle sarılmasının meyvesi olan, büyük 

bir sinerji oluşur. Ayrıca çalışanların spesifik konularda kariyer hedeflerini 

belirleyerek potansiyel yeteneklerini harekete geçirmelerinin de önü açılmış olur. 

Unutulmamalıdır ki çalışanda doyuma ulaşan psikososyal ihtiyaçlar organizasyon 

başarısının anahtarıdır. 

Tam anlamı ile tasarlanabilen bir kariyer planlaması, çalışanın kariyeriyle ilgili 

geleceğe yönelik planlar yapan yani personeline önem veren şirketin varlığını 

hisseden bireyler, işten ayrılmayı düşünmeyeceklerinden istikrarlı bir kariyer 

hayatına sahip olmaktadırlar. Ayrıca çalışanın hakkını alacağı bir sistemin varlığına 

işaret eden kariyer planlaması sebebiyle tüm personel kendini geliştirmek için daha 
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fazla çaba harcayacağından mesleki hedeflerine varması daha olasıdır. Bu durum 

personelin potansiyelini artıracağı gibi gelişmeyi de hızlandırmaktadır (Anafarta, 

2001: 5). 

Kariyer planlaması, personelin haiz olduğu nitelikleri esas alan, objektif 

değerlendirmeye dayalı bir sistem olduğundan terfi, transfer ve performans 

değerlendirme gibi önemli meselelerde herkes tarafından bilinen net ölçülerin 

belirlenmesine ve bu bağlamda şeffaflığın sağlanmasına ciddi katkılar sunmaktadır. 

Şeffaflık ise örgütün bütün pozisyonlarında yer alan çalışanlarının, organizasyonun 

amaçlarıyla uyumlu hareket etmesini, hedef birlikteliğini sağlamaktadır (Bingöl, 

2006: 248).  Tüm bu gelişmeler ise örgütsel etkililiği artırmaktadır. Etkililiği artan 

örgütte personelle örgüt arasında oluşan bağ sayesinde örgüte bağlılık düzeyi artma 

eğilimi göstermektedir. Böylece örgüte çok yüksek maliyeti olan personel devir hızı 

düşmektedir. Ayrıca suya atılan taşın yaydığı dalgalar misali, etkisi yayılan gelişmiş 

kariyer planlaması örgütün maaş, terfi, işten çıkarma ve transfer gibi tüm 

sistemlerinde de adil bir yapı ve kurallar dizinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.  

Tüm bu olumlu yanlarına rağmen kariyer planlamasının olumsuz etkilerinin 

olduğundan da kısaca bahsetmek gerekir. İyi uygulanmayan, sadece kağıt üzerinde 

kalan bir kariyer planlaması örgütün iş gücü gereksinimini attırmakta; ayrıca kariyer 

planlaması için gereksiz danışman kullanımı ve etkili olmayan hizmet içi eğitim 

sebebi ile de harcamalar artmakta ve bu yolla artan maliyetler bütçede ağır bir yük 

teşkil ederek organizasyonun rekabet edebilirliğini azaltmaktadır. 

3.1.2.3. Kariyer Planlama Aşamaları 

Kariyer planlama tamamen sistematik olarak yürütülmesi gereken bir 

faaliyetler dizisidir. Kariyer planlamasında başarıya ulaşmak için hedeflerin açık ve 

tam olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. Hedeflere ulaşmak için de kısa ve uzun 

süreli stratejik aşamaları olan planlamaya ihtiyaç vardır. Kariyer planlama süreci iki 

aşamalı bir sistemden oluşmaktadır. Bu iki aşama örgütsel ve bireysel kariyer 

planlamasıdır.  Örgütlerin başarıya ulaşması için kariyer planlamasında hem bireysel 

hem de örgütsel kariyer planlamasına gereken özen gösterilmek zorundadır. İki 
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parçadan herhangi birinde yaşanacak olan  aksaklık sistemin tamamını 

etkileyebilmektedir (Uyargil vd., 2010: 18). Dolayısı ile bireysel kariyer planlaması 

ile örgütsel kariyer planlaması arasında vazgeçilemez ilişkinin doğal sonucu olarak 

tüm organizasyonlar birbirini destekleyen kariyer planlama sürecini tam anlamı ile 

yönetebilmelidir. Bu aşamaların doğru yönetimi için aşamaların bağlı olduğu 

süreçlerin iyi bilinmesi ve iki safhanın da iyi analiz edilmesi şarttır. 

3.1.2.3.1. Bireysel Kariyer Planlama Aşamaları 

Hızla değişen insan kaynakları dünyasında bireylerin iş yaşamında ilerleme 

imkanına sahip olabilmeleri için kariyer planlama süreçlerinde örgütlerin olduğu 

kadar bireylerin de ciddi sorumluluklar almaları gerekmektedir. Birey merkezli 

kariyer planlamada bireylerin kariyerlerinin planlaması, bu planların eğitim, öğretim 

ve iş tecrübeleri yoluyla yerine getirilmesi ve yürütülmesi büyük öneme sahiptir 

(Anafarta, 2001: 8). Bireysel kariyer planlama, bireyin mevcut bilgi birikimini, 

yeteneklerini, ilgi alanlarını ve içinde bulunduğu ortamı da dikkate alarak, iş yaşamı 

ile ilgili amaçlar belirlemesi ve bu amaçlara ulaşmasına yardımcı olacak faaliyetleri 

önceden düzenlemesi olarak tanımlanabilir. 

Kariyerini geliştirmekten sorumlu olan örgüt içerisindeki her birey, etkili bir 

şekilde bu sorumluluğunu yerine getirebilmek için ilk olarak güçlü ve zayıf yanlarını 

belirlemeli, ilgilerini, amaç ve beklentilerini dikkatli bir şekilde analiz etmelidir. 

Dolayısı ile kariyer planlamanın etkililiği, bireyin kendisini iyi tanımasına ve güçlü 

bir şekilde tamamlanmış çekirdek kişiliğe bağlıdır. Bu planlama ile birey, kendi 

becerilerini ve ilgi alanlarını değerlendirir, potansiyel kariyer imkanlarını düşünür, 

kariyer amaçlarını belirler ve geliştirme faaliyetlerini sıralar. Yani bireysel kariyer 

planlaması kendi kendini değerlendirmeyle başlayan, daha sonra açık amaçların 

oluşturulduğu ve bu hedeflere ulaşmak için neler yapılacağının belirlendiği sistemsel 

bir bütündür (Barutçugil, 2004: 321).  

Bireysel kariyer planlamanın ilk aşaması bireyin kendini tanıması olarak 

nitelendirilebilecek bir safha ile başlar. Birey önce kendini anlamaya ve kendisi için 

neyin önemli olduğuna, kendisi için hangi yeteneklerin geliştirilebilir nitelikte 
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olduğuna karar vermelidir. Birey bu safhada bazen tüm tanıdıklarının bilgisine ve 

kendisini daha iyi tahlil etmesini sağlayacak tüm verilere de başvurur. Bilgisine 

başvurulacak kişi ve kaynakların objektif niteliklere haiz olması bu aşamanın en 

önemli gereğidir (Uğur, 2003: 246). Bu hususta örgüt tarafından tutulan veriler ve 

performans değerleme sonucu elde edilen bilgiler kariyer planı yapan kişinin en 

önemli yardımcısıdır. Bu aşamada sağlıklı ve objektif değerlendirmeler yapabilen 

birey, kariyerini hangi alanda geliştirmek istediğini doğru bir biçimde tespit etme 

imkanına sahip olmaktadır. 

Kendini değerlendiren birey daha sonra örgüt içi ve dışı meslek araştırması 

yaparak karşı karşıya olduğu fırsatları belirlemektedir. Bu aşama, kişinin meslekler, 

örgütler, işler ve çevresi hakkında bilgi toplamasını içermektedir. Çeşitli meslekler 

hakkında bilginin toplandığı bu safhada, ilgi duyulan mesleklerde çalışan kişilerle 

yapılan görüşmeler, örgütlerin üniversitelerdeki tanıtımları, kariyer merkezleri vb. 

bilgi toplama aracı olarak kullanılmaktadır.  Mesleklerin gerektirdiği yetenek ve 

özellikler ile kişinin sahip olduğu nitelikler bu safhada karşılaştırılmaktadır. Bu 

bilgilendirme safhasında mesleklerin gelecekleri de mutlaka dikkate alınmalıdır. Elde 

edilen veriler ışığında birey karşı karşıya olduğu fırsatlardan hangisini seçeceğine 

ilişkin karar aşamasına gelir. Bu aşamada unutulmaması gereken en önemli 

noktalardan biri de değişen koşullarla mesleklerin dolayısı ile fırsatların da 

değişeceği hususudur (Eryiğit, 2000: 110-111). Bu sebeple birey ve örgütler sürekli 

değişimi takip etmeli ve değişime uygun hareket etmelidir. 

İkinci aşamadan sonra, bireysel seçime dönük hedefler belirlenmektedir. 

Çalışanların varmayı arzuladıkları hedefleri ortaya koymaları ve kendi değer 

kümeleriyle uyum sağlayacak biçimde şekillendirmeleri büyük önem arz etmektedir. 

Hedef belirleme, bireyin gelecekteki amaçlarını planlamaya ve buna dönük adımlar 

atmasına yardım eder. Bireysel farklılıklara bağlı olarak hedefler de farklılık arz 

etmektedir. Ancak unutulmaması gereken, bireyin değer ve ilgileri zaman içerisinde 

değişeceği gibi kendine uygun yeni iş alanları da zaman içerisinde değişebilmektedir. 

Kariyer planının zamanla değişmesi bireyin istikrarsız hareket ettiği anlamına 

gelmez. Zamanla değişen ilgiler, değişik kariyer kararlarının verilmesine yol 
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açabilmektedir. Mesleklerin sahip olduğu maaş, statü ve prestijin değişmesi de planın 

değişmesini zorunlu kılabilmektedir (Özsalmanlı, 2000: 115). 

Üç aşamanın sonunda elde edilen verilerle dördüncü aşama olan hedefe 

varmaya dönük eylem planının oluşturulması aşamasına geçilmektedir. Artık birey 

planladığı kariyer kararını uygulamaya dönük adımlar atabilmektedir. Bireyin verdiği 

karar doğrultusunda atacağı adımlarda ilk olarak yapması gereken hedefe varması 

için gereken niteliklere haiz olmak adına eksiklikleri tamamlamaktır.  Hedeflere 

ulaşmaya çalışırken gerekli niteliklerle ilgili, insan kaynakları uzmanının 

tecrübelerinden faydalanmak da gerekmektedir (Seyyar ve Öz,  2007: 234). Yani 

bireye organizasyonca sunulan imkanlar; bu hususu dikkate alarak şekillendirilmiş 

olmalı, insan kaynakları birimleri enformasyonun ve motive edici unsurların bireyi 

harekete geçirici olmasına dikkat etmelidir.  

Bu aşama kariyer planlamasının somutlaşan adımlarla süslendiği en önemli 

safhadır. Bu safhada atılan adımlar sonrası elde edilen bilgiler, hedefe varma 

noktasında uygulanan planın başarısını ölçen geri bildirimleri de içermelidir. Bu geri 

bildirimler planlamanın yeninden organizesine de olanak vermektedir. Tüm geri 

bildirimler yeni kariyer planlarının oluşturulmasına veya planların revizesine imkan 

tanımalıdır. Bu durumda sürekli değişim ve gelişimin habercisi olmaktadır. Özetle, 

hedefin şekillenmesi ve gerekli adımların tespiti ile harekete geçilerek hayallerin 

hedef haline geldiği aşamalar dizisi bireyin kariyer planlamasını oluşturmaktadır 

(Gürüz ve Özdemir, 2004: 29). 

3.1.2.3.2. Örgütsel Kariyer Planlama Aşamaları 

Örgütsel kariyer planlaması çalışanların ihtiyaçları ile örgütün ihtiyaçları 

arasında uyumun sağlanması amacı ile oluşturulan bireysel kariyer planlamada elde 

edilmek istenen başarının temel anahtarıdır. İnsan kaynakları politikası olarak 

değerlendirildiğinde kariyer planlama, örgütün; çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda 

oluşturduğu ve bu yolla iş tatminini ile verimliliği yükseltmeyi hedeflediği geleceğe 

dönük planlı faaliyetlerin tamamıdır (Öner, 2001: 141).  
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Yönetim, bireye kariyerini planlaması ve hedeflerine varabilecek ortamın 

oluşturulması açısından örgütsel kariyer planlamasını yaparken, bireysel kariyer 

planlama sürecine yön ve yol göstermektedir. Bireysel ve örgütsel hedef 

birlikteliğinin ve bütünsel başarının sağlanması için örgütsel kariyer planlaması 

yapılırken geçilecek safhaların iyi analiz edilmesi gereklidir. 

Örgütsel kariyer planlama sürecinde, organizasyondaki her pozisyon, birey ve 

her birim hedefe varma noktasındaki önemine göre analiz edilirken bazı hususlar 

öncelikle dikkate alınmalıdır. Kariyer planlamasına etki eden tüm faktörleri dikkate 

alan örgüt yöneticileri bireysel kariyer planlamasının örgütsel hedeflere hizmet 

etmesini sağlayan motivasyonu mutlak suretle sağlamalıdır (Ereş, 2006: 89). Kariyer 

planlaması ile ilgili danışmanlık hizmetlerini kuran örgüt kararsızlık ve umutsuzluk 

içerisinde olan bireylere yol gösterici olmanın önemiyle etkili rehberlik hizmetine 

ağırlık vermelidir. Bu sistem yoluyla; gelecekteki örgütsel çalışan gereksinimlerinin 

belirlenmesi, kariyer basamaklarının planlanması, bireysel potansiyel ve eğitim 

gereksiniminin değerlendirilmesi, örgütsel gelişim fırsatları ile kişisel yetenek ve 

isteklerin karşılaştırılması, kariyer sisteminin koordinasyonu, denetlenmesi, 

incelenmesi ve gözetimi sağlanmaktadır. 

İyi bir örgütsel kariyer planlama için takip edilmesi gereken aşamalar örgütte 

bulunan tüm pozisyonların belirlenmesi ve bu pozisyonlar için gerekli niteliklerin 

teşhisi ile başlar. Teşhis aşamasında iş analizleri yapılır, iş spesifikasyonları ile iş 

tanımlarını netleştirilir ve görev tanımları ortaya çıkarılarak bu pozisyonlar için 

gerekli olan bilgi ve yetenek düzeyleri saptanır. İş analizleri ve iş tatminleri yoluyla 

örgütsel organizasyon şeması oluşturulur (Uyargil vd., 2010: 254).  

Örgüt üst yönetimi örgütsel şemanın oluşturulmasından sonra örgütteki 

potansiyel kariyer geliştirme talebi içinde bulunan personeli tespit eder. Çalışanların 

yetkililiklerinin ve eğilimlerinin belirlenmesi yoluyla eldeki kaynakların etkili 

kullanımı yoluna gidilir. İnsan kaynakları yönetimi çalışmalarının da en önemli 

kısmını oluşturan bu belirleme sonucunda, bireylerin mesleki gelişme ihtiyaçları da 

tespit edilmektedir. Örgüt personele verilen eğitimler sırasında ve iş sürecinde 

anketler düzenleyerek bireysel hedef ve nitelikleri belirler. Elde edilen verilere göre 
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kişilerin makul ihtiyaçlarının temini yoluyla personel teşvik edilir (Bayrak ve İrmiş, 

2001: 180).  Çalışanların kariyer haritalarının ortaya çıkarılması ve örgüt içi kariyer 

danışmanlık sisteminin kurulması yoluyla kariyer planlamasının en önemli gereği de 

sağlanmış olmaktadır. Görev tanımları ve görev gerekleri belirlenen örgütte 

nitelikleri bu görev tanımı ile örtüşen personel uygun pozisyona yerleştirilmektedir. 

Nitelik ve hedeflerine uygun pozisyona yerleştirilen bireylerin üzerlerine düşen 

görevi tam anlamı ile yapıp yapmadıklarını denetleyecek bir performans değerleme 

sisteminin kurulması ile örgüt kariyer planına uygun insan kaynakları yönetimine 

yön vermektedir. Performans değerlendirme, bir yöneticinin önceden belirlenmiş 

standartlarla mukayese ve ölçme yoluyla, çalışanın işteki performansını 

değerlendirmesi sürecidir. Performans değerlendirmenin amacı; eğitim ve gelişim 

gereksinimlerini belirlemek, kişinin yönelebileceği olası kariyerlere rehberlik etmek 

ve kişinin terfisi için potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda kariyer 

planlama için performans değerlendirmesi, yönetici tarafından çalışanlarının 

yeteneklerinin tanınmasına, eksikliklerinin bilinerek gerekli önlemlerin alınmasına 

olanak sağlayacak bir süreç olarak tanımlanabilir (Seyyar ve Öz,  2007: 234). 

Performans değerleme sistemi sonucu elde edilen verilerle birey ve örgütün kariyer 

planlaması revize edilmektedir. Örgüt içindeki potansiyel kariyer geliştirme, 

adaylarının mücadelelerinde örgüt amaçlarına zarar vermeyecek biçimde örgüt kültür 

yapısı da oluşturulmaktadır. Çatışmalar yönetilmeli, çatışmaların gerek bireyleri 

gerekse örgütü tahrip edecek mahiyet kazanması önlenmelidir. Bu kolay yapılacak 

bir iş olmayıp yönetme sanatının tam kullanımı ile üstesinden gelinebilecek riskli bir 

alandır. 

Kariyer planlaması örgüt açısından çalışan tatmininin ve örgüte bağlılığın 

artırılmasını, çalışanların kariyer hedef ve planlarını hazırlarken daha gerçekçi 

hazırlamalarını ve çalışanların becerilerinin zenginleştirilmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca işgücünü daha kaliteli hale getirmekte ve işten kaytarmaları da azaltmaktadır.  

İşten çıkartılmanın az olması sonucu da yeni işe girenlerin yetiştirilmesinde harcanan 

paradan tasarruf edilerek büyük maliyet ve etkili zaman kullanımı avantajı elde 

edilmektedir. Tüm bunların yanında adaletli işe alma, seçme ve yerleştirme 
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politikaları, terfi ve kariyer değişimi ile ilgili olan eşit iş fırsatının oluşturulması için 

de kariyer planlaması çok önemli bir yere sahiptir (Bilen, 1998: 58). 

Gelecekte örgütte oluşacak personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, kişisel yetenek 

ve ilgilerin ortaya çıkarılması, örgütsel gelişim fırsatları ile bireysel yetenek ve 

tercihlerin dengelenmesi, bireylerin kariyer basamaklarının planlanması, örgüt içinde 

alternatif kariyer yollarının planlanması, bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 

ile örgüt dışındaki kariyer uygulamalarının ve yeniliklerin takip edilmesi ancak ve 

ancak elde edilen objektif veriler ışığında şekillendirilen ve tam anlamı ile uygulanan 

bir örgütsel kariyer yönetimi ile mümkün olabilmektedir (Geylan, 2004: 50). 

Özetle kariyer planlama için uygulanması gereken aşamalar şunlardır (Uyargil 

vd., 2010: 18): 

 Beşeri kaynak planları ile sistemin entegre edilmesi, 

 Kariyer yollarının tespit edilmesi, 

 Kariyer bilgisinin artırılması için açık işlerin duyurulması, 

 Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, 

 Astlara kariyer danışmanlığı yapılması, 

 İş tecrübelerinin artırılması, 

 Eğitim programları düzenlenmesi ve yeni personel politikalarının 

oluşturulmasıdır. 

3.1.3. Kariyer Geliştirme 

Personelin amaç ve ihtiyaçlarının zaman içinde değişime uğraması gibi, 

örgütlerinde değişen ve gelişen yeni şartlar altında kendini geliştirmesi, bunun içinde 

personelini geliştirmesi gerekmektedir. Kariyer geliştirme; kariyer seçiminin sağlıklı 

olmasını ve personelin kendini gerçekleştirme ihtiyacının tatminini sağlayan planlı 

faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Örgütlerin hiyerarşik kademelerdeki 

hareketinin yönlendirildiği sistematik bir süreç olan kariyer geliştirme; bireyin 

eğitim, yetişme ve iş tecrübesi yolu ile kariyerinin planlanması ve kariyerine ilişkin 

yaptığı planların kabul edilebilir ölçüde hayata geçmesi, yani bireyin kariyeri 

boyunca iş yaşamına ilişkin hedeflerine varması için uygulanan programlar, eylemler 
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ve faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Kariyer geliştirme personelin 

etkililiğini, bilgi ve becerilerini arttırmayı ve onların kariyerlerini doğru 

yönlendirerek örgüt içi veya dışında ilerlemesini ve etkililik gücünü arttırmak için 

sistematize edilen çalışmaları kapsamaktadır (Yiğitoğlu, 2004: 84). 

Örgütler kariyer geliştirme yöntemleri ile personel seçmeye çalışır ve işe alım 

gerçekleştikten sonra personelin yeteneklerini geliştirmek için de aynı yöntemi kıstas 

alarak bir dizi programlar oluşturur. Etkili bir insan kaynakları yönetimi yine etkili 

bir kariyer geliştirme sistemi ve planlaması ile yürütülebilir. Örgütlerin büyümesi, 

sürekli gelişmesi ve teknolojik değişimlere hazır olabilmesinin, bu ihtiyaçlara cevap 

verebilecek kaliteli insan gücü ile mümkün olduğunu bilen yöneticiler çalışanların 

etkililik ve becerilerini arttırabilmeleri için kariyer geliştirmeye gerekli önemi 

vermek zorundadır. Bireysel açıdan incelendiğinde kariyer geliştirme çalışanın kendi 

olanakları veya örgütün sunmuş olduğu imkanlarla kendini sürekli olarak 

iyileştirmesi ve geliştirmesi, kişinin eğitim ve iş tecrübesi yolu ile kariyerini 

planlanması ve kariyerine ilişkin yaptığı planları gerçekleşmesidir (Eryiğit, 2000: 

110-111). Örgütler açısından kariyer gelişimi ise bireylerin iş yaşamları süresince 

kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için örgüt tarafından uygulanan faaliyet ve 

programların tümünü ifade etmektedir.  

Kariyer geliştirme, örgütün amaç ve vizyonu ile çalışanın bireysel hedefleri 

arasında eşgüdümü sağlayarak örgütün gelişmesine katkı sağlayan, değişime uyum 

sağlayan bir yapıya kavuşmasını hızlandıran, personelin iş tatmini ve motivasyonuna 

artıran, karşılıklı iletişim gücünü artıran, örgüt içi en iyi personel teminini sağlayan 

ve örgüte bağlılık hissini güçlendiren bir sistemdir (Bilen, 1998: 58). Kariyer 

geliştirme programları, personelin hem şuanda üslendiği işte, hem de gelecekte 

üstlenecekleri işlerde etkili başarıyı sağlaması için ihtiyaç duyacağı yetenek ve 

tecrübeleri kazanmasını sağlamaktadır (Özsalmanlı, 2004: 115). Bu açıdan 

bakıldığında kariyer geliştirme çabası, stratejik insan kaynakları planlamasını da 

kapsayan bir kavramdır. 

Örgütler kariyer gelişim sürecinde personelin bilgi, yetenek ve yeterliliğini 

tarafsız ve ön yargıdan uzak bir şekilde değerlendirmek ve en isabetli gelişim 
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programını uygulayabilmek için örgütte mevcut olan işleri tam anlamı ile 

değerlendirmeli ve işin niteliklerini net bir şekilde ortaya koymalıdır. Bu anlamda 

bireylerin kariyer planlarına uygun işlere gelebilmesi, yani hedeflerini 

gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyulan nitelikleri kazandırmak amacıyla o iş ile 

ilgili birbirini izleyen hedefler oluşturulmalı ve personel bu hedefleri kariyer yolları 

içerisinde tecrübe etmelidir (Bayrak ve İrmiş, 2001: 183). 

Tüm örgütlerin esas amacı ellerindeki insan kaynağının potansiyel gücünden 

tam anlamıyla yararlanmak olduğundan kariyer geliştirme programları, personelin 

örgütü daha iyi tanımasını sağlamak, etkili iletişim yeteneklerini ve yönetsel 

yeteneklerini artırmak için uygulanan eğitimleri içermektedir. Personelini geliştirmek 

isteyen örgütler; koçluk, kariyer merkezleri, yönetici geliştirme programları, personel 

güçlendirme programları, iş rotasyonu, iş zenginleştirme ve kariyer planlama grupları 

gibi araçları kullanmaktadır. 

3.2. Kariyer Yönetimi Kavramı ve Önemi 

Kariyer yönetimi, bireysel odaklı düşünüldüğünde; bireylerin kendi değerleri, 

ilgi alanları, yeteneklerindeki güçlülük ve zayıflıkları hakkında bilgi toplama, yani 

bireyin kendini tanıma, kariyer hedefi belirleme ve bu kariyer hedefini 

gerçekleştirme ihtimalini artıran kariyer stratejileri oluşturma süreci olarak 

tanımlanabilmektedir (Seyyar ve Öz,  2007: 234). 

Kariyer yönetimi, çalışanların bireysel kariyer planlarını, örgütün desteklemesi 

ve kendi planlarıyla bütünleştirmesini içerir. Kısaca kariyer yönetimi, hem 

çalışanların iş yaşamlarını planlaması hem de bu planların hayata geçirilmesidir. 

Bireysel kariyer planları, organizasyonun gelecekteki ihtiyaçları ve insan kaynakları 

ile yakından ilgilidir. Kariyer planlaması kişisel bir süreç olmasına rağmen, kariyer 

yönetimi organizasyon tarafından yapılan faaliyetler üzerinde yoğunlaşır (Anafarta, 

2001: 5). 

 İnsan kaynakları departmanı, bütün bu uygulamalar içinde en tepede yer 

almakta ve tüm gelişmelerin merkezinde durmaktadır. Bu birim kariyer yoğunluğunu 

tasarlamalı, organizasyondaki boş pozisyonlar hakkında bilgi vermeli, eğitim ve 
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öğretim programlarını desteklemeli, çalışanların performansı ve potansiyellerini 

takip etmeli, böylece iş yaşamında yer alan tüm personelin gelişimine katkıda 

bulunmalıdır (Bingöl, 2006: 163). 

Kariyer yönetiminin ana konusu bireylerin gerekli tecrübeyi kazanmaları ve 

yapacakları işteki mesleki vasıflara haiz olmaları için bireysel gelişim planlarının 

idarece desteklenmesidir. Kariyer yönetimi; işveren, insan kaynakları uzmanları, 

çalışanlar ve işyerine dışarıdan taraf olan unsurları içine alan oldukça kapsamlı bir 

olgudur. Kariyer yönetimi, bireysel kariyer amaçlarının oluşturulması, bu amaçların 

başarılması için stratejilerin geliştirilmesi; iş ve yaşam deneyimlerine dayalı olarak 

amaçların yeniden gözden geçirilmesidir. Kısaca birey, iş ve örgüt hakkında yaşam 

boyu öğrenim sürecidir (Geylan, 2004: 50). 

Kariyer yönetimi ile ilgili ortaya atılan tüm tanımlara bakıldığında en çok 

dikkati çeken husus, kariyer yönetimin hem örgüt hem de birey odaklı bir süreç 

olmasıdır. Bu sebeple Kariyer yönetimi; eleman seçimi yapma, işe alma, eğitim ve 

gelişim, ücretlendirme ve terfi gibi insan kaynağı geliştirme faaliyetleri ile yakından 

ilişkilidir. Mesela kişilerin işyeri tercihleri o işyerinin işe alım politikası ve 

uygulamalarına bağlıdır. Personel seçimi ve işe atanma kurum içi personel 

politikaları ile saptanır. Kariyer ilerlemesi hem iş dizaynı ve performans 

standartlarından hem de transfer, emeklilik, ikramiyeler ve tazminat programlarından 

etkilenmektedir. İşletmenin kariyer yönetimindeki görevleri; yetenek ve kariyer 

ihtiyaçlarını belirleme, olası bireysel kariyer planlarının oluşturulmasına yardımcı 

olma ve çalışanın kariyer çizgisinde ilerlemek için ihtiyaç duyduğu eğitim ve gelişme 

fırsatlarını sağlanmayı kapsamaktadır. Bu açıklamalardan kariyer yönetiminin hem 

örgütsel hem de bireysel faydaları olduğu açığa çıkmaktadır (Bayrak ve İrmiş, 2001: 

183-184).  

Kariyer yönetiminin örgütsel faydaları şunlardır (Uyargil vd., 2010: 255-258): 

 Örgütlerin eğitim, yerleştirme ve çalışanların örgüt içinde terfi 

etmelerinin sağlanması gibi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışanların 

yetenek ve kariyer amaçlarının ortaya çıkarılmasını sağlar. 
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 Gelecekteki insan kaynakları ihtiyaçlarının karşılanmasının temini için 

daha iyi bir süreç oluşturulmasını sağlar. 

 Daha kapsamlı bir anlayışla, örgütün her kademesini içeren veya bireysel 

düzeydeki değişim yapısıyla, örgütsel düzeyde ortaya çıkarılacak değişim 

sürecinde ilerleme sağlar. 

 Bireysel gelişim planlarında, yeni görevlere getirilme ve yeni 

sorumluluklar için daha basitleştirilmiş ve daha başarılı bireysel gelişim 

ve değişim imkânları ortaya çıkarır. 

 Örgüt ile birlikte, çok çeşitli işler ve görevler için, gelişimin çeşitli 

aşamalarında beklentilerin çoğalmasını ve gelişmesini sağlar. 

 Anlaşılamayan ve saklı kalmış iş gören beklentilerinin açığa çıkarılması 

politikasına olanak tanır.  

 Verimliliği ve motivasyonu düşük olan işgücünün harekete geçirilmesini 

ve yeniden eğitilmesini sağlar. 

 İşgücünün çıkmaza girenlerini yeniden eğiterek harekete geçirir. 

 Yönetsel pozisyonların yedekleme planının çıkarılmasını sağlar. 

Kariyer yönetiminin bireysel faydaları ise şunlardır (Özsalmanlı, 2004: 115): 

 Önceden bilgilendirme ile olası kariyer tercihlerini yapmak, 

 Kişinin işindeki hayal kırıklığı sürprizi olasılığını azaltmak, 

 Farklı kariyer hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç olan güven (itimat) ve ardı 

ardına gelen iş becerilerini daha iyi teşhis etmek, 

 Bastırılmış ve çatışan kariyer hedeflerini aydınlatmak ve tutarlılık 

getirmek. 

Kariyer yönetiminin günümüzde bu derece önemli hale gelmesinin en önemli 

sebebi firmalar arasında cereyan etmekte olan şiddetli rekabetin örgüt içine de nüfuz 

edip gerek yöneticileri gerekse de diğer personeli performansı ve niteliği yüksek 

olmaya yönlendirmesidir. Bu şekilde; örgüt dışındaki çevreden gelen baskılar, örgütü 

dış çevreye çabuk, anlamlı ve sonuç alıcı cevaplar vermeye mecbur etmekte, bunun 

sonucu olarak da örgüt personeli, örgüt amaçlarına ulaşabilmenin baskısıyla sürekli 

yenilenme ihtiyacı duymaktadır. Kısaca örgüt personeli hem örgüt içindeki hem de 
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örgüt dışındaki rekabetçi ortamdan etkilenmektedir. Örgüt organizasyon yapısının 

yükselme ve gelişmeye cevap verme gücüne bağlı olarak, örgüt içi kariyer geliştirme 

arzusu artmakta, bu da örgütü dış çevrede daha güçlü kılmaktadır. Bu durum ise 

bireysel ve örgütsel kariyer yönetimi sürecinde bireye ve örgüte düşen 

sorumlulukları ortaya çıkarmaktadır (Tahiroğlu, 2003: 152-153). 

3.2.1. Bireysel Kariyer Yönetiminde Birey ve Sorumlulukları 

Kariyer yönetiminde bireyin sorumlulukları ve faaliyetleri bireysel kariyer 

yönetiminin konusunu oluşturur. Ancak firmaların da bireysel kariyer yönetimi 

konusunu iyi algılamaları çalışanların beklentilerini daha iyi anlamaları açısından 

önem taşır. Çünkü yanlış yönlendirilmiş bir kariyer, bireyin kendisini 

değerlendirmede eksik kalmasına sebep olmaktadır (Demirkan, 2000: 16). Gerçekçi 

olmayan terfi beklentileri de örgüt içinde çalışanlar arsında huzursuzluğa ve işten 

ayrılmalara neden olabilmektedir. Bu sebeple bireysel kariyer yönetiminde bireyin 

üzerine düşen sorumluluklar, birçok konuda faaliyette bulunmasını gerektirir. Bu 

faaliyetlerin planlanması, bu amaçla kullanılacak kaynak ve yöntemlerin 

organizasyonu, faaliyetlerin icra edilmesi, bireysel hedefler ve kurum beklentileri ile 

koordinasyonu, sonuçların değerlendirilmesi, bireysel kariyer yönetimi içinde 

değerlendirilir (Anafarta, 2001: 8). 

Bu açıklamalar doğrultusunda bireysel kariyer yönetimini; ‘bireyin iş hayatına 

ait hedeflerini gerçekleştirmesi amacı ile gerekli faaliyetleri planlaması, organize 

etmesi, icra etmesi, koordinasyonu ve değerlendirmesi süreci’ şeklinde 

tanımlayabiliriz. Bireysel vizyon ve kariyer hedefinin belirlenmesi ile meslek seçimi 

işinin, mümkünse yüksek öğrenime başlamadan önce lise yıllarında veya en geç  

çalışma yaşamının başlarında yapılması önemlidir. Bireyin özellikle ne olmak, 

nerede olmak isteğini ve hedeflerini net olarak belirlememesi ya da farklı etkenlerle 

yanlış meslek seçmiş olması onu mutsuz etmekteir. Bireyin çalışma hayatının hangi 

dönemin evresinde olursa olsun bunları belirlemesi gerekir (Gürüz ve Özdemir, 

2004: 29). 
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Geniş bir tanım vermek gerekirse, kariyer yönetimi, bir çalışanın mevcut 

konumunun farkında olarak kendisi için bir sonraki adımda neyin olduğunu bilmesi, 

iş geleceğini öngörmesi, gelişme seyrine uygun hazırlıkları yapabilmesi, kısacası 

kendisini geleceğe hazırlamasıdır. Peki ne zaman başlar bireysel kariyer yönetimi? 

Ne zaman ki birey kendine bir vizyon oluşturmaya, kariyer hedefleri belirlemek için 

keşfetmeye odaklanarak araştırmaya ve kendini tanıma çabasına başlar, o zaman 

bireysel kariyer yönetimi başlamış olur. Daha sonraki basamak, ulaştığı kimlik 

dahilinde belirlediği hedefe odaklanıp amaç için çalışmalara başlamak, bulunduğu 

organizasyonu tanıyıp birlikte hareket etmektir. Kariyer yönetiminin bireysel bazdaki 

önemi kişilerin iş hayatlarının sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmasından 

kaynaklanır. Bunun yanında bireylerin kullandıkları bu sistemle geleceklerini 

öngörebiliyor olması da bu uygulamanın başka bir önemli yönünü oluşturur (Tortop 

vd.,  2006: 150). 

Kısaca bireysel kariyer yönetimi bir çalışanın kariyer yolunun belirlenmesinde  

ilk olarak kendinden sorumlu olmasıdır. Bir çalışan öncelikle kendine ait olan işiyle 

ilgili tüm beklenti ve istekleri belirlemeli, yani güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi 

alanlarını, kısa, orta ve uzun vadeli kariyer hedeflerini tespit etmelidir. Birey içinde 

bulunduğu kurumdan beklentilere girmeden önce kendi kendine “ben bugün kariyer 

gelişimim için ne yaptım?” sorusuna cevap bulmalıdır. Bu anlamda bireye düşen 

görev kendini tanıma, hedeflerini belirleme, hedeflerine uygun gelişim haritası 

çizme, harita üzerinde çizilen yollarda adıma adım ilerleme, bu haritaya uygun 

seçilen meslekle birlikte değişimleri de takip ederek hedefleri dahilinde oluşturduğu 

haritayı revize etmektir  (Özsalmanlı, 2004: 115). 

3.2.2 Bireysel Kariyer Yönetiminde Örgüt ve Sorumlulukları 

İnsan kaynaklarının gelişimi yolunda örgütçe atılan her adım örgütün amacına 

ulaşmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışanlara yaptıkları işe dair 

memnuniyet hissi kazandırır ve yaptıkları işe değer vermelerini sağlar. Bu sebeple 

kurum çalışanının gelişimi için gerekli yardımda bulunmalıdır. Örneğin, birey için 

kariyer danışmanlığı hizmeti, kariyer geliştirme programları ve merkezleri gibi hem 

bireyin gelişmesini hem de bünyesinde oluşabilecek nitelikli elaman boşluklarını 

http://www.gelistrend.com/benim-kariyeri-mi-kim-yonetecek-bireysel-kariyer-yonetimi/


62 

 

 

 

doldurmayı sağlayan bir insan kaynakları sistemi kariyer yönetiminin can alıcı 

noktasıdır. Ayrıca böyle bir sistem örgütün bireyi tanımasını da sağlamakta, ilerde 

kimin nereye gelmesi gerektiği ile ilgili karar alım sürecinde dokümantasyon desteği 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda örgüte çok iş düşmektedir. Örgütsel kariyer 

yönetiminde ayrıntılarına değinilen görevleri yerine getiren kurumlar; sadece 

bireylere yol haritası çizmekle kalmamakta, organizasyonun geleceğini de 

planlamaktadır (Uyargil vd., 2010: 246). 

3.2.3. Bireysel Kariyer Yönetiminin Safhaları 

İlk ve ortaöğretim yıllarında oluşan kariyer olgusu; fiziksel ihtiyaçlar, aile, 

zihinsel özellikler, cinsiyet, merak ve kişinin özsaygı ihtiyacına bağlı olarak gelişme 

gösterir. Bireysel olarak kariyer devrelerinin gelişim süreci kişinin yaşam devrelerine 

paralel olarak gelişir ve çocukluktan yetişkinliğe aşağıdaki dönemleri takip 

etmektedir (Ereş, 2006: 52). 

3.2.3.1. Keşif 

Kişisel gözlemler sonucu gencin meslek seçtiği dönem kariyer keşif dönemidir. 

Genelde 20'li yaşların ortasında sona eren, okuldan ilk işe başlayıncaya kadar geçen 

süre olarak tanımlanan bu dönem kendini ispatlama ve alternatifleri değerlendirme 

zamanıdır. Ana babanın finansal kaynaklarının kişiyi yönlendirdiği bir dönemdir. 

Ailenin kariyerinin kişiyi ilgilendirdiği görülür (örneğin; polis babanın ilerde polis 

olmak isteyen oğlu gibi). Bu safhada güvenlik, emniyet ve fizyolojik ihtiyaçlar ön 

plandadır. Bu dönem kendini ispatlama ve kariyer alternatiflerini değerlendirme 

zamanıdır. İlişkide olduğu öğretmen, arkadaş, ana ve ya babadan duyduğu, 

televizyonda, cadde köşelerinde gördüğü ve oynadığı oyunlarla başlayan kariyer 

seçim alternatiflerinin değerlendirildiği, bir diğer ifade ile kişisel gözlemleri sonucu 

bireyin meslekleri tanımaya başladığı dönemdir (Örücü, 2009: 110-111). 

Özetle; keşif dönemi, kariyerle ilgili beklentilerinin açığa çıktığı dönemdir. Bu 

dönem başarılı bir kariyer keşif stratejisi ile bütünleştiği takdirde sağlıklı kararlar 

verilebilir ve bu süreçte kişilik, yetenek ve çevresel tutumlar bireyin kariyer seçimine 

önemli etkiler sunmaktadır. 
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3.2.3.2. Kurulma  

Bu dönem ilk işi bulma, işe yerleşme, yetenek kazanma, işi öğrenme ve 

akranları tarafından kabul edilme süreçlerini kapsar. Bu safhada belirsizlik fazla 

olabildiğinden bunalımlar başlayabilir. Kişi güvenlik ve emniyet ihtiyaçlarına ağırlık 

vermektedir (Geylan, 2004: 58). 

Bu safhada yerleşim ve başarma olmak üzere iki önemli safha vardır. Yerleşim 

safhasında, örgüte yeni gelenler, kendilerinden beklenene göre işlere nasıl adapte 

olacağını öğrenerek motive edilir ve kendisini işlere nasıl uygun hale getirebileceğini 

öğrenir. Başarma safhasında ise, örgüte yeni gelen, işinde ustalaşır ve örgütü tanır. 

Bu  durum kişileri örgüte belli katkılar sağladıkları için motive eder. Ancak başarma 

farklı insanlar için farklı anlamlar taşıyacağından kişiye bağlı olarak 

değerlendirilmesi gereken bir safhadır (Özsalmanlı, 2004: 115). 

Kişiler özellikle ilk işini ve örgütü seçtikleri dönemlerde genellikle gerçeğe 

uygun olmayan yüksek beklentiler içindedirler. Bu safhada en ciddi konu ''gerçek 

şoku'' dur. Gerçek şoku kişinin beklentileri ile örgütün gerçekleri arasındaki farkı 

anlatır. İşte bireylerin karşılaştığı ilk problem bu açığı görmemeleri ve bunu 

görebilmek için uzun bir zaman harcamalarıdır. Diğer bir sorun ise ''kendini 

kanıtlama'' çabasıdır. Bu ise bazen hata yaparak ve hataların sebeplerini öğrendikten 

sonra sorumluluk alıp aynı hataları bir daha yapmamakla mümkün olmaktadır (Ereş, 

2006: 55).  

3.2.3.3. Kariyer Ortası 

İşle ilgili görevlerin büyük öneme sahip olduğu, çıraklıktan ustalığa, öğrenci 

olmaktan yapıcılığa geçilen bir dönemdir. Yanlışlar cezalandırılırken, başarılar 

ödüllendirilir ve daha fazla sorumluluk üstlenilir. Kişiler kendilerini gözden 

geçirerek başarı ve başarısızlıklarını değerlendirerek, başarısızlıkları yüzünden 

hedeflerini ve beklentileri yeniden düşünerek gözden geçirir ve yeni kariyerine 

uygun farklı işler aramaya başlar. Bu dönemde artık birey için güvenlik 

gereksiniminden çok sorumluluk ve inisiyatif isteyen işlere geçme arzusu hakimdir 

(Uğur, 2003: 245-246). 
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Bireyler bu safhada elde ettiklerini koruma çabasına yönelir ve performansını 

geliştirmeye devam edebilir ya da artık yeni kazanımlar sağlayamaz veya sadece 

eskidiğini fark eder. Yine bu safhada Kişiler performans seviyelerini aynı düzeyde 

tutarak kariyer durgunluğunu oluşturabilirler. Bu durgunluğa kapılan kişiler 

verimsizdirler, az üretkendirler ve işlerinden doyum sağlayamaz dolayısıyla da 

mutsuzdurlar (Gürüz ve Özdemir, 2004: 28). 

Orta yaş krizi de denilen bu dönemde kişiler kariyerlerini yeniden 

değerlendirirler, hedeflerini hatta yaşam biçimlerini değiştirebilirler. Kişiler bu 

dönemde ne yapmak istediklerine, ne kadarını yapabildiklerine, yapamadıkları için 

daha ne kadar, ne şekilde fedakarlık etmesi gerektiğine karar vermek zorundadır. 

Aksi halde bireyde psikolojik sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu durumdaki bireyler 

örgüt tarafından organizasyon içinde başka bir pozisyona getirilerek yeniden enerjik 

hale gelebilmektedirler. Önemli olan bu devrede, bireyin bu krizi nasıl atlatacağı 

konusunda ona yardımcı olabilmektir. Birçok örgüt bu durumda iş verimliliğini ve 

kalitesini arttırmak için kariyer geliştirme programları oluşturmaktadır (Geylan, 

2004: 75). 

3.2.3.4. Kariyer Sonu  

Bireylerin kariyer yaşam safhalarını birbirinden kesin çizgilerle ayırmak 

mümkün değildir. Kariyer sonu dönemi de bireysel kariyerinin en uzun dönemi olup 

kariyer yaşamının sonuna geldiği aşamadır. Kariyer ortası sorunları bu safhaya da 

taşınabilir. Bu safhada artık bireylerin öğrenmesinde yavaşlamalar olur, yaşları 

ilerlediği için sağlık problemleri belirmeye başlar. Bireyler bu safhada sadece 

tecrübelerinden edindikleri bilgileri diğerlerine öğretmeye çalışırlar. 50-65 yaş arası 

olan bu dönemde örgüte karşı ilgisi azalan bireyin odak noktasında kendisi vardır. 

Hayatının geri kalan kısmında neler yapacağını düşünmeye başlar (Şimşek, 2004: 

20). Çalışanların verimli kalması için bu safhada da örgüt tarafından duygusal ve 

görevsel ihtiyaçların destekleneceği kariyer geliştirme ve eğitim programları 

geliştirilmelidir.  
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3.2.3.5. Emeklilik 

Emeklilik genellikle 55-65 yaşlarına denk gelen bir safhadır. İşe başladığı ilk 

günden beri bir gün emekli olacağını bilen kişi buna rağmen bu devrede bir boşluk 

içine düşer. Şüphesiz emeklilik bireyin kariyerinin son bulması demek değildir. 

Birey bu dönemde yeni kariyer yolları arar ve yeni hedefler belirlemeye başlar. 

Yaşamları boyunca zaman yetersizliği yüzünden yapamadıkları özel ilgi alanlarına 

(resim, spor vb) yönelirler. Bu zorunlu emeklilik devresinde birey örgütten psikolojik 

yardım desteğine ihtiyaç duyar. Çalışanlarına değer veren örgütler bu aşamada onları 

yalnız bırakmayan örgütlerdir (Ereş, 2006: 55). 

3.2.4. Örgütsel Kariyer Yönetimi ve Yararları 

Hem örgütler hem de çalışanlar hızlı bir değişme sürecinin içindedirler. Bu 

değişikliklerin sanayi devriminin başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en radikal 

değişiklikler olduğunu söylemek mümkündür. Değişikliklerin en önemlisi ise 

işgücünün niteliğinde, vasıf seviyesinde olmuştur. ‘Bilgi işçisi’ denilen bu kişilerin 

yönetimi de bu değişmeye uygun olarak daha farklı bir yaklaşım ve liderliği ön plana 

çıkarmıştır. İşletme açısından (örgütsel) kariyer yönetimi; bireyin çalışma yaşamına 

başlama, ödül, transfer, terfi, emeklilik, eğitim, performans değerlendirme gibi 

yönetsel konularda alınacak olan rasyonel kararları içermektedir. İş zenginleştirme, 

kariyer rehberleri, mentorluk, eğitim ve geliştirme programları, workshoplar, kariyer 

atölyeleri, kariyer planlama grupları, işitsel ve görsel materyaller vb. kariyer 

yönetimi konusundaki diğer örgütsel çalışmalardır (Demirkan, 2000: 18). 

Örgütsel kariyer yönetiminin asıl konusu bireysel kariyer planları, ihtiyaçları, 

potansiyeli ve bu özelliklerin örgüt tarafından nasıl etkileneceği ve bu durumdan 

örgütün nasıl etkileneceğini keşfetmektir. Bu faaliyetler, işe alım, işgücü planlama 

aktiviteleri ve daha spesifik görevsel aktiviteleri olan seçme ve yerleştirme, ücret 

planlaması gibi çalışmalarla ortak yürütülmelidir. Bu süreçte plan ve stratejiler 

geliştirilir, uygulanır ve sürekli kariyer yönetimi için daha fazla bilgi sağlamak 

amacıyla gerekli veriler spesifike edilir (Örücü, 2009: 110-111). 
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Örgüt kariyer planlaması yoluyla iş görenin iş başarısını değerlendirme, 

bireysel eğitim ihtiyacını belirleme, iş doyumunu ve işe bağlılığını arttırma, personeli 

geliştirme kurum içinde üst dereceye çıkma ve yeni alanlara girmeleri yolunda teşvik 

etme imkanına sahip olur. İş görenler de kariyer planlaması yolu ile kendi bilgilerini 

test edip, ilgi alanlarını ve yeteneklerini değerlendirme imkanına sahip olurlar 

(Tortop vd.,  2006: 150). 

Örgüt bazında bir kariyer planlaması yapılırken ilk yapılacak çalışma, hangi iş 

görenin planlama kapsamına alınacağıdır. Burada önemli olan örgütte görev alan 

bütün iş görenlerin, kariyer planlaması modeli çerçevesinde ele alınmasıdır. Olması 

gereken ideal yaklaşım da budur.  

Tüm persone dikkate alınarak hazırlanan örgütsel kariyer planlamasının 

yararları (Geylan, 2004: 26): 

 Sağlıklı bilgi birikimi, 

 Çalışanların kendisini kurumun önemli bir parçası olarak görmesi ve 

işine sıkı sıkıya bağlanması, 

 İşletme içindeki iş tatmini, sadakat ve işe bağlılığın artırılması, 

 Kurumun idealleriyle çalışanların ideallerinin uyumlulaştırılması, 

 İş gören değişiminde azalma, 

 İletişimde her türlü olanaklardan yararlanılması, 

 İnsan kaynaklarının verimli ve etkili kullanımı,  

 Kariyer planlamasına uygun olarak eğitim ihtiyacının belirlenmesi, 

 Akılcı ve kalıcı organizasyon yapısının sağlanmasıdır. 

3.2.4.1. Örgütlerin Kariyer Yönetiminde Kullanabilecekleri Araçlar 

Örgütler kariyer yönetiminde geniş bir süreç içerisinde çok çeşitli tekniklerden 

ve uygulamalardan yararlanmaktadır. Bunlardan bazıları çalışmanın kapsamı dikkate 

alınarak açıklanmaktadır. 
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3.2.4.1.1.  Kariyer Haritaları ve Kariyer Yolları 

Kariyer haritası en basit tanımıyla, bir örgüt içinde bir işten diğerine 

geçebilmenin yollarını belirlemek üzere kullanılan bir tekniktir. Kariyer haritaları bir 

anlamda örgüt içindeki tüm pozisyonları içeren ve pozisyonlar arasında geçiş 

yollarının net olarak belirlendiği bir organizasyon şemasıdır. Bir başka tanıma göre 

ise kariyer haritaları, örgütün belirlediği iş hedefleri ile kişinin hedefleri arasında 

bağlantı oluşturarak tanımlanan, yeterliliklerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve 

örgüt içindeki kariyer hareketlerini gösteren tablolardır (Örücü, 2009: 222).  

Kariyer haritaları çalışanların örgüt içinde ilerleyebileceği kariyer yollarının 

rotasını belirler. Bir çalışanın ne kadar süre içinde bir üst düzeye ya da göreve 

gelebileceğini gösteren dikey ve yatay kariyer yolları kariyer haritaları aracılığı ile 

çalışanlara iletilir. Dikey hareket, çalışanın üst düzey yöneticiliğe doğru hareketini 

belirler. Yatay hareket ise kişinin organizasyonda aynı seviyede farklı iş ve birimlere 

doğru ilerlemesini anlatır (Erdoğmuş, 2003: 40). 

Örgüt içerisinde kullanılan bir kariyer haritasında bulunması gereken başlıca 

unsurlar şunlardır (Şimşek vd., 2004: 145): 

 Pozisyonun görev ve sorumlulukları (iş tanımı), 

 Pozisyon için gerekli nitelikler (iş nitelikleri), 

 Pozisyona örgüt içinde hangi pozisyonlardan gelinebileceği bilgisidir. 

Bu haritalar işlemsel olarak başlar ve sonrasında tüm örgüt ve gruba yönelik 

olarak hazırlanabilir. Kariyer haritaları hem birey hem de örgüt açısından çok 

önemlidir. Örgütler büyürken çalışanlara da örgütle birlikte kariyer haritalarını 

geliştirme fırsatı verilmelidir. Aksi taktirde örgüte bağlı olmayan sadece ‘ekmek 

parası’ kazanan personele sahip olunmakta ve çalışanları da kendilerini geliştirme 

fırsatı verecek başka alanlara yöneltmekte ve her fırsatta çalıştıkları örgütleri dışarıya 

iç müşteri sıfatıyla kötülemeleri ihtimalini artırmakta, en iyi ihtimalle kurumları ile 

ilgili olumlu fikirlere sahip olmamalarına sebebiyet vermektedir. Bu durum ise 

örgütsel imajı olumsuz yönde etkilemektedir (Erdoğmuş, 2003: 40). 
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Kariyer yolu bireysel açıdan bakıldığında, çalışanların örgütün değişik 

bölümlerinde yükselebilecekleri merdivenleri temsil etmektedir. Yani kariyer yolları, 

çalışanların kendi kariyer planları dahilinde, işle ilgili kişisel amaçlarına ulaşmak için 

kat ettiği yollar olarak tanımlanabilir. Örneğin bir kişi, örgütün insan kaynakları 

bölümünde işe alım uzmanı olarak göreve başlayıp, daha sonra ölçme ve 

değerlendirme biriminde de görev yapabilir. Daha sonra ise sırasıyla insan kaynakları 

yöneticisi, insan kaynakları grup müdürü ve sonunda da personel daire başkanlığı 

mevkiine gelebilir.  

Bir firmada gerçekçi kariyer yollarının geliştirilmesi için dört evre gereklidir 

(Sabuncuoğlu, 2005: 155): 

 İş analizi yoluyla işyerindeki çeşitli işler için gerekli beceri, bilgi ve diğer 

niteliklerin saptanması, 

 Bilgi ve beceri gerekliliğine bağlı olarak işler arasındaki benzerliklerin 

ortaya çıkarılması, 

 Benzer işlerin iş aileleri biçiminde gruplandırılması, 

 Bu iş aileleri arasında, daha sonra kariyer yollarını temsil edecek olan 

mantıki ilerleme çizgisinin oluşturulması evresidir.  

Sonuç olarak, kariyer yolları birbirini takip eden ve bireyin belirli bir nihai 

kariyer hedefine ulaşmasını sağlayacak işle ilgili pozisyonları ifade etmektedir. Bu 

hedeflere ulaşabilmek ve iş göreni daha tatmin edici bir işe hazırlamak için gerekli 

olan gelişim faaliyetlerinin planlanması ve hayata geçirilmesi gereken pozisyonların 

programlanması ise birey ve örgütün ortaklaşa çalışması sonucu gerçekleştirilebilir 

(Ereş, 2006: 60).  

Gidebilecek pozisyonlara bağlı olarak örgüt içerisindeki bireyler çeşitli 

ilerleme imkânlarına yani kariyer yollarına sahiptirler. Bu imkanlar aşağıdaki alt 

başlıklar şeklinde sistematize edilebilir. 
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3.2.4.1.1.1. Dikey Hareket, Merkezden Çevreye Yatay Hareket ve Çevresel 

Hareket 

Örgütler üçgen biçimde hiyerarşik bir yapıda gösterilmek yerine 3 boyutlu bir 

koni biçiminde sunulabilmektedir. Bu 3 boyut, kişinin örgütteki kısımlar ve 

basamaklar arasındaki dikey, yatay ve çevresel hareketini göstermektedir (Şimşek 

vd., 2004: 14): 

Dikey Hareket: Bir kişinin yönetim basamaklarındaki yukarı doğru hareketini, 

başka bir ifadeyle iş görenin yönetim kademesindeki ilerleyişini ve örgütteki 

hiyerarşik düzeyi ifade eder. Çoğunlukla terfi almak şeklinde olur. 

Merkezden Çevreye Yatay Hareket: İş görenin aynı düzeyde farklı işler, bölüm, 

birim ve ürünlere transferi işlemidir.  Diğer bir ifade ile kişinin örgütün iç merkezine 

doğru ya da merkezden örgütün herhangi bir yanına doğru hareketini anlatır. 

Çevresel Hareket: Transferler şeklinde gerçekleşir. Bir kişinin örgütte bir 

bölümden diğerine geçişini açıklamaktadır. Kısaca sistemin içine veya dışına doğru 

katılma ve ayrılma hareketleridir. 

3.2.3.1.1.2. Geleneksel yol, Çift basamaklı Kariyer Yolu ve Ağ Tipi 

Kariyer Yolu 

Geleneksel Yol: Geleneksel yolda her adım hizmet süresiyle ilgilidir. Bir 

çalışanın, aynı meslek alanı içinde hizmet süresiyle de bağlantılı olarak bir işten 

diğerine dikey olarak ilerlediği yoldur (Ereş, 2006: 64). 

Çift Basamaklı Kariyer Yolu: Bu yolda iş görenler hem uzmanlık bilgilerini 

arttırabilirler hem de kendi örgütlerine katkıda bulunabilirler. Teknik elemanların 

yukarıya doğru hareketliliğine fırsat sağlayan çift basamaklı terfi sistemi, teknik bir 

işte kalmak için çabalayan kişilerin sorunlarını çözmek için geliştirilmiştir. İyi bir 

teknisyen kötü bir yönetici olmaktansa, çift basamaklı kariyer yolu sayesinde örgüt 

hem yetenekli yöneticileri hem de teknik elemanları eli ile idare edilmektedir (Eren, 

2001: 513). Yani teknik bilgiyle donanımlı yöneticiler ön plandadır. 
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Ağ tipi Kariyer Yolu: Bu kariyer tipinden önceki kariyer tiplerinde kariyer 

yolları sürekli yukarıya doğru terfi zinciri şeklinde tanımlandırıldı. Şirket içindeki 

hizmet yılına, tecrübeye, daha önceki üst düzey yöneticilerinin izledikleri aşamalara 

göre kariyerler oluşturuldu. Ancak geleneksel yola göre gençlerin yetenekli olsalar 

bile yaş, hizmet süresi gibi nedenlerle hak ettikleri seviyelere çıkmalarının 

engellenmesi, yeni bir yaklaşımı ön plana çıkarmıştır. Doğrusal ve sınırlayıcı bir terfi 

sisteminden çok, her noktayı bir mevki olarak düşünen bir ağ örgüsü yapılanmasıyla, 

mevkiler arasında pek çok terfi kombinasyonu elde etmeyi amaçlayan, ağ tipi kariyer 

yolunda hem yönetici hem de çalışanlar hangi görevler için ne tür niteliklerin 

gerektirdiğini bilirler. Bu yaklaşımda yaş ve kıdem etkisizidir. Burada tecrübe, işin 

gerektirdiği şartlar ve yetenek yükselmek için önemli parametreler olarak 

görülmektedir. Bu yeni model, bireylerin kariyer tatminini de önemli ölçüde 

sağlamaktadır (Ereş, 2006: 66). 

Davranışsal kariyer yolu da denen ağ tipinde iş aileleri arasında yatay ve dikey 

geçişler yapmak mümkün olduğundan çalışanlar için sonsuz olasılıkla birçok kariyer 

yolu oluşturmak mümkündür. Bu yolla çalışanların gelişimi için daha fazla fırsatlar 

sağlanırken diğer taraftan, bir çalışanın başka bir çalışanın gelişimini engellemesi 

sorunu da azaltılmış olmaktadır. 

3.2.4.1.1.3. Esnek Kariyer Yaklaşımı 

İletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte daha önceden belirlenmiş 

görev tanımlamaları olan işler ortadan kalkmakta ve bu işlerin yerini ekip 

çalışmalarını içeren projeler almaktadır. Değişik mesleki tecrübe ve becerilere sahip 

bireylerin oluşturduğu bu çalışma ekipleri içinde çalışanların kariyerleri, belli sınırlar 

çerçevesinde mevki ve statüye göre dikey değil, yetkililiğe göre esnek bir yaklaşımla 

değerlendirilmektedir. Önemli olan bireyin kendisini tanıması ve rekabet edebilir 

yeteneklere sahip olmasıdır. Esnek kariyerli işgücü ile çalışanlara kendi kariyerlerini 

kendilerinin yönetmesi sorumluluğu verilmekte, örgüte de çalışanların becerilerini 

geliştirmek ve tecrübelerini artırmak için gerekli imkanı sağlama sorumluluğu 

yüklenmektedir (Erdoğmuş, 2003: 50). 
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Bu yaklaşımda örgüt çalışanların yeteneklerine daha fazla ihtiyaç duymuyorsa, 

çalışanlar kuruma ihanet etmiş gibi görülmektedir. Ayrıca tek bir ilerlemeye bağlı 

olmak, tek bir özel alanda uzmanlaşmak ve yükselmek yanlış, doğru olan ise farklı 

alanlarda ve farklı yeteneklere sahip olmak, yani çalışanların düzenli görevleri 

yanında, özel projeler arasında ileri ve geri hareket edebilmeleridir. Esnek 

yaklaşımda organizasyon ve birey arasındaki geleneksel baba-oğul ilişkisinden 

uzaklaşılarak, yetişkin-yetişkin ilişkisine geçilmektedir. Gelişme fırsatı veren tayin 

ve atamalar, yeni yeteneklere sahip olan herkese açık olmaktadır (Eren: 2001: 65). 

Bu noktada örgütler sadece belirli bir kariyerdeki çalışanlarının değil, tüm 

çalışanlarının yeteneklerini geliştirebilmesine, gerektiğinde takımlar oluşturarak 

onlara yetki vermek sureti ile ilerlemelerine katkıda bulunmalı ve dolayısıyla tek bir 

işte, kariyere sahip olmak yerine değişik işlerde çalışabilme esnekliğine sahip 

bireylerin ortaya çıkmasına imkan vermektedir. 

3.2.4.1.2. Kariyer Danışmanlığı 

Kariyer danışmanlığı en basit tanımıyla bireysel kariyer gelişimi konusunda 

çalışanlara hizmet vermeyi hedefleyen bir yöntemdir. Kariyer danışmanlığı, kişilerin 

kariyer hayatları ile ilgili istek ve tercihlerini dikkate alarak, kurum içerisinde 

ilerlemelerine imkan sağlayacak kariyer yollarının belirlenmesi ve bu yollar boyunca 

karşılaşılan sorunlara çözüm bulunması olarak da ifade edilebilir. Bu bağlamda 

kariyer danışmanlığı bir kariyer geliştirme tekniği olmaktan çok kariyer gelişim 

sürecinde diğer tekniklerin uygulanmasını kolaylaştırıcı bir müdahale veya araç 

olarak değerlendirilebilir (Örücü, 2009: 225). 

Kariyer danışmanlığının en temel amacı, bireysel kariyer amaçlarıyla örgütün 

çeşitli şekillerde sağladığı kariyer imkanları kapsamında bireysel potansiyeli, ilgi 

alanlarını ve kişilik özelliklerini de dikkate alarak, bireysel kariyer planlaması ve 

gelişimi sürecinde çalışana yardımcı olmaktır. Bir başka deyişle kariyer 

danışmanlığının amacı, çalışanların işlerinde yükselme ve gelişme sağlayacak şeklide 

onlara yardımcı olmaktır. Bunun için kurum örgüt dışından uzmanlarla çalışabileceği 

gibi örgüt içinden bu konuda eğitim almış çalışanları da bu işte görevlendirilebilir 
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(Uyargil vd., 2010: 200). Özetle Kariyer danışmanlığı çalışanların ilgi, istek ve 

beklentilerini dikkate alarak çalışanlara organizasyon içinde ilerlemesini sağlayacak 

kariyer yolları ve gereklilikleri hakkında bilgi verilmesi işidir. 

 Kariyer danışmanlığı; yanlış kariyer seçimi, kariyer seçiminde kararsızlık, 

kariyer seçiminde eksiklik, ilgi ve kariyer seçimi arasındaki tutarsızlık gibi 

problemlerin önüne geçmede en uygun araçtır (Bingöl,  2006: 168). 

3.2.4.1.3. Kariyer Rehberliği 

Geleneksel yaklaşımda rehberlik hizmetlerinin amaçları bireylerin 

geleceklerine yön vermelerine yardımcı olmak ve eğitim sisteminin etkililiğini 

artırmaktır. Kariyer rehberliğinde ise amaç, çalışanların kariyerleri ile ilgili yetenek, 

ilgi ve değerlerini keşfetmelerine,  farklı kariyer imkanlarını tanımlamalarına, bu 

imkanları  doğru şekilde değerlendirmelerine ve üzerinde anlaşılmış bir hedefe 

ulaşmak için stratejik planlama yapmalarına yardımcı olmaktır (Şimşek vd., 2004: 

145). 

Bu bağlamda Kariyer rehberliği, bireysel kariyer yönetimi konusunda 

organizasyon dışında yapılan danışmanlık hizmetinin organizasyon içinde 

verilmesidir. Kariyer rehberliği, kariyer danışmanlığının tamamlayıcı bir unsurudur. 

Günümüzde örgütler arasında başlayan ve hızla ilerleyen rekabet, firmaların daha 

etkili varlık göstermeleri ve daha uzun yaşamları, kısaca, rekabet gücünü artırmak 

için insan kaynaklarına daha fazla önem vermelerini gerekli kılmaktadır. Bu durum 

ise kariyer rehberliği sistemini gerekliliğini artırmaktadır. 

3.2.4.1.4. Kariyer Merkezleri  

Çalışanların gelecekteki kariyerlerini yönlendirmelerini sağlayacak şekilde, 

hedef belirlemek ve belirlenen hedefe varma sürecinde bireyi teşvik etmek amacıyla 

kurulan merkezlere kariyer merkezleri adı verilir. Değerlendirme merkezleri olarak 

da adlandırılan kariyer merkezleri, örgütsel kariyer geliştirme sürecine destek 

sağlayan ve çalışanların kendi kendilerini değerlendirmelerine katkıda bulunan, 

eğitim ve danışmanlık hizmeti veren örgüt içi kuruluşlardır (Ereş, 2006: 81). 
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Bu merkezler kariyer danışmanlığı ve kariyer rehberliğinin gelişmiş, işlevsel 

hizmetleri üstlenmiş ve kurumsallaşmış bir şeklidir. Personelin kariyerlerini 

geliştirmeye yardımcı olmak için bu merkezlerde bilgisayar programları, kitaplar, 

video programları ile diğer bilgi kaynakları değerlendirme araçları olarak 

kullanılabilir (Uyargil vd., 2010: 201). 

Kariyer merkezleri kariyer bilgi sistemleridir. Bu sistem sayesinde örgütte bir 

iş açığı meydana gelip, boş bir pozisyon doğduğu zaman durum ilk olarak örgüt 

içinde duyurulur. Bu sayede örgüt içinde yeni bir kariyer yolu arayışında olan 

çalışanlar, bu pozisyonlara başvurabilirler. Kariyer merkezleri öncelikle şu 

fonksiyonları yerine getirmektedir (Örücü, 2009: 226): Grup atölyeleri oluşturma, 

yazılı okuma materyalleri oluşturma, kurslar düzenleme, kariyer yolları ve iş 

gereklilikleri hakkında bilgi aktarma, beceri ve yetenek testleri uygulama, örgüt içi 

ve örgüt dışı eğitim ve geliştirme programları oluşturma. 

3.2.4.1.5. Koçluk 

Koç, yöneticilerin idari becerilerini geliştirmek, onların bireysel 

yetersizliklerini ortadan kaldırarak güçlendirmek için görevlendirilmiş örgüt dışı 

danışmandır. Koç, bireylerin veya grupların iş performanslarının yönetilmesi ve 

artırılması için bireye uygulaması gereken alternatif çözüm yollarını sunan ve bireyin 

çeşitli alanlarda danışmanlığını yapan kişidir. Koçlar bireylerin hedefler 

oluşturmalarını ve bu amaçlara erişebilme olanaklarını artırmalarını sağlayan 

yardımcı hizmeti görmektedirler (Aytaç, 1997: 42). 

Koçluk en genel anlamıyla, bireyin potansiyelini en üst seviyeye getirmesi için 

önündeki engelleri kaldırmasına destek olma işi anlamına gelmektedir. En kısa ve öz 

anlatımla koçluk çalışanlara kişisel gelişimlerinde kılavuzluk etmektir. Koçluk 

istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan 

planlı bir gelişim ilişkisi olarak da tanımlanabilir (Yılmaz, 2006: 65). Bu sistem 

örgütlerde personelin gelişimine büyük katkılar sunabilmektedir. 
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3.2.4.1.6. Eğitim ve Gelişim Programları 

Her türden eğitim ve kendini geliştirme fırsatı, kariyer geliştirme ve kariyer 

planlamanın etkili olması için gereken unsurdur. Eğitim ve geliştirme programlarına 

sahip organizasyonlar genellikle iş görenlere seminerler, eğitim toplantıları ve eğitsel 

yardım gibi fırsatlar sağlamaktadır. Yöneticilerin de bu yönde çaba göstermesi, 

çalışanların bütün potansiyellerini kullanabilmesi için gereklidir. Bu değişik eğitim 

ve gelişim fırsatlarından hangilerinin kullanılacağına çalışanlarla yakından ilgilenen 

çeşitli düzeylerdeki yöneticiler karar vermelidir. Rasyonel bir yönetici her bir 

elemanın ihtiyaçlarını dikkate alır ve bu ihtiyaçlara uygun bir geliştirme programı 

belirler. Böyle bir durumun varlığı organizasyonun insan kaynaklarına önem 

verdiğinin kanıtıdır (Şimşek vd., 2004: 46).   

3.2.4.1.7. İş Rotasyonu 

İş rotasyonu, çalışanların örgüt içerisinde yatay olarak yer değiştirilmesi ile 

potansiyellerinin yükseltilmesini hedefleyen bir uygulamadır. Diğer bir ifade ile iş 

rotasyonu, kişinin önceden belirlenmiş bir programa ve programda belirlenen 

sürelere göre, o anda üstlendiği işin dışında başka bir görevi yapmaya başlamasıdır. 

İş rotasyonu ilk olarak, alt düzey işlerde otomasyonun yol açtığı alışılmışlık 

durumunu hafifletilmesi amacı ile geliştirilmiştir. Ancak; bu yöntemin pek çok 

açıdan yararlı olduğunun görülmesi sonucu örgütün tüm kademelerinde kariyer 

gelişim programlarının bir parçası olarak kullanılmaya başlanmıştır (Bingöl,  2006: 

165).  

Günümüzde rotasyon yöntemi, yeni işe başlayan çalışanlara yönelik olabileceği 

gibi, terfisi düşünülen ya da kariyerleriyle ilgili sorunlar yaşayan bireylere yönelik 

olarak da uygulanabilir. İş rotasyonu ile çalışanlar çoğunlukla örgütte bulundukları 

pozisyon ile benzer sorumluluk ve yetki derecesine sahip bir başka pozisyona 

getirilirler. Ancak; bu yeni pozisyon çalışanın uzmanlık alanı dışında olan bir 

pozisyon da olabilir. Farklı bölümlerdeki işlere yapılacak rotasyonla, çalışanlar kendi 

yetenek ve tercihlerini değerlendirme fırsatı bulurlar. Aynı zamanda iş rotasyonu, 

monotonluğu önlemenin yanında, çalışanların iş tecrübelerinin artması, en uygun işte 
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çalıştırılma imkanını bulmaları ve kariyer basamaklarında üst pozisyonlara 

yükselirken, tüm bölümlerde gerçekleşen işlere hakim olarak daha isabetli kararlar 

verebilmeleri gibi konularda örgüt ve personele fırsatlar sunar. Tüm bu nedenlerden 

ötürü iş rotasyonu bireylerin kariyer gelişimi için son derece etkili bir uygulama 

olarak değerlendirilmektedir (Uyargil vd., 2010: 205).  

3.2.4.1.8. İş Zenginleştirme 

İş zenginleştirme, iş içeriğinin çalışana başarı, kişisel gelişim ve tanınma 

olanağı sağlayacak, sorumluluğu daha yüksek, daha anlamlı ve çekici hale getirecek 

biçimde değiştirilmesidir. Dikey yönde iş geliştirmesi olarak da tanımlanabilecek iş 

zenginleştirme uygulaması ile çalışanların gelişmelerini hızlandırmak ve pekiştirmek 

için, yeni işler ve görevler verilmektedir. İş zenginleştirme, çalışanların görevlerini 

çeşitlendirdiği gibi aynı zamanda onların yeni görevlerinde yeni bilgiler edinmesine, 

iş tatminlerinin yükselmesine ve örgüte olan bağlılıklarının artmasına da yardımcı 

olmaktadır (Örücü, 2009: 227). Ayrıca iş görenlere belirli sınırlar içerisinde kendi 

çalışma hızlarını belirleme, yaptıkları işlerin kalitesinden sorumlu olma, hataları 

düzeltme, çalışma yöntemlerini, kullanacakları malzeme, makine ve teçhizatı seçme 

olanağı da vermektedir. Bu sayede iş görenler kendini yeni görevlerinde ölçme ve 

değerlendirme imkanına sahip olurlar. 

Personelin yaptıklarından ve yapacaklarından bizzat sorumlu tutulmasını 

sağlamak işin doğasına da katkıda bulunur. İş zenginleştirmenin kilit noktası, 

çalışanların ne zaman yeteneklerini zorlayacak yeni işlere ihtiyacı olduğunu 

anlayabilmektir. Etkisini tam olarak gösterebilmesi için iş zenginleştirmenin, 

yönetici ve çalışanların işbirliği ile gerçekleştirilmesi gerekir  (Aytaç, 1997: 48). 

3.2.5. Örgütlerin Birey Üzerinde Yöneldiği Kariyer Yönetim Süreci 

Örgütler çalıştırmış oldukları personelin kariyer yolculuğunu başlatırken belirli 

süreçleri kullanmaktadır. Bu bölümde bu süreçlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
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3.2.5.1. İç İşe Alım 

Adından anlaşılabileceği gibi iç işe alımda örgüt ya da kurum ihtiyaç duyduğu 

personel alımı için dış kaynaklar yerine önceliği iç kaynağa, yani kendi bünyesinde 

çalışana vermesidir. Bunu için izlenecek yol şudur: Nitelikli iş duyurusunda belirtilen 

kriterlere uygun olan örgüt çalışanları, çalıştıkları bölümün yöneticilerinin de onayını 

alarak boş olan pozisyon için başvururlar. Nitelikleri en uygun aday seçilerek açık 

olan pozisyon doldurulur (Sabuncuoğlu, 2005: 162).  

 İç işe alım sürecinin avantajları (Gürüz ve Yaylacı, 2004: 102): Adayların 

çalışmaları ve başarıları hakkında daha detaylı ve gerçekçi bilgi sahibi olunur. Daha 

kolay ve kısa sürelidir. Adaylar firmayı ve örgüt kültürünü bilirler, işe uyum süreci 

çok kısadır. İyi bir motivasyon kaynağıdır. 

Dezavantajları ise (Öner, 2001: 78): Tüm açık pozisyonları firmanın mevcut 

personeli ile doldurmak imkansızdır. Eğer pozisyonun gerektirdiği nitelikler, 

firmadaki personelin niteliklerini aşıyorsa dış kaynaklara başvurmak zorunlu hale 

gelmektedir. Firmanın dış kaynaklardan personel sağlaması sonucu farklı bilgi ve 

deneyim birikimine sahip adaylar firmaya taze kan katar, yeni bakış açılarıyla 

firmanın gelişimine katkıda bulunur. Açık pozisyonlar sürekli iç kaynaklar tarafından 

doldurulursa firma bir süre sonra durağanlaşmaktadır. Bu uygulamanın yapılabilmesi 

firma kültürünün böyle bir uygulamaya elverişli olmasını ve seçimin adil ve objektif 

olarak yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

3.2.5.2. Terfi 

Çalışanın sorumluluk, yetki buna bağlı olarak da ücret yönünden daha üst 

düzeydeki pozisyona geçirilmesi terfi olarak adlandırılır. Terfi kariyer yönetiminin 

en önemli konularından biridir.  Terfi işlemleri örgütte tam anlamıyla yapılırsa 

çalışanların örgüte olan bağlılıkları, çalışma heves ve istekleri ile birlikte örgüt 

başarısı artar. Terfi kararı verilirken; terfinin kıdeme göre mi, yeterliliğe göre mi 

veya her ikisinden oluşan bir kombinasyonla mı yapılacağının belirlenmesi 

gereklidir. Ayrıca kıdem objektif olmakla beraber yeterlik ölçütlerinin ne kadarının 

objektif kriterlere bağlanması gerektiği de önceden belirlenmelidir. Aksi durumlarda 
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örgüt içinde güven bunalımı oluşmakta bu da örgütsel etkililiği sınırlamaktadır 

(Bingöl, 2006: 185). 

Firmanın kariyer yönetimindeki başarısı, açık ve objektif bir terfi politikası 

saptamasına ve bunun adil bir şekilde uygulamasına bağlıdır. Terfilerin, hangi 

şartlarda, kimler tarafından ve nasıl yapılacağı, yeni pozisyonlara terfi için hangi 

niteliklerin gerektiği önceden belirli olmalı ve tüm personelin bilgisine sunulmalıdır.  

3.2.5.3.Transfer ve Yer Değiştirme 

Transfer iş görenin yaptığı işte aynı düzeyde kalarak sadece aynı örgütün farklı 

coğrafi alandaki bölümüne yönlendirilmesi veya aynı örgüt içinde benzer özellikteki 

farklı görevlere getirilmesi olarak tanımlanabilir. Transfer veya yer değiştirmede 

yetki, sorumluluk, ücret düzeyi ya hiç değişmemekte ya da çok az değişmektedir 

(Bingöl, 2006: 185).  Organizasyonda yatay bir değişiklik olmakta başka bir ifadeyle, 

çalışanların bir işten başka bir işe, bir bölümden başka bir bölüme, bir iş yerinden 

başka bir işyerine veya yeni bir coğrafi bölgeye yatay geçişi transfer veya yer 

değiştirme olarak adlandırılmaktadır.  

Global düzeyde faaliyet gösteren örgütler başta olmak üzere birçok örgüt 

yüksek potansiyeli olan genç çalışanlarını farklı ülkelerde çalışmaya teşvik ederek, 

global bir perspektife sahip liderleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ancak yeni tayin 

olunan ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısına ayak uydurmak ve yeni iş 

ortamına adapte olmak çalışanlar açısından bir takım zorlukları da beraberinde 

getirmektedir. Böylesi yapının süreklilik arz ettiği durumlarda örgüt; yurt dışındaki 

bir birime tayin olan personelin günlük hayatının, kişisel ilişkilerinin ve iş 

alışkanlıklarının düzenlenmesinden de sorumlu olmaktadır (Gürüz ve Özdemir, 

2004: 104).   

3.2.5.4. İşten Çıkarma 

İşten çıkarılmak, iş görenin beklentisi ve isteği dışında işinden ayrılmak 

zorunda bırakılmasıdır. Örgütsel açıdan işten çıkarma durumu ise gerektiğinde 
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örgüte sağlanacak taze kanın aranması ve kazanılması sürecidir.  İşten çıkarılmanın 

nedeni genel veya özel olabilmektedir (Ereş 2006: 78). 

İşten çıkarmaya ilişkin genel nedenlere, ekonomik durgunluk, üretim biçiminin 

değişmesi, örgütün küçülmesi, bir alandaki faaliyetine son vermesi veya krizlerle 

başa çıkamama örnek gösterilebilir. Özel nedenler ise personelin düşük performansı 

ve diğer çalışanlarla uyumlu bir şekilde çalışamaması veya mevcut çalışanın her türlü 

gelişime kapalı olduğunun tespit edilmiş olması şeklinde açıklanabilir (Örücü, 2009: 

230). 

Günümüzde sık sık örnekleri görülmekte olan serbest piyasa ekonomisinin 

uygulandığı ülkelerde kitleler halinde çalışanları işten çıkarma olaylarıyla 

karşılaşılmaktadır. Mal ve finans pazarlarındaki iniş-çıkışlar, konjonktürel hareketler 

ve binlerce iş örgütünün uyumlu olmayan kararları, zaman zaman büyük çapta işten 

çıkarmalara neden olmaktadır. İşten çıkarama süreci de en az işe alım süreci kadar 

önemli olup işe alımda kullanılan kriterler dikkate alınarak uygulanan bir araç 

olmalıdır (Başaran, 1985: 197). 

3.2.5.5. Emeklilik 

Örgütün birey üzerinde odaklaşan kararlarından biri de emeklilik kararıdır. 

Emeklilik, bireyin işini ve işiyle ilgili üstlenmiş olduğu rolleri bırakması ve işsiz bir 

hayata geçişi,  bireyin gücü, sorumlulukları ve kariyer hedeflerinin azalması olarak 

tanımlanabilir. Emeklilik dönemine yaklaşan bazı bireyler bu döneme ait planlar 

yapmakta, bazı bireylerse örgütten ayrılmayıp kazandığı deneyimleri danışmanlık 

yaparak yeni personellere aktarmaktadır. Bu safhada birey seçtiği kariyer ve yaşam 

seçeneklerinden tatmin duyma ihtiyacındadır (Şimşek vd., 2004: 54). 

Kariyer gelişiminin sonlandığı algısı, karşılanmayan beklentiler ve bir takım 

engellerle, çalışanların kendilerini istenmeyen ve işe yaramaz kişiler olarak 

hissetmelerine yol açabilmektedir. Bu olumsuz durumu engellemek isteyen örgütler 

çalışanının emeklilik döneminde mutlu ve huzurlu yaşayabileceği stratejiler 

geliştirmelidir. Çünkü örgüt çalışanları bir gün kendilerinin de emekli olacağını 

bildiklerinden örgütün emeklilik dönemine yaklaşımını titizlikle değerlendirip, 
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örgüte bağlılık kararını bu gözlemlerine dayanarak oluşturmaktadır (Örücü, 2009: 

232). 

3.2.5.6. Oryantasyon Programı 

İşe yeni başlayan elemanın işlerin nasıl işlediğiyle ilgili bilgi sahibi olmasını 

veya yeni terfi almış birine mevcut süreç ve prosedürün tanıtılmasını ya da görev yeri 

değiştirilen çalışanların yeni işe uyum göstermesini hedef alan kariyer yönetim 

aracıdır. Özellikle ilk kez çalışmaya başlayan bir birey, bu devrede birçok sorun 

yaşayabilir. Bireyin çalışma ortamına uyum dışında bir diğer öncelikli hedefi de işi 

öğrenmektir. Dolayısıyla oryantasyon programları bireyin örgüte uyum ve işi 

öğrenme sürecini kısaltan bir çeşit katalizördür (Yılmaz, 2006: 75). 

3.2.5.7. Yönetici Geliştirme 

Yönetici geliştirme programları kariyer geliştirme teknikleri içinde önemli bir 

yere sahiptir. Genel anlam itibariyle liderlik ya da yönetici geliştirme programları 

kişilere ileride aday olacakları üst kademedeki görevleri için gerekli olan 

yetkililiklerin ve bilginin kazandırılması amacıyla hazırlanan eğitim sürecidir 

(Aldemir vd., 2001: 204). 

Günümüzde örgütler istediği yöneticiyi dışarıdan bulma imkanları varken bunu 

tercih etmeyerek kendi içinden bu ihtiyacı sağlamaktadır. Bunun en önemli nedeni 

ise, kendi içerisinden yönetici almasının daha yararlı ve sağlıklı olduğunun tespit 

edilmesidir. Bu nedenle birçok örgüt yönetici adayı yetiştirme, yönetici geliştirme ya 

da liderlik programları gibi değişik uygulamalarla geleceğin yöneticilerini örgüt 

bünyesinde yetiştirmeye çalışmaktadır. Özetle şunu söyleyebiliriz yönetici geliştirme 

programları örgütün belirlenen kariyer yolları dahilinde yetenekli fakat deneyimsiz 

gençleri işe alarak geleceğin yöneticileri olarak yetiştirdiği programlar olarak 

adlandırılır (Gök, 2006: 48). 

Yönetici geliştirme programları, yöneticileri örgütün ihtiyaçları doğrultusunda 

daha fazla sorumluluk gerektiren üst basamaklara hazırlamak amacıyla 

düzenlenmektedir. Bütün bu anlatımlardan çıkarılabilen en önemli sonuç; yönetici 
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geliştirme programlarının temel hedefinin yönetim teorisi ve pratiği ile hedef 

belirleme, planlama, yetkilendirme ve görev devri ile koordinasyon gibi konularda 

yöneticilerin ve yönetici adaylarının yetiştirilmesi olduğudur (Tahiroğlu, 2003: 180). 

3.2.5.8. Örgütsel Yedekleme  

En temel tanımıyla örgütsel yedekleme, örgüt içindeki kritik görevleri 

doldurmak için kullanılan bir kariyer yönetimi uygulamasıdır. Örgütsel yedekleme, 

insan kaynakları uzmanları ve yöneticilerinin mevcut personelin gelecekteki örgüt içi 

iş yerleştirmeleriyle ilgili kararlar verdikleri ve bireylerin üst düzeylere hareketleriyle 

ilgili planları oluşturdukları bir süreçtir (Erdoğmuş, 2003: 101). 

Yedekleme planı, tepe yönetimi açısından kritik görülen pozisyonlarda, 

pozisyonu dolduran kişinin istifa etmesi, görevden alınması, kısaca görevinde çeşitli 

nedenler dolayısıyla ayrılması halinde yerini dolduracak adayların önceden 

belirlenmesi sürecidir. Yedekleme planı, sadece insan kaynakları bölümü ve tepe 

yönetimi tarafından bilinen gizli bir süreçtir. Örgütsel yedekleme, örgütlerin mevcut 

çalışanlarının gelecekteki kariyer yollarının belirlenmesi süreci olarak da 

tanımlanabilir. Bu yolların önceden belirlenmesi hem örgütsel hem de bireysel olarak 

bir takım olumlu sonuçları beraberinde getirmektedir (Sabuncuoğlu, 2005: 158). 

3.2.6. Kariyer Yönetim Modelini Oluştururken Yaşanan Sorunlar 

Kariyer yönetim sürecinde hem birey hem de örgüt birçok problemle karşı 

karşıya kalabilmektedir. Bu problemlerin doğru çözümü hiç şüphesiz sorunun tam 

teşhisi ile mümkün olmaktadır.  

3.2.6.1. Cinsiyetten Kaynaklanan Sorunlar 

Cinsiyetten kaynaklanan sorunlar genellikle çalışan kadınlar için söz konusu 

olmaktadır. Kadının aile içindeki rolü ve sorumlulukları yüzünden hissettiği baskı, 

mobbing ve taciz edilme sorunu kariyerindeki gelişmeyi olumsuz yönde 

etkilemektedir. Birçok kadın aile içerisinde aldıkları çocuk yetiştirme ve aileyi idare 

etme sorumluluklarından dolayı kariyer yönetimi sürecinde pek çok problemle karşı 

karşıya kalmaktadır. Bu konuda örgüt yönetimi çalışanlarına kariyer gelişim 
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programları dahilinde yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma, iş paylaşımı, süt izni, 

evde çalışma, çocuk bakımı ve eğitimi ile yuva hizmetleri vererek hem çalışan 

verimliliğinin korunması sağlanmalı hem de çalışanın şirkete bağlılığını artırarak onu 

kazanmalıdır (Aldemir vd., 2001: 205). 

3.2.6.2. Çift Kariyerli Aileler 

Çift kariyerlilik, çalışan her çiftin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda 

çalışması ve bunu gerçekleştirmek için çaba sarf etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bir taraftan her yıl daha fazla kadın iş hayatına atılırken, diğer taraftan nitelikli kadın 

personel sayısı da artmakta, bu durum da günümüz toplumunda “kadın sadece 

annedir” ifadesinin yerini “kadın, anne ve iyi bir iş görendir” ifadesine 

bırakmaktadır. Bu da geleneksel rollerle yeni tanımlanan rollerin yer değiştirmesini 

kaçınılmaz hale getirmekte (Şimşek vd., 2006: 60), eşlerin genellikle aynı şehirde ya 

da yaşanılan yerde iş bulmakta zorlanmasına yol açmaktadır. Bu sebeple temeli 

kariyere dayalı gerginlikler, evli çiftlerde boşanmalara dahi sebep olabilmektedir. 

Çift kariyerli ailelerde birinin kariyerinin diğerinden daha öncelik taşıyacağı görüşü 

de hakim olabilmektedir. Bu durum Türk toplumunda daha çok erkeğin kariyerinin 

üstün ya da öncelikli olduğu fikrinin yaygınlığından da kaynaklanmaktadır (Örücü, 

2009: 238). 

Örgütler çalışanını kaybetmek istemiyorsa, daha verimli ve aktif olarak kariyer 

hayatlarına devam etmelerini istiyorlarsa çift kariyerli eşler sorununun çözümünde 

her iki eşe de mesleklerine uygun kariyer olanakları sağlama formülünü tercih 

etmelidir (Gürüz ve Özdemir, 2004: 110). 

3.2.6.3. İkinci ya da Üçüncü İş Yapma 

Ay ışığı kavramı, sürekli olarak bir yerde çalışan bireyin çalışma saatleri 

dışında haftada on iki saat ve ya daha fazla zaman başka bir işte çalışması olarak 

tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkılarak şunu söyleyebiliriz ay ışığı, bir kişinin asli 

işi yanında ekonomik nedenlerle (gelir yetersizliği), tecrübe kazanma ya da başka bir 

takım nedenlerle ikinci, hatta üçüncü bir işte çalışıyor olmasıdır. Bireyin böyle bir 

şeye ihtiyaç duymasının nedeni iş güvenliğini sağlamak olabilmektedir. Çünkü ikinci 
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hatta üçüncü iş, asıl işin sona ermesi gibi bir durumda iş güvencesi olarak 

görülebilmektedir (Şimşek vd., 2006: 60).  

Ay ışığı sorununa örnek olarak, bir öğretmenin, öğretmenlik dışında özel ders 

vermesi, bir bilgisayar programcısının evinde bilgisayar programı geliştirip bunu 

pazarlaması verilebilir. Bu bağlamda bilgisayar programları üreten bir örgütte 

programcı olarak çalışan bir kişinin, aynı zamanda evinde çeşitli bilgisayar 

programları geliştirip pazarlaması ya da bir lise öğretmeninin kendi hesabına özel 

ders vermesi ve ya bir dershanede çalışmayı tercih etmesi temel olarak maddi 

nedenlerden kaynaklanan ay ışığı sorununu ifade etmektedir (Ereş 2006: 80). 

3.2.6.4. Kariyer Platosu 

Plato kelimesi Türkçe de düzleşme, duraklama, durgunluk anlamında 

kullanılmaktadır. Kariyer platosu ise en basit tabiriyle bireyin kariyerinin bir 

aşamasında yükselme imkanlarının geçici ya da kalıcı olarak azalmasıdır. Kariyer 

platoları bir başka ifade ile bireyin üst seviyedeki görevlere yükseltilme olanaklarının 

zayıf olduğu noktalar olarak da tanımlanabilmektedir (Erdoğmuş, 2003: 115). 

Kariyer platosu aşaması bireyin, çalışma ortamı ve özel yaşamı arasında dengeyi tam 

olarak sağlayamadığı bir dönem olarak da karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, iş 

ortamında kayda değer bir değişim ya da ilerleme olmadan yaşanan ve belirli bir süre 

sonra sona gelindiği hissi veren aşamadır  (Uyargil vd., 2010: 254). 

Evlilik, çocuk sahibi olma gibi durumlarda kariyerine ara vermek durumunda 

kalan ve tekrar dönmek istediğinde aynı performans düzeyini yakalamayan kadın 

çalışanların kariyer platosu içerisinde olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu durumda 

olan birey kariyerindeki iddiasını kaybetmekte, motivasyonu ve üretkenliği 

düşmektedir. İlk işe girişteki çabaları ve beklentileri artık görülmemektedir. Çünkü 

ne kadar çabalarsa çabalasın bir ödül ya da ilerleme şansı görmemektedir. Böyle bir 

durumda gerek birey gerekse de örgüt fiziksel ve duygusal anlamda olumsuz 

tepkilerden kaçınmalı ve sağlıklı iş ve insan ilişkilerini sürdürme çabası içerisinde 

olmalıdır (Geylan, 2004: 151). 
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Çalışanların kariyer platolarına girmelerinin nedenleri genellikle 

yeteneklerindeki eksiklik, potansiyellerini yeterince açığa çıkaramamaları, örgütsel 

politikaların uygulanışındaki aksaklıklar ya da yanlış değerlendirmeler olarak da 

gösterilebilmektedir.  Karşılaşılan diğer bir kariyer düzleşme sebebi ise örgütsel 

yapının yalınlaşması sonucu örgüt hiyerarşisindeki yükselme imkanlarının sayıca 

azalmasıdır. Ayrıca emeklilik yaşı gelmiş olan birçok üst kademe yöneticisinin 

emekli olmayarak çalışmaya devam etmeleri de diğer çalışanların kariyer 

düzleşmeye girmesinde önemli bir sebep olmaktadır (Erdoğmuş, 2003: 210). 

3.2.7. Kariyer Yönetimi Politikası 

Kariyer yönetim politikası kurumun hangi araçlardan ve ne şekilde 

yararlanarak hangi kariyer yönetim tarzından yararlanacağının belirlenmesidir. Bu 

yönetim politikasında örgütte ne tip uygulamalara yer verileceği ve bu uygulamanın 

amaç ve ilkeleri belirlenmiş olmalıdır. Yapılacak uygulamayla elde edilmesi istenen 

sonuçlara, yani amaçlara, ulaşmak için dikkate alınacak kriterler ve uygulama 

esasları, uygulamanın kimlerin yetki ve sorumluluğu dahilinde yapılacağı da 

belirlenmiş olmalıdır. Kısaca örgütün insan kaynakları politikasının en önemli 

parçası olup çalışanların kariyer planlarına yön verme stratejileridir (Uyargil vd, 

2010: 252).  

3.3. Performans Yönetim Sisteminin Kariyer Yönetimindeki Kullanım 

Alanları 

Bilgi çağının yaşandığı günümüz iş dünyasında tüm yönetimlerin merkezinde 

çalışanlar yer almaktadır.  Çalışana verilen bu değer her geçen gün artmaktadır. 

Çalışanların bir üretim faktörü olarak kurumlardaki rolü son derece etkili olmaya 

başlamıştır. Özellikle kurumların dış çevrelerinde yaşanan teknolojik, ekonomik ve 

sosyal değişimler karşısında tüm kurum ve kuruluşlar kariyer planlamasına gereken 

önemi vermeye başlamıştır. Kurumsal kariyer planlamasının en önemli amacı bir 

çalışanın, sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve güdüleri doğrultusunda, kariyer 

hedeflerine ulaşacak yolların belirlenerek, çalıştığı kurum içindeki ilerleyiş sürecinin 

belirlenmesi yoluyla hem bireysel hem de kurumsal kariyer sistemi geliştirilerek, 
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performans yönetim sisteminin de amaçlarından biri olan, etkili ve verimli kaynak 

kullanımı gerçekleştirmektir (Tekeli, 2003: 58). 

Kurumsal kariyer yönetiminde kuruma etkili danışmanlık verilerini sağlayacak 

performans yönetim sistemi büyük önem taşımaktadır. Çünkü kurumsal kariyer 

yönetimi çalışanlarının sahip olduğu bilgi, yetenek ve motivasyonlarını dikkate 

alarak kariyer ilerleyişinin yönetilmesi sürecidir (Soylu, 2002: 18). Bu sebeple 

kurumsal hedefler dikkate alınarak oluşturulan kariyer yönetim sistemi yöneticilerin 

önemli görevlerinden biri haline gelmiştir. 

Kariyer yönetiminde bireylerin ilerleyebilecekleri kariyer haritalarının 

kurumsal hedefler dikkate alınarak belirlenmesi ve yükselme olanaklarının objektif 

kriterlere bağlanarak duyurulması bireylerin motivasyonlarını artırıcı etki yapmakta, 

bu durum da tüm çalışanların performanslarını olumlu etkilemektedir.  

Kariyer yönetiminde öncelikle kişilerin mevcut durumları ortaya konulmakta 

daha sonra ise durumu değiştirilecek kişiler belirlenmektedir. İşte bu aşamada 

performans yönetim sistemi sonucu özellikle performans tablolarından çıkarılarak 

elde edilen bireysel ve birimsel veriler örgüte yol göstermektedir. Performans 

yönetim sistemi sonucu elde edilen verilerle belirlenen sorumluluğu artırılabilecek 

nitelikte olan personelin motivasyonu, performans ölçüm sisteminin objektif 

kriterlere bağlı olması sebebiyle artmakta, objektif kriterlere bağlı terfi sisteminin 

varlığı ile tüm çalışanlar etkili bir kaynak haline getirilebilmektedir (Anafarta, 2001: 

10). 

Bireysel kariyer yönetiminde kişinin kendi yetenek ve ilgisinin belirlenmesi 

önemli iken, kurumsal kariyer yönetiminde gelecekte gerekli olacak olan personel 

gereksinimini belirleme büyük önem taşır. Bu sebeple kurumsal kariyer yönetimi 

aracılığı ile geleceğini planlamaya çalışan tüm kurumlar belirledikleri stratejik 

planlar ile vizyon ve misyonuna uygun bireyleri bulmanın yollarını aramaktadır.  

Performans yönetim sistemi, kurumların stratejik planlarının oluşturulması 

sürecinde ve oluşturulan bu planlara varış mecrasında etkili bir şekilde uygulana 

gelmektedir. Stratejik plandan sapan birey, birim ve takımların performansları tespit 
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edilerek yaşanan aksaklıkların giderilmesi de performans yönetim sistemi aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. Kurumun hedefine uygun kariyer basamaklarının belirlenmesi 

de performans yönetim sistemi sürecinde kurulan geri bildirim ve iletişim ağı ile 

sağlanmaktadır (Purbey vd., 2007: 248). 

Bireysel kariyer yönetiminde iş ve günlük hayat planlanırken kurumsal kariyer 

yönetiminde ise kariyer basamakları planlanmaktadır. Bireysel kariyer yönetiminde 

kişi kendi ilgi ve hedeflerindeki değişimi esas alırken, kurumsal kariyer yönetiminde 

kurumsal fırsat ve hedefler ile çalışanların hedeflerinin karşılaştırılması büyük önem 

arz etmektedir. Bu hedef; birey ve takımın performansının uygun, önemli ölçütlerle 

tespit edilmesini gerekli kılmaktadır (İmamoğlu vd., 2004: 170). Performans ölçüm 

sistemi ile kurumsal hedeflere hizmet etmeyen bireyler tespit edilerek yaşanan bu 

aksaklığı gidermeye yönelik stratejiler geliştirilerek belirlenen stratejiler uygulamaya 

geçirilmektedir. Böylece performans yönetim sistemi aracılığı ile kurumsal kariyer 

yönetimi şekillenmektedir. 

Kurumlarda terfi, tayin, transfer ve rotasyon gibi kararların alınmasında 

performans yönetim sistemi sonucu elde edilen bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Performans değerlendirmesi sonucu bireyle ilgili, bilgi, beceri, değer yargısı, güçlü 

ve zayıf yönler belirlenmektedir. Bunlar hiç şüphe yok ki bireyin kariyer olanaklarını 

tanımlaması ve kendine hedefler koyması ile anlamlı hale gelmektedir (Kuzgun, 

2000: 85). Ayrıca kariyer gelişimi için birey kadar kurumlar da açık veya hedef 

pozisyonları belirleyerek gerekli kriterleri net olarak tanımlamalıdır. Böylece kariyer 

gelişimi kurumlar için birer rastlantı olmaktan çıkıp gerekli pozisyona nitelikli 

kişinin yetiştirilmesi ve performansının artırılması çalışmaları haline gelmektedir. 

Bireysel kariyer yönetiminde kişi örgüt içi ve dışındaki kariyer yollarını 

araştırırken kurumsal kariyer yönetiminde ise performans yönetim sistemine uygun 

olarak şekillendirilen kariyer sisteminin koordinasyonu ve gözetimi sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Bu koordinasyon, denetim ve gözetimden kasıt hangi kariyer 

basamağına kim terfi ettirilecek, kime hangi sebeple ödül, kime hangi nedenle ceza 

verilecek, yeni hedefler sonucu oluşturulması gereken kariyer basamakları neler 

olacak, işten atılması gereken bireyler hangi objektif kriterlere göre nasıl belirlenecek 
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sorularına cevap aramaktır  (Inkson, 2007: 25). Bu süreçte de yöneticinin yardımına 

performans yönetim sisteminden elde edilen veriler yetişmektedir. Objektif 

göstergelerin kullanıldığı performans ölçümleri ile yukarıdaki tüm soruların yanıtları 

cevap bulabilmektedir. Sürekli katılımcı yönetim ile elde edilen kurumsal veriler 

kariyer yönetiminin haritasını oluşturmaktadır.  

Tüm örgütlerde çalışanlar gösterdikleri fazla çabaların karşılığını almak 

isterler; buna karşın birçok örgüt performans yönetim sistemindeki yetersizlikler 

nedeniyle bu yönden eksik kalmakta, personele yol gösteren ve onu destekleyen 

kariyer yönetim sürecini objektif performans yönetim sisteminin olmaması nedeniyle 

hayata geçirememektedir. Çalışanın performansı ile aldığı ücret, prim, ödül gibi 

karşılıkların arasında bir bağ bulunmayan bu örgütlerde, önceden belirlenmiş 

performans kriterlerinin yokluğundan çalışanın motivasyonu da olumsuz 

etkilenmektedir (İnce, 2005: 325). 

Performans ölçüm sisteminin oluşturduğu güven ortamı bireylerin 

motivasyonunu artırarak kurumsal hedeflere varılabilirliği kolaylaştırmaktadır. 

Performans yönetimi sadece sonuçlarıyla değil, değerlendirme sırasında not edilen 

görüşlerin insan kaynakları bölümü tarafından incelenmesi ile de fayda hasıl 

etmektedir. Çalışanların kurumları hakkındaki düşünceleri, memnuniyetleri, 

rahatsızlıkları, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadıkları gibi konular uygulamaların 

satır aralarından elde edilen bilgilerle gün ışığına çıkmaktadır (Tangen, 2004: 728). 

Performans yönetimi sürecinde mesleki gelişimin yönü ve hedefleri konusunda 

da görüşmeler yapılmaktadır. Böylece çalışanlar görüşlerini, ihtiyaçlarını ve 

amaçlarını dile getirme fırsatı bulmakta, yöneticiler de personelin hedeflerini 

gerçekleştirebilmesi için yapılması gerekenler konusunda bilgi edinmektedir. 

Çalışanları kendilerini geliştirmeye teşvik etmek, organizasyonların önemli bir 

sorumluluğudur. Organizasyonlar bu konuda yaptıkları yatırımların karşılığını 

fazlasıyla geri alır (Yüksel, 2003: 94). Çalışanlar gösterdikleri gelişmeyi işlerine 

yansıtıp daha verimli çalışmaya ve kurumlarının etkililiklerine katılmaya 

başladıklarında, terfi ettirilerek, ücretleri yükseltilerek ya da yeni fırsatlar sunularak 

ödüllendirilmelidir. Tüm bunların yanı sıra iş zenginleştirme, rotasyon ve transfer 
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kararları alınırken de performans yönetim sistemi sonucu elde edilen veriler 

kullanılmaktadır. 

Özetle ifade etmek gerekirse, kurumsal kariyer yönetiminin aşamaları olan 

kurumsal analiz, iş analizi, görev tanımlamalarının belirlenmesi yoluyla kariyer 

olanaklarının netleştirilmesi sürecine, veri akışı performans yönetim sistemi ile 

mümkün olmaktadır. Bundan sonraki aşamada ise performans yönetim sisteminde 

değindiğimiz performans değerlendirme aşaması devreye girerek kim terfi ettirilecek, 

kim eğitim sistemi yoluyla geliştirilecek ve kim işten çıkarılacak sorularına cevaplar 

bulunmaktadır. İşten ayırma kararının alınacağının düşünüldüğü durumlarda, 

performans yönetimi verilerinden faydalanarak sorunun kaynağını bulmak ve 

gerekirse başka alanlarda bu çalışandan faydalanmayı düşünmek de tercih 

edilebilmektedir. Görüldüğü gibi, performans değerlendirmeleri, hangi konumda 

olursa olsun herkesin kendini gözden geçirmesini sağlayarak, hem yöneticilere hem 

de çalışanlara etkililiği ve verimliliği artırmada önemli bir rehberdir. Ancak 

unutulmaması gereken şey performans değerlendirme sonuçlarının geri bildirim 

sistemi yoluyla çalışanlara ulaştırılmasının gerekli oluşudur. Önemli bir diğer nokta 

da elde edilen bu sonuçların insan kaynakları ile ilgili her alana mutlaka yansıtılması 

değil, uygun alanlarda kullanılmasıdır (Sarıaltın, 2003: 45-47). 

Yöneticinin performans yönetim sistemi aracılığı ile belirlediği yetenekli ve 

tecrübeli personel kurumda zamanın iyi kullanılmasını sağlamakta, yetki devri ve 

ekip çalışmaları yoluyla da kurumsal etkililiği artırmaktadır. Ayrıca performans 

yönetim sistemi kurumsal strateji ve hedeflerin belirlenmesinde personeli etkili 

kılarak onların daha yenilikçi ve inisiyatif alabilecek güçte davranmalarını 

sağlamaktadır. Performans yönetim sistemi sonucu elde edilen verilerle şekillenen 

kariyer yönetim sistemi personelin gelişimini teşvik ederek yöneticinin etkililiğini 

artırmakta, kurumsal verimlilik ve etkililiğe önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca bu 

sistem kurumsal amaçların daha gerçekçi bir zeminde belirlenmesini ve istikrarlı bir 

yönetim ekibi ile personelin oluşmasını sağlamaktadır (Tangen, 2004: 730). Tüm 

bunlar ise kurumun hızla değişen ve gelişen koşullara uyum sağlamasını 

kolaylaştırmaktadır. Yöneticiye kariyer yönetim sisteminde rehber olma görevini 
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yerine getirebilecek olan performans yönetim sistemi bu yönüyle; sürekli, istikrarlı 

ve katılımcı yönetim sistemin en önemli adımı olmaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ KESİM 

FIRAT KALKINMA AJANSINDA UYGULANAN PERFORMANS 

VE KARİYER YÖNETİM SİSTEMI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE 

BİR İNCELEME  

4. PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİNİN KARİYER 

YÖNETİM SİSTEMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN 

ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın bu bölümünde kalkınma ajanslarında uygulanan performans ve 

kariyer yönetim sistemi hakkında bilgi verilmekte ve iki modern yönetim sistemi 

arasındaki ilişki analiz edilmektedir. 

4.1. Araştırmanın Önemi ve Kapsamı  

Bu bölümde araştırma örneğine ilişkin bilgi verilmekte, araştırmanın amacı, 

konusu ve kapsamı açıklanmaktadır. 

4.1.1. Araştırmanın Konusu 

Araştırmada kalkınma ajanslarında uygulanan kariyer ve performans yönetim 

sistemi incelenmektedir. Kalkınma ajansları içerisinden seçilen örneklem olan Fırat 

Kalkınma Ajansında uygulanan bu iki yönetim modelinin uygulama araçları ortaya 

konmakta daha sonra bu uygulamanın sonuçları yorumlanmaktadır. 

Bu bölümde araştırmanın daha önceki bölümlerinde bahsedilen teorik bilgilerle 

araştırma sonucunda elde edilen veriler arasında ilişki kurulmakta olup kalkınma 

ajanslarında mevcut durumda uygulanan yönetim sistemi ile olması gereken 

performans ve kariyer yönetim sistemi arasındaki farklılıklar ortaya konulmaktadır. 

Daha sonra bu farklılıklar sonrası kalkınma ajanslarının örgütsel yapısına uygun 

geliştirilen performans yönetim modelinin ajansların kariyer yönetimine etkisi 

incelenmektedir. 
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4.1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Çalışanların kariyerlerini yönetmek ve bireysel kariyer hedeflerini örgütsel 

hedeflerle ilişkilendirmede daha aktif görevler üslenme yönetsel görevler arasında 

yer almaktadır. Bu görevler örgütlerin çalışanlarına olan sorumluluğunu artırmakta; 

bu durumda çalışanların beklenti düzeyini artırmaktadır. Beklentileri karşılanmayan 

personelin motivasyonun düşmesi örgütü olumsuz etkiyeceğinden, örgütler bu 

sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeye çalışmalıdır. Bu sorumluluğu yerine 

getirmeyen örgütlerde nitelikli personel kayıpları yaşanmakta; personel devir hızı 

artığından örgütlerin maliyetleri aratarak verimliliği düşmektedir (Aytaç, 2005: 85). 

Böylesi bir olumsuz durumla karşılaşmak istemeyen kurumlar, çalışan beklentilerini 

örgütsel hedef ve kaynakları dikkate alarak yönetmekte ve bu amaçla birçok 

motivasyon aracı kullanmaktadır.  

21. yüzyılda beklentilere uygun şekillenen kariyer yönetimi ile birlikte, klasik 

yönetim anlayışındaki hiyerarşik yükselme basamakları modern yönetim anlayışında 

yerini yatay ilerlemeye bırakmıştır. Bireysel ve hiyerarşik bir şekilde planlanan 

klasik kariyer yönetimi yerine geçen, örgütün ön planda olduğu ve daha çok 

sorumluluk üslendiği yatay ilerlemeye dayalı bu sistem, işlerliğini düzenli olarak 

toplanan verilerle sağlamaktadır. Bu verilerin sisteme sağlıklı ulaşımı ise başka bir 

yönetim sistemi olan performans yönetimi ile mümkün olmaktadır. Dolayısı ile 

kariyer yönetim sisteminin hammaddesi performans yönetimi sonrası elde edilen 

veriler olmaktadır (Sabuncuoğlu, 2000:105).  

Her iki sistemin de örgütlerin misyon ve vizyonunu gerçekleştirmesi, ana 

hedefine varılabilirliği doğrudan etkilemesi; performans ve kariyer yönetimini 

günümüzde üzerinde en fazla araştırma yapılan konulardan biri haline getirmiştir. 

Elindeki tüm kaynakları verimli şekilde kullanmak isteyen örgütlere yol gösterme 

amacı ile hazırlanan bu çalışmada, performans yönetim sistemi ile kariyer yönetim 

sistemi arasında ilişki kurularak örgütsel hedefe varmada kurumlara yardımcı olmak 

amaçlanmaktadır (Bulut, 2002: 85). 

Bu araştırma ile elde edilen veriler kullanılarak kalkınma ajanslarında 

uygulanabilecek bir performans yönetim modeli oluşturmak ve oluşturulan bu model 
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ile hangi verilerin elde edilebileceği ve bu verilerin kariyer yönetim sisteminde nasıl 

kullanılacağının belirlenmesi hedeflenmektedir. Özetle, temel amaç henüz 

kurumsallaşma aşamalarını yeni tamamlayan ve hizmet götürdükleri illerin kalkınma 

ve büyüme potansiyelini geliştirmeyi hedefleyen kalkınma ajanslarının, performans 

yönetim sistemine uygun bir modelle örgütsel kariyer yönetim sistemini revize 

etmelerine yardımcı olmak ve bu katkı ile ajansların hedeflerine varma sürecini 

kısaltmaktır.  

Bu çalışma ile ilgili sorular, araştırmanının diğer bölümlerinde elde edilen 

teorik ve amprik bulgular yardımıyla cevaplandırılmaktadır. Örgütsel kariyer ve 

performans yönetimi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma hedefi ile aşağıda belirlenen 

sorulara cevap aranmaktadır: 

 Kalkınma ajanslarında performans yönetim sistemi nasıl tasarlanmıştır?  

 Kalkınma ajanslarında mevcut performans yönetim sistemine ilişkin 

standardize edilmiş bir performans yönetim modeli var mı? 

 Ajanslarda örgütsel kariyer yönetiminin şekillenmesinde kullanılan 

veriler nereden ve nasıl elde edilmektedir? 

 Ajanslara özgü bir performans yönetim modeli geliştirilebilir mi? 

 Geliştirilecek bir performans yönetim modelinden örgütsel kariyer 

yönetimine şekil verebilecek nitelikte veriler elde edilebilir mi? 

4.1.3. Denencelerin Analizi 

Bu çalışmanın amacı, kalkınma ajansları özelinde, performans yönetim 

sisteminin kariyer yönetim sistemine hangi alanda katkılar sunabileceğini belirlemek 

suretiyle, iki yönetim sisteminin de daha etkili işlemesi için gereken kıstasları 

belirlemektir. Tüm örgütler kuruluş aşamasında belirledikleri ve daha sonra 

güncelleyerek geliştirdikleri hedeflerine varmak için kendi performanslarını sürekli 

izlemekte ve izleme sonucunda elde ettiği verileri geri bildirim sistemi yoluyla 

ilgililere iletmekte, böylece sistem içerisinde belirlenen sorunlara çözüm 

üretmektedir (Uyargil, 2003: 78). Bu yönüyle performans yönetim sistemi örgütlerin 

güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayan tanı sistemi olmaktadır. Bu tanı 
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sistemi ile elde edilen veriler birçok yönetim modeline katkılar sunarken bu yönetim 

modellerinden de etkilenerek güncellenmektedir.  

Kariyer yönetimi ise kurumun insan kaynakları politikalarının şekillendiği ve 

kuruma yön veren en önemli üretim kaynağı olan emeğin motivasyonunun artırılması 

hedefini edinen modern yönetim sistemidir. Kariyer yönetim sisteminde belirlenen 

kariyer haritaları, iş planı ve süreçleri ile personel görev tanımları örgütün çalışma 

yaşamını belirlemekte; mal ve hizmet üretimine yön vermektedir. İzleyen satırdaki 

ifadeler; Fırat Kalkınma Ajansı üzerinden geliştirilen kalkınma ajansları performans 

yönetim sistemi modeli ile elde edilebilecek verilerin, bu örgütün kariyer yönetimine 

hangi katkıları sunabileceğini ilişkin araştırmanın iddialarını oluşturmaktadır: 

 Kariyer yönetim sisteminin önemli görevlerinden bir olan eğitim 

ihtiyacının belirlenmesinde, performans yönetim sistemi sonucu elde 

edilen verilerin kullanılması kalkınma ajansı personelinin örgütsel 

ihtiyaçlara uygun şekilde kendini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. 

 Performans yönetim sistemi hem kalkınma ajanslarının hem de 

ajanslarda çalışan personelin güçlü ve zayıf yönlerinin tespitinde etkili 

rol üslenerek, kurumsal ve bireysel başarı karnesinin oluşumunu 

sağlamakta; böylece personel motivasyonunu artırmaktadır. 

 Kalkınma ajanslarında uygulanan performans yönetim sisteminin 

kariyer yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesi, bu örgütlerde yaşanan 

kariyer durağanlığı sorununu azaltarak kurumun başarısının artmasına 

katkı sunmaktadır. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi ve Sınırları 

Araştırmacılar, araştırmanın konusuna ve incelenecek olayın genel 

özelliklerine bağlı olarak kendilerine en uygun yöntemi seçmek durumundadırlar. 

Sosyal bilimlerde farklı araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu araştırma 

yöntemleri, sosyal bilim disiplinleri içinde farklılık göstermesine karşın birkaç başlık 

altında sınıflandırılabilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde sosyal bilimlerde 

farklılık gösteren bu yöntemlerden hangisinin seçildiği anlatılmaktadır. 
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4.2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada yaklaşım olarak ampirik ve teorik araştırma yaklaşımları 

birlikte benimsenmektedir. Bu bağlamda gerekli bilimsel verilere ulaşmak için 

dolaylı araştırma yönteminden ve alan araştırması yönteminden yararlanılmıştır. Bu 

çerçevede yerli ve yabancı yazılı eserler taranmış; konu ile ilgili modeller 

irdelenmiştir. Bu modellerden Kaplan ve Norton’un Dengeli Sonuç Kartı Modeli 

benimsenmekte, yapılan alan araştırmasının sonucu ise bu model çerçevesinde ortaya 

konulmaktadır.  

Bu bağlamda, araştırmada görüşmeler, belgeler, direkt gözlemler ve katılımlı 

gözlemlerden oluşan teknikler kullanılmaktadır. Elde edilen bilgilerin geçerliliği ve 

güvenilirliğinin değerlendirilmesinde, kişisel yorumlardan ziyade nesnel 

değerlendirmelere önem verilmekte; edinilen bilgiler benzer bilgilerle karşılaştırıldığı 

gibi, aynı kaynaktan farklı bilgilerin elde edilmesi yoluyla da kaynakların 

güvenilirliği test edilmektedir.  

4.2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Günümüzde değişen yönetim anlayışı ile birlikte kamu yönetimi kamu 

işletmeciliğine ve oradan da yönetişime dönüşmeye, stratejik planlama, yerelleşme, 

yerindenlik, performans denetimi, açıklık, hesap verebilirlik gibi yeni kavramlar 

yöneticiye yön vermeye ve kurumlara hakim olmaya başlamaktadır. 

Yönetim anlayışında yaşanan bu değişim yanında bölgesel kalkınma 

anlayışında da ciddi gelişmeler yaşanmakta; klasik yukarıdan aşağıya politikalardan 

oluşan bölgesel kalkınma yerine aşağıdan yukarıya politikaların uygulandığı yeni bir 

anlayış hakim kılınmaktadır. Bu gelişmeler ışığında kalkınma politikalarında 

kullanılan araçların yapı ve içeriğinin değişmesi gerekmekte ve yeni yönetim anlayışı 

ile şekillenen bölgesel kalkınma ajansları önemli araçlar haline gelmektedir. Ülkede 

bölgesel ölçekte ekonomiyi canlandırma, iktisadi potansiyeli harekete geçirme ve 

bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltma, ulusal ölçekte hazırlanan plan ve 

programların bölgesel anlamda etkililiğini artırmak için gerekli koordinasyonu 
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sağlama amacıyla kurulan ajanslar önemli kaynak ve yetkilerle donatılmıştır (Usta, 

2010: 45). 

Performansa dayalı yönetim anlayışı, yeni kamu yönetimi anlayışına paralel 

olarak, 1980’li yıllarla birlikte özellikle ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde 

uygulanmaya başlamıştır. Kalkınma ajansları da bu ülkelerde bölgesel kalkınmayı 

sağlamak amacıyla, esnek organizasyon yapıları,  stratejik planlama ve stratejik 

yönetim anlayışının bir parçası olarak performans yönetimi anlayışının gereklerini 

yerine getirmesi istenen kurumlar olarak örgütlenmişlerdir (Yiğitoğlu, 2004: 56). Bu 

ülkelerdeki kalkınma ajansları bölgesel kalkınma uygulamalarında, stratejik planları 

çerçevesinde, performans hedefleri belirlemekte ve bunlara ulaşmak için 

çalışmaktadırlar. Zira kalkınma ajanslarına gelir tahsis edilirken de performansları 

göz önüne alınmaktadır. 

Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansı 

oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni olarak kalkınma ajanslarının seçilmesinin 

sebebi, Türkiye’deki yeni kurulan yönetim modellerinden biri olması nedeniyle 

modern yönetim şekli olan performans yönetim sistemi ile örgütsel kariyer 

yönetiminin bu örgütlerde uygulanabilirliğinin olası olmasıdır. Ayrıca kalkınma 

ajansları sahip olduğu insan kaynağı yönüyle değerlendirildiğinde, eğitimli ve 

kalifiye personel yapısı ile dikkat çekmekte olan ajansların kariyer yönetim 

faaliyetlerini çalışanlara uygulanmasının gerekliliği aşikârdır. Çünkü kalifiye insan 

gücünü örgütte devamlı kılmanın yolu onlara maddi imkan yanında kariyer de 

vadetmekten geçmektedir (Kayasü vd., 2003: 28).  Günün şartlarına uygun kalifiye 

insan kaynağı ile donatılmış bu örgütler kariyer ve performans yönetim sistemini tüm 

yönleriyle analiz etmeli, analiz sonucu elde ettiği verileri somut adımlar belirleyerek, 

örgütün tüm basamaklarına uygulamalıdır. Bu sebeple performans yönetim 

sisteminin kariyer yönetimine etkisine yönelik çalışmanın araştırma evrenini modern 

yönetim tekniklerine uygun şekilde kuruluş esasları belirlenen kalkınma ajansları 

oluşturmaktadır. 

26 kalkınma ajansının yapısı birbirine benzemekle beraber ajansların ortak 

birimleri ve ortak bir teşkilat yapısı olduğundan ve tüm ajansların personel yönetim 
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politikası birbirine benzediğinden 26 kalkınma ajansından Fırat Kalkınma Ajansı 

evrenin örneklemi olarak seçilmiştir. Örneklemin tek ajansa indirilmesinin nedeni 

teoride çok soyut olan performans yönetim sistemi ile kariyer yönetim sisteminin 

somutlaşmasını sağlamak ve birbirine benzeyen bu yapılardan biri üzerinden 

performans yönetim modeli oluşturmaktır.  Performans yönetimi; strateji, planlama, 

finans ve kontrolden daha kapsamlı bir yönetim şeklidir. 

Performans yönetimi, yöneticilerden organizasyonun aşağısına doğru ve 

süreçlere kadar her şeyi kapsayan bir bütündür. Daha kapsamlı bir tanımla 

performans yönetimi, bireyleri kendi potansiyellerinin farkına vararak motive edip, 

organizasyonun bütününden, bireylerden ve takımlardan daha etkili sonuçlar almak 

için üzerinde anlaşmaya varılmış amaçlar, performans standartları, hedefler, ölçüm, 

geri bildirim ve ödüllendirme aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim aracıdır 

(Kalder, 2006: 28).  Dolayısı ile performans yönetim modelinin oluşturulabilmesi 

için bir örgüt, bu örgütün kaynakları, vizyon ve misyonu, yetki ve görevleri, örgütün 

kaynak yönetim politikası, stratejik planı ve faaliyet raporlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  Tüm bunların yapılabilmesi için tek bir örgütün seçilmesi zorunlu 

olduğundan 26 kalkınma ajansından biri olan Fırat Kalkınma Ajansı seçilmiştir. 

4.2.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışmada Türkiye’de kurulmuş olan 26 kalkınma ajansına örnek teşkil 

edebilecek bir araştırma yapılmaktadır. Kalkınma ajanslarının görev ve yetkileri aynı 

olmakla birlikte teşkilat yapılarında yer alan birim sayısı ve organizasyonunda 

farklılıklar olabilmektedir. Dolayısı ile çalışmanın en önemli ürünü olan ve tüm 

kalkınma ajanslarında kullanılabilecek nitelikte bir performans yönetim modeli 

oluşturma hedefine varmayı zorlaştıran farklı birimlerin varlığı çalışmayı sınırlayan 

unsurlardandır. Kanunla tanımlanmış ajans faaliyetleri göz önüne alındığında tüm 

Ajanslarda temel görevlere yönelik 3 ana birim bulunmaktadır: Bölge planı 

hazırlamakla görevli PPKB, programların uygulanmasına yönelik birim olan PYB ve 

desteklenen projelerin işleyiş süreçlerini izlemeyle ve program çıktılarını 

değerlendirmeyle görevli İDB’dir. Diğer yandan ana görevlerin yerine getirilmesinde 

(idari ve mali işlerde) görevli destek hizmetleri için bir birimin veya uzmanlaşma 
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amacıyla birden fazla birimin kurulduğu gözlemlenmektedir (Fırat Kalkınma Ajansı, 

2011: 15). Bu nedenle çalışmada tüm ajanslarda varlığını sürdüren 3 ana birim esas 

alınmıştır. 

Kalkınma ajanslarınca bazı bilgilerin kurumsal sır olarak nitelendirilerek 

verememesi de çalışmayı sınırlayan etmenlerdendir.  

Pilot Ajanslar olan ve 5 yıldır faaliyetlerini sürdüren İZKA ve Çukurova 

Kalkınma Ajansı dışında diğer 24 ajansın henüz 3. yılında olması nedeniyle 

kurumsallaşma ve varlığını kanıtlama çalışmalarının devamı da araştırmanın konusu 

olan kariyer yönetimi ve performans yönetimine ilişkin araçların ya hiç 

kullanılmaması veya az sayıda kullanılan aracın uygulama sonuçlarının henüz 

alınamamış olması gerçeği de çalışmayı sınırlamaktadır (Serhat Kalkınma Ajansı, 

2010: 3).  

4.3. Araştırma Yapılan Kurumla İlgili Genel Bilgiler 

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanun temel alınarak kurulan kalkınma ajansları Türk kamu yönetimine 

bölgesel düzeyde yeni bir tüzel kişilik kazandırmıştır. 1980 yılından itibaren 

yaygınlaşan liberal ve küreselci kalkınma anlayışın meyvesi olan ve gündemimize 

AB müktesebatının da etkisi ile giren ajanslar, bölgesel rekabet edilebilirliği artıran 

ve yerel düzeyde proje üreten/uygulatan önemli kuruluşlardır. Düzey 2 istatistiki 

sınıflandırmasına bağlı olarak belirli bir bölgeyi kapsayacak biçimde ve bölgesel 

aktörlerin katılımı ile oluşturulan, idari ve mali özerkliğe, dolayısıyla tüzel kişiliğe 

sahip, kamu hukuku hükümlerine bağlı kuruluşlardan biri olan ajanslar, ayrıca 5449 

sayılı kanunda düzenlenmemiş tüm işlemlerinde özel hukuk hükümlerine de tâbidir 

(Kalkınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, 2006: 

Madde 1-2).  
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4.3.1. Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Gerekçesi 

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanunun Genel Gerekçeleri başlıklı metin esas alınarak Ajansların kuruluş 

gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir: 

Kalkınma ajanslarının; yerel aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturacak 

bütün kaynakları harekete geçirme ve yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini 

artırma, yerel düzeyde planlama, programlama, proje üretme ve uygulama 

kapasitesini artırma, hem teknik kapasitesinin sağladığı bilgi birikimini, hem de 

aracılık ettiği kaynakları etkili bir şekilde kullanarak birden çok ili ilgilendiren 

projelerin ve faaliyetlerin mükerrerliklere yol açmadan ve kaynak israfı 

oluşturmadan gerçekleştirilmesini sağlama, yeni planlama ve idari örgütlenme 

anlayışı içinde, uygun kurumsal altyapının oluşturulmasıyla birlikte planlamanın 

ilgili yerleşmelerde, yukarıdan-aşağıya değil, aşağıdan-yukarıya başlatılan etkileşimli 

bir süreçle yapılmasını ve uygulanması sağlama görevleri bulunmaktadır 

(KAKGHK, 2006: Madde 5-6). 

Kalkınma ajanslarının;  karar alma ve uygulama yapılarının katılımcılığa açık 

olması sağlanarak toplumun kalkınma sürecine doğrudan ve aktif katılımını 

gerçekleştirme ve bu yolla yerel sahiplenmeyi oluşturma ve pekiştirme, yerel 

girişimcilere ve KOBİ’lere finansal destek ve danışmanlık desteği sağlama, ortak 

proje üretme kültürü ve yeteneğini geliştirme, bu projelerin izlenmesini ve 

değerlendirmesini sağlama, başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere merkezi 

kuruluşların, daha üst ölçekli politikaların ve uygulamaların geliştirilmesindeki enerji 

ve kapasitelerini daha etkili kullanmalarını, performansa dayalı kaynak tahsis 

mekanizmaların kullanılmasını ve bölgesel gelişme, yerel kalkınma alanında 

verimlilik ve etkililiğin teşvik edilmesini sağlama görevleri bulunmaktadır 

(KAKGHK, 2006: Madde 5-6). 

4.3.2. Kalkınma Ajanslarının Teşkilat Yapısı 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Görevleri ve Koordinasyonu 

Hakkında Kanunun ajanların organizasyonu hakkındaki hükümlerine bakıldığında 
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ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Kalkınma Bakanlığı’nın sorumlu 

olduğu ve dört temel organdan oluştuğu görülmektedir (KAKGHK, 2006: Madde. 7). 

 Kalkınma kurulu 

 Yönetim kurulu 

 Genel sekreterlik 

 Yatırım destek ofisleri 

Bunlardan kalkınma kurulu, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak 

bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, 

üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı 

yönlendirmek üzere bu kurumlar içerisinden seçilecek kişilerden oluşmaktadır 

(KAKGHK, 2006: Madde 8-9). 

Yönetim kurulu ajansın karar organı olup ajansı yönetim kurulu başkanı temsil 

eder. Yönetim kurulu başkanı ise validir. Birden fazla ili kapsayan ajanslarda 

yönetim kurulu başkanı belirli dönemler halinde illerin valileri tarafından 

yapılmaktadır (KAKGHK, 2006: Madde 10). 

Genel sekreterlik, ajansın icra organıdır. Genel sekreter, yönetim kuruluna 

karşı sorumludur. Genel sekretere bağlı birimler kurulmakta ve Genel sekreter bu 

birimler eliyle Ajans faaliyetlerini yerine getirmektedir. Kurulan birimlerde yeteri 

kadar uzman ve/veya destek personel görev almaktadır.  Birimler birim 

başkanlarınca sevk ve idare edilmektedir (KAKGHK, 2006: Madde 12). 

Yatırım destek ofisleri ise, bölge illerinde yönetim kurulu kararı ile biri 

koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşan ve genel sekreterliğe karşı 

sorumlu olan ofislerdir. Ayrıca ajanslarda iç denetçi ve hukuk müşaviri de görev 

almaktadır (KAKGHK, 2006: Madde 15). 

4.3.3. Kalkınma Ajanslarının Görev ve Yetkileri 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile ajanslara verilen görev ve yetkiler şunlardır (KAKGHK, 2006: 

Madde 5):  
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 Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,  

Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve 

projelere destek olmak, bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin 

uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma 

Bakanlığına bildirmek, bölge plan ve programlarına uygun olarak, 

bölgenin kırsal kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda 

bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, bölgede kamu 

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen bölge 

plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek,  

 Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu 

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 

geliştirmek,  ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge planı ve programlarına 

uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, Bölgenin tabii, iktisadi ve 

beşeri kaynak ve imkanlarını tespit etmeye, ekonomik gelişmeyi 

hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, 

yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları 

desteklemek, bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla 

işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya 

yaptırmak,  

 Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve 

yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, 

ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden 

takip ve koordine etmek,  yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, 

finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili 

kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni 

girişimcileri desteklemek, Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı 

uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak 

ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. 
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4.3.4. Kalkınma Ajanslarının Gelir ve Giderleri 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanuna göre ajansların gelirleri büyük ölçüde kamudan veya kamu gücüne 

dayanarak elde edilen kaynaklara dayanmaktadır. Ajansın gelirleri kuruluş 

kanununda şu şekilde sayılmaktadır (KAKGHK, 2006: Madde 19). 

 Bir önceki yıl kesinleşmiş genel bütçe vergi gelirlerinin binde beşi 

oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama 

Kurulunca nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre 

belirlenecek pay, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan 

sağlanacak kaynaklar, faaliyet gelirleri,  

 Bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel 

idareleri için yüzde beş ve belediyeler için yüzde bir oranında, cari yıl 

bütçesinden aktarılacak pay, bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir 

önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl 

bütçesinden aktarılacak pay, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca 

yapılan bağış ve yardımlar, Bir önceki yıldan devreden gelirler.  

5549 Sayılı Kuruluş Kanununa göre Ajansın giderleri ise şunlardır (KAKGHK, 

2006: Madde 20):  

 Plân, program ve proje giderleri,  

 Proje ve faaliyet destekleme giderleri,  

 Araştırma ve geliştirme giderleri,  

 Tanıtım ve eğitim giderleri,  

 Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım giderleri,  

 Yönetim ve personel giderleri,  

 Görevlerle ilgili diğer giderler. 

4.4. Araştırma Sonucu Elde Edilen Bulgular ve Bunların Yorumlanması 

Kalkınma Ajansları bölgesel gelişme için ihtiyaç duyulan kurumsal yapılar 

olmaları nedeniyle 2006 yılında çıkarılan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının 
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Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Bu 

kanunda personel istihdamı ve nitelikleri ile çalışma usul ve esaslarının ilgili 

kurumların görüşü alınarak Kalkınma Bakanlığı tarafından belirleneceği 

belirtilmektedir. Dolayısı ile kalkınma ajanslarındaki kariyer ve performans yönetim 

sistemine ilişkin bilgi sahibi olabilmek için Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’ni 

ayrıntılarıyla incelemek gerekmektedir. Çalışmanın bu bölümü 5449 Sayılı Kanun ile 

adı geçen yönetmelik ve kalkınma ajanslarının uymaları gereken diğer ilgili mevzuat 

hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. 

Bu bölümde öncelikle kalkınma ajanslarının hem kariyer hem de performans 

yönetim sistemi ayrıntılarıyla incelenmekte; ardından incelemesi yapılan yani 

mevcut durumu ortaya konan sistemler yorumlanmaktadır. Yapılan bu 

değerlendirmenin ardından kalkınma ajanslarında kariyer ve performans yönetim 

sistemine ilişkin yaşanan sorunlar açıklanmakta ve bunlara çözüm önerileri 

getirilmektedir. Son olarak kalkınma ajanslarında uygulanan performans yönetim 

sisteminin kariyer yönetim sistemini nasıl etkileyeceğine ilişkin değerlendirmeler 

yapılmakta; böylece araştırmanın hipotezleri araştırma sonucu elde edilen bilgilerle 

analiz edilmektedir.  

4.4.1. Kalkınma Ajanslarında Uygulanan Kariyer Yönetim Sistemine 

İlişkin Bulgular 

Bir örgütte uygulanan kariyer yönetim sisteminin tam anlamı ile 

açıklanabilmesi için örgütün insan kaynakları politikasına, insan kaynakları 

ihtiyacının nasıl belirlendiğine, personel istihdam usullerine, personele uygulanan 

eğitim programlarına, personelin görev yerinin belirlenmesine ve diğer kariyer 

yönetimi uygulamalarına ilişkin süreçlerin ayrıntıları ile analiz edilmesi 

gerekmektedir. 

4.4.1.1.  Kalkınma Ajanslarında İnsan Kaynakları Politikası 

Ajanslarda insan kaynakları politikası ajansın görevlerini etkili ve verimli bir 

şekilde yerine getirebilmesi, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde 
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ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını sağlama ve bu personelin 

niteliklerini geliştirme amacıyla genel sekreterin görüşü alınmak suretiyle yönetim 

kurulu tarafından belirlenmektedir. İnsan kaynakları politikasının izlenmesi, 

uygulanması ve geliştirilmesinden genel sekreter sorumlu tutulmakta ve genel 

sekreterden her yıl aralık ayının sonunda insan kaynakları politikası uygulamasına 

dair bilgilerin, uygulamada yaşanılan sıkıntılar ile çözümlerin  ve insan kaynakları 

politikasının geliştirilmesine yönelik önerilerin yer aldığı bir raporu hazırlayarak 

yönetim kuruluna sunması istenmektedir (Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, 

2006: Madde 4).  

Genel sekreterin bu görevini yerine getirirken tüm ajanslar için ortak olarak 

belirlenmiş olan insan kaynakları politikası ilkelerine uymak zorundadır.  Bu 

ilkelerden kariyer yönetim sistemi açısından önemli olanları şunlardır (Kalkınma 

Ajansları Personel Yönetmeliği, 2006: Madde 5): 

 İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve 

görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre 

eğitmek ve yetiştirmek, personelin üreticiliğini, girişimciliğini, başarı ve 

çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, buna ilişkin sistemler 

geliştirmek, personelin ajansın amaçları doğrultusunda etkili ve verimli 

çalışmasını sağlayacak, hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan işin 

niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı sağlamak, 

 Personeli etkililik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf 

bilinci içinde çalıştırmak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında 

bilgilendirmek, personelin ajansa sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı 

ajansta çalışma bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için Ajans 

çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu 

sağlayıcı tedbirler alarak çalışmayı özendirici hale getirmek, 

 Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden 

yetişme ve gelişme bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak, 

istihdam edilecek personelin seçiminde, ajansın çalışma esas ve 

usullerine ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine 
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öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde 

çalışmasını sağlamak, 

 İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin 

katılımını sağlamak, personelin düşünce, görüş ve önerilerini ajans 

yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak, bu çerçevede 

haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek ve buna ilişkin tedbirleri 

almak. 

4.4.1.2. İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması 

Kalkınma Ajansları Personel yönetmeliğinin 6. maddesine gereği ajanslardan 

insan kaynağı ihtiyacını planlarken; ajansın mevcut yapısını, ortaya çıkacak veya 

ortaya çıkması muhtemel yeni ihtiyaçları, ajansın faaliyet alanının zaman içerisindeki 

değişimlere göre alması muhtemel yeni şekli ve bu çerçevede iş hacminde beklenen 

gelişmeleri, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin ajansın personel ihtiyacında 

gelecek yıllarda meydana getirmesi muhtemel değişiklikleri, gelecek yıllarda 

emeklilik, istifa gibi çeşitli nedenlerle ajansta boşalması muhtemel pozisyonları, 

ihtiyaç duyulan eğitim ve yetiştirme faaliyetlerini, hizmet birimlerinin ihtiyaç ve 

özelliklerini, personel istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan 

kaynağındaki niteliksel gelişmeleri ve son olarak bütçe imkânlarını dikkate alması 

istenmektedir (Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, 2006: Madde 6).  

Tüm ajanslar insan kaynaklarını önceden belirlenen temel kriterle göre 

planlamakta; ancak bu kriterler güncel değişimlerin dikkate alınmasının gerekliliğini 

vurgulayarak planlamada esnekliği ve günün şartlarına uyumu ön plana 

çıkarmaktadır. Belirlenen bu kriterler ajansın hedeflerine varmasını hızlandıran 

planlamadan yana bir yön çizerken, aynı zamanda bütçe kısıtının gözetilmesini de 

şart koşmakta yani kaynak israfının önüne geçmeye de çalışmaktadır. 

4.4.1.3. Personel İstihdam Usulleri ve Personelde Aranan Nitelikler 

Tüm örgütlerde olduğu gibi ajanslarda da kariyer yönetimi, hangi işin hangi 

niteliklere haiz personel tarafından yapılabileceğinin belirlendiği safha ile 

başlamaktadır. 5449 Sayılı Kanunda bu hususa ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yer 
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verilmiş, her unvan bazında görev ve yetkiler ile gerekli nitelikler sayılmıştır. 

Dolayısı ile kariyer yönetim sistemine ilk adımın atılmasını sağlayan ve personel 

organizasyonunun en önemli kısmını oluşturan ihtiyaç duyulan personel vasıflarının 

belirlenmesi ve görev alanının çizilmesi zorunluluğu mevzuat yoluyla 

netleştirilmiştir. Ancak Personel organizasyonun sağlıklı bir şekilde 

oluşturulabilmesi için iş analizlerinin de yapılması gerekmektedir. Zira iş 

analizlerinin temel sonuçları olan iş tanımları ve iş nitelikleri, kariyer yönetiminde 

kullanılan en önemli araç olan kariyer haritasının temel taşını oluşturmaktadır. Diğer 

bir deyişle, iş tanımları ve iş nitelikleri belirlenmemiş olan bir organizasyonda 

kariyer haritasından da söz etmek mümkün değildir (Özgen, 2002: 89). 

Kariyer haritası olmayan bir organizasyonda ise, terfi, yönetici geliştirme, 

örgütsel yedekleme gibi ileri kariyer yönetimi araçlarının kullanımı 

imkansızlaştırmaktadır. Dolayısı ile araştırmanın amacına ulaşabilmesi için kariyer 

yönetiminin en önemli bölümü olan personel organizasyonunun kalkınma 

ajanslarındaki uygulamalarını incelemek gerekmektedir. 

Ajanslarda genel sekreter, iç denetçi, hukuk müşaviri, uzman personel ve 

destek personel olmak üzere beş grupta personel istihdam edilmektedir. Her unvanın 

görev ve yetkileri ile bu görevleri yerine getireceklerde aranan nitelikler kanunla 

belirlenmiş ilgili yönetmelikle de ayrıntılar düzenlenmiştir. 

Genel sekreterde en az lisans düzeyinde eğitim almış olma, ajansların faaliyet 

alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma; uzmanlık gerektiren 

işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olma, iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olma 

nitelikleri aranmaktadır. Asgari nitelikleri bu şekilde belirlenen adaylar yönetim 

kurulunun teklifi ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarının onayı ile atanılan genel 

sekreterlik pozisyonu için, ayrıca mülakata da tabi tutulabilmektedir. Mülakatta 

yöneticilik vasıflarında yeterli olma hususu ve Ajans faaliyet alanına giren konulara 

hakimiyet üzerinden değerlendirme yapılmaktadır (KAPY, 2006: Madde 4). 

Uzman personel, iç denetçi ve hukuk müşaviri ise önceden belirlenmiş olan 4 

yıllık fakültelerin ilgili bölümlerinden yurt içinde veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından 
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lisans düzeyinde mezun olmuş, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen 

uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip adaylar arasından istihdam 

edilmektedir. Ayrıca, iç denetçide kamuda denetim elemanı olarak en az on yıl 

çalışmış olma şartı aranmaktadır (Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, 2006: 

Madde 15). 

Nitelikleri bu şekilde belirlenen uzman unvanlı personel alımı için KPSS şartı 

veya KPSS şartı olmaksızın bunun yerine en az 5 yıllık iş tecrübesi şartı aranarak 

istihdam edilebilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan bu nitelikleri 

taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ajansta uzman personel 

olarak istihdam edilebilmekte, bu yolla tecrübeli personelin transferi 

sağlanabilmektedir.  Ancak bu şekilde görevlendirilebilecek personel sayısı toplam 

personel sayısının yüzde otuzunu aşamamaktadır (Kalkınma Ajansları Personel 

Yönetmeliği, 2006: Madde 15). 

Uzman personel için izlenen yöntem destek personel için de izlenmekte, bu 

pozisyona kişiler KPSS şartı ve ya KPSS şartı olmaksızın en az 3 yıllık iş tecrübesi 

ile yapılacak mülakat sonrası atanabilmektedir (Kalkınma Ajansları Personel 

Yönetmeliği, 2006: Madde 9 ve 10). 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde 

gerçekleştirilen yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile; deneme süresinin 

ardından, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile iş mevzuatı 

hükümlerine uygun şekilde, belirsiz süreli iş akdi yapılmaktadır (Kalkınma Ajansları 

Personel Yönetmeliği, 2006: Madde 17). 

Tüm personel için istihdam şart ve niteliklerinin önceden belirlenmiş olması, 

kariyer yönetimi açısından oldukça önemli olup, ajanslarda bu hususa gereken 

hassasiyet gösterildiği ajansların personel alım ilanlarından da anlaşılmaktadır.  
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4.4.1.4. Personel Eğitim Programları, Görev Yeri Değişikliği ve İşten 

Ayrılma Süreci 

Kariyer Yönetimi, bir yönetim faaliyeti olarak organizasyon ve çalışanları 

uyumlu hale getirme sürecidir. Bu yönetim anlayışı çalışana yönelik olarak yürütülen 

tüm faaliyetlerin organizasyonun beklentileri ile bir bütün olarak bir sistem içerisinde 

gerçekleştirilmesini öngörmektedir (Şimşek vd, 2004:10). Bu kapsamda önemli 

araçlardan biri olan düzenlenmesi gereken eğitim programlarıyla ilgili de ajansların 

personel yönetmeliğinde net hükümler bulunmaktadır. Bu hükümlere göre her ajans 

personelinin, görevlerinin gerektirdiği nitelik ve ihtiyaca uygun olarak, usul ve 

esasları genel sekreterlikçe teklif edilecek ve yönetim kurulunca karara bağlanacak 

bir program dahilinde yılda en az 10 gün süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulması 

gerekmektedir. En az 10 günlük eğitimin zorunlu tutulması, personelin potansiyelini 

geliştirme ve motivasyonunu artırma açısından olumlu değerlendirilecek bir husus 

olup, bu eğitimin içeriğin belirlenmesinde personelin de söz sahibi olabilmesi 

halinde, eğitimlerin kurumsal bağlılığa olumlu katkı sunacağına şüphe yoktur 

(Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Madde 19) 

Personelin görev yeri, Ajans içinde yönetim kurulu tarafından tespit edilecek 

benzer işleri yürütmek için, muvafakatı aranmaksızın, unvan ve müktesep hak ücreti 

saklı kalmak kaydıyla, genel sekreter tarafından değiştirilebilmektedir. Bu hususta 

çok soyut bir düzenleme yapılmış olması özellikle doğuda birden fazla ilde faaliyet 

gösteren ajanslarda çalışan personel açısından (görev yeri değişikliğinin ceza aracı 

olarak kullanılabilmesi) olumsuz sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bu sebeple 

görev yeri değişikliğinin belli şartlara bağlanması kariyer yönetimi açısından 

gereklidir (Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Madde 22). 

Ajanstaki görevinden ayrılmak isteyen personel, görevden çekilme talebini, 

ayrılmak istediği tarihten en az 30 gün önce, Ajansın insan kaynakları birimine, 

yazılı olarak bildirmek zorundadır. İş akdinin feshi talepleri de ayrılmak istedikleri 

tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak bildirilmektedir. Ancak olağanüstü bir 

sebebe dayanarak çekilenler, devir ve teslim yükümlülüğünü yerine getirmek ve 

yöneticilerine derhal haber vermek koşuluyla hemen ayrılabilmektedir. Kendi isteği 
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ile ayrılma hali dışında, işten çıkma hali ise görev için belirlenen şart ve niteliklerden 

herhangi birini taşımadığı anlaşılan veya bunlardan herhangi birini kaybeden 

personelin sözleşmesi Ajans tarafından feshedilerek olmaktadır. Ayrıca iş akdi, 

yukarıda belirtilenler dışında emeklilik, deneme süresi içinde başarısız bulunmak, ve 

ölüm hallerinde de sona ermektedir. Görevden çıkarılabilecek halleri ajanslar 

personelle imzalayacakları sözleşmelerinde belirtmektedir (Kalkınma Ajansları 

Personel Yönetmeliği, Madde 24). 

4.4.1.5. Diğer Kariyer Yönetimi Uygulamaları 

Ajanslarda kariyer yönetim sistemiyle ilgili tam bir inceleme için kariyer 

haritaları, terfi, kariyer danışmanlığı, kariyer rehberi, iş rotasyonu, iş zenginleştirme, 

ve oryantasyon programlarını gibi araçların uygulama biçimini de incelemek 

gerekmektedir. 

Kariyer haritası en basit tanımıyla, bir örgüt içinde bir işten diğerine 

geçebilmenin yollarını belirlemek üzere kullanılan bir tekniktir. Kariyer haritalarında 

pozisyonun görev ve sorumlulukları (iş tanımı), pozisyon için gerekli nitelikler (iş 

nitelikleri), pozisyona örgüt içinde hangi pozisyonlardan gelinebileceği bilgisi ve bir 

pozisyondan diğerine nasıl geçileceğini görmemizi sağlayan kariyer yolları yer 

almaktadır (Erdoğmuş, 2003: 40). Kariyer yolları daha önceki bölümde belirttilen 

üzere dikey, yatay, çevresel hareket gibi yöntemlere bağlı kalınarak veya esnek 

kariyer yönetimi anlayışına göre şekillendirilebilmektedir. 

Kalkınma ajanslarının teşkilat yapıları incelendiğinde dikey hareket sistemine 

uygun bir yapının olmadığı açıkça görülmektedir. Çünkü ajanslarda genel sekreterlik, 

birim başkanlığı ve uzmanlık dışında ilerlenebilecek üst pozisyon bulunmamaktadır. 

Buna bağlı olarak kalkınma ajansları kariyer haritalarını esnek kariyer yönetimine 

uygun şekillendirmelidir. Çünkü esnek kariyer sisteminde değişik mesleki tecrübe ve 

becerilere sahip bireylerin oluşturduğu çalışma ekipleri içinde çalışanların 

kariyerleri, belli sınırlar çerçevesinde mevki ve statüye göre dikey değil, yetkililiğe 

göre esnek bir yaklaşımla değerlendirilmektedir (Öner, 2001: 148). Önemli olan 

bireyin kendisini tanıması ve rekabet edebilir yeteneklere sahip olmasıdır. Esnek 
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kariyerli işgücü ile çalışanlara kendi kariyerlerini kendilerinin yönetmesi 

sorumluluğu verilerek, örgüte de çalışanların becerilerini geliştirmek ve tecrübelerini 

artırmak için gerekli imkanı sağlama sorumluluğu yüklenmektedir. Bu sistemde tek 

bir ilerlemeye bağlı olmak, tek bir özel alanda uzmanlaşmak ve yükselmek yanlış, 

doğru olan ise farklı alanlarda ve farklı yeteneklere sahip olmak, yani çalışanların 

düzenli görevleri yanında, özel projeler arasında ileri ve geri hareket edebilmeleridir 

(Erdoğmuş, 2003: 89). 

Bu noktada örgütler sadece belirli bir kariyerdeki çalışanlarının değil, tüm 

çalışanlarının yeteneklerini geliştirebilmesine, gerektiğinde takımlar oluşturarak 

onlara yetki vermek sureti ile ilerlemelerine katkıda bulunmalıdır. Dolayısıyla tek bir 

işte kariyere sahip olmak yerine, değişik işlerde çalışabilme esnekliğine sahip 

bireylerin ortaya çıkmasına imkan verilmelidir (Ereş, 2006: 91). 

Kalkınma ajansları personelinin kariyer yönetimini insan kaynakları sorumlusu 

aracılığı ile yönetmekle birlikte sorumluluk genel sekreterdedir. Genel sekreter her 

yıl aralık ayı sonunda düzenlenen insan kaynakları raporu ile bu sorumluluğu ne 

denli yerine getirdiğini de ortaya koymaktadır. Ajansların kariyer yönetimini tam 

anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için bu alanda uzman personelden yararlanması 

gerekmektedir. Bu sebeple insan kaynakları sorumluluğu destek personel eliyle değil 

de, bu alanda çalışma tecrübesi olan uzman personel eliyle yerine getirilmelidir. 

Ayrıca belirli aralıklarla kariyer danışmanlığı, kariyer merkezi, koçluk hizmet alımı 

yoluyla kariyer yönetimi uygulamalarının zenginleştirilmesi de bölgelerinde önemli 

görevler üslenmiş olan ajansların insan kaynağı kalitesini artırmaktadır (Gök, 2006: 

41). 

Kalkınma ajanslarında işe yeni alınan personele ilişkin düzenlenen oryantasyon 

programları da kariyer yönetiminde üzerinde ciddiyetle durulması gereken 

konulardandır. İşe yeni başlayan bireylere sadece teorik bilgilerle bir oryantasyon 

programı düzenlenmemeli teorinin yanında pratik uygulamaları içerecek zengin bir 

tanıtım ve eğitim disipline edilmelidir (Genç: 2005: 269).  

Kalkınma ajanslarının kariyer yönetiminde en önemli avantajı çalışma 

alanlarının ve teşkilat yapılarının iş zenginleştirme ve iş rotasyonuna uygun oluşudur. 
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Zira farklı birim ve projelerde yer alma fırsatı, proje üreten ve uygulayan bu 

örgütlerde, diğer klasik örgütlere nazaran daha olasıdır. Bu durum çalışanların iş 

dinamizmini ve tatminini artırarak örgütsel ve bireysel performansa önemli katkılar 

sunmaktadır. Ajanslar kariyer yönetim sistemlerine şekil verirken bu artılarını 

dikkate almalıdır. Aksi halde ajanslar kariyer imkanın olmadığı kurumlar olarak 

görülmeye başlanmakta, personel giriş çıkış hızı aratmakta, bu durum da kurumların 

verimliliğini önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Genel sekreterliğe atanmada ajans uzmanlarına öncelik verilmesi, ajanslarda 

çalışan personele yurt dışında yüksek lisans yapma imkanı tanıyacak fırsatların 

getirilmesi de personelin kurumsal bağlılığını artırabilecektir. 

4.4.1.6. Kariyer Yönetimine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 

Kariyer yönetim sisteminin başlangıç noktasını oluşturan, ihtiyaç duyulan 

insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi ve bu personelin nasıl ve nereden 

edinileceği hususu ajans kuruluş kanununda belirtilmektedir. İhtiyaç duyulan 

personel nitelikleri tam anlamıyla belirlenmiş olmakla birlikte, kurumdaki insan 

kaynağının büyük çoğunluğunu oluşturan uzman personelin iki farklı yöntemle 

alınabileceği de ilgili kuruluş kanunda düzenlenmektedir.  

Bu yöntemlerden biri KPSS’de yeterli puanı alanlar arasından seçmek, diğeri 

ise kamu ve özel sektörde 5 yıllık tecrübesi olanlar arasından seçim yapmaktır. 

Yalnız her iki sistemle yapılan alım sonucunda da personel uzman olarak alınmakta 

yani tecrübesi nedeniyle alınan personel ile tecrübesiz personel arasında fark 

gözetilmemektedir. Bu durum kariyer yönetimine aykırı olduğundan olumsuz 

sonuçlar doğurmakta, tecrübeli personeli kuruma bağlılığını azaltabilmektedir. 

Tecrübe kıstası olmadan alınan personelin kuruma direk uzman değil de, uzman 

yardımcısı olarak alınması, belirli bir yeterlilik süresi sonunda uzman personel olarak 

atanması, kurumda uygulanan kariyer yönetim sistemini ve personelin kuruma olan 

bağlılığını daha olumlu etkileyecektir. Kamuda ya da özel sektörde uzun yıllar 

tecrübe edinen personelle henüz hiç tecrübesi olmayan personele aynı maaş ve 
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statüyü vermek sadece kariyer yönetimine değil, adalet ilkesine de aykırı 

düşmektedir. 

Seçimin ardından işe alınan personelin oryantasyon süreci kariyer yönetiminin 

diğer safhasını oluşturmaktadır. Kalkınma Ajanslarında işe yeni alınan personele 

ilişkin düzenlenen oryantasyon programları da kariyer yönetiminde üzerinde 

ciddiyetle durulması gereken konulardandır. İşe yeni başlayan bireylere sadece teorik 

bilgilerle bir oryantasyon programı düzenlenmemeli, teorinin yanında pratik 

uygulamaları da içerecek zengin bir tanıtım ve eğitim disipline edilmelidir. Ayrıca 

alınan personele kurum tarafından oryantasyon sürecinde tanıtımı yapılan kariyer 

haritaları bireyin kurumu değerlendirmesine ve kurumdaki geleceğine ilişkin 

kararlarını vermesine etki etmektedir (Çevik, 2007: 18).  

Kalkınma Ajanslarında kariyer hedefi olarak verilebilecek dikey pozisyonun az 

olmasının yanı sıra ajans genel sekreterliğe atanmada ajanslarda çalışanların öncelikli 

olmaması da personelin kuruma bağlılığını etkilemektedir. Ayrıca belirli aralıklarla 

kariyer danışmanlığı, kariyer merkezi, koçluk gibi uygulamalarla kariyer yönetimi 

zenginleştirilmemesi de bölgelerinde önemli görevler üslenmiş olan ajansların insan 

kaynağı kalitesini düşürebilmektedir. Bu hususlara dikkat edilmemesi nedeniyle 

ajanslarda personel giriş çıkış hızı aratmakta, bu durum da kurumların verimliliğini 

önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Araştırmanın kalkınma ajansı örneği olan Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet 

raporları incelendiğinde, bu ajanstaki personel çıkış hızının fazla olduğu 

görülmektedir. 2011’de 4 kişinin ve 2012’de ise 7 kişinin işten ayrıldığı 

görülmektedir. Her yıl ortama 35 personeli olan bir kurumda 2 yılda 11 kişinin işten 

ayrılması personel giriş çıkış hızı açısından dikkate değer görülmektedir (Fırat 

Kalkınma Ajansı, 2013: 14). Hiç şüphesiz bu durumun tek sebebi kariyer yönetim 

sisteminde yaşanan aksaklıklar değildir; ancak bu olumsuz durumun sebeplerinden 

biri de kariyer yönetim sisteminde yaşanan aksaklıklardır denilebilir. Bu aksaklıklara 

ortandan kaldırmak için yukarıda değinilen hususların yanında personelin kuruma 

bağlılığını artıracak yurt dışı saha ziyaretleri, yurt dışında yüksek lisans eğitimi ve 
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personelin kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitimler gibi araçlarla personelin 

motivasyonu artırılabilmektedir. 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğine göre; kariyer yönetiminin önemli 

araçlarından biri olan maaş artışı ve ücret sistemi kalkınma ajanslarında personelin 

performansına göre şekillenmektedir. Ajans yönetim kurulu kararı ile belirlenen 

performans yönetim yönergesindeki performans değerleme kriterlerine uygun 

şekilde, kalkınma ajansı personeli her yıl değerlendirilmeye tabi tutulmakta ve 

değerlendirme sonrasında alınan puanlara göre maaş artış tutarı belirlenmektedir. 

Maaş zammı alabilmek için yönetim kurulunca belirlenen asgari puanı almak 

(genel olarak 100 üzerinden en az 81 puan almış olma şartını sağlamak)  

gerekmektedir. 81 ila 90 arası puan alanlara belirlenen zam tavanının %50’sini, 91-

95 arası puan alan %80’nini ve 96 üstü puan alan ise zammın tamamını 

alabilmektedir (KAKGHK, 2006: madde 14). Ancak zammın tamamını alan 

personelle, bir yıl sonra yapılacak yeni değerlendirmede zam yapılabilmesi için 

Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen maaş tavanının arttırılması gerekmektedir. 

Yüksek Planlama Kurulu bu tavanı artırmadığı müddetçe kalkınma ajansı 

personeline zam yapılamamakta; dolayısıyla performans yönetim sistemi 

işletilememektedir. Bu durum performansı iyi olan personeli olumsuz etkilemekte 

dolayısı ile kurumun verimliliğini düşürebilmektedir.  

Kurumun teşkilat yapısı incelendiğinde her ajansta değişik adlar altında 

birimlerin olduğu ve bu birimlerin birim başkanları tarafından yönetildiği 

görülmektedir. Ancak dikkat çeken husus her birimde 1 ila 4 arasında kişinin 

çalışması ve bunlardan birinin bakanlıklardaki daire başkanlığına eş bir pozisyon 

olan birim başkanlığına yükseltilmesinin her hangi bir şarta bağlı olmamasıdır. 

Kriterleri belli olmayan bir pozisyonun varlığının gerekliğine mantıklı sebepler 

bulmak güç görülmektedir. Zira Bakanlıklarda daire başkanlığı ile kıyaslanamayacak 

kadar az personelin olduğu bir birimde daire başkanlığına benzer bir pozisyon yerine, 

koordinatörlüğün oluşturulması ekip ruhunun gelişmesine ve esnek kariyer yönetim 

sistemine daha uygun görülmektedir. 
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4.4.2. Kalkınma Ajanslarında Uygulanan Performans Yönetim Sistemine 

İlişkin Bulgular 

5449 sayılı Kanun hükümlerine göre ajanslar, Düzey 2 istatistikî Bölge Birimi 

Sınıflandırması esas alınarak, Kalkınma Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 

kararı ile kurulmuştur. Kuruluş kanununda kalkınma ajanslarının yönetim ilkeleri 

genel olarak belirlenmekle birlikte yönetim sistemine ilişkin ayrıntıların belirlenmesi 

yönetmelikle yapılacak düzenlemelere bırakılmıştır. Bu nedenle araştırmanın bu 

bölümünde Kalkınma Ajansları Kuruluş Kanunu ile denetim, bütçe ve personele 

ilişkin yönetmelikler esas alınmaktadır. 

4.4.2.1. Kalkınma Ajanslarında Uygulanan Performans Yönetim 

Sisteminin Genel Özellikleri 

Ajansların finansal kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında, denetimin 

sağlanması amacıyla şeffaf olması ve ajanslarda standart bir muhasebe sistemi 

kullanması gerekmektedir. Ancak esnek yönetim anlayışı gereği 5018 sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa ve 4734 

sayılı Kamu ihale Kanununa tâbi değildir. Ajanslar bu kanunlara tabi olmadığından 

performans yönetimine ilişkin yasal alt yapı kuruluş kanunları ile sağlanmıştır.  

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin Performans Denetimi Bulguları 

başlıklı (C) bölümünde performans denetimi, uluslararası standartlara uygun olarak 

ajans kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımı ile faaliyetlerinin çalışma 

programında öngörülen hedeflere ulaşmadaki etkililiğinin incelenerek raporlanması 

şeklinde tanımlanmaktadır. Ajansların kurumsal performansları ile yürütülen 

programların performanslarının ölçülmesine dair usûl ve esasları belirleyerek, 

bunların değerlendirmesini yapma veya yaptırma görevi Kalkınma Bakanlığı’nca 

üstlenilmektedir. 

Kalkınma ajanslarının gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan merkezi 

bütçeden alınan pay belirlenirken; bir önceki yıl gerçekleşen genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilatından vergi iadeleri ile mahalli idarelere ve fonlara aktarılan paylar 

düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer 
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ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik 

düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek pay esas alınmakta, böylece 

performansı yüksek olan ajanslar ödüllendirilmektedir. 

Kalkınma Bakanlığınca çıkarılan 2011 Yılı Kalkınma Ajansları Faaliyet 

Raporunda ajansların  2010 yılı performanslarının  bölge planlama çalışmaları 

(yüzde 40), destek uygulamaları (yüzde 15), analiz ve araştırma gibi çalışmalar 

ve/veya ajansın, ortak kalkınma girişimlerindeki rolleri (yüzde 10), kalkınma 

kurullarına katılım düzeyi (yüzde 25), gelir bütçesindeki yerel payların tahsilat oranı 

(yüzde 10) göstergeleri ile değerlendirildiği belirtilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 

2012: 35).  

Ajansların mevzuatta oldukça önemli olduğu hissettirilen performans yönetim 

sistemine ve Kalkınma Bakanlığı’nca belirlenen performans göstergelerine uygun 

olarak idare edilip edilmediğinin kontrolü için de önemli denetim mekanizmaları 

kurulmuştur. 

5449 sayılı kanunun 25. Maddesinde ajansın faaliyetlerinin, hesaplarının, 

işlemlerinin ve performansının yönetim kurulu başkanı veya genel sekreter ile bir iç 

denetçi tarafından denetlenmesi gerektiği ve raporlaştırılan iç denetim sonuçlarının 

yönetim kuruluna ve kalkınma kuruluna sunulacağı belirtilmektedir. İç denetimin, 

ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve 

rehberlik yapmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, nesnel güvence sağlama ve 

danışmanlık faaliyetlerini kapsadığı dikkate alındığında, bu denetim şeklinin 

performans yönetim sistemine ilişkin durum tespiti için zorunlu kılındığı ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim Ajans Denetim Yönetmeliğinde de iç denetimin; ajansın 

performansının etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek için yapıldığı 

belirtilmektedir.  

Ajanslardaki iç denetime dikkat çeken bu hükme ek olarak dış denetimin de; 

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nca müştereken 

belirlenecek esas ve usûllere göre ajansın her türlü hesap ve işlemleri, yönetim 

kurulu tarafından her yıl en geç mart ayında ve gerekli görülen hallerde her zaman 
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Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim kuruluşlarına 

inceletilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Dış denetim faaliyetlerinin; ajansların faaliyet, karar ve işlemlerinin mevzuata, 

programlara, kurumsal amaç ve hedeflere uygunluğunun incelenmesini, iç kontrol 

sisteminin değerlendirilmesini, Müsteşarlıkça yapılacak performans 

değerlendirmelerinde dikkate alınacak bilgi, belgelerin toplanmasını ve bunların 

raporlanmasını kapsadığı belirtilerek, bu denetimin de özünde ajansların 

performansının ortaya konulmasını hedeflediği görülmektedir. Bu denetimle 

performans denetimi kapsamında ekonomiklik, verimlilik ve etkililik konularında 

denetim öngörülmüştür. Ortaya çıkan performans verileri ile ilgili değerlendirmeleri 

yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya da Kalkınma Bakanlığı yetkili kılınmaktadır 

(Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2006: Madde 11).  

Dış denetçinin iç kontrol sistemini; organizasyonel yapılanma, insan 

kaynakları, iş ve karar süreçleri, yöntemleri, mali hususları ve risk yönetimini de 

içeren kontrol mekanizmaları, muhasebe ve kayıt sistemi, bilgi sistemleri altyapısının 

niteliği ve işleyişi gibi hususlar bakımından kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi ve 

değerlendirme sonrası aksaklıkların giderilmesine yönelik önerilerini de raporlaması 

istenmekte; böylece sadece varolan durumun tespitinden öte çözüm önerileri sunarak 

ajansın performansına katkıda bulunması hedeflenmektedir (KABMY, 2006: Madde 

92). 

Dış denetim kapsamında yapılan incelemelerde 2010 yılı sonuna kadar yapılan 

denetimde performans denetimi kapsamında; ekonomiklik konusunda, öngörülen 

çıktı ve sonuçları doğrudan desteklemeyen giderler, öngörülen çıktı ve sonuçları 

destekleyen; ancak gereksiz yere veya fazladan yapılan ödemeler ve gereksiz yere 

yüksek kalitede girdi kullanımına ilişkin inceleme yapılmış ve aykırı herhangi bir 

durum bulunmadığından, tüm ajanslar olumlu bulunmuşlardır. Verimlilik alanında, 

on dört ajansta yeterli kriter bulunmaması nedeniyle denetim firmaları tarafından 

değerlendirme yapılamamıştır. Diğer ajanslarda, verimlilik konusunda olumsuz bir 

bulguya rastlanmadığından verimlilikleri olumlu bulunmuştur. Etkililik alanında, 

sekiz ajansta denetim firmaları tarafından yeterli kriter bulunamaması nedeniyle 
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değerlendirme yapılamamıştır. Diğer ajanslarda, etkililik konusunda olumsuz bir 

bulguya rastlanmadığından etkililikleri olumlu bulunmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 

2012: 46). 

İç denetim ve dış denetimle birlikte Kalkınma Ajanslarının performans 

yönünden denetiminde Sayıştay’da yetki kılınmıştır. 5449 sayılı kanunda açıkça 

belirtilmemiş olsa dahi kanunun gerekçesinde Sayıştay’ın denetim hakkının saklı 

olduğu belirtilerek bu husus açıklığa kavuşturulmuştur. Ayrıca 03/12/2010 tarihli ve 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun dördüncü maddesi ile ajansların Sayıştay 

denetimine tabi olması kaçınılmazdır. 

Tüm bunların yanında Ajansların proje ve faaliyet destekleri için kaynak 

kullanımı ve bu amaçla Müsteşarlık bütçesinden transfer ödeneğin kullandırılması; 

ancak mali yönetim yeterliklerinin Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde 

gerçekleşebilmektedir. Mali yönetim yeterliliğinin var olup olmadığı belirlenirken 

aslında önemli performans ölçütleri kullanılmakta böylece kurumların mevcut 

performansları ortaya çıkarılmaktadır. Mali yönetim yeterliliğinde ajanslar 

(Kalkınma Bakanlığı, 2012: 35-36); 

 Kurumsal kapasite ve organizasyonel yapı, 

 Veri akış ve raporlama sistemi, 

 İç kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi, 

 Sözleşme yapabilme ve ödeme süreçleri, 

 Bilgi teknolojileri kullanımı, 

 Muhasebe ve izleme-değerlendirme sisteminin etkili kullanımı ile ilgili 

esaslara göre değerlendirilmekte ve elde edilen sonuç Müsteşarlıkça 

yeterlidir veya değildir şeklinde karara bağlanmaktadır.  

Bu kıstaslara göre yapılacak denetim sonrası mali yönetim yeterliği 

bulunmadığı tespit edilen ajanslara, cari yılın geri kalanı ve müteakip mali yıl için 

proje ve faaliyet desteklerinde bulunamama ve bu ajanslara Müsteşarlıktan kaynak 

transferi yapılmaması yönünde karar alınmaktadır. Önemli yaptırımı olan mali 

yönetim yeterliğinin yenilenmesi en geç beş yılda bir veya denetim ve faaliyet 
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raporları doğrultusunda Müsteşarlıkça gerekli görülen durumlarda yukarıdaki 

kıstaslar üzerinden tekrardan yapılmakta; böylece ajansların performansının sürekli 

gözden geçirilmesi istenmektedir. 2011 yılında 15 ve 2012 yılında ise 26 kalkınma 

ajansı, yani tüm kalkınma ajanslarının, mali yeterlilik değerlendirmesi tamamlamıştır 

(Kalkınma Bakanlığı, 2012: 45-46). 

Tüm bunların yanı sıra ajansın performans bilgilerini içeren yıllık faaliyet 

raporlarının, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe 

uygunluğu ile doğruluğundan, sunulmasından ve bunların ilanından ajans yönetim 

kurulu, gerçeğe ve mevzuata uygunluğunu tespitten de dış denetim kuruluşu sorumlu 

tutulmak suretiyle performans bilgilerinin ilgililere de açık hale getirilmesi 

hedeflenmektedir. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Kalkınma 

Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) adı verilen yazılım programı içerisinde 

Performans Yönetim Modülü oluşturulmuş ve bu modül aracılığı ile kalkınma 

ajanslarına sunulan projelerin performansı da ölçülmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 

2012: 12).  

Kalkınma Ajansları yıllık faaliyet raporlarında Kalkınma Bakanlığı tarafından 

belirlenen performans kriterleri ve bu kriterlerle birlikte ajansların kendilerinin 

belirlemiş oldukları kriterlerle performanslarını tablolaştırılmaktadır. Bu raporlar 

incelendiğinde tüm ajansların performans değerlendirmesi yaparken program 

yönetim faaliyetleri, izleme ve değerlendirme faaliyetleri, insan kaynakları ve mali 

hizmetler birimi faaliyetleri, yatırım destek ofisleri faaliyetleri,  uygulanmakta olan 

Avrupa Birliği projeleri, yurt dışı çalışma ziyaretleri, katılım sağlanan toplantı, 

seminer ve eğitimleri esas aldıkları görülmektedir. Oran Kalkınma Ajansının bu 

faaliyetleri esas alarak oluşturduğu Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2: Oran Kalkınma Ajansı Performans Yönetim Bilgileri  

Kriterler Performans Göstergeleri Değer Açıklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşbirlikleri 

 

 

 

 

 

Mali destekler ile ilgili 

olmayan düzenlenen toplantı, 

seminer, çalıştay sayısı 

 

 

 

 

 

 

28 

İnovasyon Stratejisi Anket 

Çalışmaları (5) 

İnovasyon Stratejisi I. Komite 

Toplantıları (Kamu, Özel, 

Toplumsal)  

İnovasyon Stratejisi II. Komite 

Toplantıları (kamu ve Toplumsal) 

İnovasyon Proje Pazarı 

Rio+20 Konferansı 

Türk-Rus İş konseyi 

Eurada AGORADA 2012 

 

 

Mali destekler ile ilgili 

olmayan düzenlenen 

toplantılara katılan kişi sayısı 

 

 

 

924 

267 

141 

177 

70 

57 

108 

104 

 

 

Ziyaret edilen kurum sayısı 

 

 

65 

38 

9 

19 

3 

15 

 

 

 

 

Uluslararası çalışma ziyareti 

sayısı 

 

 

 

 

 

12 

Almanya 

Mobred (Finlandiya, Portekiz, İtalya, 

İspanya) 

İspanya 

Rusya 

Logic (Fransa, İspanya, Macaristan, 

Polonya) 

İskoçya 

Arnavutluk 

 Kalkınma Kurulu Toplantı Adet 4 
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Kalkınma 

Kurulu 

Sayısı 

 

Kalkınma Kurulu Toplantıları 

Katılım Ortalaması 

 

 

%57,25 

1.Kalkınma Kurulu toplantısı: % 63 

2.Kalkınma Kurulu toplantısı: % 57 

3.Kalkınma Kurulu toplantısı %51 

4.Kalkınma Kurulu toplantısı %58 

Yönetim Kurulu başkanının 

katıldığı Kalkınma Kurulu 

toplantı sayısının toplam 

Kalkınma Kurulu toplantı 

sayısına oranı 

 

 

- 

Kalkınma kurulunun düzenlendiği 

ilin vali yardımcıları katılmıştır. 

Kalkınma Kurulu Başkanının 

katıldığı Yönetim Kurulu 

toplantı sayısının toplam 

Yönetim Kurulu toplantı 

sayısına oranı (%) 

 

 

50% 

Toplam 12 toplantı, yapılmış olup 

6’sınae kalkınma kurulu başkanı 

veya başkan vekili katılmıştır. 

 

 

 

Analizler ve 

Strateji 

Geliştirme 

 

 

 

Bölge planına uygun olarak 

hazırlanan kapsamlı ve 

nitelikli rapor, analiz, strateji 

dokümanları 

 

 

 

 

 

 

7 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Analiz 

Raporu 

Toplumsal İnovasyon Komisyon 

Raporu 

Özel Sektör İnovasyon Komite 

Raporu  

Türk-Rus İş Konseyi Raporu 

Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve 

Eylem Planı 

 

 

Teknik Destek 

Teknik desteklere başvuru 

sayısı 
60 

2012 yılında 2 dönemde teknik 

destek başvurusu alınmıştır. 

Teknik desteklerden 

yararlanan kişi sayısı (1000 

kişi başına) 

 

 

 

31 

Program uygulaması ilk altı 

ay içerisinde yeni başlanmış 

bulunmaktadır. 

 

 

 

Mali Destekler 

TR83/2011/ 

KOBI/01 ve 

Proje teklif çağrısına başvuran 

kişi sayısı 

317  

117  

Yararlanıcı sayısı 65  

30 

Eğitim verilen kişi x gün 

sayısı 
2282 

 

Ortağı olan projelerin toplam 0,05 15/317:0,05 
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TR83/2011/ 

İKG/01 

proje sayısına oranı 0,71 83/117:0,71 

İştirakçi olan projelerin 

toplam proje sayısına oranı 

0,06 

0,23 

34/535:0,06 

36/157:0,23 

 

 

 

 

Yatırım Destek 

Teklif çağrısı bilgilendirmeleri 

hariç bilgi verilen işletmeci ya 

da potansiyel girişimci sayısı 

 

336 

Amasya 87 

Çorum 52 

Samsun 93 

Tokat 104 

Yerel kurum, kuruluş, işletme 

ziyaretleri  

118 

Amasya 40 

Çorum 50 

Samsun 3 

Tokat 25 

Uluslararası ve 

Ulusal Düzeyde 

Organizasyonlar 

Ulusal düzeyde düzenlenen 

organizasyonlar 
 

1 

Rio + 20 Sürdürülebilir Kalkınma 

Konferansı 

Uluslararası düzeyde 

düzenlenen organizasyonlar 
 

2 

Türk Rus İş Konseyi 

EURADA AGORADA 2012 

Toplantısı 

 

 

 

Bölgenin 

Tanınırlık 

Düzeyi 

Katılım sağlanan fuar sayısı 
 

3 

MITT 

IT Berlin 

EMITT 

Ortaklık protokolleri -  

 

Tanınırlık anketi sonucu 

46% İşletme 

72% 
Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 

İnternet sitesi ziyaretçi sayısı 

 

Toplamda 204.399 sayfa 

Görüntülenmiştir. 

 

Ortalama ziyaret süresi 2 dakika 20 

saniyedir. 

İnfoya gelen başvuru sayısı 3745  

 

Yerel Paylar 

Belediyeler tahsil oranı %109,95  

İl Özel İdareleri tahsil oranı %100,00 

TSO tahsil oranı %77,84 

 

Kaynak: (Oran, 2012: 115-117). 
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Bu tabloya ilişkin verilerin hemen ardından kalkınma ajansları kurumsal 

kabiliyet ve kapasite değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme ile kurumsal 

açıdan üstün yönler, geliştirilmesi gereken zayıf yönler ile üstün yönlerin muhafazası 

ve geliştirilmesi, zayıf yönlere dair sorunların çözümüne yönelik politikalarla yıllık 

faaliyetlerin muhasebesi yapılmaktadır. 

4.4.2.2. Performans Yönetimine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 

Kalkınma Ajansları faaliyet raporlarında performans göstergelerini 

yayınlamaktadır. Yukarıda tablo 2’deki örnek performans göstergeleri tablosu 

incelendiğinde performans yönetimine şekil veren performans göstergelerinin 

stratejik planla ilgilisi kurulmadığı ve performans yönetim sistemi açısından gerekli 

olan ve tüm aktörleri içerisine alan bir boyutlandırmanın yapılmadığı, sadece yıllık 

çalışma raporları esas alınarak düzenlenmiş bir performans tablosunun 

şekillendirildiği görülmektedir. Oysa araştırmanın teori bölümünde de anlatıldığı 

üzere performans yönetiminin belli aşamaları bulunmakta ve kurumların bu 

aşamalarda elde edilen verileri içeren performans yönetim sistemini inşa etmesi 

gerekmektedir.  

Ajansların 2012 yılı faaliyet raporları incelendiğinde birçok ajansın henüz 

performans yönetim sistemine ilişkin kıstasları belirlemediği, faaliyet raporlarında 

özet performans göstergeleri adı altında tablolar oluşturan ajansların ise kullanmış 

oldukları performans göstergelerinin kurumsal performansı ölçmede yetersiz kaldığı 

gözlemlenmektedir. Ayrıca performans yönetim sisteminde, performans göstergesi 

olarak verilen değerlerin kurumsal performansın mevcut halinin ne olduğunu 

yansıtabilmesi için hedeflerin gerçekleşme oranına da bakmak gerekmektedir. Ancak 

kalkınma ajansları tarafından performans sonuçlarına ilişkin yayınlanan tablolardan 

bu veriler de elde edilememektedir. Dolayısı ile kalkınma ajansları tarafından 

yayınlanan performans sonuçları tablosu performansı değil, yapılan işleri 

göstermektedir.  

Kalkınma ajansları dış denetim kapsamında yapılan incelemelerde, performans 

denetimi kapsamında birçok ajansta henüz performans kriterlerinin olmayışı 
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nedeniyle performanslarının ölçülemediği de belirtilmektedir. Bu denetimler 

kalkınma ajanslarında objektif kriterlere dayalı performans yönetim modelinin 

uygulanmadığını kanıtlamaktadır. Dolayısı ile araştırmanın yapıldığı dönem 

itibariyle ajanslarda performans yönetimi üzerine bir birliğin bulunmadığı, 

performans yönetim sisteminin henüz işler halde olmadığı görülmektedir. Dış 

denetimin kapsamı da çok soyut bir şekilde belirtildiğinden ve Sayıştay tarafından 

yapılan denetimde ise sadece kurumlarca konan hedef ve kriterlere bağlı kalınarak 

performans denetimi yapılması yoluna gidilmesi istendiğinden, bu kısır döngü 

kalkınma ajanslarını örgütsel performans yönetim sisteminden uzaklaştırmaktadır  

(Kalkınma Bakanlığı, 2012: 45-46). 

4.4.2.3. Kalkınma Ajanslarına Uygulanması Önerilen Örnek Performans 

Yönetim Sistemi Modeli 

Bu çalışmada performans yönetim sistemi sonucu elde edilecek bilgilerin 

kariyer yönetimini nasıl etkileyeceği incelenmektedir. Dolayısı ile sağlıklı işlemeyen 

bir sistemden elde edilebilecek çıktıların güvenirliği ve etkililiğinden 

bahsedilemeyeceğinden, çalışmanın olumlu katkılar sunması açısından kalkınma 

ajanslarına örnek bir performans yönetim modeli oluşturulması ve bu model 

üzerinden hangi verilerin elde edilebileceğinin belirlenmesi, daha sonra da bu 

verilerin kariyer yönetiminde nasıl kullanılacağının netleştirilmesi, yani kalkınma 

ajanslarına model oluşturabilecek niteliklere haiz bir sistemi kurgulanması 

gerekmektedir.  

Örgütlerin performansını yönetme amaçlı birçok performans yönetim modeli 

kullanılabilmektedir. Bu çalışmada kamu yararı amacı güden örgütler için en uygun 

model olan Denge Sonuç Kartı Modeli kullanılmaktadır. Dengeli Sonuç Kartı 

Modeline göre herhangi bir kurumun performans yönetim modeli şekillendirilirken 

bazı evrelerin izlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Fırat Kalkınma Ajansının 

performans yönetiminde sözü edilen bu evreler tablolar üzerinde ele alınmıştır. Fırat 

Kalkınma Ajansının DSK’sı aşağıda yer alan aşamalar takip edilerek 

oluşturulmaktadır (Usta, 2012: 107): 
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 Vizyon ve kurumsal stratejinin belirlenmesi, 

 Boyutların ve her boyuta ilişkin stratejik amaçların tanımlanması, 

 Ölçülerin belirlenmesi, 

 Hedefler-sonuçlar tanımı, 

 Girişim ve eylemlerin belirlenmesi, 

 DSK doğruluğunun ve tutarlılığının ortaya konulması, 

 Haberleşmenin sağlanması ve izleme. 

Fırat Kalkınma Ajansına ilişkin şu boyutlar belirlenmiştir:  

 Kamu (Aktivitelerin hedefi), 

 Seçilmişler ve Paydaşlar (Vekiller, otoriteler, devlet görevlileri, devlet), 

 Kaynaklar (İnsan, finans, materyal), 

 İç organizasyon (Enformasyon, kalite yönetimi, ekiplerin oluşturulması). 

Bir kurumun misyonu, o kurumun varoluş nedenini veya bir iş biriminin daha 

geniş kurum mimarisindeki yerini tanımlayan başlangıç noktasıdır. Misyon, 

kuruluşun var oluş sebebinin, temel amacının ve çalışanların faaliyetlerine yön veren 

değerlerinin kısa ve içsel odaklı bir ifadesidir. Bir kurumun vizyonu ise örgütçe 

gidilen yönü netleştiren, örgüte  bir gelecek resmi çizen ve kişilerin kuruluşu niçin ve 

nasıl desteklemeleri gerektiğini anlamlandırmaya yardımcı olun pusuladır  (Kaplan 

ve Norton, 1999: 37).  

Fırat Kalkınma Ajansı, vizyonunu bölgede meydana getirdiği pozitif değişimle 

ülkemizin gelişmesine ilham kaynağı olan bir kalkınma ajansı olmak şeklinde 

belirlemiştir. Ajansın misyonu ise TRB1 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını 

sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için gereken plan, program ve 

araçları hazırlayarak paydaşlarıyla birlikte uygulamak olarak ifade edilmektedir. 

Fırat Kalkınma Ajansı tüm faaliyetlerinde şu temel değerleri ve çalışma ilkelerini 

benimsemektedir: Katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık, güvenilirlik, 

bilimsellik, çözüm odaklılık, tutarlılık, erişilebilirlik. 

Bu vizyon, misyon ve temel değerler etrafında stratejik plan çalışmalarına 

devam eden Ajansın yayınladığı faaliyet raporları kıstas alınarak, ajanslara model 

teşkil edebilecek strateji haritası şekil 2’de yer almaktadır: 
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Kamu Boyutu 

 

 

 

 

Kaynaklar Boyutu 

 

 

İç 

 

 

İç Süreçler Boyutu 

 

 

 

 

Öğrenme ve Gelişme Boyut 

 

Stratejik Amaçlar 

Bölge Halkının Girişimcilik Ruhunu Besleyecek 

Hizmetler Sunmak 
Bölgedeki Mevcut İşletmelere İhracat Artışını 

Sağlayacak Hizmetler Sunmak 

İstihdam Odaklı Yenilikçi Yatırımların Bölgeye Çekilmesi İçin Yapılan 

Çalışmalar İle Bölge Halkına Yeni İstihdam Olanakları Oluşturmak 

Yatırım Destek Ofislerin Etkililiğini Artıracak Fiziksel ve 

Teknolojik Ortamın Teminini Sağlamak 

İhtiyaç Duyulan Alanları Tespit Ederek Yeni 

Personel Alımını Gerçekleştirmek 

 

Mali Kaynakların Artırılması ve Etkili Kullanımına 

Yönelik Mekanizmalar Geliştirilmek 

 

Bölge İle İlgili Güncel ve Doğru Bilgilerle 

Donatılmış Bir Bilgi Bankası Oluşturmak 

 Bölgenin Ekonomik Potansiyel Barındıran 

Alanlarında Araştırmalar Yapmak 

 

Kurum İçi Koordinasyonu İyileştirmek 

İş Süreçlerini Zaman Yönetimi Sistemine Uygun Hale 

Getirmek 

 

Personelin İhtiyaçları Doğrultusunda Hizmet İçi 

Eğitimler Düzenlemek 

Kurumsal Sadakati Artırmaya Yönelik 

Kariyer Yönetimi Uygulamalarını Artırmak 

Yurt İçi Ve Yurt Dışındaki İlgili Kurum Ve Kuruluşlardan 

Bilgi Ve Tecrübe Transferi Yapmak 

 

Ajans Personeli Tarafından Yürütülen 

Sektörel Araştırma Projelerine Destek Olmak 

14 13 

12 

11 

9 10 

8 7 

5 
6 

4

. 

2 1 

3 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir. 

  Şekil 2: Strateji Haritası 
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Bu strateji haritası belirlendikten sonra örgütün belirlediği amaçlara ait 

DSK’ların oluşturulması gerekmektedir. DSK’ların oluşturulabilmesi için ise Şekil 

2’de yer alan strateji harıtası temel alınarak bu stratejilere uygun hedef, ölçüt ve 

faaliyetleri belirlemek gerekmektedir. Bu adımların geçilmesinin ardından aşağıda 

belirtilen sonuç kartlarına ulaşılmaktadır. Dolayısı ile yıl içerisinde stratejilere 

varmak için yapılması gereken tüm ayrıntılar bu kartlar aracılığı ile 

izlenebilmektedir. Aşağıda yer alan DSK’lar ajansların Denge sonuç kartları 

oluşturmalarına yardımcı olarak ajanslar tarafından düzenlenen çalışma 

programlarına da yön verecektir. 
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Şekil 3: Stratejik Amaç 1’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Bilgi ve tecrübe transferi yapılan kurum sayısında % 40 oranında artış 

Ö
L

Ç
Ü

T
 

H
E

D
E

F
 

F
A

A
L

İY
E

T
L

E
R

 

İrtibata 

geçilen kurum 

sayısı 

Kurumlarla 

düzenlenen 

toplantı sayısı 

Kurum ve 

kuruluşlarla 

iştirak halinde 

yürütülen 

proje sayısı 

Kurum ve 

kuruluşlarla 

ortaklaşa 

yürütülen 

proje sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 1 Yurt İçi ve Yurt Dışındaki İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Tecrübe Transferi Yapmak 

 

 Yurt dışında 15 yıldan fazla zamandır faaliyette olan 5 kalkına ajansı yerinde ziyaret edilecek. 

 Kalkınma Bankası tarafından organize edilecek olan seminer ve toplantılara katılım sağlanacak. 

 Bilim Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı tarafından organize edilen çalıştay, seminer ve toplantılara katılım sağlanacak. 

 Üniversitelerin İİBF ve Mühendislik Fakültelerinde görevli akademisyenlerle ortak yayınlar hazırlanacak. 

 OSB’lerin idari sorunlarının çözümüne yönelik mevzuat değişikliği toplantılarına katılım sağlanacak. 

 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı düzenlenecek. 
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Şekil 4: Stratejik Amaç 2’ye Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Hazırlanan sektörel araştırma raporlarında %50 oranında artış 

Ö
L

Ç
Ü

T
 

H
E

D
E

F
 

F
A

A
L

İY
E

T
L

E
R

 

Sektörel 

araştırma 

rapor sayısı 

   

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 2 Ajans Personeli Tarafından Yürütülen Sektörel Araştırma Projelerine Destek Olmak 

 

 Ajans personeli arasında sektörel araştırma grupları oluşturulacak. 

 Sektörel araştırma grupları sektörlerin öncüleri ve sektöre yönelik araştırmalar yapan akademisyenlerle bilgi alışverişi yapacak. 

 Bölgede bitkisel üretim, turizm, madencilik, hayvancılık, su ürünleri gibi öne çıkan alanlarda araştırmalar yürütülecek. 

 Kümelenme çalışmalarına hız verilerek yapılan araştırmaların uygulanması için gerekli altyapı sağlanacak.  

 Kültürel zenginliklerin ekonomik katma değer sunacak nitelikte değerlendirilmesine yönelik araştırmalar yapılacak. 



127 

 

 

 

Şekil 5: Stratejik Amaç 3’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Kurumsal sadakatte %20 oranında artış 
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Kurumsal 

bağlılık 

Çalışan 

memnuniyeti 

anket 

sonuçları 

  

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 3 Kurumsal Aidiyeti Artırmaya Yönelik Kariyer Yönetimi Uygulamalarını Artırmak 

 

 Yüksek lisans ve doktora şeklindeki lisansüstü çalışmalar özendirilecek. 

 Performans değerleme sistemi gözden geçirilerek, daha somut verilere dayalı değerleme sistemine yönelik çalışmalar yapılacak. 

 Esnek kariyer sistemini esas alan kariyer haritaları oluşturulacak.  

 Personel hedefleri ile kurumsal hedeflerin uyumlu hale gelmesine yönelik personelle birebir görüşmeler yapılacak. 

 İş zenginleştirme ve rotasyon uygulamalarının etkili kullanımı sağlanacak. 

 Kalkınma ajansı personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri konu alan toplantılarda katılım sağlanacak ve toplantılarda 

proaktif rol alınacak. 
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Şekil 5: Stratejik Amaç 4’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

 

Personel başına ortalama eğitim sayısı ve süresinde %20 oranında artış 
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Personelce 

katılım 

sağlanan 

eğitim sayısı 

Personelce 

katılım 

sağlanan 

eğitimlerin 

süresi 

  

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 4 Personelin İhtiyaçları Doğrultusunda Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek 

 Personel Bilgi Yönetim Sisteminde “Eğitim Talebi Ekle” aracı oluşturularak yıl içinde sürekli eğitim talep edebilme ortamı 

oluşturulacak. 

 Çalışma programında alınması planlanan eğitimlerin hangi eğitim firmasından veya eğiticiden alınacağı tespit edilecek. 

 Tüm Ajans personeline Şirketler Hukukuna ilişkin pratik bilgileri içeren eğitim verilecek. 

 Ajans personelinin iş alanına ilişkin eksik olduğu alanlara öncelik verecek bir eğitim süreci takvimleştirilecek. 

 TODAİE tarafından düzenlenen eğitim programları takip edilerek personele eğitimin içeriği ile ilgili bilgilendirici dosyalar 

sunulacak.   
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Şekil 6: Stratejik Amaç 5’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

 

Araştırma çalışmalarında  % 50 oranında artış 
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Bölgesel 

potansiyeli 

ortaya çıkarmaya 

yönelik yapılan 

toplantı sayısı 

Bölgesel 

potansiyeli ortaya 

çıkarmaya 

yönelik 

yayınlanan bildiri 

sayısı  

 

Bölgesel 

potansiyeli ortaya 

çıkarmaya yönelik 

yayınlanan rapor 

sayısı 

Bölgesel 

potansiyeli ortaya 

çıkarmaya yönelik 

yayınlanan 

makale sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 5 Bölgenin Ekonomik Potansiyel Barındıran Alanlarında Araştırmalar Yapmak 

 Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli İllerinde bulunan envanterler ajans uzmanlarınca incelenerek dört ilin gelişime müsait alanlar tespit 

edilecek. 

 Bölgenin sağlık alanındaki durumunu ortaya koyan çalışmalar incelenerek atılması gerekli adımları içeren faaliyet planı oluşturulacak. 

 Bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarabilecek nitelikte görsel çalışmalar yapılacak ve bunun katologlaştırılması için hizmet alımı 

yapılacak. 

 Üniversitelerin ilgili bölümlerdeki akademisyenleri ile görüşülerek potansiyel sektörlerin neden bugüne kadar gelişmediğine ilişkin 

makalelerin ve tezlerin yazımı için aktif rol üstlenilecek.   
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Şekil 7: Stratejik Amaç 6’ya Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Toplantılara katılım oranında ve kurum içi iletişim memnuniyetinde %20 artış 
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Kalkınma 

Kurulu 

toplantılarına 

katılım oranı 

Koordinasyonu 

artırma niteliği 

olan toplantı 

sayısı 

Kurum içi 

iletişim 

düzeyi anket 

sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 6 Kurum İçi Koordinasyonu İyileştirmek 

 Kurum içerisinde iletişimin iyileşmesini amaç edinen kurumsal koordinasyon ekibi oluşturulacak. 

 Kurum içerisinde gerçekleştirilen önemli olaylardan tüm personelin haberdar olmasını sağlayan etkililik takvimi uygulamasına 

işlerlik kazandırılacak. 

 Yatırım destek ofisleri koordinasyon toplantıları her ayın 2. Pazartesi günü düzenlenecek. 

 Birim başkanları her ayın 3. Pazartesi günü birimlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yapacak ve sonuç raporlaştırılacak. 

 Her ay alınan birim raporları genel sekreter başkanlığında düzenlenen toplantı ile değerlendirilecek varsa sorunlara çözüm önerileri 

getirilecek.  

 Kalkınma kurulu toplantılarına üyelerin katılımı için gerekli bilgilendirme ve ulaşım hizmetleri zamanında ve en etkili araçlarla 

yapılacak. 

 Kalkınma Kurulu toplantılarına katılmayan üyelerle toplantı sonrası iletişime geçilerek toplantı sonuçları kendilerine iletilecek ve bir 

dahaki toplantıya teşriflerinin kurum için önemli olduğu hatırlatılacak. 

.  
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Şekil 8: Stratejik Amaç 7’ye Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Tanıtım dokümanı sayısında %30 oranında artış 
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Ajans 

tarafından 

yayınlanan 

Malatya ilini 

tanıtan 

doküman sayısı 

Ajans tarafından 

yayınlanan 

Elazığ ilini 

tanıtan doküman 

sayısı 

 

Ajans tarafından 

yayınlanan 

Bingöl ilini 

tanıtan doküman 

sayısı 

 

Ajans tarafından 

yayınlanan 

Tunceli ilini 

tanıtan doküman 

sayısı 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 7 Bölge İle İlgili Güncel ve Doğru Bilgilerle Donatılmış Bir Bilgi Bankası Oluşturmak 

 Bölge planı kapsamında bölgenin güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek mevcut durum ortaya konulacak. 

 Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl İllerine ait istatistikleri TUİK ile koordineli olarak tasnif edilecek ve verilere ilişkin yorumlar 

makaleler serisi şeklinde yayınlanacak. 

 Yatırım destek ofislerince bölge içi ve bölge dışı paydaşların yer aldığı paydaş veritabanı oluşturulacak.  

 Bu veri tabanından yer alan kişi ve kurumların illere ilişkin bilgilerine başvurulacak. 

 Oluşturulacak olan dokümanların güncelleştirilmesi için ajans içerisindeki uzmanlardan oluşan bir komisyon oluşturulacak. 
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Şekil 9: Stratejik Amaç 8’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Ortalama iş tamamlama süresinde %20 azalış 
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Revize edilen 

iş süreci 

sayısı 

Revize 

öncesinde işin 

tamamlanma 

süresi 

Revize 

sonrası işin 

tamamlanma 

süresi 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 8 İş Süreçlerini Zaman Yönetimi Sistemine Uygun Hale Getirmek 

 Kurumsal koordinasyon ekibinin iş süreçlerinin yönetimine ilişkin eğitim alması sağlanacak. 

 Tüm ajans personeline zaman yönetimine ilişkin eğitim verilecek ve eğitim sonrası iş süreçlerinde hangi değişikliklerin istendiğine 

ilişkin anket yapılacak. 

 Ajans iş süreçleri mevzuat dikkate alınarak gözden geçirilecek. 

 Mevzuatta zorunlu olmayan adımlar iş için gerekli değilse süreçten çıkarılacak. 

 İş süreçlerinin kısalmasını sağlayan yazılımların kullanımı her birim için teşvik edilecek. 
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Şekil 10: Stratejik Amaç 9’a Ait Denge Sonuç Kartı 

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Ajans bütçesine performansa bağlı olarak sunulan payı % 20 oranında artırmak 

Ajans faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan dış kaynak miktarını %20 oranında artırmak 
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Ajans 

bütçesinde

ki artış 

miktarı 

Ajans faaliyetleri için 

sağlanan dış kaynak 

miktarındaki artış 
  

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 9 Mali Kaynakların Artırılması ve Etkili Kullanımına Yönelik Mekanizmalar Geliştirmek 

 AB, Dünya Bankası vb. dış kaynakların bölgeye çekilmesi için gerekli prosedür araştırılarak rapor haline getirilecek. 

 Ajansın dış kaynaktan yararlanmasını sağlayacak projeler üretilecek. 

 Yurtdışındaki kalkınma ajanslarının ziyaretlerinde oluşacak giderleri karşılamak ve personelin yüksek lisans veya araştırma yapması 

için yurt dışına gönderilmesinde kullanılabilecek fonlar araştırılacak. 

 Kalkınma Bakanlığı tarafından ajans performansının ölçümünde kullanılan kriterlerde başarı artırımı için gerekli önlemlerin tespite 

yönelik çalışma grupları oluşturulacak. 

 Bu çalışma grubu tarafından belirlenen önlemler ivedi şekilde gerçekleştirilecek. 

 Mali destek uygulamaları tasarlanırken hazırlanan sektörel ve mekânsal raporlardan yararlanılacak. 

 Mali Destek Uygulamalarını kolaylaştırıcı yöntem ve teknolojiler kullanılacak. 

 Destek sağlanacak projeler değerlendirilirken bölgeye sağlayacağı katma değerler karşılaştırılacak.  

 Uzun vadede sağlanan katma değer ile sonraki dönem mali desteklere yön verilecek. 

 Destek verilen projelerin izleme-değerlendirme süreci sonrasında da takibi sağlanarak uzun vadede getirisi incelenecek. 
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Şekil 11: Stratejik Amaç 10’a Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

 

 

Tespit edilen personel açığını %70 oranında gidermek 

Ö
L

Ç
Ü

T
 

H
E

D
E

F
 

F
A

A
L

İY
E

T
L

E
R

 

İnsan 

kaynakları 

raporunda 

belirtilen 

alanlarda 

alınan 

personel 

sayısı 

   

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 10 İhtiyaç Duyulan Alanları Tespit Ederek Yeni Personel Alımını Gerçekleştirmek 

 İnsan kaynakları raporunda belirtilen alanlarda personel alımı için Yönetim Kurulundan onay alınacak. 

 Alınan onay sonrası personel alım ilanı hazırlanarak belirlenen takvimde ilana çıkılacak. 

 Personel seçiminde kullanılacak kıstaslar belirlenecek. 

 Mülakat komisyonunda alımı planlanan alanlarda tecrübe sahibi kişiler ile insan kaynakları uzmanının bulundurulması sağlanacak 

 Seçilen personele yönelik oryantasyon eğitiminde planlama insan kaynakları sorumlusu tarafından yapılacak ve programda somut ve 

ajansın işleyişine ilişkin pratik bilgilere ağırlık verilerek eğitimin soyut mevzuat bilgilerinden ibaret olması önlenecek. 
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Şekil 12: Stratejik Amaç 11’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Gerekliliği ihtiyaç tespit analizi ile kesinleşen ihtiyaçları %80 oranında karşılamak 
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YDO ihtiyaç 

tespit analizinde 

belirtilen 

gereksinimlerin 

karşılanma oranı 

   

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 11 Yatırım Destek Ofislerin Etkililiğini Artıracak Fiziksel ve Teknolojik Ortamın Teminini Sağlamak 

 İhtiyaçların tespitinde mali kaynakların yeterliliği ve ihtiyacın ajans misyonu ilişkisi ile dikkate alınacak. 

 Tespit edilen ihtiyaçlar YDO personeli tarafından önceliklendirilecek. 

 İhtiyaç tespit analizleri YDO koordinatörleri öncülüğünde yapılacak. 

 Fiziksel ve teknolojik ortamın iyileştirilmesinde ajans faaliyetlerinin daha ekonomik, etkili ve verimli yürütülmesine hizmet edecek 

bilişim sistemlerine öncelik verilecek. 
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Şekil 13: Stratejik Amaç 12’ye Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

 

Destek alan projelerin hedeflerinde belirlediği istihdam artışının  %85’inin gerçekleşmesi Destek alan projelerin hedeflerinde gösterdiği marka, patent, faydalı model ve ya coğrafi işaretlerin 

%100’ünün başvurusunun yapılması ve %85’inin alınması  
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Projeleri ajans 

tarafından 

desteklenen 

işletmelerin 

istihdam 

oranındaki artış 

miktarı 

 

Başvurusu yapılan 

marka, patent, 

faydalı model ve 

coğrafi işaret sayısı 

Başvurusu kabul 

edilen marka, 

patent, faydalı 

model ve coğrafi 

işaret sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 12 İstihdam Odaklı ve Yenilikçi Yatırımların Bölgeye Çekilmesi İçin Yapılan Çalışmalar İle Bölge Halkına Yeni İstihdam Olanakları oluşturmak 

 Bölge dışında, bölgeyi tanıtıcı geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirilecek.  

 Bölge kaynaklarını değerlendirilebilecekleri yatırım olanakları hakkında potansiyel yatırımcılara bilgi verilecek. 

 Coğrafi işaret ve ürün tescili konusunda bölgeye yatırım yapmak isteyenlere eğitim verilecek. 

 Hazırlanan sektörel raporlar ve yapılan araştırma faaliyetleri doğrultusunda yatırım imkânları için yatırımcılarla birebir görüşmeler yapılacak. 

 İletişim Stratejisi ve Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi çerçevesinde yatırımcılara ulaşılarak bölge kaynakları tanıtılacak. 

 Potansiyel sektörler konusunda yapılacak araştırmalar sonucunda yatırımcı firmalara ulaşılacak.  

 Yenilenebilir Enerji ve Madencilik alanındaki yatırımcıları cezbetmeye yönelik çalışmalar yapılacak. 

 Orta Doğu Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerdeki üretim tesislerini bölgeye çekmeye yönelik çalışmalar yapılacak. 

 Destekler konusunda ajansların bilgi danışılan kurum olarak anılması için gerekli hazırlık ve bilgilendirme çalışmaları yapılacak. 
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Şekil 14: Stratejik Amaç 13’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

 

 

 

Destek alan projelerin hedeflerinde belirlediği ihracat artışının  %40’ının gerçekleşmesi 
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İhracatı geliştirmeye 

yönelik projeleri Ajans 

tarafından desteklenen 

işletmelerin ihracat 

oranındaki artış 

 

   

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 13 Bölgedeki mevcut işletmelere ihracat artışını sağlayacak hizmetler sunmak 

 Bölgede İhracat potansiyeli olan işletmeler tespit edilecek. 

 Tespit edilen işletmelerin devlet desteklerinden faydalanılarak ilgili yurt dışı fuarlarına katılmaları için öncülük edilecek. 

 Bölgedeki işletmelere ücretsiz dış ticaret eğitimi verilecek. 

 Bölgede ihracat potansiyeli olan şirketlerin, internet sitelerini farklı dillerde yayınlaması için gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılacak. 

 Online ihracat sitelerine üyelik işlemlerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları için şirket ziyaretleri gerçekleştirilecek. 

 Kayısı, mermer, bal gibi bölgede stratejik öneme sahip ürünlerin tanıtımı için bölgesel tanıtım fonu oluşturulması hedefinde çalışmalar yürütülecek. 

 İhracat artışını hedef edinen işletmelere yönelik mali destek programları oluşturularak tanıtımı yapılacak. 

 Yatırım Destek Ofisleri ve Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi kanalı ile mevcut işletmeler analiz edilecek, gelişimlerine yönelik destek uygulamaları önerilecek. 



138 

 

 

 

Şekil 15: Stratejik Amaç 14’e Ait Denge Sonuç Kartı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir).

Programlara katılan kişilerin %100’ünün sertifika alması ve eğitim sonrası kursiyerlerin %40’ının işyeri açması 
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Girişimcilik 

ruhunu 

geliştirmeye 

yönelik 

düzenlenen 

program sayısı 

Girişimcilikle 

ilgili 

programlara 

katılan kişi 

sayısı 

 

Girişimciliğe 

yönelik eğitim alan 

kursiyerlerce 

eğitim sonrası 

açılan yeni işyeri 

sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 14 Bölge halkının girişimcilik ruhunu besleyecek hizmetler sunmak 

 İşletme ana bilim dalında yüksek lisans ve ya doktora yapmış personel ile ticaret hukukuna ilişkin pratik bilgilere haiz personelden 

oluşan bir çalışma komisyonu oluşturulacak. 

 Girişimcilik eğitimlerinin içeriği ülke koşullarını ve yeni işyeri açma prosedürünü içerecek şekilde belirlenecek. 

 İİBF‘li öğrencilerden mezun olacak durumunda olanlara üniversitelerde girişimcilik eğitimi verilecek. 

 Girişimcilik eğitimine katılan kişilerin KOSGEB desteklerinden yararlanabilmesi için gereken yasal prosedür gerçekleştirilecek. 

 Ajans bünyesinde kurulacak olan Sürekli Eğitim ve Danışma Merkezi ile yeni kurulan firmalara eğitimler verilecektir. 
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Şekiller incelendiğinde ajanslarca performans yönetim sistemine uygun 

DSK’ların nasıl oluşturulacağı, hedef, ölçüt ve faaliyetlerin nasıl somutlaştırılacağı 

hususu netleşmektedir. Çalışmanın en önemli çıktısı olarak oluşturulan bu tablolar 

ajanslar tarafından vizyon, misyon ve stratejik planlarına göre yeniden 

tasarlanmalıdır. Oluşturulacak olan bu DSK’lar çalışmanın diğer bölümlerinde 

belirtilen faydaların oluşmasını sağlayarak ajanslara yönetim faaliyetlerinde yardımcı 

olmaktadır. 

4.4.3. Kalkınma Ajanslarında Uygulanan Performans Yönetim Sistemi ile 

Elde Edilen Verilerin Kariyer Yönetimine Etkileri 

Kalkınma Ajanslarında uygulanmakta olan performans yönetim sisteminin 

aksayan yönleri ve bu aksaklıkların nasıl giderilmesi gerektiği bir önceki bölümde 

örnek performans modeli oluşturularak analiz edilmektedir. Bu analizin ardından 

örnek performans modelinin uygulanması ile kalkınma ajanslarının elde edeceği 

verilerin örgütün kariyer yönetimine nasıl yön vereceği, elde edilen verilerin hangi 

kariyer yönetimi araçlarını aktif hale getireceği açıklanmaktadır. Çalışmada DSK 

modeli esas alınarak performans yönetim sistemi oluşturulduğundan, bu bölümde 

de DSK modeli esas alınarak öğrenme gelişme, iç süreçler, kaynaklar ve kamu 

boyutu temelinde elde edilen veriler yorumlanmaktadır. 

4.4.3.1. Öğrenme ve Gelişme Boyutunun Kariyer Yönetimine Etkisi 

DSK modelinde öğrenme gelişme boyutu, örgütün uzun dönemde rekabet 

edebilirliğini artıran ve stratejik amaçları elde etmesini sağlayacak özelliklerin 

belirlendiği aşamadır. Bu boyutta örgüt gelecekte olmak istediği noktaya 

varabilmek için bir yol haritası çıkarmakta ve eksiklerini gidermek için bir dizi 

faaliyet, hedef ve ölçüt belirlemektedir (Gürol, 2004: 315).  

Olmak istediği nokta ile şuanda bulunduğu durum arasındaki farkı en aza 

indirmek isteyen kurumlar, bu boyutta çalışanlarının yeteneklerini artırmak ve 

personelini bilgi teknolojilerine hakim kılmak için planlar yapmaktadır. İnsan 
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kaynağının örgütün en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan bu boyut ile, 

tüm örgütlerde olduğu gibi kalkınma ajanslarında da personelin mevcut durumunu 

iyileştirmeye yönelik araçların kullanılması gerekmektedir. 

Çalışanı, örgütün başarısının merkezi olarak gören öğrenme gelişme boyutunda 

çalışan tatmini, çalışanın önerileri, çalışan devir oranı, motivasyon indeksi, 

çalışanların verimliliği gibi kıstaslar kullanılmaktadır. Kullanılan bu ve benzeri 

kıstaslar ajans içerisinde personele verilen önemin de göstergesi olmakta ve 

personelin kurumsal aidiyet ile kurumsal stratejileri gerçekleştirme isteğini 

arttırmaktadır (Walker ve Mcdonald, 2001: 368). Ayrıca DSK’ların oluşum 

sürecinde anlatıldığı üzere, öğrenme gelişme boyutunun tüm aşamalarında aktif 

olan personel, ajansta katılımcı yöntemlerle şekillenen bu politikaları kendiliğinden 

benimsemekte; böylece aşağıdan yukarıya yönetim anlayışı hayata geçirilmektedir.  

Öğrenme gelişme boyutunun oluşturulması ve oluşan bu stratejilerin hayata 

geçmesi halinde ajanslar elde edecekleri verilerle, tüm personelinin stratejik 

amaçlara uygun şekilde kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılamakta ve insan 

kaynakları politikasına bu verilerle şekil verebilmektedir. Öğrenme gelişme 

boyutunda belirlenen hedeflere varan ajanslar, bu başarının mimarı olan verimli 

personele ilişkin kariyer haritalarını şekillendireceği verilere de ulaşmaktadır 

(Kaplan ve Norton,1999: 46). 

Özetle, kalkınma ajansları bu boyuttaki stratejik amaçlara varmak için elde 

ettiği verilerle insan kaynakları politikasının en önemli araçları olan terfi, görev yeri 

değişikliği, eğitim ihtiyacının planlaması, insan kaynağı ihtiyacının niteliksel ve 

niceliksel tespiti, işten çıkarma ve teşvik gibi birçok aracın doğru ve zamanında 

kullanımını gerçekleştirebilmektedir. Ajanslarda aksaklığın yaşandığı alanda 

aksaklığı ortadan kaldırabilecek veya azaltabilecek nitelikteki araçlar seçilmekte 

(örneğin işten çıkarma, rotasyon, eğitim programı); başarının olduğu alanlarda ise 

başarıyı teşvik eden ve personelin motivasyonunu artıracak olan (terfi, yurt dışı 

geziler, maaş zammı, esnek kariyer sistemi kullanılarak sorumluluğun artırılması 

gibi ) araçlar aktif hale getirilmektedir (Bean ve Jarnagin, 2002: 54). 
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4.4.3.2. İç Süreçler Boyutunun Kariyer Yönetimine Etkisi 

Kalkınma ajansları İç süreçler boyutunda belirlemiş oldukları stratejik 

amaçlara varmak için hangi önemli iç işleyiş yöntemlerini gerçekleştirmesi 

gerektiğini belirlemektedir. Bu yöntemler ajansın kamuya sunduğu hizmet 

kalitesini artırmayı veya muhafaza etmeyi ve örgüt imajını geliştirmeyi sağlayıcı 

nitelikte olmalıdır. Ajanslar bu boyutta, kamunun taktirini kazanma ve mükemmel 

hizmet sunma hedefine varmak için hangi yeni yöntem ve işlemleri harekete 

geçirmesi gerektiğini belirlemektedir.  

Müşteri ihtiyaçlarına cevap verme süresi, ortalama süreç zamanı, işlem başına 

ortama maliyet, işgücü kullanım oranı, çalışanların süreçlere katılımı gibi ölçütlerle 

iç süreçlerin kontrol edildiği bu boyutta, elde edilen verilerle eksiklikler 

belirlenmekte ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınmaktadır. Dolayısı 

ile bu boyuta ilişkin uygulamalar sonrası ajanslar hangi süreçlerde revizyona 

gidilmesi gerektiğini, hangi personelin müşteri ilişkilerinin iyi olmadığını, hangi 

birimin süreçleri ortalama sürenin üzerinde tamamlayarak zamanı iyi 

kullanamadığını tespit etme olanağına kavuşmuş olmaktadır. Böylesi bir tespit 

ajansların birçok kurumsal politikasının sürekli güncelliğini korumasını 

sağlamaktadır. Ayrıca süreçlerin kontrol edildiğini bilen personelin, tüm süreçlere 

gereken özeni göstermesi gerektiğinden oto kontrol sisteminin işler hale gelmesi de 

sağlanmaktadır (Bean ve Jarnagin, 2002: 58). 

Kalkınma ajanslarında bu boyutta elde edilen veriler ve belirlenen stratejik 

amaçlarla başarıya katkı sunanlar ödüllendirilmektedir. Başarısızlıklarda ise, bu 

başarısızlığın nedenlerinin ortadan kaldırılması için kariyer yönetimi araçlarından 

eğitim politikaları, görev yeri değişikliği, personel yedekleme, yönetici geliştirme 

programları ve koçluk sistemi gibi uygulamaların başlatılmasına karar 

verilebilmektedir. Böylece iç süreçler mükemmelleştirilirken elde edilen objektif 

verilerle de kariyer yönetim sistemi şekillendirilmektedir. İç süreçler boyutunda 

elde edilen verilerle kariyer yönetiminde nesnellik sağlanmaktadır. 
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4.4.3.3. Kaynaklar Boyutunun Kariyer Yönetimine Etkisi 

Kaynaklar boyutu insan kaynağı, mali kaynaklar ve fiziki kaynakları kapsayan 

üç boyutlu bir aşamadır. Örgütün belirlediği stratejik amaca varabilmesi için 

gereken mali, fiziki ve insan kanyağı yatırımının belirlendiği bu boyutta, varılmak 

istenen noktanın gerekleri şekillendirilmektedir. Kalkınma ajansları bölgelerinde 

kalkınmanın lokomotifi olma vizyonu ile kurulan örgütlerdir. Bu vizyonun 

gerçekleşmesi için gerekli insan kaynağını temin etmek zorunda olan ajanslar, bu 

boyut ile ihtiyacı olan personeli edinme noktasında önemli bir yol haritası 

edinmektedir (Ho ve Mckay, 2002: 26).  

Örgütün hedefine varması için sahip olması gereken faktörlere yönelik 

tespitlerin yapıldığı bu boyutta; elde edilen gelirler, gelirin çalışan başına oranı, 

toplam maliyetler ve çalışan başına maliyetler, çalışan başına varlık sayısı (örneğin 

bilgisayar sayısı veya bilgi teknolojilerine özgü diğer aletlerin sayısı) gibi kıstaslar 

kullanmaktadır. Ajanslar yapmış oldukları faaliyetler ile her ne kadar gelir elde 

etmese de, örgütün bütçesi belirlenirken kurumsal performansın önemli olduğu 

dikkate alınınca, mali kaynakların yönetimi noktasında bu boyutun önemi de daha 

iyi anlaşılmaktadır. 

Bu boyut sadece mali kaynakları değil, gerekli insan kaynaklarının teminini de 

içerdiğinden kariyer yönetimi sistemi açısından büyük önem arz etmektedir. 

Kaynaklar boyutunda belirlenen stratejik amaca varmak için gerekli insan faktörü 

kalkınma ajanslarının insan kaynakları politikasını şekillendirmektedir. İnsan 

kaynağı ihtiyacı doğru tespit edilen ajanslar, bu tespitler sonrası personel alımı 

gerçekleştirdiklerinden, vizyona varma yolunda en önemli adımlardan biri olan 

nitelikli personele sahip olmanın avantajını yaşamaktadır (Weetman, 2003: 712).  

Bu boyutun diğer bir unsuru olan fiziki kaynaklar da personelin, görevin 

gereklerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu objelerin teminini 

içermektedir. Nitelikli personele sahip olan ajansların bu personelin görevlerini 

yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları doğru tespit etmesi büyük önem arz 
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etmektedir. Bu boyutta tespit edilen kaynakların temini, görevini yerine 

getirebileceği tüm imkanlara sahip olan personelin motivasyonunu artırmakta ve 

kurumsal aidiyet duygusu pekiştirmektedir. Bu bağlılığa sahip personelle çalışan 

ajansların iç müşterinin olumlu etkisi ile hem başarısı artmakta hem de kurumsal 

imajı bu durumdan olumlu etkilenmektedir. 

4.4.3.4. Kamu Boyutunun Kariyer Yönetimine Etkisi 

Kamu boyutunda kurumun faaliyet alanı içerisinde gösterdiği performansın 

ölçütleri tanımlanmaktadır. Vatandaşın müşteri olarak görüldüğü bu boyutta 

müşteri odaklılığın esaslarından olan halkın taleplerinin neler olduğu, hizmete 

ulaşma süresini kısaltarak memnuniyeti artırmak gibi temel prensipler 

belirlenmektedir. Bu temel prensipler çerçevesinde çok geniş bir kitleye hizmet 

sunan kalkınma ajansları paydaşlarını iyi analiz ettikten sonra, vizyonunu 

gerçekleştirme amacından sapmadan, yeni ürün ve hizmetler sunarak kurumsal 

imajını artırabilmektedir. 

Takdir edilmek, halk nezdinde olmazsa olmaz kurumlardan olabilmek için 

stratejik amaçlarını bu boyutta belirleyen kalkınma ajansları; hedef, ölçüt ve 

faaliyetlerini oluştururken de ellindeki imkanlarla bu stratejik amaca varıp 

varamayacağını, varamayacaksa bunun nedenlerini de tespit etmelidir. Neden 

stratejik amaca varamadığı ve ya neden vardığı sorusunun cevabı ise kalkınma 

ajansının kariyer yönetimi politikasını gözden geçirmesini gerektirmektedir. 

Vatandaş nezdinde iyi bir imaja sahip olmayan veya kamuya başarılarını tam 

anlamıyla anlatamayan bir kalkınma ajansı; bunların sorumlularını tespit yoluyla 

eksikliği gidermeye dönük ilk adımı atmış olmaktadır. İşte bu ilk adımın ardından, 

belirlenen sonuca göre, kariyer yönetim sisteminde kullanılan eğitim programları, 

rotasyon, esnek kariyer sistemi, terfi vb. araçların aktif hale getirilmesi 

gerekebilmektedir (Usta, 2010: 37-40).  

Kamu boyutunda konulan stratejik amaçlara varılamayışın sebepleri; 

personelin iş tanımının netleştirilmemiş olması, personelin niteliklerinin işin 
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gereklerine uygun olmayışı, personel motivasyonun düşük oluşu veya personelin 

kurumsal bağlılığının olmayışından kaynaklanabilmektedir. Bu durumlar ise kariyer 

yönetim sisteminde ciddi aksaklıkların olduğunu göstermektedir (Altıntaş, 2008: 5-

6). Ajanslardaki personel memnuniyetsizliğinin ajansın başarısını düşüreceği ve 

stratejik amaçlara varışı olumsuz etkilediği DSK’larda belirlenen ölçütlerle 

kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Bu tespitin ardından yapılması gereken şey 

aksaklığın giderilmesi için kariyer yönetim politikalarını gözden geçirerek, uygun 

araç ile duruma müdahale etmektir. 
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DÖRDÜNCÜ KESİM 

GENEL DEĞERLENDİRME 

5. BULGULAR, ÖNERİLER VE SONUÇ 

Bu bölümde araştırmanın hem teori hem de uygulama kısmından elde edilen 

bulgulara ilişkin değerlendirmeler yapılmakta, araştırma sonunda elde edilen veriler 

analiz edilmekte ve araştırmayla ilgili tespit edilen önemli neticeler açıklanmaktadır. 

5.1. Bulgular ve Öneriler 

Değişim ile birlikte gelen gelişim hızı, tüm örgütleri kaynakları etkili ve tam 

kullanmak için gerekli önlemleri almak zorunda bırakmakta ve bu zorunluluğu 

yerine getirmeyenleri de başarısızlığa mahkum etmektedir. Bu sebeple kamu kurum 

ve kuruluşları da tüm faktörlerin tam kullanımı ile ilgili gerekli hassasiyeti 

göstermek, gelişme yolundaki değişime, özel sektördekinden daha etkili tedbirler 

alarak ayak uydurmak zorundadır.  Zira kamu kurum ve kuruluşları özel sektörden 

daha hassas bir denetim mekanizması ile kontrol edilmektedir (Usta, 2012: 100). 

Örneğin araştırma konumuz olan kalkınma ajansları dört farklı yöntemle 

denetlenmekte; ayrıca yayınladıkları faaliyet raporlarıyla da şeffaflık ve hesap 

verilebilirlik ilkelerine uygunluğu artırmak zorundadırlar. Yayınlanan bu faaliyet 

raporları 26 Kalkınma Ajansının rekabet ederek gelişimi hızlandırma politikasının 

uygulamadaki en önemli aracı olmaktadır. Birbirlerine hem örnek hem de 

performanslarının kıyaslanması sebebiyle rakip olan bu kurumlar, kuruluş 

gerekçelerindeki hedeflere varmada en büyük desteği yine birbirlerinden almaktadır. 

Yeni devlet yönetimi anlayışı ile kamu kurum ve kuruluşları ulusal kalkınma 

ve büyümeye katkı noktasında birbirleriyle yarışmakta; en fazla katkıyı sunan kurum 

ve kuruluşun personeli, gösterdikleri yüksek performans neticesinde çeşitli teşvik 

araçları kullanılarak ödüllendirilmektedir. Böylesi bir sistem ise kamu yönetiminde 

yeni yaklaşımların oluşmasını ve performansa dayalı yönetim anlayışının tüm 
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kurumlarda ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Kamu yönetimine yeni bir soluk 

kazandıran performans yönetim sistemi, bireysel motivasyon unsurlarının örgütsel 

boyutuna dikkat çekerek, örgütün topyekûn başarısının kurumların karneleri 

olduğunu vurgulamaktadır.  Ayrıca bu yönetim modeli örgütlerin diğer yönetim 

modellerine de, karnedeki notlar açısından, önemli veriler sunmaktadır (Coşkun, 

2006: 133).  

Araştırmaya başlanırken oluşturulan denenceler gözetilerek kapsamı belirlenen 

çalışma konusu aşağıda yer alan bulgu ve öneriler ile aydınlatılmaktadır. 

Bulgu 1: Kalkınma ajanslarının kuruluş gerekçelerinde belirtilen amaçlara 

varmak için hizmet etmeleri, örgütün güçlü ve zayıf yanlarının objektif kritere dayalı 

ölçüm sistemiyle belirlenmesine ve amaca ulaşmak için motive olmuş personele 

sahip olması ile mümkündür. Ancak kalkınma ajanslarında güçlü ve zayıf yönlerinin 

tespiti için şekillendirilmiş bir performans yönetim sistemi kullanılmamaktadır. Bu 

durum örgütsel performansı olumsuz etkilemektedir. 

Öneri 1: Güçlü ve zayıf yanları tespiti performans yönetim sisteminin ilk 

adımıdır. Örgüt elindeki kaynakları tespit ederek stratejik amaçlara varabilmek için 

gerekenleri bu yöntemle belirlemektedir. Ardından güçlü yönlerin muhafazası ve 

zayıf yönlerin geliştirilmesi için politikalar oluşturulmakta ve bu politikalar adım 

adım somutlaştırılarak faaliyetler dizisi oluşturulmaktadır. Bu faaliyetler sonrası elde 

edilen sonuçlar, önceden belirlenen ölçütlerle ölçülmekte; böylece kurumun gelişim 

planı izlenebilmektedir. Kalkınma ajanslarında performans yönetim modellerinden 

birinin uygulanmaması nedeniyle ajanslar objektif gelişim planları 

oluşturamamaktadır. Bu durum ise kurumun dünü ve bugününe ilişkin bir 

performans grafiğinin oluşmasını engellemektedir. 

Mevcut durum itibariyle kalkınma ajanslarında güvenilir bir performans 

yönetim modeli kullanılmadığından çalışmanın üçüncü bölümünde kalkınma 

ajanslarına örnek teşkil edebilecek bir performans yönetim modeli oluşturulmaktadır. 

Bu modelin tüm adımları ile uygulandığı bir ajansta araştırmanın diğer bölümlerinde 



147 

 

 

 

 

 

açıklanan yararlar ortaya çıkabilmekte, yani performans yönetim sisteminin 

meyveleri toplanmaktadır. Oluşturulan örnek performans yönetim modeli sonucunda 

elde edilen verilerin kariyer yönetim sisteminde kullanılabilmesi için, ajanslarda 

uygulanan kariyer yönetim sistemindeki eksik kısımların tespit edilerek, bu 

noksanlıkların giderilmesi gerekmektedir (Gürol, 2004: 315). Önceden belirlenen 

sağlam temeller üzerine kurulmuş olan bu sistem ile değişimi takip eden, değişime 

neden olan,  mal ve hizmet üretim sürecinde verimliliği esas alarak faaliyetlerine 

devam eden örgütlerde ortaya çıkabilecek olası sorunların tespit edilerek otomatik 

dengeleyicilerin harekete geçmesi sağlanmaktadır. 

Bulgu 2: Kalkınma ajanslarında istihdam edilen personelin kuruluşlarından 

bugüne yarısına yakını işten ayrılmıştır. Personel devir hızının yüksek oluşu 

kalkınma ajanslarının stratejik amaçlarına varmasını güçleştirmektedir. 

Öneri 2: Personel giriş çıkış hızını etkileyen birçok faktör olmakla birlikte, bu 

etkenler içerisinde en önemlileri üst yöneticin yönetsel kabiliyeti ve kurumda 

uygulanan kariyer yönetim araçlarıdır. Personel giriş çıkış hızının yüksek olduğu bu 

örgütlerde, yöneticinin doğru adımlar atarak giriş çıkış hızını düşürmesi sorunları 

doğru tespit etmesiyle mümkündür. Bu hususta yöneticinin kullanabileceği en önemli 

araç ise çalışan memnuniyetini önemli bir gösterge olarak kabul eden DSK’lardır. 

Örgütlerde objektif kriterlere göre belirlenmiş performans yönetim modellerinden 

biri olan DSK’ların kullanılması halinde çalışan memnuniyeti artmakta  bu durum da 

nitelikli personelin kurumdan ayrılması durumunu azaltmaktadır. Ajanslarda bu 

yönetim sisteminin uygulanması personel devir hızını düşürecek, bu durum kalkınma 

ajanslarının performansını olumlu yönde etkileyecektir.  

Bulgu 3: Kalkınma ajansları kariyer yönetim sisteminin en önemli aracı olan 

kariyer haritalarını aktif olarak kullanmamakta; bu sebeple ilerleyecek bir pozisyona 

sahip olmayan ajans personeli kariyer durağanlığı sorunu ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu durum kalkınma ajanslarında personel memnuniyetsizliğini 

artırmakta ve kurumsal başarıyı azaltmaktadır. 
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Öneri 3: Kalkınma ajansları kariyer yönetim sistemi uygulamaları 

incelendiğinde, genel hatları mevzuatlarla belirlenen sistemde, kariyer yönetim 

araçlarından birçoğunu uygulanmadığı ve uygulanan araçların ise klasik kariyer 

yönetim araçlarından oluştuğu görülmektedir. İşe alınacak personelin nitelikleri, 

çalışan personelin özlük hakları, personele hedef olarak gösterilebilecek kariyer 

haritaları, terfi basamakları, emeklilik safhası, iş rotasyonu ve işten çıkarılma ile 

istifa şartlarının bu örgütlerde, sadece belirli prosedürlerden ibaret görülerek 

belirlendiği dikkat çekmektedir. Genel hatları çizilen bu yönetim sisteminin somut 

birçok adımının ise, kalkınma ajanslarının kendileri tarafından belirlenebileceği 

belirtilmektedir. Ancak birçok kalkınma ajansında sadece genel hatların kullanıldığı, 

bu hatlar dışında yeni bir aracın uygulamaya konmadığı gözlemlenmektedir. 

Modern kariyer yönetimi araçlarının uygulanmadığı, terfi sistemi nedeniyle de 

dikey kariyer haritalarının bulunmadığı ajansların esnek kariyer yönetim modeli 

uygulamalarına yer vermesi gerekmektedir. Motive edici kariyer hareketliliğinden 

yoksun olan kalkınma ajansları personelinin çalışma azmi düşmekte ve 

motivasyondaki bu azalış, tüm örgütü etkileyerek kariyer durağanlığı nedeniyle, 

ajansların işleyişini bozabilecek sıkıntılara sebebiyet vermektedir.  

Kalkınma ajanslarında bu soruna çözüm üretme amaçlı; ajanslara AB 

fonlarından yararlanan projeler üretme ve bu projelerin yürütülmesinde 

koordinatörlük yapma, özel sektöre (devlet teşvikleri, pazarlama, yönetim, reklam, 

insan kaynakları yönetimi gibi) belirli konularda danışmanlık yapma gibi, personele 

çeşitli yatay kariyer haritası oluşturacak özellikte farklı fonksiyonların verilmesi 

gerekmektedir. Bu fonksiyonlar deneyimi artan personele önemli projelerde takım 

lideri olma ve ya önemli şirketlere danışman olma gibi fırsatların sunulmasını 

sağlamakta; böylece olası bir kariyer durağanlığının önüne geçilebilmektedir. 

DSK modeli ile belirledikleri stratejik amaçlara varan örgütler, bu başarının 

mimarı olan verimli personele ilişkin kariyer haritalarını şekillendireceği verilere de 
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ulaşmaktadır. Bu durum ise personelinin özeliklerini çok iyi analiz eden kurumların 

onları motive edecek esnek kariyer haritaları oluşturmasını da kolaylaştırmaktadır. 

Bulgu 4: Kalkınma ajanslarında personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının 

belirlenmesinde, insan kaynakları politikasında belirtilen ve genel sekreterin etkisi 

altında hazırlanan insan kaynakları raporları esas alınmaktadır. Bu eğitim 

programları, çalışanın isteklerini dikkate almadan oluşturulduğundan örgütsel 

ihtiyaçlar ile bireysel hedeflerin uyumlaştırılmasını ve personelin kendini 

geliştirmesini engellemektedir. 

Öneri 4: Doğru tespit edilen ve uygulanan eğitim programları kariyer 

geliştirme ve kariyer planlamanın etkili olması için en önemli unsurdur. Birçok 

eğitim ve gelişim konusundan hangilerinin seçilip uygulanacağı, çalışanları 

yakından ilgilendirdiğinden bu aracın kullanımında personelin de söz sahibi olması 

gerekmektedir. Aşağıdan yukarıya yönetim anlayışının en önemli özelliği olan 

katılımcılık ilkesi hayata geçirilerek alınan bu kararlar; hem personele önem 

verildiği mesajını içermekte, hem de personelin performansını artırmaktadır.  

Performans yönetim sistemi kariyer yönetim sistemi ile ilişkilendirildiği zaman 

bu ve benzeri birçok sorunun ortaya çıkması engellenmektedir. Zira DSK’larda yer 

alan boyutların oluşturulması ve oluşan bu stratejilerin hayata geçmesi halinde 

ajanslar elde edecekleri verilerle, tüm personelinin stratejik amaçlara uygun şekilde 

kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılamakta ve insan kaynakları politikasına bu 

verilerle şekil verebilmektedir. 

Olmak istediği nokta ile şuanda bulunduğu durum arasındaki farkı en aza 

indirmek isteyen kurumlar, çalışanlarının yeteneklerini artırmak ve personelini bilgi 

teknolojilerine hakim kılmak için eğitim programları yapmaktadır. İnsan 

kaynağının örgütün en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan DSK modeli 

ile, tüm örgütlerde olduğu gibi kalkınma ajanslarında da personelin mevcut 

durumunu iyileştirmeye yönelik araçların kullanılması gerekmektedir. Araçların 
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seçiminde ise personelin ihtiyaçları ile örgütüm ihtiyaçlarının uyumlu hale 

getirilmesi hedef edinilmektedir. Zira DSK’larda yer alan stratejik amaçlar sadece 

yöneticiler tarafından oluşturulmamaktadır. Çalışanı, örgütün başarısının merkezi 

olarak gören dört boyutta çalışan tatmini, çalışanın önerileri, çalışan devir oranı, 

motivasyon indeksi, çalışanların verimliliği gibi kıstaslar kullanılmaktadır. 

Kullanılan bu ve benzeri kıstaslar ajans içerisinde personele verilen önemin 

göstergesi olmakta ve personelin kurumsal aidiyet ile kurumsal stratejileri 

gerçekleştirme isteğini arttırmaktadır (Usta, 2010: 34-36). 

Bulgu 5: Kalkınma ajansları personelinin kurumsal memnuniyet düzeyinin 

düşük olmasının önemli sebeplerinden biri de kariyer yönetim sisteminin başlangıç 

noktalarından biri olan personel alım koşullarının ajans ihtiyaçları ile uyumsuz 

olmasıdır.  

Öneri 5: Kalkınma ajanslarında personel alım ilanları incelendiğinde birçok 

kalkınma ajansında olduğu gibi Fırat Kalkınma Ajansında da ilanların çok genel 

tutulduğu, alınacak personele ilişkin niteliklerin (hangi bölüm, hangi alanda tecrübe, 

hangi dil) tam olarak belirlenmesi ise kurumun ihtiyaç alanı içerisinde olmayan 

personelin de alınmasına sebebiyet vermektedir. Böylesi olumsuz bir duruma 

sebebiyet verilmemesi için PYS’den elde edilen verilere göre şekillendirilen personel 

ihtiyacı en ince ayrıntısı ile belirlendikten sonra bu tespitleri içeren bir ilan metni 

oluşturulmalıdır.  

Bulgu 6: Kalkınma ajanslarının teşkilat yapısı incelendiğinde her ajansta 

değişik adlar altında birimlerin olduğu ve bu birimlerin birim başkanları tarafından 

yönetildiği görülmektedir. Ancak dikkat çeken husus her birimde bir ila dört  

arasında kişinin çalışması ve bunlardan birinin bakanlıklardaki daire başkanlığına eş 

bir pozisyon olan birim başkanlığına yükseltilmesinin her hangi bir şarta bağlı 

olmamasıdır.  

Öneri 6: Kriterleri belli olmayan bir pozisyonun varlığının gerekliğine 

mantıklı sebepler bulmak güç görülmektedir. Zira Bakanlıklarda daire başkanlığı ile 
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kıyaslanamayacak kadar az personelin olduğu bir birimde daire başkanlığına eş bir 

pozisyonun bulunması ve bu pozisyona hangi kritere haiz olan kişinin atanacağının 

netleştirilmemiş olması örgütsel kariyer yönetiminin objektif kriterlere sahip 

olmadığını kanıtlamaktadır. Birim başkanlığı yerine, koordinatörlüğün oluşturulması 

ve koordinatörlüğe hangi şartlara haiz olan personellerin atanabileceğinin tüm 

yönleri ile belirlenmesi hem ekip ruhunun gelişmesine hem de esnek kariyer yönetim 

sistemine daha uygun görülmektedir. 

Bulgu 7: Kalkınma Ajansları faaliyet raporlarında performans göstergelerini 

yayınlamaktadır. Bu raporlarda yayınlanan ve performans yönetimine şekil veren 

performans göstergelerinin stratejik planla ilgilisinin kurulmadığı ve performans 

yönetim sistemi açısından gerekli olan ve tüm aktörleri içerisine alan bir 

boyutlandırmanın yapılmadığı, sadece yıllık çalışma raporları esas alınarak 

düzenlenmiş bir performans tablosunun şekillendirildiği görülmektedir. 

Öneri 7: Performans göstergeleri stratejik amaca varmak için belirlenen 

hedeflere varılıp varılmadığını tespit etmeye yarayan ölçütlerdir. Bu sebeple 

kalkınma ajanslarında stratejik amaçlara varmak için büyük önem arz eden bu 

ölçütler yukarıda belirtilen örnek performans yönetim modeli de kullanılarak 

belirlenmelidir. Böylece tüm aktörleri içerisine alan katılımcı ve objektif kritere bağlı 

bir yönetim sistemi oluşturulmaktadır. 

Bulgu 8: Kalkınma ajansları dış denetim kapsamında yapılan incelemelerde, 

performans denetimi kapsamında birçok ajansta henüz performans kriterlerinin 

olmayışı nedeniyle bu örgütlerin performanslarının ölçülemediği belirtilmektedir. Bu 

denetimler kalkınma ajanslarında objektif kriterlere dayalı performans yönetim 

modelinin uygulanmadığını kanıtlamakta ve dış denetimden elde edilmesi planlanan 

faydanın elde edilememesine sebebiyet vermektedir. 

Öneri 8: Performans yönetimi; kurum, birim,  grup ve çalışanların daha etkili 

hale gelmesini amaç edinen bir sistemdir.  Bu sistem kurumsal hedefe katkısı olması 

gereken tüm bileşenlerin bilgi, beceri ve potansiyellerini artırmaya yönelik plan ve 
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programların hazırlanmasına büyük önem vermektedir. Yani tüm kurumun 

performansını sürekli denetim altında tutarak var olan aksaklıkları ortadan 

kaldırmayı konu edinmektedir. Dolayısı ile tüm örgütlerde olduğu gibi kalkınma 

ajanslarında da objektif kriterlere dayalı bir performans yönetim modelinin 

oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada oluşturulan strateji haritası ve DSK’lar 

kullanılarak oluşturulması gereken PYS ajansların stratejik amaçlarına varma 

süresini kısaltarak denetimin etkililiğini de artıracaktır. 

Bulgu 9: Performans yönetim sisteminde, performans göstergesi olarak verilen 

değerlerin kurumsal performansın mevcut halinin ne olduğunu yansıtabilmesi için 

hedeflerin gerçekleşme oranına da bakmak gerekmektedir. Ancak kalkınma ajansları 

tarafından performans sonuçlarına ilişkin yayınlanan tablolardan bu veriler elde 

edilememektedir. Dolayısı ile kalkınma ajansları tarafından yayınlanan performans 

sonuçları tablosu performansı değil, yapılan işleri göstermektedir.  

Öneri 9: Performans yönetimi, kurumu planlanan hedefe ulaştırmak için hali 

hazır durumuna ve ilerde olması istenen duruma yönelik bilgi toplama, bunları 

karşılaştırma ve potansiyel ile fiili performansın sürekli ilerlemesini sağlayacak yeni 

ve gerekli etkililikleri başlatma ve bu faaliyetleri sürdürme görevlerini yüklenen bir 

yönetim sürecidir. Bu süreç sadece yapılan işlerin neler olduğunu yansıtan bir 

tablonun oluşturulması olarak düşünülmesi halinde kurumun potansiyelini sürekli 

olarak artırmak mümkün olamayacaktır. Bu sebeple kalkınma ajanslarında stratejik 

amaçlara varmak için büyük önem arz eden sistemin yukarıda belirtilen örnek 

performans yönetim modeli de kullanılarak şekillendirilmeli ve çalışmada 

tablolaştırılan DSK’lar kullanılmalıdır. 

Bulgu 10: Kalkınma Ajansında kariyer yönetimine ilişkin politikaların 

uygulanması sürecinde insan kaynakları sorumlusuna önemli görevler düşmektedir; 

ancak insan kaynaklar sorumluğu destek personel eliyle yürütülmektedir. Uzman 

personelin alım şartlarında yabancı dil bilmesi, en az dört yıllık fakülte mezunu 

olması gerekli iken destek personel alımında bu şartlar gerekmemektedir. Bu durum 
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kariyer yönetiminde önemli görevler üslenen personelin niteliğine gereken önemin 

verilmediğini yansıtmaktadır.  

Öneri 10: Kalkınma ajansları personelinin kariyer yönetimini insan kaynakları 

sorumlusu aracılığı ile yönetmekle birlikte sorumluluk genel sekreterdedir. Genel 

sekreter her yıl aralık ayı sonunda düzenlenen insan kaynakları raporu ile bu 

sorumluluğu ne denli yerine getirdiğini de ortaya koymaktadır. Ajansların kariyer 

yönetimini tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için bu alanda uzman personelden 

yararlanması gerekmektedir. Bu sebeple insan kaynakları sorumluluğu destek 

personel eliyle değil de, bu alanda çalışma tecrübesi olan uzman personel eliyle 

yerine getirilmelidir. Ayrıca belirli aralıklarla kariyer danışmanlığı, kariyer merkezi, 

koçluk hizmet alımı yoluyla kariyer yönetimi uygulamalarının zenginleştirilmesi de 

bölgelerinde önemli görevler üslenmiş olan ajansların insan kaynağı kalitesini 

artırmaktadır 

Bulgu 11: Tüm kalkınma ajanslarında olduğu gibi Fırat Kalkınma Ajansında 

da yeni alınan personele uygulanan maaş sisteminin adil ve objektif performans 

göstergelerine bağlı olmaması kurumun çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. 

Öneri 11: Kalkınma Ajanslarında kariyer yönetimi uygulamalarında sorunlu 

olan konulardan biri de tecrübeli personel ile üniversiteden yeni mezun tecrübesiz 

personelin aynı unvan ve aynı özlük haklarıyla kurumda göreve başlama imkânının 

verilmesidir. Bu sorunun da yapılacak bir mevzuat değişikliği ile giderilmesi 

mümkündür. Yapılacak değişiklikle tecrübesi olmadan sadece KPSS puanı ile uzman 

alımını yerine, bu nitelikteki kişilerin uzman yardımcısı olarak göreve başlatılması, 

iki yıllık uzman yardımcılığı sonrası başarı kıstaslarını sağlayanların uzman unvanını 

alabilmesinin önü açılmalıdır. İş tecrübesi ile sınava giren adayların ise doğrudan 

uzman unvanı ile işe başlatılması yoluna gidilmesi gerekmekte; böylece tecrübeli 

personelin motivasyonun düşmesi engellenmelidir. 

İşe alındıktan sonra ajans personelinin özlük hakları da sadece kendi 

performansına göre değil, birlikte çalıştığı birimin ve ya takımın performansı da 
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dikkate alınarak, her yıl güncellenmesi gerekmektedir. Bu hususta gerekli olan veri 

ise yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan örnek performans yönetim modeli uygulama 

sonuçlarından edinilebilmektedir. Performans yönetim sisteminde elde edilen 

verilere bağlı olarak kullanılan teşvik araçlarıyla ajansların kendinden motivasyonlu 

örgütler haline gelmesini sağlamakta; böylece ajansların kurumsal performansının 

sürekli yükselen bir trend içerisinde olması gerçekleşebilmektedir.  

Geçerli ve güvenilir performans değerlendirmelerinin, insan kaynakları 

yönetiminin misyon ve vizyonu açısından çok önemli olduğu gerçeği ile hareket eden 

örgütler hedeflerine kısa sürede varmaktadır. Kimin terfi etmesi gerektiği, kimin 

eğitim ve gelişmeye ihtiyaç duyduğu,  ne zaman ve hangi durumda kimlerin işten 

çıkarılması gerektiğine ilişkin sorulara objektif kriterlerle inşa edilmiş performans 

yönetim modellerinden elde ettiği verilerle cevap bulan örgütler, başarının en önemli 

temelini atmış olmaktadır (Dinçer, 2009: 16). Çünkü güvenilir bir performans 

yönetim sistemi; kurumların hedefleri ile bireysel hedefler arasındaki etkileşim ve 

uyumu artırmakta, birey ile yönetici arasında etkili bir bilgi akış trafiği oluşturmakta, 

böylece örgütün tüm elamanları birbirine yakın hızlarda ve aynı yöne, yani başarıya, 

takım ruhuyla koşmaktadır. 

5.2. Sonuç 

21. yüzyılda yaşanan gelişmeler birçok bilim dalında olduğu gibi yönetim 

biliminde de farklı tekniklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni yönetim 

modellerinin ortak noktası; modern yönetim teknik ve anlayışının hem özel, hem de 

kamu sektöründe uygulanmaya başlanması ve yönetim sürecinin objektif kriterlere 

dayalı verilerle kontrol edilmesi gerekliliğinin artmasıdır. Bu gereklilik özünde tüm 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını esas alan yönetimin şekillenmesi 

nedeniyle şart koşulmaktadır. Artık sadece eldeki tüm kaynakları kullanmak değil, 

tüm kaynakları hedefe varılabilirliği artıracak şekilde ve en az maliyetle kullanmak 

temel hedef haline geldiğinden, kurumların kaynak yönetimine gereken özeni 

göstermeleri gerekmektedir. Bu sebeple tüm kurum yöneticilerinin performans 
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yönetimi ve kariyer yönetimine ilişkin süreçleri iyi öğrenmesi, daha sonra bu 

süreçleri kurumlardaki örgütsel yapılanmaya uygun şekilde formüle ederek, kendi 

kurumlarında uygulamaları gerekmektedir. 

Kariyer yönetiminde temel amaç; örgütlerce belirlenen hedeflere varmak için 

gerekli kaynakları ve bunların niteliklerini belirlemek, bu kaynakların teminini 

sağlamak, temin edilen bu kaynakları en yüksek verimi elde edecek şekilde 

kullanabilmek için gerekeli araç ve yöntemleri tespit etmek, personel hedefleri ile 

kurumsal hedefleri uyumlaştırmaktır. Bu amaçlara ulaşmak isteyen örgütlerin 

modern kariyer yönetiminin uygulama araçları olan  terfi, emeklilik, maaş, rotasyon, 

kariyer planlama, örgütsel yedekleme, iş zenginleştirme, eğitim sistemleri ile 

motivasyonu artırıcı yönü olan kariyer haritalarını kullanmaları gerekmektedir.  

Bu araçlarının örgüt kaynaklarına uygulanabilmesi için ise, objektif 

kaynaklardan elde edilen verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kimin ne zaman terfi 

ettirileceği, mal ve hizmet üretiminde hangi kaynakta eksikliğin olduğu, bu eksikliği 

giderecek nitelikteki eğitim programının içeriğinin ve zamanlamasının nasıl olması 

gerektiği, motivasyonu düşen personelin nasıl tespit edileceği ve bu personellere iş 

zenginleştirme, rotasyon veya diğer kariyer yönetimi araçlarından hangilerinin 

uygulanacağı gibi sorunların çözümünde, kariyer yönetim sistemine veri sağlayacak 

objektif kriterler üzerine temellendirilmiş bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sağlıksız verilere göre uygulanan sistemin başarı şansı olmayacağından kariyer 

yönetiminden arzu edilen hedefe varmak ancak ve ancak iyi işleyen bir performans 

yönetim sistemi ile mümkün olmaktadır.  

Performans yönetim sistemi, örgütü planlanan hedefe ulaştırmak için, örgütün 

hali hazır durumuna ve ilerde olması istenen durumuna yönelik bilgi toplama, bunları 

karşılaştırma ve potansiyel ile fiili performansın sürekli ilerlemesini sağlayacak, yeni 

ve gerekli etkililikleri başlatma ve bu faaliyetleri sürdürme görevlerini yüklenen bir 

yönetim sürecidir. Yüksek motivasyonlu çalışanların kuruma kazandırılmasından, bu 

yüksek motivasyonun sürdürülebilir hale gelmesine kadar ki tüm süreçte etkili olan 
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bu sistem; yöneticinin çalışana uyguladığı bir sistemden ziyade, kurumun 

çalışanından yöneticisine kabul görmüş bir uygulamalar zinciridir. Kurumda 

karşılıklı beklentilerin belirlenmesi ve görüş birliğine varılmasını amaç edinen bu 

sistem; verimli, etkili ve ekonomik olmaya odaklanmış kurum ve kuruluşlara yön 

gösterici nitelik arz etmektedir. 

Yöneticilerce performans yönetim sisteminin işleyişi farklı yöntemlerle dizayn 

edilse dahi genellikle dört farklı süreç halinde aşamalandırılmaktadır. Önce eldeki 

kaynaklarla ulaşılabilecek hedefler belirlenmekte, daha sonra ise yönlendirme süreci 

başlatılmaktadır. Ardından performans izleme süreci hayata geçirilerek elde edilen 

veriler, bir önceki aşamada belirlenen hedeflere uyarlılık açısından, performans 

değerlendirme süreci içerisinde analiz edilmektedir. Değerlendirilen 

performanslardan hedeflere uyanlar ile uymayanların ödül-ücret sistemi, eğitim ve 

gelişim programları ve kaynak planlama süreci gibi kariyer yönetimi uygulama 

araçları ile şekillendirilerek performans yönetim süreci tamamlanmaktadır. 

Performans yönetim sisteminin örgütlerin kariyer planlama sürecine veri 

sağladığına, personelin kariyer yollarında motivasyonlarını artırdığına, örgütsel 

yedeklemede etkililiği artırdığına, örgütün kariyer rotasını belirlediğine, personelin 

kendini geliştirme fırsatını artırdığına, örgüt içi çalışma ilişkilerini iyileştirdiğine, 

tespit edilen sorunlara geribildirim etkisi ile çözüm üretme sürecini tetiklediğine, 

personelin eğitim ihtiyacını belirlediğine ve örgütsel imaja olumlu katkı sunduğuna 

ilişkin çalışmanın daha önceki bölümünde sunulan teorik bilgiler incelendiğinde, bu 

yönetim sisteminin; tüm örgütlerde objektif performans kriterleri üzerine inşa 

edilmesinin kurumsal hedeflere ulaşılabilirlik açısından hayati önemi olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Performans yönetim sistemi, hem örgütsel hem de bireysel kariyer yönetiminde 

güçlü ve zayıf yönlerin tespitinde etkili rol üslenerek, personelin motivasyonunu 

artırmakta; personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olarak 

çalışanın örgütsel ihtiyaçlara uygun şekilde kendini geliştirmesini sağlamaktadır. 
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Ayrıca performans yönetim sisteminin kariyer yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesi 

örgütte yaşanan kariyer durağanlığı sorununu azaltarak kurumsal başarıyı 

artırmaktadır.  

Birbirini tamamlayan kariyer ve performans yönetim sistemi örgütlere 

ellerindeki kaynakların envanterini, bu faktörlerin en iyi kullanımını ve bu durumun 

sürdürülebilirliğini formülüze etmektedir. Ancak bu formülün uygulanması iyi bir 

kimyageri, yani hem performans hem de kariyer yönetimi alanlarında yetişmiş insan 

kaynağını ve yasal mevzuatın uygulamaya izin verecek altyapıyı hazırlamasını 

gerekli kılmaktadır. Özel sektörde yasal mevzuat kariyer ve performans yönetim 

modellerini uygulamaya elverişli olmakla birlikte, kamu yönetiminde uygulanan 

kamu personel rejim sistemi buna izin vermemektedir. Kuruluşları beş yılı dahi yeni 

dolduran kalkınma ajansları ise, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nispeten daha 

esnek bir personel rejim sistemine sahip olduğundan, bu örgütlerde modern 

performans ve kariyer yönetim sistemlerini uygulamak daha olası görülmektedir. 

Araştırma evrenimizin örneklemi olarak seçtiğimiz Fırat Kalkınma Ajansında 

çalışmanın teorik bilgilerinden hareketle yapılan inceleme; kurumun eğitim 

ihtiyacının belirlenmesinde, performans yönetim sistemi sonucu elde edilen verilerin 

kullanılması halinde Fırat Kalkınma Ajansı personelinin örgütsel ihtiyaçlara uygun 

şekilde kendini geliştirebileceğini göstermektedir. Ayrıca araştırma sonucu elde 

edilen veriler; performans yönetim sisteminin hem Fırat Kalkınma Ajansı’nın hem de 

bu örgütte çalışan personelin güçlü ve zayıf yönlerinin tespitinde etkili rol üslenerek, 

kurumsal ve bireysel başarı karnesinin oluşumunu sağlayacağını ve bu durum da 

Ajans personelinin motivasyonunu artıracağını desteklemektedir. Araştırmanın diğer 

bölümlerinde yapılan tespitler Fırat Kalkınma Ajansında performans yönetim 

sisteminin kariyer yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesinin, bu örgütte yaşanan 

kariyer durağanlığı sorununu azaltarak kurumun başarısını artıracağını 

göstermektedir. 
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Kalkınma ajansları bölgelerinde kalkınma hızını artıracak fonksiyonlar 

üslenmiş kurumlar olup yerel katılımcılık, yönetişim, şeffaflık, hesap verilebilirlik 

gibi önemli yönetim ilkesine ağırlık veren, nitelikli insan kaynağı ile donatılmış 

örgütlerdir. Bu kurumların hedefi bölgedeki kaynakların etkili, verimli ve ekonomik 

kullanımda yol gösterici olmak, yani bölgesel performansı artırmaktır. Böylesi bir 

hedefi gerçekleştirmek için kurulan ajanslar, kendi kurumsal kaynaklarına yönelik 

yönetim politikalarında çok hassas olmak zorundadır. Bu sebeple, mevzuatında da 

bütçesinin performans verileri dikkate alınarak belirleneceği ifade edilen ajanslarda; 

objektif performans göstergeleri ile hazırlanmış ortak bir performans yönetim 

modelinin oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde 

oluşturulan modeli esas alan kalkınma ajanslarının, kendi içyapılarını da dikkate 

alarak, şekillendirecekleri bu sistem; kariyer yönetim sistemine önemli verilerek 

sunarak, ajansların örgütsel hedefe varma çabalarına önemli katkılar sunmaktadır.  
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ÖNSÖZ 

Tüm örgütlerin amacı zaman ve kaynak israfı yapmadan kurumsal hedeflere 

varmaktır. Bu temel amaç etrafında faaliyetlerini sürdüren örgütler ellerindeki 

imkanları etkili kullanabilmek için birçok modern yönetim sisteminden yararlanmak 

zorundadır. Bu yönetim sistemleri farklı uygulama araçlarını içerse dahi özünde 

örgütsel performansı artırmaya hizmet etmektedir. Örgütsel kariyer yönetim sistemi; 

kurumların en önemli kaynaklarından olan işgücünün yönetimine ilişkin olan çalışma 

yaşamına başlama, ödüller, transfer, terfi, emeklilik, eğitim, performans 

değerlendirme gibi konularda alınacak olan rasyonel kararları içeren ve örgütün 

başarısında önemli bir yere sahip olan modern yönetim sistemlerindendir. Bu 

sistemin uygulandığı örgütlerde objektif kararların alınabilmesi kariyer yöneticilerine 

sunulacak verilerin niteliği ile ilgili olduğundan bilgi kaynaklarının geldiği sürecin 

özellikle performans yönetim sisteminin ayrıntılarıyla incelenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada Fırat Kalkınma Ajansındaki kariyer yönetim süreci 

incelenmekte ve bu sürece performans yönetim sisteminin etkileri araştırılmaktadır. 

Kalkınma ajansları; kurulmuş oldukları bölgelerde kalkınma ve büyüme hızının 

artmasını sağlayacak faaliyetler icra etme ve bölgedeki planlama çalışmalarının 

ulusal planlama çalışmalarına uygunluğunun sağlanmasında kurumlar arası 

koordinasyonu gerçekleştirme görevini üslenen örgütlerdir. Bu kurumların kuruluş 

kanunlarında belirtilen hedeflere ulaşabilmeleri ellerindeki kaynakları en yüksek 

performansta kullanmaları ile mümkündür. Bu çalışmada Fırat Kalkınma Ajansı 

kariyer yönetim sisteminde yaşanan sorunlar, bu sorunları aşmak için alınması 

gereken önlemler ve performans yönetim sisteminin ajansta uygulanan kariyer 

yönetim sistemine etkileri anlatılmaktadır.  
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ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER 

Gelecekte de var olmayı hedefleyen örgütler sadece bugün yaşanan 

değişimleri takip etmeye değil, gelecekte uygulanması gereken stratejileri de 

öngörerek faaliyet planı oluşturmaya ve örgütsel performanslarını rakip örgütlerden 

hep bir adım ilerde tutmaya özen göstermek zorundadır. Çağın gerekleriyle donanan 

bu kurumlar, sektörüne yön veren olma hedefine varmak için, nitelikli kaynağa 

ihtiyaç duymaktadır. Nitelikli personele sahip olmak ve bu personelin başka 

örgütlerce transferine engel olmak da personele sağlanan imkanlarla orantılıdır. 

Personele sunulan imkanlar ise kariyer yönetimi uygulamaları ile 

şekillendirilmektedir. Örgütsel başarının önemli bir gereği haline gelen kariyer 

yönetimi uygulamaları, tüm sektörlerde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında 

da ana motivasyon aracı haline gelmiştir.  

Küreselleşmeyle birlikte yaşanan yoğun rekabet ortamında örgütsel 

performansı en üst düzeye çıkarmak için, kurumların geleceğe dönük stratejiler 

geliştirmesi ve çalışanlarını da bu stratejilere ve hedeflere odaklaması büyük önem 

taşımaktadır. Kurumun amacını gerçekleştirme ya da görevini yerine getirme başarısı 

olarak tanımlanan örgütsel performans, paydaşların beklentilerinin karşılaması ile 

ilgili olduğundan, örgütsel imajı da doğrudan etkilemektedir. Kurumsal performans; 
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sadece örgütün imajını değil, kurumun stratejilerini, insan kaynaklarını, üretim, 

pazarlama, destek ve tedarik gibi birçok değişkeni de içerisine almakta ve bu 

değişkenleri hem etkilemekte hem de onlardan etkilenmektedir. 

Bu araştırmada, performans yönetim sisteminin kariyer yönetimi üzerindeki 

etkileri incelenmekte, kurumların performans yönetim sisteminden elde ettikleri 

verileri kariyer yönetim sürecinde nasıl kullanabilecekleri anlatılmaktadır. 

Çalışmanın araştırma alanı olarak Türkiye’nin en genç kurumlarından olan 

kalkınma ajansları seçilmiştir. Bu araştırma ile Fırat Kalkınma Ajansının kariyer 

yönetim sistemi teorik ve ampirik araştırma yaklaşımı kullanılarak incelenmekte, 

elde edilen veriler analitik çözümleme tekniği ile değerlendirilerek ajanslarda kariyer 

yönetim sürecinde yaşanan sorunlar tespit edilmekte ve bu sorunlara ilişkin çözüm 

önerileri sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Örgütsel Kariyer Yönetimi, Performans, 

Performans Yönetimi Sistemi, Kalkınma Ajansı 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

Organizations, planning to exist in future, must not only to follow the trends 

and adapt to changes, but also foresee the future strategies, create action plans 

accordingly and keep their organizational performance higher than their competitors. 

These organizations require qualified factors in order to become pioneering 

organization in the sector. Recruiting and keeping qualified workers is depended on 

compensation programs and benefits offered. The compensations programs of 

organizations can be developed by career management systems. Career management 

systems become one of key factors for organizational success and useful motivation 

component in public sector as well as private sector.  

As globalization intensifies competition, it is vital for organizations to 

maximize organizational performance, develop strategies of future and for workers to 

focus on these strategies and get engaged to the goals. Besides, organizational 

performance, defined as actual output or results of an organization as measured 

against its intended outputs, have a direct effects on organizational image. In 

addition, it also comprises various variables such as organizational strategies, human 

http://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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resources management, production, marketing, support services and sourcing. 

Organizational performances and these variables bilaterally affect each other.     

This study examines effects of performance management system on career 

management and how performance management systems’ outputs can be utilized 

during career management process.  

Regional development agencies which are young institutions in Turkey are 

selected as application area. Career management system of Fırat Development 

agency is examined through observations, interviews and secondary data analysis. In 

order to define problems and solutions of career management process, the outputs of 

the examination are assessed by using analytic analysis method. 

Key words: Career, Organizational Career Management, Performance, 

Performance Management System, Development Agency. 
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KAYS 

  

: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 

KPDS 

  

: Kamu Personeli Dil Sınavı 

KPSS 

  

: Kamu Personeli Seçme Sınavı 

ORAN 

  

: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

PPKB : Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi 

PYB : Program Yönetim Birimi 
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 BİRİNCİ KESİM  

ARAŞTIRMA HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

Bu bölümde, araştırma konusunu tanıtıcı özet bilgiler yer almakta, araştırmanın 

konusu, denenceleri, amacı, yöntemi ve sunuş sırası sunulmaktadır. 

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, DENENCELERİ, AMACI,    

YÖNTEMİ VE SUNUŞ SIRASI 

Bu bölümde araştırmanın önemi, denenceleri, amacı ve yöntemi hakkında 

açıklamalar yer almaktadır. 

1.1. Araştırmanın Konusu ve Önemi 

Örgüt girdileri arasında önemli bir yer teşkil eden insan kaynağı,  değişimin 

sürekliliği gerçeği ile yüz yüze kalan çalışma hayatında, rekabet gücünü belirleyen 

en mühim faktörlerden olmuştur. Bu kaynağın çeşitli bilimsel verilerden yararlanarak 

planlanması, bu gücün etkililiğini belirlemekte ve gösterge görevi üslenmektedir. 

Böylesi bir süreçte gösterge niteliği kazanan ve 1970’li yıllarda gündeme gelen, 

günümüzde de günceliğini artırarak koruyan, rekabet gücünü besleyen kariyer 

yönetimi kavramı hem bireysel hem de örgütsel açıdan büyük önem kazanmaya 

başlamıştır. Çünkü birey ve örgütlerin yaşamlarında üslenmiş oldukları her rol onlara 

farklı kariyer haritaları çıkarmış ve çalışma yaşamındaki en üst hedef olan başarı, bu 

kariyer haritaların ürünü haline gelmiştir. Özetle, her başarı, bireysel ve kurumsal 

kariyer planlarının doğru çizilmesiyle ilintilendirilmektedir. 

Örgütlerin kariyer yönetimini objektif kriterlerle şekillendirmesi ancak iyi 

kurulmuş bir veri ağı ile mümkün olmaktadır. Dolayısı ile tüm kurumların kariyer 

yönetim sürecine yön veren sistemin girdilerini objektif kriterle belirlemesi 

gerekmektedir. Bu objektif veriler modern yönetim sistemlerinden bir olan 

performans yönetim sisteminden faydalanılarak elde edilebilir mi sorusunun cevabını 

önemli kılmaktadır. Çalışmada araştırma örneği olan Fırat Kalkınma Ajansı’ndan 

hareketle bu sorunun cevabı aranmaktadır. 
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Türk kamu yönetimine bölgesel düzeyde yeni bir tüzel kişilik kazandıran ve 

1980 yılından itibaren yaygınlaşan liberal ve küreselci kalkınma anlayışın meyvesi 

olan ve gündemimize AB müktesebatının da etkisi ile giren kalkınma ajansları, yerel 

aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturmak, yerel kaynakları harekete 

geçirmek ve yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artırmak amacı ile kurulan 

önemli örgütlerdendir. Kuruluş gerekçelerindeki bu önemli vazifeleri yerine 

getirmesi arzu edilen ajanslarda personelin kariyerlerine yön vermek hiç şüphesiz 

örgütün başarısını etkilemektedir. 

Bu araştırmada performans yönetim sisteminin kurumsal kariyer yönetimi 

üzerindeki etkileri incelenmekte, Fırat Kalkınma Ajansında performans yönetim 

sisteminin kullanımına ilişkin mevcut durum analiz edilmekte, ajanslarda 

uygulanabilecek bir performans yönetim modeli oluşturulmakta ve bu modelin 

uygulanması halinde elde edilecek verilerin örgütsel kariyer yönetimine etkisi 

açıklanmaktadır. 

1.2. Araştırmanın Denenceleri 

Bu araştırma aşağıdaki denenceler temelinde hazırlanmıştır. 

Denence-1: Kariyer yönetim sisteminin önemli görevlerinden bir olan eğitim 

ihtiyacının belirlenmesinde, performans yönetim sistemi sonucu elde edilen verilerin 

kullanılması Fırat Kalkınma Ajansı personelinin örgütsel ihtiyaçlara uygun şekilde 

kendini geliştirmesini sağlamaktadır. 

Denence-2: Performans yönetim sistemi hem Fırat Kalkınma Ajansı’nın hem 

de bu örgütte çalışan personelin güçlü ve zayıf yönlerinin tespitinde etkili rol 

üslenerek, kurumsal ve bireysel başarı karnesinin oluşumunu sağlamakta; bu durum 

da Ajans personelinin motivasyonunu artırmaktadır. 

Denence-3: Fırat Kalkınma Ajansında performans yönetim sisteminin kariyer 

yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesi, bu örgütte yaşanan kariyer durağanlığı 

sorununu azaltarak kurumun başarısının artmasına katkı sunmaktadır. 
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1.3. Araştırmanın Amacı 

Geçerli ve güvenilir performans değerlendirmeleri, insan kaynakları 

yönetiminin hedefleri açısından olmazsa olmazlardandır. Kimin terfi etmesi 

gerektiği, kimin eğitim ve gelişmeye ihtiyaç duyduğu, ne zaman ve hangi durumda 

kimlerin işten çıkarılması gerektiği gibi sorulara cevap bularak örgütün geleceğine 

yön verme isteği tüm kurumlarda üzerinde hassasiyetle durulan konulardan biridir. 

Güvenilir bir performans değerlendirme sistemi, kurumların hedefleri ile bireysel 

hedefler arasındaki etkileşim ve uyumu artırmakta; böylece birey ile yönetici 

arasında etkili bir bilgi akış trafiğinin oluşmasını sağlamaktadır.  

Bu bilgi akışı içerisinde örgütsel kariyer yönetiminin girdileri olan kurumsal 

performans yönetim sistemi verileri ile bireylerin temel ihtiyaçları doğrultusunda 

ortaya koyduğu kendi hedefleri ve çalıştığı örgütün geleceğe dönük hedefleri 

arasında eşgüdümü sağlayıcı bilgileri ortaya çıkarmak, çalışanın motivasyonunun 

artırılmasına dönük bir kariyer yönetim sistemi oluşturmasıyla ilgili önerilerde 

bulunmak ve günümüzde yaşanan kariyer yönetimi sorunlarına ilişkin tespitler 

yapmak bu çalışmanın önemli amaçları arasında yer almaktadır. Bu noktadan 

hareketle, bu çalışmanın amacı araştırma örneği olan Fırat Kalkınma Ajansı temel 

alınarak, kalkınma ajanslarında performans yönetim sisteminin örgütün kariyer 

yönetimi üzerindeki etkilerini açıklamak; böylece kurumların stratejik amaçlarına 

varma sürelerini kısaltmaktır. 

1.4. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada yaklaşım olarak ampirik ve teorik araştırma yaklaşımları 

birlikte benimsenmiştir. Bu anlamda gerekli bilimsel verilere ulaşmak için dolaylı 

araştırma yöntemi ve alan araştırması yönteminden yararlanılmıştır.  

1.5. Bilgi Derleme ve İşleme Araçları 

Araştırma sürecinde bilgi derleme yöntemi belgeye dayalı arşiv kaynak tarama 

yöntemidir. Elde edilen veriler analitik çözümleme tekniği ile değerlendirilerek 

çalışmaya katkı sunmaktadır.  



18 

 

 

 

Çalışmada konu ile ilgili hem yerli hem de yabancı araştırmacıların yazdığı 

kitaplar ve makaleler incelenerek, internet sayfaları taranmış ve daha önce yapılmış 

olan araştırmalar amaca hizmet edecek şekilde değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 

yerli ve yabancı yazılı eserler taranmış; konu ile ilgili modeller irdelenmiştir. Bu 

modellerden Kaplan ve Norton’un Dengeli Sonuç Kartı Modeli benimsenmiş ve 

yapılan alan araştırmasının sonucu bu model çerçevesinde ortaya konulmuştur.  

1.6. İşlevsel Kavram Tanımları 

Kariyer: Bireyin ve örgütün iş yaşamı boyunca izlemesi gereken bir dizi 

faaliyet yolu veya yaşam süreci için de bulunduğu pozisyonların tümü olarak 

nitelendirilmektedir. Kariyer hem örgütün birey üzerindeki etkilerini hem de bireyin 

kendi iş yaşamını planlaması ve bu planının denetiminde söz sahibi olmasını içeren 

bir kavramın terimleşmiş halidir (Varol, 2001: 6). 

Kariyer Yönetimi:  Birey ve örgütün değerleri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf 

özellikleri hakkında bilgi toplanması (kariyer keşfi), kariyer hedefi belirlenmesi ve 

kariyer hedeflerini gerçekleştirme olasılığını artıran kariyer stratejilerinin 

netleştirilmesini içeren, örgütsel ve bireysel yönleri aynı anda içerisinde barındıran, 

çok fonksiyonlu bir süreci ifade etmektedir (Odabaşı, 2008: 142). 

  Performans: Genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkililik neticesinde 

elde edilen sonucun nicel ya da niteliksel özelliklerinin belirlenmesidir (Bilgin, 2004: 

13).  

Performans Değerleme: Belirli bir görev ve iş tanımı çerçevesinde, bireyin bu 

iş ve görev tanımını ne düzeyde gerçekleştirdiğinin belirlenmesi çabası ve çalışanın 

tanımlanmış olan görevlerini belirli zaman dilimi içerisinde gerçekleştirme düzeyinin 

analizidir (Sabuncuoğlu, 2000: 159 ). 

Kariyer Planlaması: Kişisel yeteneklerin gelecekte nasıl kullanılması 

gerektiğini ortaya koyan planlama sürecidir. Kariyer planlamanın en temel amacı 

bireylerin edindikleri bilgi birikimi ile geleceklerini kontrol edebilme yeteneklerinin 

geliştirilmesidir (Aytaç, 2005: 25). 
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Kariyer Geliştirme: Kariyer geliştirme, çalışanın belirlediği kariyer sürecine 

örgütün sağlıklı bir biçimde uyum göstermesi ve bu yolla personelin yeterlilik ve 

kendine saygı ihtiyaçlarının tatminine katkı sağlayan kariyer basamaklarının 

planlanması süreci olarak tanımlanabilir (Aytaç, 2005: 32). 

Kariyer Yolu: Kişisel gelişme veya kariyer tatmini hakkındaki duyguların ve 

sübjektiflikten uzak zincirleme iş tecrübelerinin objektif olarak belirlenmesi ve ya 

bireye arzu ettiği kariyer amaçlarına ulaşması için yol gösteren iş pozisyonlarının bir 

dizisi olarak tanımlanabilmektedir (Erdoğmuş, 2003: 11). 

Kariyer Durağanlığı: Bireyin kariyer yaşamında oluşan duraksamaları ifade 

etmektedir. Durağanlık dönemleri bazen, bireyin kariyeri ile ilgili özelliklerini 

geliştirme, aile-iş ilişkilerini düzene koyma ve gelecekteki çalışmaları için fiziksel ve 

psikolojik enerji toplama yönünde yararlı olabilmektedir (Uzunbacak, 2004: 10). 

Kariyer Hareketliliği: Bireyin kariyeri ile ilgili olarak farklı örgütlerde 

çalışması ya da aynı örgütte farklı düzeylerde görev yapması anlamına gelmektedir 

(Varol, 2001: 35). 

Performans Yönetimi:  Örgütü istenen amaçlara yöneltme amacıyla, örgütün 

mevcut veya geleceğe ilişkin durumlarıyla ilgili bilgi toplama, bunları karşılaştırma 

ve performansın sürekli gelişimini sağlayacak yeni düzenleme ve etkinlikleri 

başlatma ve sürdürme görevlerini yüklenen bir yönetim sürecidir (Başat, 2010: 20). 

Anında Geri Bildirim: Çalışanın herhangi bir aktivitesi sonucunda hemen 

yapılan bildirimdir. Anında geri bildirim sistemi ile eksiklikleri tespit edilen bireyin 

almış olduğu verileri kullanarak meslek performansını artırması hedeflenmektedir 

(Erdoğmuş, 2003: 18). 

Amaçlara Göre Yönetim: Üst yöneticilerin hedefleri alt yöneticilerle birlikte 

belirlemesi ve her birimin görev alanı ile kendilerinden beklenen sonuçlara göre 

sorumluluklarının saptanması sürecidir (Şimşek, 2007: 266). 
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1.7. Araştırmanın Sunuş Sırası 

Modern yönetim sistemlerinden biri olan performans yönetiminin kariyer 

yönetim sistemi üzerindeki etkilerini açıklama amacı ile yapılan araştırma beş 

bölümden oluşmakta olup birinci bölümde; çalışmanın konusu, amacı, kullanılan 

yöntem ve konunun içeriği hakkında bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde ise; 

performans yönetimi kavramı ile ilgili açıklamalar ve tanımlamalara yer verilmekte; 

performans yönetim sisteminin amaç ve faydaları ayrıntılarıyla incelenmekte; bu 

sistemin işleyiş süreci hakkında bilgiler sunulduktan sonra kariyer yönetimi kavramı 

ile ilgili açıklamalar ve tanımlamalara yer verilmektedir. Daha sonra bireysel ve 

örgütsel kariyer yönetimi ile ilgili bilgiler verilmekte ve örgütsel kariyer yönetiminin 

faydaları ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Üçüncü bölümde performans 

yönetiminin kariyer yönetimine etkileri ile ilgili araştırma sonuçları sunulmaktadır.  

Dördüncü kısımda ise performans yönetiminin kariyer yönetim sürecine etkisine 

yönelik kalkınma ajansları örneğinin amacı, kapsamı, sınırları, yöntemi, uygulama 

sonucu elde edilen bulgular ve bu bulguların araştırmanın amacı kapsamında 

yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Beşinci bölüm olan sonuç 

bölümünde ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır.  
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İKİNCİ KESİM 

PERFORMANS YÖNETIMI VE KURUMSAL KARIYER YÖNETIMI 

Araştırmanın bu kesiminde performans ve kariyer kavramı açıklanmakta, 

performans yönetimi aşamaları ile kariyer yönetiminin safhalarına değinildikten 

sonra, bu iki modern yönetim şekli arasındaki bağa yönelik bilgiler sunulmaktadır. 

2. PERFORMANS YÖNETİMİ 

Hızla gelişen yönetim anlayışında kurum ve kuruluşların sahip oldukları tüm 

kaynakları etkili ve tam kullanması en önemli yönetim politikası haline gelmiştir. 

Başarının temel şartı haline gelen kaynak israfının önüne geçmek için konuyla ilgili 

birçok teknik ve yöntem üretilmiştir. Değişen ve gelişen yönetim sistemleri vatandaş 

odaklı, etkili ve verimli hizmetin anlayışının kamu yönetimine hakim olmasını 

sağlamıştır. Sadece gerekli durumda vergisini ödeyen vatandaş yerine, verdiği 

verginin nasıl kullanıldığını sorgulayan vatandaş modeli de yönetimin bir parçası 

haline gelmiştir. Bu bölümde araştırmanın kapsamı dikkate alınarak modern yönetim 

tekniklerinden biri olan, verdiği verginin nerelerde kullanıldığını sorgulayan 

vatandaşı müşteri olarak nitelendiren, performans yönetimi ile ilgili açıklamalar 

yapılmaktadır. 

2.1. Performans Kavramı ve Bileşenleri 

Performans kelimesi, İngilizce kökenli bir kelime olup dilimize ‘icra etme, ifa 

etme, yapma,’ olarak tercüme edilmiş ve zaman zaman ‘başarı, başarmak’ kavramları 

ile özdeşleştirilmiştir. Dolayısıyla performans kavramı yapılan işte elde edilen 

başarının ölçüsü olarak kullanılabilmektedir. Dilimize iş başarımı diye 

çevirebileceğimiz performans kavramı hem planlama hem de denetim kavramlarını 

kapsayan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır (Neely vd., 2005: 1228). Kelime 

anlamı itibariyle analizi yapılan performans kavramı örgütsel bakış açısıyla 

değerlendirildiğinde tam bir tanımlama yapma imkanı bulunmamaktadır. Örgütsel 

performans kavramına ilişkin araştırmalar incelendiğinde yapılan tanımların 
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performansın boyutlarına odaklandığı ve her tanımın farklı bir boyuta vurgu yaptığı 

görülmektedir. Soyut olan performans kavramını somut hale getirmek amacıyla bu 

kavrama ilişkin boyutlara değinmek gerekmektedir.  

Performans kavramının en önemli bileşenleri etkililik, etkenlik, kalite, 

verimlilik, çalışma yaşamının kalitesi, yenilikçilik, karlılık ve bütçeye uygunluktur. 

Etkililik amaçlara yönelik bir tanım olup varılan sonucun analizidir yani amacın 

gerçekleştirilme düzeyidir. Etkililik hem içsel hem de dışsal potansiyel dikkate 

alınarak belirlenen amacın gerçekleşme düzeyidir. Etkenlik ise eldeki girdilerin ne 

kadarı kullanılarak ne kadarlık bir çıktının elde edildiğinin analizi olup işlerin doğru 

yapılıp yapılmadığına, kaynakların iyi kullanılıp kullanılmadığına odaklanan bir 

ölçüttür. Kalite ise çıktıyı müşteri beklentileri ve çıktı oluşum sürecini de üretim 

standartları ile değerlendirmenin önemine vurgu yapan bir ölçüt olarak performansın 

önemli bir boyutunu oluşturur. Verimlilik ise, kaliteden ödün vermeden en az kaynak 

(maliyet) ile en çok çıktıyı (kazancı) elde etme başarısıdır. Çalışma yaşamını 

etkileyen psikolojik, sosyolojik, kültürel, fiziksel ve ekonomik koşulların önemi ise 

çalışma yaşamının kalitesi kriteri ile performans kavramına farklı bir boyut 

katmaktadır. Bu kriter insan kaynaklarının yönetimi konusunda örgütsel performansı 

değerlendirirken kullanılan ana norm olmaktadır. Yenilik uzun dönemli bir 

performans göstergesidir. Yenilik, değişim, farkındalık ve farklılık, gelişme ve risk 

alma kavramları ile bütünleşmiş bir performans göstergesi olup örgüt çalışmaları bu 

kıstaslarla değerlendirilerek performansın önemli bir boyutu resmedilmektedir. 

Karlılık ve bütçeye uygunluk ise performans kavramının finansal boyutunu 

oluşturmakta olup çıktıların örgüt tarafından yapılmış finansal planlara uygunluğunu 

mercek altına almakta kullanılan kriterdir (Brown vd, 2001: 310).   

Kurumsal açıdan performans yukarıda açıklanan tüm boyutlar kullanılarak 

kurumun misyon ve vizyonunu gerçekleştirmedeki başarı düzeyi olarak 

nitelendirilebilir.  Yani performans kavramı bir işi yapan bireyin, bir grubun veya 

örgütün, o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildiği, başka bir 

ifadeyle, neyi başarabildiğinin nitel ve nicel ifadesidir. 
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Başarıda en kapsamlı kriterlerden biri olan performans kavramı üretilen çıktı 

ile olduğu kadar girdi ile de ilişkili olup ne sadece az maliyete ne de sadece kaliteli 

ürüne ve ya hizmete odaklanmakta; aynı faaliyet alanı içerisinde bulunan diğer 

kurumları da dikkate alarak en iyi ürün ve hizmeti rakiplerinden ucuza üretme, bu 

üretimi yaparken yenilikçi ruhunu kaybetmeden çalışan ve müşteri memnuniyetine 

odaklanmış bir sistemin var olması idealiyle yapılan analizin adıdır (Bourne vd., 

2003: 5-6). Kurumların bugünün üretimini gerçekleştirme ile yarının yol haritasını 

yani stratejilerini belirleme noktasında en büyük destekçileri olan potansiyel 

performans ile fili performans arasındaki farkı en az indirgemeyi amaçlayan sürecin 

kavramsal ifadesi ise performans yönetim sistemidir.  

2.2. Performans Yönetim Sisteminin Özellikleri 

Performans yönetimi günümüzde çok sık kullanılan bir kavram olmakla 

birlikte tam anlamıyla bir tanımsal birlikteliğin sağlandığı söylenemez. Bazı 

araştırmacılar bu kavramı hedeflere göre yönetimle ilişkilendirirken; birçok 

araştırmacı da personelin değerlendirilmesi ile ilişkilendirmektedir. Hâlbuki 

performans yönetiminin daha geniş bir faaliyet alanı bulunmaktadır. Bu sebeple 

performans yönetiminin faaliyet alanını dikkate alarak tanımlamak en doğru 

kavramsallaştırma olmaktadır.  Performans yönetimi, kurumsal amaçlara ulaşabilmek 

için eldeki kaynakların sunacakları katkı derecelerinin arttırılacak biçimde 

yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecidir (Başat, 2010: 20).  

Performans yönetimi, kurumu planlanan hedefe ulaştırmak için hali hazır 

durumuna ve ilerde olması istenen duruma yönelik bilgi toplama, bunları 

karşılaştırma ve potansiyel ile fiili performansın sürekli ilerlemesini sağlayacak yeni 

ve gerekli etkililikleri başlatma ve bu faaliyetleri sürdürme görevlerini yüklenen bir 

yönetim sürecidir. Dolayısıyla performans yönetiminde tüm unsurlar beşeri ve 

ekonomik boyutu ile dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin 

ortak noktası kurumsal başarıya katkıyı artırma yollarını aramak ve üretilen 

stratejileri hayata geçirecek sayısal verilere dayalı hedefler koymaktır (Elitaş ve 

Ağca, 2006: 347). Yani performans yönetim sistemi statik anlamda bir değerleme 

faaliyeti değil dinamik anlamda kurumsal başarıya ulaşamama sorunlarına çözüm 
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üretme çabalarını da içeren çok geniş bir kavramdır. Bu çabalar genel olarak stratejik 

performans hedeflerini belirleme, performansı ölçme, ölçüm sonucu elde edilen 

verileri toplama, bu verileri analiz ederek gözden geçirme ve raporlama, ardından bu 

verilerden yararlanarak kurumsal performansı geliştirme iş ve işlemlerini kapsar 

niteliktedir. 

Yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişim ve yönetim yani yönetişim sürecine 

odaklanan performans yönetim sistemi var olan kaynakların çalışanlarca hedefe 

yönelik kullanımını kolaylaştıran sürecin oluşumunu da sağlar. Yüksek motivasyonlu 

çalışanların kuruma kazandırılmasından, motivasyonun devamına kadar ki tüm 

süreçte etkili olan bu sistem yöneticinin çalışana uyguladığı bir sistemden ziyade 

kurumun çalışanından yöneticisine kabul görmüş bir uygulamalar zinciridir. Sadece 

düşük performans sonuçları sebebiyle devreye giren ya da yılda bir iki kez 

doldurulan formlardan ibaret bir sistem olmayıp kurum performansının planlandığı, 

yönetildiği, adil, tam ve doğru olarak değerlendirildiği bir sistemdir (Coşkun, 2006: 

2). Kurumda karşılıklı beklentilerin belirlenmesi ve görüş birliğine varılmasını amaç 

edinen bu sistem verimli, etkili ve ekonomik olmaya odaklanmış kurum ve 

kuruluşlara yön gösterici nitelik arz etmektedir. 

Çalışanların sadece birer robot olarak görüldüğü sistemlerde yaşanan 

aksiliklerin birçoğunu ortadan kaldıran performans yönetim sistemi, çalışanın kendi 

performansını belirleyen en önemli unsur olduğunu dikkate alan, çalışana 

performansını yönetmesini sağlayacak oto kontrol sistemini kuran, böylece sadece 

yönetici egemenliğinde hareket eden çalışan kalıbını kırmanın gerekliliğine vurgu 

yapan yönetsel bir faaliyettir (Maraşlı ve Vargün, 2011: 40). Yani kurumsal 

performans ve bireysel performansın artırılmasında hem yöneticiler hem de 

çalışanlar ortak sorumluluk yüklenmekte böylece çalışanlara kendini gerçekleştirme 

fırsatı verilerek hedefe varmada motivasyonun gücü kullanılmaktadır. Bu sistem 

kurumların bireylerden beklentilerinin gerçekleşmesini kurumun bireylerin kabul 

edilebilir beklentilerini gerçekleştirmesine bağlayarak hem kurumu hem de bireyi 

aktive etmektedir. 
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Performans yönetim süreci girdi  süreç  çıktı dizgesinin sonuçlarını 

değerlendirerek hem girdi hem süreç dolayısıyla hem de çıktıda olumlu değişiklikler 

oluşturan bir hedefe odaklanmıştır.  Bilgi, beceri, hammadde vb. unsurlardan oluşan 

girdinin görevin ve/veya üretimin yerine getirildiği süreçten geçerek mal veya hizmet 

çıktısına dönüşürken yaşadığı evrim ve bunun sonuçları performans yönetim 

sisteminin faaliyet alanını oluşturmaktadır. Bu faaliyet alanında performans ölçüm 

sistemleri aracılığı ile verileri toplayan sistem, bireyin, ekibin, birimin ve tümüyle 

kurumun performansını değerlendirmektedir. Değerlendirme sonucunda elde 

edilenlerle daha iyiye varma hedefine yönelik sürekli değişim ve gelişimin 

amaçlandığı bu sistemde ölçülebilir somut stratejik planlara ihtiyaç duyulmaktadır 

(Usta, 2012: 108-109). 

Kamu kurum ve kuruluşlarında performans yönetimi 20. Yüzyılın başlarından 

itibaren performans ölçümü ile kendini hissettirmiş, II. Dünya Savaşından sonra 

ölçüm sisteminde yaşanan teknik gelişimlerle birlikte sıklıkla kullanılır hale 

gelmiştir. Kurumlarda performans yönetim sistemi, kurumsal stratejileri doğru 

belirleme amacı ile tüm çalışanların hedeflerinin dikkate alınabileceği bir iletişim ağı 

oluşturmak amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca bu sistem çalışanların performansının 

artırılmasına yardımcı olmakta neyin, nasıl başarılabileceğinin yolunu göstererek 

kurumsal performansı artırmaktadır. Sistem birey, birim ve dolayısı ile kurum 

bazında üstlenilmesi gereken görev ve sorumlulukların sınırlarını netleştirerek 

yaşanan tüm süreçlerle ilgili geri bildirim kanallarını inşa etmektedir. (Ağca ve 

Tunçer, 2006: 176) Bu ve yukarıda sayılan diğer özellikler dikkate alındığı zaman 

özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet kalitesinin artırılması noktasında kilit 

faktör görevi üslenen bu sistemin işlerliğinin ancak ölçülebilir hedeflerin konması ile 

mümkün olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Kamu kurum ve kuruluşlara önemli katkılar sunan bu sistemin başarıya 

ulaşması için yöneticiye birçok görev düşmektedir. Yöneticiler kurumun alt 

birimlerini de içeren kurumsal amacı geniş katılım ilkesini gözeterek ince 

detaylarıyla ve paydaşların katılımı ile belirlemeli ve belirlenen amacın çalışanlarca 

benimsenmesi için gerekli çalışmaları yapmalıdır. Ayrıca performans ölçüm sonucu 

elde edilen datalarla işleyen veri akışının hayati önem kazandığı bu sistemin 
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güncelliğini koruyarak işlerliğini devam ettirmesi güvenilir ve tam zamanlı işleyen 

iletişim ağına bağlıdır. Bu iletişim ağını kurmak yöneticinin asli görevleri 

arasındadır. İletişim sisteminden bilgi havuzuna aktarılan verilerin anlam ifade 

etmesi ise performans geliştirme tekniklerinin uygulanabilirliğini sağlayacak uzman 

personel ve ekibin varlığı ile mümkün olabilmektedir (Aydın ve Demir, 2007: 5). 

Dolayısı ile sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan yenidünya düzeninde hep daha 

iyiye varma hedefini gerçekleştirebilme düzeyi bunu sağlayabilecek niteliklere haiz 

personelin geliştirilmesi ile doğru orantılı olmaktadır.  

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda performans yönetiminin; kurumlarda birim, 

grup ve tüm çalışanların hedefleri ile kurumsal vizyon arasındaki uyumu sağlayan, 

kullanılan ölçüm sistemi dikkate alınarak hizmet içi eğitim, teşvik sistemi gibi 

araçları etkili olarak kullanan, kurumsal politikalarla ilgili stratejiler üreterek iletişim, 

yönlendirme ve yol gösterme fonksiyonlarını yerine getiren, süreç içerisindeki 

işlemler sonucu elde ettiği verileri geribildirim sistemi aracılığı ile kullanarak 

bireysel ve kurumsal kariyer yönetim sürecini etkili kılan çalışmalar bütünü olduğu 

söylenebilir (DPT, 2006a: 9). Ayrıca kıt kurumsal kaynakların etkili kullanılması için 

oluşturulması gereken sistemin yapılandırılmış hali olan performans yönetiminin 

bireysel performans değerlemesinden çok daha geniş ve onu kapsayan bir süreç 

olduğu anlaşılmaktadır. Yani sadece kurumdaki personeli değil tüm süreci inceleyen 

değerleme yöntemidir.  

Bu sistem aşağıdaki aşamalardan oluşan çok boyutlu bir yönetim anlayışıdır 

(Usta, 2010: 60-63): 

 Örgütün yapmak istediklerini belirlemek, 

 Örgütteki mevcut durumu analiz etmek, 

 Örgütün başlangıçta belirlediği hedefe varmasına yardımcı olacak 

stratejileri belirlemek ve planlar yapmak, 

 Performans gelişimi ile ilgili girişimler tasarlamak, geliştirmek ve 

uygulamak, 

 Hedefe doğru yoldan gidilip gidilmediğini belirleyecek ölçüm ve 

değerlendirme sistemini tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak, 
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 Elde edilen sonuçları kullanarak performans düzeyini sürekli artırmayı 

sağlayacak ödüllendirici ve motivasyonu artırıcı bir sistem tasarlamak, 

geliştirmek ve uygulamak. 

2.3. Performans Yönetim Sisteminin Amaçları 

Performans yönetimi; kurum, birim,  grup ve çalışanların daha etkili hale 

gelmesini amaç edinen bir sistemdir.  Bu sistem kurumsal hedefe katkısı olması 

gereken tüm bileşenlerin bilgi, beceri ve potansiyellerini artırmaya yönelik plan ve 

programların hazırlanmasına büyük önem vermektedir. Yani tüm kurumun 

performansını sürekli denetim altında tutarak var olan aksaklıkları ortadan 

kaldırmayı konu edinmektedir. Öğrenerek gelişme üzerine odaklanan sistemde 

bireysel potansiyelin kurumsal hedeflerle bütünleştirilmesi büyük önem arz 

etmektedir (Kaplan ve Norton, 1999: 40). 

Performans yönetim sistemi yöneticilerle çalışanlar ve hizmetten yararlananlar 

arasında geri bildirime dayalı iletişim ağının kurulmasını, kurumsal performansın 

artırılması için bu iletişim ağından gelen verilerin değerlendirilmesini böylece hem 

yöneticinin hem de çalışanın aynı amaca hizmet etmesini hedefler. Bu sistemin temel 

amaçları arasında kurumsal ve bireysel ölçekte güçlü ve zayıf yanları belirlemek,  

güçlü olan yanların muhafazasını, zayıf olan kesimlerin ise motivasyonel araçlar ve 

eğitsel stratejiler geliştirerek güçlendirilmesini sağlamak yer almaktadır.  İstenen 

sonuçlarla fiili durumun karşılaştırılarak geri bildirim sistemi ile konuyla ilgili önlem 

alması gereken birim ve bireylere verilerin aktarılmasını, istenen performans 

ölçütleri netleştirilerek ilgili birim ve bireylere tam zamanında uygulanmasını da bu 

sistem hedeflemektedir (DPT, 2006a: 8). İç müşteri sisteminin kullanımının 

yaygınlaştırılarak her birimde kullanılması, kurum ve çalışanlarının bir bütün olarak 

ele alınmasının gerekliliğinin benimsenmesi, başarının tek şartının kurumun tüm 

parçalarının etkili kullanımı ile mümkün olacağı bilinci ile organizasyonların 

yönetilmesi ve bu gelişim hedefinin kalıcılaştırılması sistemin vaz geçemeyeceği 

amacıdır.  
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2.4. Performans Yönetim Sisteminin Aşamaları 

Her ne kadar tüm kurumların kendine has yapı ve süreçleri olsa da performans 

yönetim sistemini uygulayan kurumların genel olarak izlemesi gereken aşamalar şu 

şekilde sistematize edilebilir: 

Durum Analizi ve Planlama: Performans yönetim sistemi kurumların 

stratejilerinin ve amaçlarının, performansları ile uyumlu hale gelmesini hedef edinen 

bir süreç olduğundan ilk yapılması gereken şey performans yönetim sisteminde 

kullanılacak olan strateji ve amaçların belirlenmesidir. Bu strateji ve amaçlar ilk 

aşamada kurumun elindeki kaynakların ve fiili durumunun tespiti ile mümkün 

olmaktadır. Potansiyelinin farkında olmayan kurumların yapacakları stratejik planlar 

kurulan hayalden öteye gidememektedir (Usta, 2010: 42-54).  

Durum analizi yapıldıktan sonra ise bu duruma uygun hedefler konmalıdır. 

Çünkü performans yönetim sistemi ancak ve ancak tüm birim, grup ve takımların 

performanslarının hangi kriterlere göre değerlendirileceğinin, onlardan neler 

istendiğinin, çalışanların da kurumdan neler beklediğinin ve hedeflerin neler 

odluğunun önceden belirli olduğu bir sistemde uygulama alanı bulabilir. Kendisinden 

ne beklendiğini ve kurumsal hedefleri tam olarak bilmeyen bir birimin ve bireyin 

performansının kurumsal hedeflere uyumunu beklemek de anlamsız olmaktadır 

(Kalder, 2006: 12). Dolayısı ile yapılması gereken şey birey, grup, birim ve 

kurumdan neler istendiğini belirleyen hedefler zincirinin ast ve üstün uzlaşması 

altında belirlenerek saptanan hedeflerin organizasyonun tüm parçalarına 

benimsetilmesidir.  

Bu durum bireyden kuruma tüm sistemin amacına odaklanmasını sağlayarak 

kurumun güçlenmesine olanak vermektedir. Bu aşamada hedeflerin değişen şartlara 

uyum sağlayabilecek esneklikte ve ölçülebilir kıstaslarda olmasına ve geniş katılımla 

belirlenmesine gereken özen gösterilmelidir. Ayrıca kurumsal hedefleri ortaya koyan 

planların netleştirilmesi de bu aşama kapsamında yer almaktadır. Kısaca hem 

kurumun ana amaç ve hedeflerin belirlenmesi yoluyla görev bildirgesinin 

hazırlanması, bu hedefleri gerçekleştirmek için gerekli somut planların yapılması 

yoluyla teşkilat planının hazırlanması, bölüm, birim ve birey bazında da planların 
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hazırlanması ile bu planların bütçesel hedef ve standartlarla bağlantısının kurulması 

bu aşamada gerçekleşmektedir (Bilgin, 2004: 61). 

İletişim Süreci ve Performans Tabloları: İlk aşamada belirlenen hedeflere 

yönelik gerçekleşen ilerlemelerin iletişim kanalları kullanılarak bulunan fiili duruma 

dair sonuçların performans tabloları kullanılması yoluyla kaydedilerek yaşanan 

aksaklıkların tespit edildiği ve bu aksamalarla ilgili benzer iletişim kanalları yoluyla 

ast ve üstün birlikte ne yapılabileceğine dair fikirlerin paylaşıldığı aşamadır (Altıntaş, 

2008: 5). Bu aşamada yönetici çalışanı sürekli gözlemleyerek var olan durumu tespit 

etmekte ve gerekirse aksaklığı gördüğü anda müdahale ederek çalışanda, birimde ya 

da kurumun tamamında yaşanan eksiklikleri gidermeye çalışmaktadır. Bu aşamada 

yönetici ve çalışanın ayrıca ilgili birimlerin sürekli iletişim içerisinde olması büyük 

önem arz etmektedir. 

Değerlendirme, Karar Verme ve Uygulama: Hedefler ile ulaşılan sonuçların 

karşılaştırılarak değerlemesinin yapıldığı aşamadır. Hem astın ve üstün hem de dış 

müşterilerin aktif olarak yer aldığı bu aşamada elde edilen sonuçlar kaynak planlama 

sürecine yön vermektedir. Tüm kaynakların kurumun hedeflerine uygun kullanımı ile 

ilgili verilerin değerlendirilerek buna ilişkin politikaların şekillendirildiği önemli 

aşamalardan biridir. Hem iç hem de dış müşterinin beklentilerinin değerlendirilmesi 

de bu aşamada gerçekleşir. Daha önceden belirlenmiş olan kriterler yoluyla yapılan 

değerlendirme ile kurumsal performansa etkisi olan bireysel ve ya birimsel 

performansların belirlenerek ödüllendirildiği, tersi durumda ise katkısı az olan birey 

ve birimlerin performansının iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin alındığı aşamadır 

(Köseğlu, 2004: 638).  

Geri Bildirim ve Geliştirme: Yukarıda sayılan aşamalar sonrası yönetimin elde 

ettiği verilerle gelişme planı yaptığı aşamadır. Kurumun geleceğe yönelik 

kararlarının alındığı bu aşamada kurumsal kariyer planı revize edilmektedir. Hangi 

durumların değişmesi gerektiği, hangi durumların ise korunmasının gerekli olduğu 

geri bildirim sistemi yoluyla ilgili birey ve birimlere iletilmektedir. Personelin 

kariyer planına da katkısı olan bu aşama da birçok insan kaynağı politikası 

şekillendirilmektedir. Kısaca birey, grup ve kurum bazında kariyer planlamasının 
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yapılmakta, kurumun potansiyeline katkısı olacak kaynakların belirlenerek gelişime 

hız verilmektedir. Eksik yönlerin nasıl geliştirileceği belirlenerek pozitif geliştirme 

planları oluşturulmaktadır (Köseğlu, 2004: 638). Dolayısı ile sürekli değişimin 

tohumlarının filiz verdiği aşama olup her filizin yeni gelişimlere kök saldığı önemli 

bir aşamadır. 

Tüm bunların gerçekleşmesi için örgütler birbirinden farklı araçlar 

kullanabilmektedir. Bu çalışmada DSK yöntemi esas alınarak çalışan ve örgüt 

hedefleri arasındaki uyumun nasıl gerçekleşebileceğine değinmek araştırmanın 

sonuçlarına varmak açısından önemlidir.  

DSK örgütün vizyon ve stratejisini finansal ve finansal olmayan ölçütlerin 

kullanıldığı dört boyutta toplamakta ve kurum enerjisinin bu dört boyutta dengeli bir 

şekilde harcanması halinde kurumun hedeflerine ulaşabileceği düşünülerek 

hazırlanmaktadır. DSK sonuçları her değerlendirme dönemi için düzenlenen ve 

“sonuç kartı” olarak adlandırılan raporlarla yönetime sunulmaktadır. Sonuç kartının 

düzenlenmesinde ve raporlanması ile ilgili genel bir kural yoktur. Sonuç kartında her 

boyut için hedef, hedefin ölçüleceği performans ölçütü ve o değerlendirme 

dönemindeki kurumsal performans yer almaktadır. Sonuç kartının raporlanma 

zamanı ile ilgili genel bir kural olmamakla birlikte aylık, üçer aylık, dörder aylık 

dönemler halinde hazırlanabilmektedir (Gürol, 2004: 317). 

DSK örgütün performansını dört boyutta incelemektedir. Bu boyutlar finansal 

boyut, müşteri boyutu, iç süreçler boyutu ve öğrenme ve gelişme boyutudur (Walker 

ve Mcdonald, 2001: 365). Kaplan ve Norton'a göre (1999: 44) bu dört boyut olmazsa 

olmaz kriterlerden değildir. Yöneticiler bu boyutlardan kendi örgütlerine uygun olan 

iki ve ya üç boyutu sadece kullanabileceği gibi beşinci boyut olan çevresel faktörleri 

de bu boyutlara ekleyebilir. Özetle, bu yöntemde yer alan boyutlar örgütten örgüte 

değişebilecek nitelikte ve esnekliktedir. 

Finansal boyutta örgütler kurumun büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği alana ve 

kendi koşullarına göre belirlenen (Bean ve Jarnagin, 2002: 56) hedeflerine uygun 

giderler, gelirler, karlılık, büyüme, net gelir, hizmet sunumunda artış, nakit akımı, 

ekonomik katma değer ve çalışan başına katma değer gibi performans göstergelerine 
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odaklanmaktadır. Müşteri boyutunda ise öncelikle örgütün ilgili biriminin rekabet 

etmeyi planladığı pazardaki müşteri kitlesi ve ürün sunacağı pazar bölümleri tespit 

edilmekte, daha sonra her örgüt birimi yöneticisi kendi bölümüne uygun müşteriye 

dayalı hedefler belirlemektedir. Belirlenen hedefe ulaşma derecesini ölçmek için de 

müşteri isteklerine cevap verme süresi, ilk başvuruda çözülen müşteri şikayeti, 

müşterilerin firmayı ziyaret sayısı, müşteri sadakati, müşteri kayıpları, yeni müşteri 

sayısı, kurumun tanınırlığı gibi göstergeler kullanılmaktadır. 

Finansal boyutta ve müşteri boyutunda hedeflerin ve ölçütlerin 

belirlenmesinden sonra sıra bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kurum içerisinde 

nelerin yapılabileceğinin belirlendiği iç süreçler boyutuna gelinmektedir. Dolayısı ile 

bu boyutta önceki iki boyuttaki göstergelerle uyumlu olan işlem başına ortalama 

maliyet, ortalama süreç zamanı, araştırma geliştirme harcamaları, işgücü kullanım 

oranı, çalışanların karar alma sürecine katılımı, yer, mekan kullanımı ve kalite 

şikayetleri gibi ölçütler kullanılmalıdır (Walker ve Mcdonald, 2001: 366). 

Son boyut olan öğrenme ve gelişme boyutunda ise örgütün başarısını 

sürdürülebilir kılmak için gerekli hedefler ve performans ölçütleri belirlenmektedir. 

Diğer üç aşama sonuncunda elde edilen veriler örgütün bu boyutta nasıl bir yol 

izlenmesinin gerektiğini de göstermektedir. Öğrenme ve gelişme boyutu potansiyel 

kapasite ile fiili kapasite arasındaki farkı en aza indirmek için yapılması gerekenlerin 

hedef olarak belirlendiği ve bu hedefe uygun ölçütlerin seçildiği boyuttur. Bu boyutta 

kullanılabilecek göstergeler diğer üç boyuttaki göstergelerle uyumlu olan çalışan 

tatmini, çalışan önerileri, devamsızlık, çalışan devir oranı, yeterlilik oranı, liderlik 

gelişimi, iletişim planlaması, eğitim harcamaları, kişisel hedeflerin başarılması, rapor 

edilen kazalar, bölümler arası görev tahsisi, etik değerlerin ihlali gibi göstergelerdir 

(Ho ve Mckay, 2002: 25). 

Performans ölçütlerinin çok fazla sayıda olmaması gerektiği gibi gereğinden az 

sayıda da olmamalıdır. Fazla sayıda performans ölçütünün kullanılması yöneticilerin 

dikkatini dağıtırken, az sayıda performans ölçütünün kullanılması ise gerekli 

genişliği sağlayamayarak yöneticilerin ihtiyaç duyduğu bilgileri verememektedir 

(Kaplan ve Norton, 1999: 40).  Weetman’a göre (2003: 712) her bir boyutta üç ya da 
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dört ölçütün yer alması uygundur. Böylelikle sonuç kartı sayfalık rapor halinde 

yöneticilere sunulabilir. Konulan ölçütlerin niceliği kadar niteliği de önemlidir. 

Belirlenen ölçütler kurumun stratejisi ile ilişkili olmalı, sayı ile ifade edilebiliyor 

olmalı, kolay anlaşılır olmalı, karşılaştırmalara ve kıyaslamalara olanak vermelidir.  

Özetle; sırasıyla örgütün amaçları belirlenmekte, ardından bu amaca ulaşmak 

için hangi stratejilerin izleneceği saptanmaktadır.  Daha sonra dört boyut içinde ayrı 

ayrı hangi amacın seçileceği planlanmakta, perspektiflerin ölçüm kriterleri 

belirlenmekte, DSK´nın nasıl değerlendirileceği ifade edilmekte, elde edilen 

değerlendirme sonuçlardan hareketle hedeflere ulaşmak için hareket planları 

çıkarılmakta ve son olarak sistemin takibi, güncellemesi ve yönetimi 

gerçekleştirilmektedir. Tablo 1 ve Şekil 1’de performans yönetim sisteminin DSK 

planlama geliştirme süreci ile ilgili aşamaları yer almaktadır.  
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Tablo 1: DSK Planlama ve Geliştirme Aşamaları  

Haftalar 1 

        

           

Planlama Aşaması 
                    

Adım 1: Sonuç kartı için hedeflerin belirlenmesi 
                    

Adım 2: Uygun birimin seçilmesi 
                    

Adım 3: Üst yönetimin desteğinin sağlanması 
                    

Adım 4: DSK çalışma ekibinin oluşturulması 
                    

Adım 5: Proje planının oluşturulması 
                    

Adım 6: İletişim planının geliştirilmesi 
                    

Geliştirme Aşaması 
                    

Adım 1: Gerekli materyallerin toplanması ve 

dağıtılması 

                    

Adım 2: Misyon, vizyon ve stratejinin oluşturulması 

veya düzeltilmesi 

                    

Adım 3: Üst yönetimle görüşme                     

Adım 4: Performans ölçütlerinin belirlenmesi                     

Adım 5: Neden-sonuç ilişkisinin tesisi                     

Adım 6: Ölçütler için hedeflerin belirlenmesi                     

Adım 7: DSK’nın sürekli hale getirilmesi                     

 

Kaynak: (Niven, 2002: 64). 
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Şekil 1   : Dengeli Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : (Kaplan ve Norton, 1999: 10) 
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Aşamalarına değinilen performans yönetim sistemi bireysel hedeflerin 

kurumsal hedef ve amaçlarla uyumlaştırılmasını sağlamakla kalmamakta, ayrıca 

kurumun elindeki kaynaklar yoluyla mevcut durum ile ulaşmayı arzuladığı durum 

arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Bu nedenlerden yola çıkarak etkili kullanılan 

kaynaklar ile etkili kullanılamayan kaynaklar tespit edilmektedir. Tam kullanım 

sorunun yaşandığı durumlar ile etkili kullanım sorunun yaşandığı durumların 

tespitinden sonra, teşvik ve eğitim sistemi ile eksik kapasite kullanımını ortadan 

kaldırabilecek diğer stratejilerin belirlenmesi, örgütün geleceği ve başarısı açısından 

büyük öneme sahiptir (Bilgin, 2008: 61). Performans yönetim sistemi sonucu 

uygulanan teşvik sistemi ile etkili kullanılan kaynakların ödüllendirilmesi sağlanarak 

var olan durumun muhafazasına imkan verilmekte, uygulanan eğitim programları 

yoluyla da etkili olmayan kaynakların fiili durumu ile potansiyel durumu arasındaki 

fark en aza indirgenerek kurumsal başarı artırılmaya çalışılmaktadır. 

Yöneticilerce performans yönetim sisteminin işleyişi dört aşama şeklinde 

dizayn edilebilir. Önce eldeki kaynaklarla ulaşılabilecek hedefler belirlenir daha 

sonra ise yönlendirme süreci başlatılır. Ardından performans izleme süreci hayata 

geçirilir. Elde edilen veriler, bir önceki aşamada belirlenen hedeflere uyarlılık 

açısından, performans değerlendirme süreci içerisinde değerlendirilir. 

Değerlendirilen performanslardan hedeflere uyanlar ile uymayanların ödül-ücret 

sistemi, eğitim ve gelişim programları ve kaynak planlama süreci içerisinde 

şekillendirilerek performans yönetim süreci tamamlanmış olur (Barutçugil, 2004: 

127).  

Bu yönetim sisteminde geri bildirimin varlığı yani hem mevcut durumla ilgili 

verilerin ilgili birey ve birimlere aktarılması; hem de bu veriler sonucu planlanan 

stratejilerin uygulama sonuçlarının değerlendirilerek yeni bir veri seti oluşturulması 

ve uygulama sonuçlarının da geri bildirim sistemi ile yeni bir sistemin başlangıcını 

oluşturması söz konusudur. Sürekliliği olan ve denetime işlerlik kazandıran bu geri 

bildirim sistemi performans yönetiminin en önemli özelliğini oluşturmaktadır (Usta, 

2010: 38).  
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Kurumsal amacın tespiti amaçtan sapan durumların tespiti tespit edilen 

aksaklıkların giderilmesine dönük yol haritasının oluşturulması bu amaçla 

uygulanan stratejilerin uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi  güçlendirmeye 

dönük sürecin başlatılması sürece ilişkin uygulama sonuçlarının tespiti ve 

değerlendirmesi ile sürekli bir denetim ve geri bildirim sistemi döngüsü performans 

yönetim sisteminin yol haritasını göstermektedir. Bu stratejik planda dış müşteriler 

sürecin değerlendiricileri olarak sisteme katılmakta yani kurumlarca oluşturulan 

stratejilerin hizmet kalitesini artırıp artırmadığına ilişkin kararın verilmesinde aktif 

rol oynamaktadır (Usta, 2010: 37-40). Böylece kurumla doğrudan ve ya dolaylı ilişki 

içerisinde olan tüm kesimlerin katılımı ile oluşturulan aktif bir politika 

oluşturulmaktadır. Aynı zamanda süreç geri bildirim kanalları ile sürekli değişim, 

gelişim ve yeniliğe odaklı hale gelmektedir. 

Aşamalarına değinilen performans yönetim sisteminin daha iyi anlaşılması 

açısından geri bildirim kanallarına veri sunan ölçüm yöntemlerini araştırmanın 

kapsamını dikkate alarak incelemek büyük önem arz etmektedir. Performans yönetim 

sistemi ile beraber anılan performans ölçüm sisteminin var olan durumun fotoğrafını 

sunması sebebiyle kurumsal hedefe topyekûn varış olasılığını artırıcı yönü 

bulunmaktadır. 

2.5. Performans Ölçümü 

Performans Yönetim Sisteminin işlerlik kazanması, doğru kriterlerle şekil 

almış ölçüm sistemi ile mümkün olmaktadır. Bireysel, birimsel ve kurumsal 

performansın objektif kriterlerle ölçülmesi performans gelişiminin ön koşuludur. 

Elindeki ölçüsü doğru olmayan terziden bedene uygun elbise dikmesi 

beklenemeyeceği gibi yanlış ölçüler üzerine kurulu bir performans yönetim 

sisteminden de başarı beklenemez.  

Performans ölçüm sistemi kurumdaki tüm işleyişle ilgili bilgi toplama süreci 

olarak değerlendirilebilir. Kurumun ürün ve ya hizmeti nasıl, ne kadar maliyetle ve 

ne kalitede ürettiği ile ilgili tüm süreçlerin gözlemlenmesi, elde edilen verilerin 

raporlanması ve sonuçların kaydedilmesini kapsayan çok yönlü bir süreçtir. 
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Kurumun varmak istediği hedef dikkate alınarak yapılan ölçümler yoluyla kurumla 

ilişki içerisinde olan herkesi bilgilendirmeyi de amaçlamaktadır (Çevik vd., 2008: 

70).  

Gerçek ve güvenilir bilginin elde edilmesini sağlayan performans ölçüm 

sistemi kurumun iç ve dış etkililiğinin artırılması çabalarına kaynaklık etmektedir. 

Dolayısı ile performans ölçümü kurumun şuanda hedeflenen başarının neresinde 

olunduğunun fotoğrafıdır. Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasını ve 

buna uygun stratejik planın yapılmasını sağlayan sistematik verilerin oluşum 

sürecidir. Performans ölçüm sistemi aracılığı ile kurumun aksayan yönleri ortaya 

çıkarılmakta ve aksayan yönler sebebiyle yaşanan hizmet veya ürün kalitesi 

düşüklüğü tespit edilmektedir (Altıntaş, 2008: 4). Bu tespit eksikliğin giderilmesi 

için yapılacak olan çalışmaların tetikçisi olarak hizmet ve ürün kalitesini artırma 

hedefi ölçüm aracının seçilmesinde yol gösterici olmaktadır.  

Yapılan tüm iş ve işlemlerin performans ölçüm sistemi ile verisel kaydının 

yapıldığını bilen çalışan ve yöneticiler daha dikkatli olacağından kurumsal hedefe 

varış yolculuğunda dikkatsizlikten kaynaklanan kazalar azalmaktadır. Hesap 

verilebilirlik ilkesinin işlerlik kazanması da hiç kuşkusuz yapılan iş ve işlemlerin 

başarı düzeyinin ölçülmesi ile mümkün olabilmektedir (Erdoğan, 2000: 25-26).  

Performans ölçüm sistemi önceden objektif kriterleri belirlenmiş göstergeler 

vasıtasıyla mal ve hizmet üretim sürecinin raporlanmasını sağlamaktadır. Bu kriterler 

nitel hususlar ile nicel hususları ölçmeye dönük olup hem ekonomik fayda hem de 

sosyal faydanın maksimize edilmesi hedefine varmak için çeşitli ölçüm araçlarını 

kullanmayı gerektirmektedir. Özellikle kamu kesiminde ekonomik kardan ziyade 

sosyal fayda maksimizasyonun ağırlıklı hedef olduğu dikkate alınarak oluşturulan 

ölçüm göstergeleri vasıtasıyla hizmetin üretilmesinden, sunumuna ve hizmet sunumu 

sonucu elde edilen memnuniyet derecesine kadar tüm süreç ölçüm sisteminim 

gözetimi altında yapılacağından, süreç içerisinde yaşanan aksaklıklara anında 

müdahale olanağı doğmaktadır. Bu nedenle yönetimde bilgiye dayalı sistemin 

gelişmesine katkıda bulunan performans ölçüm sistemi kurumsal otokontrolün en 

büyük destekçisi olmaktadır (Usta, 2010: 40-41). 
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Dünyada ilk uygulama örnekleri ABD, İngiltere, Avusturya ve Yeni 

Zelenda’da görülen performans ölçüm sistemi teoride birçok yöntemle 

şekillendirilmiştir. Yukarıda açıklamış olduğumuz DSK yönetimi de bunlardan 

biridir (Cansever, 2002: 57-58).  

Ülkemiz Fransız Kamu Yönetim Sistemi’ni temel almış olduğundan bu 

çalışmada Fransız Yönetim Sistemi Performans Ölçüm Sistemi olan Gimsi 

modelinden bahsetmek gerekmektedir. Bu model performans yönetim sisteminin 

kurumlardaki pratiğine aşağıdaki aşamalar ile ışık tutmaktadır. Gimsi modelinde ilk 

olarak durum analizi yapılmakta yani; kurum genel hatları ile çizilmekte, güçlü ve 

zayıf yanları rekabetçi toplum gerçeği dikkate alınarak belirlenmektedir. (Usta, 2010: 

42-43): 

Kurumun fotoğrafı, içerisinde yer aldığı dış faktörlerin yani dış çevrenin 

etkileri ile netleşmektedir. Kurumun yasalar gereği oluşturulan örgütsel yapısından, 

sunduğu hizmetlere, ilişki içerisinde olduğu kurumlardan uluslararası arenadaki 

benzer kurumlara kadar pek çok faktör kurumsal fotoğrafın çekiminde fotoğrafçıya 

ışık tutmaktadır. Karanlıkta çekilen ya da yetersiz ışıkla çekilen fotoğraftan istenen 

görüntünün alınamayacağı gibi yukarıda özetle bahsedilen faktörleri dikkate almadan 

yapılan bir durum analizi de arzu edilen sonucu sağlamamaktadır. Tüm ayrıntıları ile 

çekilen bir kurumsal fotoğraftan sonra ise yine durum analizi bölümüne gelinmekte 

ve bu bölümde organizasyon içerisinde yer alan mesleki tanımlamalar yapılmakta, 

kritik görev ve projeler belirlenmektedir. Ayrıca bu görev ve projelerin sorumluları 

bu süreç içerisinde belirlenmektedir (DPT, 2006b: 15). 

İkinci aşama ise kurumsal amaçların somutlaştırıldığı ve somutlaştırılan 

amaçlara ne ölçüde varıldığını ölçecek performans tablolarının oluşturulduğu 

aşamadır. Bu aşamada tüm ayrıntılarıyla (zamansal esneklik, ölçülebilirlik, 

gerçeklere uygunluk, risk alınabilirlik ve uzlaşı sağlama ilkelerine uygun) çizilen 

kurumsal hedeflerin stratejiler ve projelerle hayata geçirilme basamakları 

belirlenmektedir. Özetle bu aşamada kurumun vizyonuna uygun misyon 

oluşturularak alt amaçlar belirlenir. Belirlenen amaçlara varmak için atılan adımlar 

ise oluşturulan performans tabloları yoluyla kontrol altında tutularak kurumsal veri 
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iletişim ağına işlerlik kazandırılmaktadır. Performans tablolarında kullanılan çeşitli 

göstergeler yoluyla değişimler izlenmekte amaca varış süreci tüm ayrıntılarıyla 

kaydedilmektedir. Bu tablolar yoluyla yaşanan ve yaşanma ihtimali olan aksaklıklar 

zamanında tespit edilmektedir (Altıntaş, 2008: 5). 

Üçüncü aşama ise elde edilen verilerin bir havuza toplanarak karar verme 

sürecine yönlendirildiği ve bu amaçla bilgi edinme sistemlerinin yoğun olarak 

kullanıldığı aşamadır. Toplanan bilgi karar sürecinde yer alan çalışandan yöneticiye 

tüm kesimlere bilginin elde edilme gerekliliği dikkate alınarak yayılmakta, ardından 

uzlaşı zemininde kararlar alınmakta ve alınan kararlar uygulamaya geçirilmektedir 

(Usta, 2010: 50). 

Bu aşamadan sonra performans değerleme süreci başlamaktadır. Bu aşamada 

kurumun fayda maliyet analizi yapılarak tüm iş, işlem, birey, birim ve kurum bazında 

hedeflenenlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği değerlendirilir. Bu 

değerlendirme neticesinde iç ve dış müşteri prensibi dikkate alınarak kurumsal 

hedeflere ulaşılabilirliği hızlandıracak olan fikir ve öneriler uygulanmaktadır. Tüm 

kesimlerle yapılan istişareler neticesinde yapılması gerekenler planlanırken aslında 

yeni hedeflerle başlayan eksikliklerin giderilmesine dönük alt plan ve projeler 

geliştirilir. Kurum kendini kendi koyduğu göstergelere bağlı kriterlerle 

değerlendirirken benzer görevi yapan kurumları göz önünde bulundurmak 

durumundadır. Belirlenen yeni hedefler aslında yeni bir performans ölçüm sistemi 

dolayısı ile performans yönetim sistemi de başlatmış olmaktadır. Bu sebeple 

performans yönetim sisteminin sürekli ve yinelenen bir sistem olduğunu söylemek 

doğru bir tespittir (Sabuncuoğlu, 2000: 159). 

Performans ölçümü kurumdaki işleyişin fotoğrafını sunarken fotoğrafla ilgili 

yorumu yani durumun analizi boyutunu kapsamamakta, sadece durum analizi 

yapması gereken kişilere veriler sunmaktadır. Dolayısı ile sadece eldeki verilerle 

kurumun hedefine varıp varmadığı kanaatine varmak yanlış olmaktadır. Tam bir 

analiz ise ancak performans ölçüm sistemi sonucu elde edilenlerin değerlendirilmesi 

aşaması olan ve kısaca yukarıda değindiğimiz bölümün tamamlanması yani 

performans değerlendirme aşamasının sonlandırılması ile gerçekleşmektedir.  
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2.6. Performans Yönetim Sisteminin Faydaları 

Performans Yönetim Sistemi tüm kuruma yön veren ve kurumsal yönetimde 

önemli etkileri olan bir süreçtir. Bu sistem yönetimin çalışana uyguladığı bir sistem 

olmayıp tüm kurumun birlikteliği ile var olan ortak bir çabayı gerektirmektedir. Bu 

sebeple yararları da ne sadece yöneticiye ne sadece kuruma ne de sadece çalışana 

olmakta, süreçte yer alan tüm faktörleri topyekûn etkilemektedir. 

Kurumların başı olan yöneticilere astları ile ilgili tüm verileri zamanında ve 

tüm ayrıntılarıyla almasını sağlayan sistem bu yolla yöneticilere astlarının güçlü ve 

zayıf yönlerini öğrenme olanağı sağlamaktadır. Astları ile ilgili net bilgiler edinen 

yönetici eksiklikleri gidermek amacı ile eğitim politikaları üretmektedir. Ayrıca 

kurumda yaşanan sorunlarla ilgili veriler elde eden yönetici bunları ortadan kaldırıcı 

çözüm önerileri üretmektedir. Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi ile 

hazırlanması mümkün olan stratejik planın hazırlanması süreci de hem 

kolaylaşmakta hem de verilerin gerçekliği ile stratejik planın doğruluk payı artmakta 

ve kurumsal hedefe varış kolaylaşmaktadır (Dövencioğlu, 2003: 63). Tüm bu 

yararlar ise kurumsal ve bireysel performansın iyileştirilmesine olanak vermektedir. 

Elinde kurumun fotoğrafı olan yönetici iletişim ağlarını harekete geçirerek istediği 

adrese (hedefe) kolayca varabilmektedir. 

Kurumun personeli de bu süreçte kendini gerçekleştirme imkanı bulmakta; 

ayrıca kurumsal kültürle bütünleşmesi hızlanmaktadır. Performans yönetim 

sisteminin sadece bir objesi olmadığını ve kurumun gelişiminde büyük öneme sahip 

olduğunu anlayan bireyin kuruma bağlılığı ve motivasyonu artmaktadır. Üstün 

kendisinden ne istediğini, ne gibi eksiklikleri olduğunu ve ne yapması gerektiğini 

tam olarak bilen bireyin, kendisi için hazırlanan sürekli gelişim projesi ile birlikte, 

kendine güvenini de artırmaktadır. Eksiklikleri tespit edilen personelin eğitim 

programları ile kariyer gelişimi hızlanmaktadır (Uyarlıgil, 2010: 27). Üstün kendisini 

geliştirme amacında olduğunu anlayan bireyin memnuniyeti artmakta, iç müşteri 

kültürüyle dış müşteriyi de etkileyerek kurumsal imaja önemli katkılar sunmaktadır. 

Yukarıda anlatılanlar ışığında tüm yönleri ile doğru uygulanan bir performans 

yönetim sisteminin hem kurumsal karlılığı arttırdığı hem de tam kullanım sorunu 
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çözdüğü açıkça görülmektedir. Bu yolla hem hizmet kalitesi artmakta hem de var 

olan kurumsal hedefe varmanın yanında, güvenilir verilere dayalı stratejik planla 

yeni hedefler konmaktadır. Sürekli daha iyiye varma hedefi en iyi hizmeti sunmanın 

gerekliliği ile birleşerek çalışanından, takımına yani kurumun en küçük birimine 

varıncaya kadar toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği kolaylaştırmaktadır. 

Sürekli değişerek gelişen dünyaya uyum sağlamak zorunda olan kurumlar 

eksikliklerini bu sistem ile belirleyerek değişimin gerisinde kalma tehlikesinden 

kurtulmaktadır (Dövencioğlu, 2003: 63). 

Eldeki bütçe ile hizmetin en iyisini yapmaya odaklanan kurumlar sürekli 

iletişim ağına dayanan geri bildirim sistemi ile verimliliği artırırken aynı zamanda 

uyguladıkları eğitim sistemleri ile elde ettikleri kalifiye personelle yeni hedefler 

koyabilmektedir. Bu hedeflere varmak için kullanılan ana yöntem; var olan 

kaynakların tespitini, tespit edilen kaynakların geliştirilmesini, bu gelişim sürecine 

tüm çalışanların aktif katılımını ve kuruma bağlılık kültürünün kurum için önemli 

olma hissi ile artırılmasını içerisinde barındıran performans yönetim sistemidir 

(Bulut, 2002: 85).  

3. KARİYER YÖNETİMİ 

Kariyer yönetimine dair yapılan çalışmalar incelendiği zaman görülecektir ki 

kariyer yönetimi ve kariyer geliştirme neredeyse çoğu kaynakta bireysel bir çaba 

olarak gösterilmiştir. Oysa kariyerin geliştirilmesi, planlanması ve yönetilmesi 

bireysel bir çaba olduğu kadar kurumsal bir etkililiktir. Dolayısı ile birey için olduğu 

kadar kurum için de vazgeçilmez olan kariyer geliştirme sadece bireyin çabasına 

bırakılamaz. Bu sebeple çalışmada kariyerin geliştirilmesi, planlanması ve yönetimi 

hem bireysel hem de kurumsal açıdan ele alınmıştır. 

3.1. Kariyer Kavramı ve Bileşenleri  

Kariyer yönetim sistemi konusunun tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle 

bu sisteme ilişkin kavramların tanımlanması ve tanımı oluşturan bileşenlerin 

incelenmesi gerekmektedir. 
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3.1.1. Kariyer Kavramının Tanımı 

Türkçeye Fransızca ‘carriere’ sözcüğünden geçen, 1970’li yıllarda ele 

alınmaya başlayan kariyer kavramı, son zamanlarda çalışma yaşamında en sık 

kullanılan kavramlardan birisi haline gelmiştir. Fransızcada ‘ulaşılması ve 

ilerlenmesi istenen mesleki bir pozisyon, izlenen yol, elde edilmek istenen sonuç’ 

gibi anlamlarda da kullanılabilmektedir (Şimşek vd, 2004:10).  

Kariyer; bireyin iş yaşamı boyunca izlemesi gereken bir dizi “faaliyet yolu” 

veya kişinin yaşam süreci içinde çalıştığı pozisyonların tümü olarak 

nitelendirilebilmektedir. Bir diğer deyişle kariyer insanın çalışma hayatı boyunca, 

herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve yetenek 

kazanması, yani tecrübe edinmesi anlamında kullanılabilmektedir. Bu bağlamda 

kariyer, bireyin çalışma hayatı ile özel yaşamında başarı elde etmek amacıyla çaba 

sarf ettiği toplam alandır denilebilir.  Dolayısı ile kariyer, kişinin çalışma hayatında 

işe ilişkin tecrübelerini, eserlerini ve hiyerarşik pozisyonunu yansıtan bir ayna 

anlamında kullanılabilmektedir (Ersen, 1996: 112). Bu tarz bir tanımlamada 

unutulmaması gereken en önemli husus kariyerin sadece dikey anlamda yukarı 

tırmanma olmadığıdır. Kariyer aynı zamanda yatay olarak kişinin hoşnut olabileceği 

çalışma alanlarına yönelmesini de kapsamaktadır. 

Bireyler iş hayatı boyunca geldikleri her pozisyonda farklı deneyimler 

biriktirip elde ettikleri bu tecrübelerle yeni beceriler geliştirip daha üst pozisyona 

geçmenin yollarını ararlar. Çünkü geçilen her pozisyon bireye para, statü, prestij, 

güç, sorumluluk ve/veya başarılı olma hazzı vaat etmekte ve bireyin daha iyiye 

ulaşma arzusu yaşamı boyunca devam edeceğinden kariyer süreci de yaşam boyu 

devam etmektedir (Gök, 2006: 44). Kariyer kavramı daha kapsamlı bir ifade ile şu 

şekilde de tanımlanabilir: Kişinin yaşamı boyunca edindiği işe ilişkin deneyim ve 

faaliyetler ile ilgili olarak algıladığı tutum ve davranışlar dizisidir. 

Kariyer kavramında tanımlar ne kadar farklı olursa olsun, kariyer kavramının 

içeriğinin yanlış anlaşılmasını önlemek amacıyla aşağıdaki hususların dikkate 

alınmasında fayda vardır (Erdoğmuş, 2003: 10):   
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 Kariyer kavramı yalnızca yüksek statüdeki ya da hızlı ilerleme olanakları 

bulunan işleri yapan kişilerle ilgili değildir. Esnek bir anlam taşımaktadır. 

Organizasyondaki yöneticilerin kariyerinin varlığı kadar bir sekreterin de 

kariyeri olduğu unutulmamalıdır.  

 Kariyer kavramı sadece dikey hareketlerle ilgilenmez. Yani örgütteki 

hiyerarşik yükselmenin yanında yatay olarak şu anda yaptıkları işten 

memnun olan, yükselmek istemeyen personeli de kapsayabilir. 

 Kariyer kavramı, bir örgütte işe alma ve/veya alınma ile aynı anlama 

gelmez. Birden fazla faaliyet ve birden fazla örgüt ile de ilgili olabilir. 

 Kariyer kavramı hem örgütün birey üzerindeki etkilerini, hem de bireyin 

kendi iş yaşamını planlaması ve denetiminde söz sahibi olmasını da ifade 

eder. 

 Kariyer beklentileri, farklı yaşlarda olan çalışanlar için farklı anlamlar 

ifade edebilir. Mesela 25 yaşındaki insanların kariyer beklentileri ile 45 

yaşındaki insanların kariyer beklentileri farklıdır. Çünkü ihtiyaçları aynı 

değildir. Burada vurgulanması gereken diğer bir nokta ise; kariyer 

kavramı ile bireyin başarı veya başarısızlıklarının ya da işyerinde 

göstereceği ilerlemenin hızlı veya yavaş olmasının kastedilmediğidir. 

Başarı kavramının göreceli bir kavram olması her bireyin başarı ya da 

başarısızlığının birbiriyle karşılaştırılmamasını da gerektirmektedir. 

Çünkü her birey birbirinden farklı beceri ve özelliklere sahiptir.  

Yukarıda yapılan açıklamalardan sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Kariyer 

üzerine oluşturulan yeni anlayış kariyeri çok yönlü kariyer tanımı ile açıklamaktadır. 

Çok yönlü kariyer; şu iki faktöre göre değişen kariyer olarak tanımlanır (Genç, 2005: 

258): 

 Kişinin kabiliyetleri ve ilgilerindeki değişmeler, 

 İş ortamındaki değişmeler ve değerlendirmeler. 

Çok yönlü kariyer anlayışında ilerleme yataydır, geleneksel yükselme 

anlayışının aksine (dikey hareketlilik) bireylerin rekabet alanının, iş ve diğer 

çalışanlarla bağlantılarının genişletilmesi esastır. Çok yönlü kariyerde hedef 
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öğrenme, psikolojik başarı ve kişisel gelişimdir. Geleneksel kariyer anlayışında ise 

hedef ilerleme, başarı, başkalarının gözünde saygı görmek ve güçtür (Şimşek vd, 

2004: 14). 

Çok yönlü kariyer anlayışında bireyler bir örgütte yalnızca yukarıya doğru 

yükselen veya tek bir konuda uzmanlaşan kişiler ya da çeşitli alanlarda kişisel 

gelişim odaklı, hazır bilgiyi kullanan personeller değil, bilgiyi kendisi araştırıp bulan 

ve tüm bunların sonucunda psikolojik tatmine ulaşan bireyler konumuna gelmiştir 

(Ereş, 2006: 32-33). 

Tüm bu tanımlamalar, kişilerin hem iş hayatında hem de sosyal hayatında 

belirledikleri hedeflere ulaşma süreçlerinin ve bu süreçte uyguladıkları programlarla 

gelen deneyimlerin kariyerin yapılanması açısından büyük önem taşıdığı gerçeğini 

açıkça ortaya koymaktadır. Tanımlamalar yapılırken unutulmaması gereken en 

önemli husus bireyin kendisi yanında, örgütlerin de bireyin kariyerinde etkisi olması 

nedeniyle, kariyer seçiminin büyük ölçüde birey tarafından yapılmasına rağmen 

örgütler ve diğer dış faktörlerin de kariyer kararlarında önemli etkisi olduğu 

hususudur. Nitekim ‘Örgütün başarısı için insan nasıl motive edilmelidir?’ sorusu 

bugün oldukça sık sorulmaktadır. Böyle bir soruya verilebilecek en geçerli cevap 

şüphesiz karşılanan beklentilerdir. Bir başka deyişle genellikle örgütteki insanın, 

maddi çıkar karşılığı olarak örgütün amaçlarına hizmet ettiği kabul edilmektedir. 

Ancak maddi çıkar karşılığında örgütün amaçlarına hizmet edeceği düşünülen 

bireyin, aynı zamanda kendi kariyer hedeflerine varmayı düşündüğü de su götürmez 

bir gerçektir. Birey bir yandan örgütün amaçlarına ulaşmak için bir çaba içerisinde 

olduğu gibi diğer yandan örgütte yükselmek de istemektedir. Yükselme isteğinin 

içinde elbette ki maddi çıkar beklentisi de bulunabilir (Sabuncuoğlu, 2005: 148). 

Ancak yükselme arzusu bulunan bireyin maddi çıkarın ötesinde kendini 

gerçekleştirme duygusu gereği kariyer sahibi olma arzusu da özellikle günümüzde 

etkili bir güdülenme aracı olarak kendini göstermektedir. Tüm bu etkenler kariyer 

kavramına örgütsel bakış açısının geliştirilmesi gerektiğini kanıtlar niteliktedir. 

Dolayısı ile kariyer hem bireysel hem de örgütsel parçalar içeren karmaşık bir 

pazzeldir. Yani bir kişinin kariyeri, sadece onun sahip olduğu işleri değil, işyerinde 

kendisine verilen iş rolüne ilişkin beklentilerini, amaçlarını, duygu ve arzularını, 
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sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenek düzeyini de dikkate almayı gerektiren bir 

olgudur. Tüm bu değerlendirmeler ışığında kariyer, bireysel ve örgütsel hedeflerle 

doğrudan bağlantılı, bireyin hayatı boyunca tecrübe edeceği işleri ve bu işlerle ilgili 

tüm süreçleri kapsayan komplike bir olgudur (Aytaç, 1997: 20). 

 Bu bağlamda kariyer, kişilerin çalıştıkları iş alanlarında, işin gerektirdiği bilgi, 

yetenek, tecrübe, davranışlar ve terfi koşullarına göre ilerleme kat etmek suretiyle 

yükselmeleri sonucu ulaştıkları noktaları ifade etmek için kullanılmaktadır 

(Kalkandelen, 1972: 112). Özet olarak, kariyer insanların hayatı boyunca yer aldığı 

mevkiler ve yaptığı işleri, bulunduğu konumla ilgili tutum ve davranışları içeren 

kapsamlı bir süreçtir. 

Hangi tanım kullanılırsa kullanılsın kariyer, çalışan kişiye psiko-sosyal yönden 

tatmin sağlayan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kariyer sürecine uygun 

ilerleme sağlayan kişiler, her adımda çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığını bilmekte ve 

bunun sonucunda bulundukları topluma katma değer üreten kişiler olmaktadırlar. 

3.1.2. Kariyer Planlama Süreci 

Yüksek performanslı organizasyon modelinin yakalanması ancak ve ancak 

sağlıklı planlamalar ile mümkün olmaktadır. Örgütler ellerindeki tüm kaynakları en 

iyi şekilde kullanmak için öncelikle durum analizi yapmakta; daha sonra ise analiz 

sonucu elde ettiği veriler ışığında planlama sürecine başlamaktadır. Aynı durum iyi 

bir yaşam standardına sahip olmak isteyen bireyler için de geçerlidir. Örgüt 

çalışanları da bilgi, yetenek ve tecrübeleri ile enerji ve zamanlarını en iyi şeklide 

kullanmak için öncelikle durum analizi yapmakta, güçlü ve zayıf yönlerini 

belirlemekte, daha sonra bu veriler ışığında varmak istediği hedefe ulaşabilmek için 

stratejiler geliştirmektedir. Kısaca hem bireysel hem de örgütsel boyutu olan kariyer 

planlaması zaman, enerji, para, tecrübe yani kaynak israfının önüne geçilmesi için 

son derece önemli bir rol üslenmektedir. 
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3.1.2.1. Kariyer Planlama Kavramı  

Kariyer planlaması, bir personelin, sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve 

güdüleri doğrultusunda kariyer hedeflerine ulaşacak yolun tespit edilerek, çalışmakta 

olduğu örgüt içindeki ilerleyişinin ya da yükselmenin planlanmasıdır (Sabuncuoğlu, 

2000: 70). Kariyer planlaması, bireyin, sahip olduğu fırsatlar ve sınırlılıklar ile 

yaptığı seçimler ve bunların sonuçlarının farkında olarak kariyer hedefleri belirlemek 

ve belli kariyer hedeflerine ulaştıracak iş, eğitim ve gelişim programlarını planlamayı 

içeren bir süreçtir.  

Kariyer planlamasında kurumun hedefleri ile kişinin kendi bireysel hedefleri 

arasında esgüdüm sağlanması, personelin yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmesi 

için mevcut yeteneklerin geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği düşünülen 

pozisyonlar için gerekli becerilerin kazandırılması esastır. Bu sebeple yetişmiş ve 

nitelikli personele olan ihtiyaç arttıkça organizasyonlar kendi eğitim programlarını 

geliştirerek organizasyon bünyesinde meslek içi eğitim programları hazırlamaya 

başlamışlardır (Argon ve Eren, 2004: 251). Personelini tanıyan ve onun yeteneklerini 

bilen örgütler gelecekte varmak istedikleri nokta ile bugünkü durumu arasındaki 

farkı tespit ederek bu farkı kapatabilmek için gerekli insan kaynakları politikalarını 

da belirlemektedirler. Bu değerlendirmeler sonucunda örgütler; yetiştirilmesi 

gerekenleri, terfi ettirilmesi gerekenleri ve eğitime tabi tutulacakları da belirlerler. Bu 

tespitler kariyer planlamasının ana haritasını oluşturmaktadır.  

Kariyer yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalar kariyer planlamanın psikolojik 

danışmanlık süreci, ya da işini “iyi yapma” ölçütü veya meslek seçimi ile 

sınırlandırılamayacak kadar geniş bir süreci içerdiğini kanıtlamıştır. Çünkü kariyer 

planlaması, bireyin kariyer amaçlarını ve bireyin bu amaçları başarması için gereken 

araçların belirlenmesini içeren karmaşık bir süreçtir (Can, 1999: 332). Ayrıca 

bununla da sınırlı kalmayan kariyer planlaması kariyer yönetiminin bir bileşenidir ve 

kariyer hedefleri ile örgütsel olanakların uzlaştırılmasını da içermektedir. 

Kariyer planlama sürecinde örgüt ve birey eşit yükler yüklenmiş takım arkadaşı 

gibidir. Bu uzun yolculukta birey şoför gibi görünse de örgüttün gösterdiği yön ve 

kurallar yolculuğun istikametini belirlemektedir. Bireyin kariyer bilgileri, örgüt koşul 
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ve olanakları gibi konularda bilgilendirilmesi örgüt tarafından sağlanarak kariyer 

planlama basamaklarında ilerleme sağlanabilmektedir. Bunun yanında örgüt kariyer 

planlaması yoluyla; çalışanının eğitim ihtiyacını belirleme, iş başarısını 

değerlendirme; iş doyumunu ve işe bağlılığını arttırma, yükselmeleri için onları 

geliştirme ve yeni alanlara girmeleri yolunda teşvik etme imkânına da sahip 

olmaktadır. Çalışanlar da kariyer planlaması yolu ile mevcut bilgi ve becerilerini 

kontrol edip, ilgi alanlarını ve yeteneklerini değerlendirerek oto kontrol sistemine 

sahip olmaktadır (Özgen, 2002: 15). 

Bireyin çalışma hayatı açısından kariyer planlaması; bireyin işe başlangıç 

dönemi ile başlayıp, sorumluluk alacak nitelikte yeterli deneyimin kazanılması, 

çalışma arkadaşlarının yönlendirilmeye başlanması, sorumlulukların artırılması, orta 

yaş krizlerinin yaşanması ve emeklilik sürecine hazırlanılması safhalarını içerisine 

alan yani bütün iş hayatını kapsayan ve etkileyen bir planlama işlemidir. Bir başka 

ifadeyle kariyer planlama, bireyin tüm mesleki hayatının sistematize edilme sürecidir 

(Demirkan, 2000: 18). 

3.1.2.2. Kariyer Planlamanın Önemi ve Amaçları 

Kariyer planlaması birey ve örgüt açısından hayati öneme sahiptir. İş hayatı ve 

sosyal hayatta elde edilecek başarı veya başarısızlık sonucunda birey kendi kariyer 

yaşamıyla ilgili tahminlerde bulunmakta, kariyer hedeflerini oluşturmakta, aynı 

zamanda hayatına şekil vermektedir. Tüm bunlar ise çalışanın iş tatminini 

belirleyerek organizasyonun hedefine varıp varamayacağı bilinmezini tahmin 

edilebilir kılacaktır. Gelişimin destekçisi olmak isteyen örgütler kariyer planlaması 

yolu ile çalışanın geleceğe dair belirsizliklerini gidererek onun motivasyonu artırmak 

isterler (Sabuncuoğlu, 2005: 70). 

Bu durum bireyin kendini gerçekleştirme ihtiyacının tatminidir. İhtiyacı 

karşılanan çalışanlar sağlıklı bireyler olarak gelişip ilerledikçe kariyerini geliştirmek 

ve daha da yükselmek istemektedir. Bilgi, yetenek ve tecrübe gücünü artıran bireyler 

lokomotif misali çalıştığı örgütü de hedefine varması için daha ileri noktalara 
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taşımaktadır. Birey açısından ortaya çıkan bu  sağlıklı gelişme aslında yüksek 

performanslı organizasyon hayalinin gerçeğe dönüşmesidir.  

Organizasyon ve çalışan için büyük öneme sahip olan kariyer planlaması; 

bireylerin kendi kariyer başarılarını sağlamayı, insan kaynaklarının etkili 

kullanımını, personelin zaman kaybetmeden gelişimini, iyi bir eğitim ve kariyer 

olanağının sonucu olarak iş başarımının yükselmesini ve iş güvenliğinin sağlamasını 

amaç edinmektedir. Elbette kariyer planlaması yapmak başarının garantisi değildir 

(Ereş, 2006: 80). Ancak kariyer planlaması olmadan ortaya çıkan kariyer fırsatları 

için bireylerin ihtiyaç duyulan kadrolara yerleştirilmesi çok zaman alacağı gibi, bu 

kadrolarda verilecek eğitimin planlanmamış olması sebebiyle de kurumsal başarının 

azalması durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durum ise insan kaynakları 

yönetiminde etkisizliği beraberinde getirmektedir. Bu sebeple tüm örgütler için 

kariyer planlaması mutlak suretle gereklidir. 

Kariyer planlamasının hem bireye hem de örgüte sağladığı faydaları dikkate 

alınınca örgüt ve birey açısından önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Kariyer planlaması 

yoluyla bireylere örgüt içinden terfi etme imkanı oluşturulduğundan çalışanlara 

yükselme fırsatı sunulur. Daha iyi bir pozisyon elde etme olanağı ile daha çok para 

kazanma imkanı ve artan sorumluluğun verdiği kendine güven duygusu da 

verimliliği artırma yeteneğini kazandırır (Geylan, 2004: 50). 

Bu yolla personelin kişisel gelişim süreci hızla tamamlanacağı gibi elde edilen 

motivasyon ile de örgütte, personelin işine dört elle sarılmasının meyvesi olan, büyük 

bir sinerji oluşur. Ayrıca çalışanların spesifik konularda kariyer hedeflerini 

belirleyerek potansiyel yeteneklerini harekete geçirmelerinin de önü açılmış olur. 

Unutulmamalıdır ki çalışanda doyuma ulaşan psikososyal ihtiyaçlar organizasyon 

başarısının anahtarıdır. 

Tam anlamı ile tasarlanabilen bir kariyer planlaması, çalışanın kariyeriyle ilgili 

geleceğe yönelik planlar yapan yani personeline önem veren şirketin varlığını 

hisseden bireyler, işten ayrılmayı düşünmeyeceklerinden istikrarlı bir kariyer 

hayatına sahip olmaktadırlar. Ayrıca çalışanın hakkını alacağı bir sistemin varlığına 

işaret eden kariyer planlaması sebebiyle tüm personel kendini geliştirmek için daha 
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fazla çaba harcayacağından mesleki hedeflerine varması daha olasıdır. Bu durum 

personelin potansiyelini artıracağı gibi gelişmeyi de hızlandırmaktadır (Anafarta, 

2001: 5). 

Kariyer planlaması, personelin haiz olduğu nitelikleri esas alan, objektif 

değerlendirmeye dayalı bir sistem olduğundan terfi, transfer ve performans 

değerlendirme gibi önemli meselelerde herkes tarafından bilinen net ölçülerin 

belirlenmesine ve bu bağlamda şeffaflığın sağlanmasına ciddi katkılar sunmaktadır. 

Şeffaflık ise örgütün bütün pozisyonlarında yer alan çalışanlarının, organizasyonun 

amaçlarıyla uyumlu hareket etmesini, hedef birlikteliğini sağlamaktadır (Bingöl, 

2006: 248).  Tüm bu gelişmeler ise örgütsel etkililiği artırmaktadır. Etkililiği artan 

örgütte personelle örgüt arasında oluşan bağ sayesinde örgüte bağlılık düzeyi artma 

eğilimi göstermektedir. Böylece örgüte çok yüksek maliyeti olan personel devir hızı 

düşmektedir. Ayrıca suya atılan taşın yaydığı dalgalar misali, etkisi yayılan gelişmiş 

kariyer planlaması örgütün maaş, terfi, işten çıkarma ve transfer gibi tüm 

sistemlerinde de adil bir yapı ve kurallar dizinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.  

Tüm bu olumlu yanlarına rağmen kariyer planlamasının olumsuz etkilerinin 

olduğundan da kısaca bahsetmek gerekir. İyi uygulanmayan, sadece kağıt üzerinde 

kalan bir kariyer planlaması örgütün iş gücü gereksinimini attırmakta; ayrıca kariyer 

planlaması için gereksiz danışman kullanımı ve etkili olmayan hizmet içi eğitim 

sebebi ile de harcamalar artmakta ve bu yolla artan maliyetler bütçede ağır bir yük 

teşkil ederek organizasyonun rekabet edebilirliğini azaltmaktadır. 

3.1.2.3. Kariyer Planlama Aşamaları 

Kariyer planlama tamamen sistematik olarak yürütülmesi gereken bir 

faaliyetler dizisidir. Kariyer planlamasında başarıya ulaşmak için hedeflerin açık ve 

tam olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. Hedeflere ulaşmak için de kısa ve uzun 

süreli stratejik aşamaları olan planlamaya ihtiyaç vardır. Kariyer planlama süreci iki 

aşamalı bir sistemden oluşmaktadır. Bu iki aşama örgütsel ve bireysel kariyer 

planlamasıdır.  Örgütlerin başarıya ulaşması için kariyer planlamasında hem bireysel 

hem de örgütsel kariyer planlamasına gereken özen gösterilmek zorundadır. İki 
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parçadan herhangi birinde yaşanacak olan  aksaklık sistemin tamamını 

etkileyebilmektedir (Uyargil vd., 2010: 18). Dolayısı ile bireysel kariyer planlaması 

ile örgütsel kariyer planlaması arasında vazgeçilemez ilişkinin doğal sonucu olarak 

tüm organizasyonlar birbirini destekleyen kariyer planlama sürecini tam anlamı ile 

yönetebilmelidir. Bu aşamaların doğru yönetimi için aşamaların bağlı olduğu 

süreçlerin iyi bilinmesi ve iki safhanın da iyi analiz edilmesi şarttır. 

3.1.2.3.1. Bireysel Kariyer Planlama Aşamaları 

Hızla değişen insan kaynakları dünyasında bireylerin iş yaşamında ilerleme 

imkanına sahip olabilmeleri için kariyer planlama süreçlerinde örgütlerin olduğu 

kadar bireylerin de ciddi sorumluluklar almaları gerekmektedir. Birey merkezli 

kariyer planlamada bireylerin kariyerlerinin planlaması, bu planların eğitim, öğretim 

ve iş tecrübeleri yoluyla yerine getirilmesi ve yürütülmesi büyük öneme sahiptir 

(Anafarta, 2001: 8). Bireysel kariyer planlama, bireyin mevcut bilgi birikimini, 

yeteneklerini, ilgi alanlarını ve içinde bulunduğu ortamı da dikkate alarak, iş yaşamı 

ile ilgili amaçlar belirlemesi ve bu amaçlara ulaşmasına yardımcı olacak faaliyetleri 

önceden düzenlemesi olarak tanımlanabilir. 

Kariyerini geliştirmekten sorumlu olan örgüt içerisindeki her birey, etkili bir 

şekilde bu sorumluluğunu yerine getirebilmek için ilk olarak güçlü ve zayıf yanlarını 

belirlemeli, ilgilerini, amaç ve beklentilerini dikkatli bir şekilde analiz etmelidir. 

Dolayısı ile kariyer planlamanın etkililiği, bireyin kendisini iyi tanımasına ve güçlü 

bir şekilde tamamlanmış çekirdek kişiliğe bağlıdır. Bu planlama ile birey, kendi 

becerilerini ve ilgi alanlarını değerlendirir, potansiyel kariyer imkanlarını düşünür, 

kariyer amaçlarını belirler ve geliştirme faaliyetlerini sıralar. Yani bireysel kariyer 

planlaması kendi kendini değerlendirmeyle başlayan, daha sonra açık amaçların 

oluşturulduğu ve bu hedeflere ulaşmak için neler yapılacağının belirlendiği sistemsel 

bir bütündür (Barutçugil, 2004: 321).  

Bireysel kariyer planlamanın ilk aşaması bireyin kendini tanıması olarak 

nitelendirilebilecek bir safha ile başlar. Birey önce kendini anlamaya ve kendisi için 

neyin önemli olduğuna, kendisi için hangi yeteneklerin geliştirilebilir nitelikte 
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olduğuna karar vermelidir. Birey bu safhada bazen tüm tanıdıklarının bilgisine ve 

kendisini daha iyi tahlil etmesini sağlayacak tüm verilere de başvurur. Bilgisine 

başvurulacak kişi ve kaynakların objektif niteliklere haiz olması bu aşamanın en 

önemli gereğidir (Uğur, 2003: 246). Bu hususta örgüt tarafından tutulan veriler ve 

performans değerleme sonucu elde edilen bilgiler kariyer planı yapan kişinin en 

önemli yardımcısıdır. Bu aşamada sağlıklı ve objektif değerlendirmeler yapabilen 

birey, kariyerini hangi alanda geliştirmek istediğini doğru bir biçimde tespit etme 

imkanına sahip olmaktadır. 

Kendini değerlendiren birey daha sonra örgüt içi ve dışı meslek araştırması 

yaparak karşı karşıya olduğu fırsatları belirlemektedir. Bu aşama, kişinin meslekler, 

örgütler, işler ve çevresi hakkında bilgi toplamasını içermektedir. Çeşitli meslekler 

hakkında bilginin toplandığı bu safhada, ilgi duyulan mesleklerde çalışan kişilerle 

yapılan görüşmeler, örgütlerin üniversitelerdeki tanıtımları, kariyer merkezleri vb. 

bilgi toplama aracı olarak kullanılmaktadır.  Mesleklerin gerektirdiği yetenek ve 

özellikler ile kişinin sahip olduğu nitelikler bu safhada karşılaştırılmaktadır. Bu 

bilgilendirme safhasında mesleklerin gelecekleri de mutlaka dikkate alınmalıdır. Elde 

edilen veriler ışığında birey karşı karşıya olduğu fırsatlardan hangisini seçeceğine 

ilişkin karar aşamasına gelir. Bu aşamada unutulmaması gereken en önemli 

noktalardan biri de değişen koşullarla mesleklerin dolayısı ile fırsatların da 

değişeceği hususudur (Eryiğit, 2000: 110-111). Bu sebeple birey ve örgütler sürekli 

değişimi takip etmeli ve değişime uygun hareket etmelidir. 

İkinci aşamadan sonra, bireysel seçime dönük hedefler belirlenmektedir. 

Çalışanların varmayı arzuladıkları hedefleri ortaya koymaları ve kendi değer 

kümeleriyle uyum sağlayacak biçimde şekillendirmeleri büyük önem arz etmektedir. 

Hedef belirleme, bireyin gelecekteki amaçlarını planlamaya ve buna dönük adımlar 

atmasına yardım eder. Bireysel farklılıklara bağlı olarak hedefler de farklılık arz 

etmektedir. Ancak unutulmaması gereken, bireyin değer ve ilgileri zaman içerisinde 

değişeceği gibi kendine uygun yeni iş alanları da zaman içerisinde değişebilmektedir. 

Kariyer planının zamanla değişmesi bireyin istikrarsız hareket ettiği anlamına 

gelmez. Zamanla değişen ilgiler, değişik kariyer kararlarının verilmesine yol 
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açabilmektedir. Mesleklerin sahip olduğu maaş, statü ve prestijin değişmesi de planın 

değişmesini zorunlu kılabilmektedir (Özsalmanlı, 2000: 115). 

Üç aşamanın sonunda elde edilen verilerle dördüncü aşama olan hedefe 

varmaya dönük eylem planının oluşturulması aşamasına geçilmektedir. Artık birey 

planladığı kariyer kararını uygulamaya dönük adımlar atabilmektedir. Bireyin verdiği 

karar doğrultusunda atacağı adımlarda ilk olarak yapması gereken hedefe varması 

için gereken niteliklere haiz olmak adına eksiklikleri tamamlamaktır.  Hedeflere 

ulaşmaya çalışırken gerekli niteliklerle ilgili, insan kaynakları uzmanının 

tecrübelerinden faydalanmak da gerekmektedir (Seyyar ve Öz,  2007: 234). Yani 

bireye organizasyonca sunulan imkanlar; bu hususu dikkate alarak şekillendirilmiş 

olmalı, insan kaynakları birimleri enformasyonun ve motive edici unsurların bireyi 

harekete geçirici olmasına dikkat etmelidir.  

Bu aşama kariyer planlamasının somutlaşan adımlarla süslendiği en önemli 

safhadır. Bu safhada atılan adımlar sonrası elde edilen bilgiler, hedefe varma 

noktasında uygulanan planın başarısını ölçen geri bildirimleri de içermelidir. Bu geri 

bildirimler planlamanın yeninden organizesine de olanak vermektedir. Tüm geri 

bildirimler yeni kariyer planlarının oluşturulmasına veya planların revizesine imkan 

tanımalıdır. Bu durumda sürekli değişim ve gelişimin habercisi olmaktadır. Özetle, 

hedefin şekillenmesi ve gerekli adımların tespiti ile harekete geçilerek hayallerin 

hedef haline geldiği aşamalar dizisi bireyin kariyer planlamasını oluşturmaktadır 

(Gürüz ve Özdemir, 2004: 29). 

3.1.2.3.2. Örgütsel Kariyer Planlama Aşamaları 

Örgütsel kariyer planlaması çalışanların ihtiyaçları ile örgütün ihtiyaçları 

arasında uyumun sağlanması amacı ile oluşturulan bireysel kariyer planlamada elde 

edilmek istenen başarının temel anahtarıdır. İnsan kaynakları politikası olarak 

değerlendirildiğinde kariyer planlama, örgütün; çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda 

oluşturduğu ve bu yolla iş tatminini ile verimliliği yükseltmeyi hedeflediği geleceğe 

dönük planlı faaliyetlerin tamamıdır (Öner, 2001: 141).  
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Yönetim, bireye kariyerini planlaması ve hedeflerine varabilecek ortamın 

oluşturulması açısından örgütsel kariyer planlamasını yaparken, bireysel kariyer 

planlama sürecine yön ve yol göstermektedir. Bireysel ve örgütsel hedef 

birlikteliğinin ve bütünsel başarının sağlanması için örgütsel kariyer planlaması 

yapılırken geçilecek safhaların iyi analiz edilmesi gereklidir. 

Örgütsel kariyer planlama sürecinde, organizasyondaki her pozisyon, birey ve 

her birim hedefe varma noktasındaki önemine göre analiz edilirken bazı hususlar 

öncelikle dikkate alınmalıdır. Kariyer planlamasına etki eden tüm faktörleri dikkate 

alan örgüt yöneticileri bireysel kariyer planlamasının örgütsel hedeflere hizmet 

etmesini sağlayan motivasyonu mutlak suretle sağlamalıdır (Ereş, 2006: 89). Kariyer 

planlaması ile ilgili danışmanlık hizmetlerini kuran örgüt kararsızlık ve umutsuzluk 

içerisinde olan bireylere yol gösterici olmanın önemiyle etkili rehberlik hizmetine 

ağırlık vermelidir. Bu sistem yoluyla; gelecekteki örgütsel çalışan gereksinimlerinin 

belirlenmesi, kariyer basamaklarının planlanması, bireysel potansiyel ve eğitim 

gereksiniminin değerlendirilmesi, örgütsel gelişim fırsatları ile kişisel yetenek ve 

isteklerin karşılaştırılması, kariyer sisteminin koordinasyonu, denetlenmesi, 

incelenmesi ve gözetimi sağlanmaktadır. 

İyi bir örgütsel kariyer planlama için takip edilmesi gereken aşamalar örgütte 

bulunan tüm pozisyonların belirlenmesi ve bu pozisyonlar için gerekli niteliklerin 

teşhisi ile başlar. Teşhis aşamasında iş analizleri yapılır, iş spesifikasyonları ile iş 

tanımlarını netleştirilir ve görev tanımları ortaya çıkarılarak bu pozisyonlar için 

gerekli olan bilgi ve yetenek düzeyleri saptanır. İş analizleri ve iş tatminleri yoluyla 

örgütsel organizasyon şeması oluşturulur (Uyargil vd., 2010: 254).  

Örgüt üst yönetimi örgütsel şemanın oluşturulmasından sonra örgütteki 

potansiyel kariyer geliştirme talebi içinde bulunan personeli tespit eder. Çalışanların 

yetkililiklerinin ve eğilimlerinin belirlenmesi yoluyla eldeki kaynakların etkili 

kullanımı yoluna gidilir. İnsan kaynakları yönetimi çalışmalarının da en önemli 

kısmını oluşturan bu belirleme sonucunda, bireylerin mesleki gelişme ihtiyaçları da 

tespit edilmektedir. Örgüt personele verilen eğitimler sırasında ve iş sürecinde 

anketler düzenleyerek bireysel hedef ve nitelikleri belirler. Elde edilen verilere göre 
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kişilerin makul ihtiyaçlarının temini yoluyla personel teşvik edilir (Bayrak ve İrmiş, 

2001: 180).  Çalışanların kariyer haritalarının ortaya çıkarılması ve örgüt içi kariyer 

danışmanlık sisteminin kurulması yoluyla kariyer planlamasının en önemli gereği de 

sağlanmış olmaktadır. Görev tanımları ve görev gerekleri belirlenen örgütte 

nitelikleri bu görev tanımı ile örtüşen personel uygun pozisyona yerleştirilmektedir. 

Nitelik ve hedeflerine uygun pozisyona yerleştirilen bireylerin üzerlerine düşen 

görevi tam anlamı ile yapıp yapmadıklarını denetleyecek bir performans değerleme 

sisteminin kurulması ile örgüt kariyer planına uygun insan kaynakları yönetimine 

yön vermektedir. Performans değerlendirme, bir yöneticinin önceden belirlenmiş 

standartlarla mukayese ve ölçme yoluyla, çalışanın işteki performansını 

değerlendirmesi sürecidir. Performans değerlendirmenin amacı; eğitim ve gelişim 

gereksinimlerini belirlemek, kişinin yönelebileceği olası kariyerlere rehberlik etmek 

ve kişinin terfisi için potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda kariyer 

planlama için performans değerlendirmesi, yönetici tarafından çalışanlarının 

yeteneklerinin tanınmasına, eksikliklerinin bilinerek gerekli önlemlerin alınmasına 

olanak sağlayacak bir süreç olarak tanımlanabilir (Seyyar ve Öz,  2007: 234). 

Performans değerleme sistemi sonucu elde edilen verilerle birey ve örgütün kariyer 

planlaması revize edilmektedir. Örgüt içindeki potansiyel kariyer geliştirme, 

adaylarının mücadelelerinde örgüt amaçlarına zarar vermeyecek biçimde örgüt kültür 

yapısı da oluşturulmaktadır. Çatışmalar yönetilmeli, çatışmaların gerek bireyleri 

gerekse örgütü tahrip edecek mahiyet kazanması önlenmelidir. Bu kolay yapılacak 

bir iş olmayıp yönetme sanatının tam kullanımı ile üstesinden gelinebilecek riskli bir 

alandır. 

Kariyer planlaması örgüt açısından çalışan tatmininin ve örgüte bağlılığın 

artırılmasını, çalışanların kariyer hedef ve planlarını hazırlarken daha gerçekçi 

hazırlamalarını ve çalışanların becerilerinin zenginleştirilmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca işgücünü daha kaliteli hale getirmekte ve işten kaytarmaları da azaltmaktadır.  

İşten çıkartılmanın az olması sonucu da yeni işe girenlerin yetiştirilmesinde harcanan 

paradan tasarruf edilerek büyük maliyet ve etkili zaman kullanımı avantajı elde 

edilmektedir. Tüm bunların yanında adaletli işe alma, seçme ve yerleştirme 
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politikaları, terfi ve kariyer değişimi ile ilgili olan eşit iş fırsatının oluşturulması için 

de kariyer planlaması çok önemli bir yere sahiptir (Bilen, 1998: 58). 

Gelecekte örgütte oluşacak personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, kişisel yetenek 

ve ilgilerin ortaya çıkarılması, örgütsel gelişim fırsatları ile bireysel yetenek ve 

tercihlerin dengelenmesi, bireylerin kariyer basamaklarının planlanması, örgüt içinde 

alternatif kariyer yollarının planlanması, bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 

ile örgüt dışındaki kariyer uygulamalarının ve yeniliklerin takip edilmesi ancak ve 

ancak elde edilen objektif veriler ışığında şekillendirilen ve tam anlamı ile uygulanan 

bir örgütsel kariyer yönetimi ile mümkün olabilmektedir (Geylan, 2004: 50). 

Özetle kariyer planlama için uygulanması gereken aşamalar şunlardır (Uyargil 

vd., 2010: 18): 

 Beşeri kaynak planları ile sistemin entegre edilmesi, 

 Kariyer yollarının tespit edilmesi, 

 Kariyer bilgisinin artırılması için açık işlerin duyurulması, 

 Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, 

 Astlara kariyer danışmanlığı yapılması, 

 İş tecrübelerinin artırılması, 

 Eğitim programları düzenlenmesi ve yeni personel politikalarının 

oluşturulmasıdır. 

3.1.3. Kariyer Geliştirme 

Personelin amaç ve ihtiyaçlarının zaman içinde değişime uğraması gibi, 

örgütlerinde değişen ve gelişen yeni şartlar altında kendini geliştirmesi, bunun içinde 

personelini geliştirmesi gerekmektedir. Kariyer geliştirme; kariyer seçiminin sağlıklı 

olmasını ve personelin kendini gerçekleştirme ihtiyacının tatminini sağlayan planlı 

faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Örgütlerin hiyerarşik kademelerdeki 

hareketinin yönlendirildiği sistematik bir süreç olan kariyer geliştirme; bireyin 

eğitim, yetişme ve iş tecrübesi yolu ile kariyerinin planlanması ve kariyerine ilişkin 

yaptığı planların kabul edilebilir ölçüde hayata geçmesi, yani bireyin kariyeri 

boyunca iş yaşamına ilişkin hedeflerine varması için uygulanan programlar, eylemler 
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ve faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Kariyer geliştirme personelin 

etkililiğini, bilgi ve becerilerini arttırmayı ve onların kariyerlerini doğru 

yönlendirerek örgüt içi veya dışında ilerlemesini ve etkililik gücünü arttırmak için 

sistematize edilen çalışmaları kapsamaktadır (Yiğitoğlu, 2004: 84). 

Örgütler kariyer geliştirme yöntemleri ile personel seçmeye çalışır ve işe alım 

gerçekleştikten sonra personelin yeteneklerini geliştirmek için de aynı yöntemi kıstas 

alarak bir dizi programlar oluşturur. Etkili bir insan kaynakları yönetimi yine etkili 

bir kariyer geliştirme sistemi ve planlaması ile yürütülebilir. Örgütlerin büyümesi, 

sürekli gelişmesi ve teknolojik değişimlere hazır olabilmesinin, bu ihtiyaçlara cevap 

verebilecek kaliteli insan gücü ile mümkün olduğunu bilen yöneticiler çalışanların 

etkililik ve becerilerini arttırabilmeleri için kariyer geliştirmeye gerekli önemi 

vermek zorundadır. Bireysel açıdan incelendiğinde kariyer geliştirme çalışanın kendi 

olanakları veya örgütün sunmuş olduğu imkanlarla kendini sürekli olarak 

iyileştirmesi ve geliştirmesi, kişinin eğitim ve iş tecrübesi yolu ile kariyerini 

planlanması ve kariyerine ilişkin yaptığı planları gerçekleşmesidir (Eryiğit, 2000: 

110-111). Örgütler açısından kariyer gelişimi ise bireylerin iş yaşamları süresince 

kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için örgüt tarafından uygulanan faaliyet ve 

programların tümünü ifade etmektedir.  

Kariyer geliştirme, örgütün amaç ve vizyonu ile çalışanın bireysel hedefleri 

arasında eşgüdümü sağlayarak örgütün gelişmesine katkı sağlayan, değişime uyum 

sağlayan bir yapıya kavuşmasını hızlandıran, personelin iş tatmini ve motivasyonuna 

artıran, karşılıklı iletişim gücünü artıran, örgüt içi en iyi personel teminini sağlayan 

ve örgüte bağlılık hissini güçlendiren bir sistemdir (Bilen, 1998: 58). Kariyer 

geliştirme programları, personelin hem şuanda üslendiği işte, hem de gelecekte 

üstlenecekleri işlerde etkili başarıyı sağlaması için ihtiyaç duyacağı yetenek ve 

tecrübeleri kazanmasını sağlamaktadır (Özsalmanlı, 2004: 115). Bu açıdan 

bakıldığında kariyer geliştirme çabası, stratejik insan kaynakları planlamasını da 

kapsayan bir kavramdır. 

Örgütler kariyer gelişim sürecinde personelin bilgi, yetenek ve yeterliliğini 

tarafsız ve ön yargıdan uzak bir şekilde değerlendirmek ve en isabetli gelişim 
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programını uygulayabilmek için örgütte mevcut olan işleri tam anlamı ile 

değerlendirmeli ve işin niteliklerini net bir şekilde ortaya koymalıdır. Bu anlamda 

bireylerin kariyer planlarına uygun işlere gelebilmesi, yani hedeflerini 

gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyulan nitelikleri kazandırmak amacıyla o iş ile 

ilgili birbirini izleyen hedefler oluşturulmalı ve personel bu hedefleri kariyer yolları 

içerisinde tecrübe etmelidir (Bayrak ve İrmiş, 2001: 183). 

Tüm örgütlerin esas amacı ellerindeki insan kaynağının potansiyel gücünden 

tam anlamıyla yararlanmak olduğundan kariyer geliştirme programları, personelin 

örgütü daha iyi tanımasını sağlamak, etkili iletişim yeteneklerini ve yönetsel 

yeteneklerini artırmak için uygulanan eğitimleri içermektedir. Personelini geliştirmek 

isteyen örgütler; koçluk, kariyer merkezleri, yönetici geliştirme programları, personel 

güçlendirme programları, iş rotasyonu, iş zenginleştirme ve kariyer planlama grupları 

gibi araçları kullanmaktadır. 

3.2. Kariyer Yönetimi Kavramı ve Önemi 

Kariyer yönetimi, bireysel odaklı düşünüldüğünde; bireylerin kendi değerleri, 

ilgi alanları, yeteneklerindeki güçlülük ve zayıflıkları hakkında bilgi toplama, yani 

bireyin kendini tanıma, kariyer hedefi belirleme ve bu kariyer hedefini 

gerçekleştirme ihtimalini artıran kariyer stratejileri oluşturma süreci olarak 

tanımlanabilmektedir (Seyyar ve Öz,  2007: 234). 

Kariyer yönetimi, çalışanların bireysel kariyer planlarını, örgütün desteklemesi 

ve kendi planlarıyla bütünleştirmesini içerir. Kısaca kariyer yönetimi, hem 

çalışanların iş yaşamlarını planlaması hem de bu planların hayata geçirilmesidir. 

Bireysel kariyer planları, organizasyonun gelecekteki ihtiyaçları ve insan kaynakları 

ile yakından ilgilidir. Kariyer planlaması kişisel bir süreç olmasına rağmen, kariyer 

yönetimi organizasyon tarafından yapılan faaliyetler üzerinde yoğunlaşır (Anafarta, 

2001: 5). 

 İnsan kaynakları departmanı, bütün bu uygulamalar içinde en tepede yer 

almakta ve tüm gelişmelerin merkezinde durmaktadır. Bu birim kariyer yoğunluğunu 

tasarlamalı, organizasyondaki boş pozisyonlar hakkında bilgi vermeli, eğitim ve 
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öğretim programlarını desteklemeli, çalışanların performansı ve potansiyellerini 

takip etmeli, böylece iş yaşamında yer alan tüm personelin gelişimine katkıda 

bulunmalıdır (Bingöl, 2006: 163). 

Kariyer yönetiminin ana konusu bireylerin gerekli tecrübeyi kazanmaları ve 

yapacakları işteki mesleki vasıflara haiz olmaları için bireysel gelişim planlarının 

idarece desteklenmesidir. Kariyer yönetimi; işveren, insan kaynakları uzmanları, 

çalışanlar ve işyerine dışarıdan taraf olan unsurları içine alan oldukça kapsamlı bir 

olgudur. Kariyer yönetimi, bireysel kariyer amaçlarının oluşturulması, bu amaçların 

başarılması için stratejilerin geliştirilmesi; iş ve yaşam deneyimlerine dayalı olarak 

amaçların yeniden gözden geçirilmesidir. Kısaca birey, iş ve örgüt hakkında yaşam 

boyu öğrenim sürecidir (Geylan, 2004: 50). 

Kariyer yönetimi ile ilgili ortaya atılan tüm tanımlara bakıldığında en çok 

dikkati çeken husus, kariyer yönetimin hem örgüt hem de birey odaklı bir süreç 

olmasıdır. Bu sebeple Kariyer yönetimi; eleman seçimi yapma, işe alma, eğitim ve 

gelişim, ücretlendirme ve terfi gibi insan kaynağı geliştirme faaliyetleri ile yakından 

ilişkilidir. Mesela kişilerin işyeri tercihleri o işyerinin işe alım politikası ve 

uygulamalarına bağlıdır. Personel seçimi ve işe atanma kurum içi personel 

politikaları ile saptanır. Kariyer ilerlemesi hem iş dizaynı ve performans 

standartlarından hem de transfer, emeklilik, ikramiyeler ve tazminat programlarından 

etkilenmektedir. İşletmenin kariyer yönetimindeki görevleri; yetenek ve kariyer 

ihtiyaçlarını belirleme, olası bireysel kariyer planlarının oluşturulmasına yardımcı 

olma ve çalışanın kariyer çizgisinde ilerlemek için ihtiyaç duyduğu eğitim ve gelişme 

fırsatlarını sağlanmayı kapsamaktadır. Bu açıklamalardan kariyer yönetiminin hem 

örgütsel hem de bireysel faydaları olduğu açığa çıkmaktadır (Bayrak ve İrmiş, 2001: 

183-184).  

Kariyer yönetiminin örgütsel faydaları şunlardır (Uyargil vd., 2010: 255-258): 

 Örgütlerin eğitim, yerleştirme ve çalışanların örgüt içinde terfi 

etmelerinin sağlanması gibi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışanların 

yetenek ve kariyer amaçlarının ortaya çıkarılmasını sağlar. 
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 Gelecekteki insan kaynakları ihtiyaçlarının karşılanmasının temini için 

daha iyi bir süreç oluşturulmasını sağlar. 

 Daha kapsamlı bir anlayışla, örgütün her kademesini içeren veya bireysel 

düzeydeki değişim yapısıyla, örgütsel düzeyde ortaya çıkarılacak değişim 

sürecinde ilerleme sağlar. 

 Bireysel gelişim planlarında, yeni görevlere getirilme ve yeni 

sorumluluklar için daha basitleştirilmiş ve daha başarılı bireysel gelişim 

ve değişim imkânları ortaya çıkarır. 

 Örgüt ile birlikte, çok çeşitli işler ve görevler için, gelişimin çeşitli 

aşamalarında beklentilerin çoğalmasını ve gelişmesini sağlar. 

 Anlaşılamayan ve saklı kalmış iş gören beklentilerinin açığa çıkarılması 

politikasına olanak tanır.  

 Verimliliği ve motivasyonu düşük olan işgücünün harekete geçirilmesini 

ve yeniden eğitilmesini sağlar. 

 İşgücünün çıkmaza girenlerini yeniden eğiterek harekete geçirir. 

 Yönetsel pozisyonların yedekleme planının çıkarılmasını sağlar. 

Kariyer yönetiminin bireysel faydaları ise şunlardır (Özsalmanlı, 2004: 115): 

 Önceden bilgilendirme ile olası kariyer tercihlerini yapmak, 

 Kişinin işindeki hayal kırıklığı sürprizi olasılığını azaltmak, 

 Farklı kariyer hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç olan güven (itimat) ve ardı 

ardına gelen iş becerilerini daha iyi teşhis etmek, 

 Bastırılmış ve çatışan kariyer hedeflerini aydınlatmak ve tutarlılık 

getirmek. 

Kariyer yönetiminin günümüzde bu derece önemli hale gelmesinin en önemli 

sebebi firmalar arasında cereyan etmekte olan şiddetli rekabetin örgüt içine de nüfuz 

edip gerek yöneticileri gerekse de diğer personeli performansı ve niteliği yüksek 

olmaya yönlendirmesidir. Bu şekilde; örgüt dışındaki çevreden gelen baskılar, örgütü 

dış çevreye çabuk, anlamlı ve sonuç alıcı cevaplar vermeye mecbur etmekte, bunun 

sonucu olarak da örgüt personeli, örgüt amaçlarına ulaşabilmenin baskısıyla sürekli 

yenilenme ihtiyacı duymaktadır. Kısaca örgüt personeli hem örgüt içindeki hem de 
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örgüt dışındaki rekabetçi ortamdan etkilenmektedir. Örgüt organizasyon yapısının 

yükselme ve gelişmeye cevap verme gücüne bağlı olarak, örgüt içi kariyer geliştirme 

arzusu artmakta, bu da örgütü dış çevrede daha güçlü kılmaktadır. Bu durum ise 

bireysel ve örgütsel kariyer yönetimi sürecinde bireye ve örgüte düşen 

sorumlulukları ortaya çıkarmaktadır (Tahiroğlu, 2003: 152-153). 

3.2.1. Bireysel Kariyer Yönetiminde Birey ve Sorumlulukları 

Kariyer yönetiminde bireyin sorumlulukları ve faaliyetleri bireysel kariyer 

yönetiminin konusunu oluşturur. Ancak firmaların da bireysel kariyer yönetimi 

konusunu iyi algılamaları çalışanların beklentilerini daha iyi anlamaları açısından 

önem taşır. Çünkü yanlış yönlendirilmiş bir kariyer, bireyin kendisini 

değerlendirmede eksik kalmasına sebep olmaktadır (Demirkan, 2000: 16). Gerçekçi 

olmayan terfi beklentileri de örgüt içinde çalışanlar arsında huzursuzluğa ve işten 

ayrılmalara neden olabilmektedir. Bu sebeple bireysel kariyer yönetiminde bireyin 

üzerine düşen sorumluluklar, birçok konuda faaliyette bulunmasını gerektirir. Bu 

faaliyetlerin planlanması, bu amaçla kullanılacak kaynak ve yöntemlerin 

organizasyonu, faaliyetlerin icra edilmesi, bireysel hedefler ve kurum beklentileri ile 

koordinasyonu, sonuçların değerlendirilmesi, bireysel kariyer yönetimi içinde 

değerlendirilir (Anafarta, 2001: 8). 

Bu açıklamalar doğrultusunda bireysel kariyer yönetimini; ‘bireyin iş hayatına 

ait hedeflerini gerçekleştirmesi amacı ile gerekli faaliyetleri planlaması, organize 

etmesi, icra etmesi, koordinasyonu ve değerlendirmesi süreci’ şeklinde 

tanımlayabiliriz. Bireysel vizyon ve kariyer hedefinin belirlenmesi ile meslek seçimi 

işinin, mümkünse yüksek öğrenime başlamadan önce lise yıllarında veya en geç  

çalışma yaşamının başlarında yapılması önemlidir. Bireyin özellikle ne olmak, 

nerede olmak isteğini ve hedeflerini net olarak belirlememesi ya da farklı etkenlerle 

yanlış meslek seçmiş olması onu mutsuz etmekteir. Bireyin çalışma hayatının hangi 

dönemin evresinde olursa olsun bunları belirlemesi gerekir (Gürüz ve Özdemir, 

2004: 29). 
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Geniş bir tanım vermek gerekirse, kariyer yönetimi, bir çalışanın mevcut 

konumunun farkında olarak kendisi için bir sonraki adımda neyin olduğunu bilmesi, 

iş geleceğini öngörmesi, gelişme seyrine uygun hazırlıkları yapabilmesi, kısacası 

kendisini geleceğe hazırlamasıdır. Peki ne zaman başlar bireysel kariyer yönetimi? 

Ne zaman ki birey kendine bir vizyon oluşturmaya, kariyer hedefleri belirlemek için 

keşfetmeye odaklanarak araştırmaya ve kendini tanıma çabasına başlar, o zaman 

bireysel kariyer yönetimi başlamış olur. Daha sonraki basamak, ulaştığı kimlik 

dahilinde belirlediği hedefe odaklanıp amaç için çalışmalara başlamak, bulunduğu 

organizasyonu tanıyıp birlikte hareket etmektir. Kariyer yönetiminin bireysel bazdaki 

önemi kişilerin iş hayatlarının sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmasından 

kaynaklanır. Bunun yanında bireylerin kullandıkları bu sistemle geleceklerini 

öngörebiliyor olması da bu uygulamanın başka bir önemli yönünü oluşturur (Tortop 

vd.,  2006: 150). 

Kısaca bireysel kariyer yönetimi bir çalışanın kariyer yolunun belirlenmesinde  

ilk olarak kendinden sorumlu olmasıdır. Bir çalışan öncelikle kendine ait olan işiyle 

ilgili tüm beklenti ve istekleri belirlemeli, yani güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi 

alanlarını, kısa, orta ve uzun vadeli kariyer hedeflerini tespit etmelidir. Birey içinde 

bulunduğu kurumdan beklentilere girmeden önce kendi kendine “ben bugün kariyer 

gelişimim için ne yaptım?” sorusuna cevap bulmalıdır. Bu anlamda bireye düşen 

görev kendini tanıma, hedeflerini belirleme, hedeflerine uygun gelişim haritası 

çizme, harita üzerinde çizilen yollarda adıma adım ilerleme, bu haritaya uygun 

seçilen meslekle birlikte değişimleri de takip ederek hedefleri dahilinde oluşturduğu 

haritayı revize etmektir  (Özsalmanlı, 2004: 115). 

3.2.2 Bireysel Kariyer Yönetiminde Örgüt ve Sorumlulukları 

İnsan kaynaklarının gelişimi yolunda örgütçe atılan her adım örgütün amacına 

ulaşmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışanlara yaptıkları işe dair 

memnuniyet hissi kazandırır ve yaptıkları işe değer vermelerini sağlar. Bu sebeple 

kurum çalışanının gelişimi için gerekli yardımda bulunmalıdır. Örneğin, birey için 

kariyer danışmanlığı hizmeti, kariyer geliştirme programları ve merkezleri gibi hem 

bireyin gelişmesini hem de bünyesinde oluşabilecek nitelikli elaman boşluklarını 

http://www.gelistrend.com/benim-kariyeri-mi-kim-yonetecek-bireysel-kariyer-yonetimi/
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doldurmayı sağlayan bir insan kaynakları sistemi kariyer yönetiminin can alıcı 

noktasıdır. Ayrıca böyle bir sistem örgütün bireyi tanımasını da sağlamakta, ilerde 

kimin nereye gelmesi gerektiği ile ilgili karar alım sürecinde dokümantasyon desteği 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda örgüte çok iş düşmektedir. Örgütsel kariyer 

yönetiminde ayrıntılarına değinilen görevleri yerine getiren kurumlar; sadece 

bireylere yol haritası çizmekle kalmamakta, organizasyonun geleceğini de 

planlamaktadır (Uyargil vd., 2010: 246). 

3.2.3. Bireysel Kariyer Yönetiminin Safhaları 

İlk ve ortaöğretim yıllarında oluşan kariyer olgusu; fiziksel ihtiyaçlar, aile, 

zihinsel özellikler, cinsiyet, merak ve kişinin özsaygı ihtiyacına bağlı olarak gelişme 

gösterir. Bireysel olarak kariyer devrelerinin gelişim süreci kişinin yaşam devrelerine 

paralel olarak gelişir ve çocukluktan yetişkinliğe aşağıdaki dönemleri takip 

etmektedir (Ereş, 2006: 52). 

3.2.3.1. Keşif 

Kişisel gözlemler sonucu gencin meslek seçtiği dönem kariyer keşif dönemidir. 

Genelde 20'li yaşların ortasında sona eren, okuldan ilk işe başlayıncaya kadar geçen 

süre olarak tanımlanan bu dönem kendini ispatlama ve alternatifleri değerlendirme 

zamanıdır. Ana babanın finansal kaynaklarının kişiyi yönlendirdiği bir dönemdir. 

Ailenin kariyerinin kişiyi ilgilendirdiği görülür (örneğin; polis babanın ilerde polis 

olmak isteyen oğlu gibi). Bu safhada güvenlik, emniyet ve fizyolojik ihtiyaçlar ön 

plandadır. Bu dönem kendini ispatlama ve kariyer alternatiflerini değerlendirme 

zamanıdır. İlişkide olduğu öğretmen, arkadaş, ana ve ya babadan duyduğu, 

televizyonda, cadde köşelerinde gördüğü ve oynadığı oyunlarla başlayan kariyer 

seçim alternatiflerinin değerlendirildiği, bir diğer ifade ile kişisel gözlemleri sonucu 

bireyin meslekleri tanımaya başladığı dönemdir (Örücü, 2009: 110-111). 

Özetle; keşif dönemi, kariyerle ilgili beklentilerinin açığa çıktığı dönemdir. Bu 

dönem başarılı bir kariyer keşif stratejisi ile bütünleştiği takdirde sağlıklı kararlar 

verilebilir ve bu süreçte kişilik, yetenek ve çevresel tutumlar bireyin kariyer seçimine 

önemli etkiler sunmaktadır. 
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3.2.3.2. Kurulma  

Bu dönem ilk işi bulma, işe yerleşme, yetenek kazanma, işi öğrenme ve 

akranları tarafından kabul edilme süreçlerini kapsar. Bu safhada belirsizlik fazla 

olabildiğinden bunalımlar başlayabilir. Kişi güvenlik ve emniyet ihtiyaçlarına ağırlık 

vermektedir (Geylan, 2004: 58). 

Bu safhada yerleşim ve başarma olmak üzere iki önemli safha vardır. Yerleşim 

safhasında, örgüte yeni gelenler, kendilerinden beklenene göre işlere nasıl adapte 

olacağını öğrenerek motive edilir ve kendisini işlere nasıl uygun hale getirebileceğini 

öğrenir. Başarma safhasında ise, örgüte yeni gelen, işinde ustalaşır ve örgütü tanır. 

Bu  durum kişileri örgüte belli katkılar sağladıkları için motive eder. Ancak başarma 

farklı insanlar için farklı anlamlar taşıyacağından kişiye bağlı olarak 

değerlendirilmesi gereken bir safhadır (Özsalmanlı, 2004: 115). 

Kişiler özellikle ilk işini ve örgütü seçtikleri dönemlerde genellikle gerçeğe 

uygun olmayan yüksek beklentiler içindedirler. Bu safhada en ciddi konu ''gerçek 

şoku'' dur. Gerçek şoku kişinin beklentileri ile örgütün gerçekleri arasındaki farkı 

anlatır. İşte bireylerin karşılaştığı ilk problem bu açığı görmemeleri ve bunu 

görebilmek için uzun bir zaman harcamalarıdır. Diğer bir sorun ise ''kendini 

kanıtlama'' çabasıdır. Bu ise bazen hata yaparak ve hataların sebeplerini öğrendikten 

sonra sorumluluk alıp aynı hataları bir daha yapmamakla mümkün olmaktadır (Ereş, 

2006: 55).  

3.2.3.3. Kariyer Ortası 

İşle ilgili görevlerin büyük öneme sahip olduğu, çıraklıktan ustalığa, öğrenci 

olmaktan yapıcılığa geçilen bir dönemdir. Yanlışlar cezalandırılırken, başarılar 

ödüllendirilir ve daha fazla sorumluluk üstlenilir. Kişiler kendilerini gözden 

geçirerek başarı ve başarısızlıklarını değerlendirerek, başarısızlıkları yüzünden 

hedeflerini ve beklentileri yeniden düşünerek gözden geçirir ve yeni kariyerine 

uygun farklı işler aramaya başlar. Bu dönemde artık birey için güvenlik 

gereksiniminden çok sorumluluk ve inisiyatif isteyen işlere geçme arzusu hakimdir 

(Uğur, 2003: 245-246). 
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Bireyler bu safhada elde ettiklerini koruma çabasına yönelir ve performansını 

geliştirmeye devam edebilir ya da artık yeni kazanımlar sağlayamaz veya sadece 

eskidiğini fark eder. Yine bu safhada Kişiler performans seviyelerini aynı düzeyde 

tutarak kariyer durgunluğunu oluşturabilirler. Bu durgunluğa kapılan kişiler 

verimsizdirler, az üretkendirler ve işlerinden doyum sağlayamaz dolayısıyla da 

mutsuzdurlar (Gürüz ve Özdemir, 2004: 28). 

Orta yaş krizi de denilen bu dönemde kişiler kariyerlerini yeniden 

değerlendirirler, hedeflerini hatta yaşam biçimlerini değiştirebilirler. Kişiler bu 

dönemde ne yapmak istediklerine, ne kadarını yapabildiklerine, yapamadıkları için 

daha ne kadar, ne şekilde fedakarlık etmesi gerektiğine karar vermek zorundadır. 

Aksi halde bireyde psikolojik sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu durumdaki bireyler 

örgüt tarafından organizasyon içinde başka bir pozisyona getirilerek yeniden enerjik 

hale gelebilmektedirler. Önemli olan bu devrede, bireyin bu krizi nasıl atlatacağı 

konusunda ona yardımcı olabilmektir. Birçok örgüt bu durumda iş verimliliğini ve 

kalitesini arttırmak için kariyer geliştirme programları oluşturmaktadır (Geylan, 

2004: 75). 

3.2.3.4. Kariyer Sonu  

Bireylerin kariyer yaşam safhalarını birbirinden kesin çizgilerle ayırmak 

mümkün değildir. Kariyer sonu dönemi de bireysel kariyerinin en uzun dönemi olup 

kariyer yaşamının sonuna geldiği aşamadır. Kariyer ortası sorunları bu safhaya da 

taşınabilir. Bu safhada artık bireylerin öğrenmesinde yavaşlamalar olur, yaşları 

ilerlediği için sağlık problemleri belirmeye başlar. Bireyler bu safhada sadece 

tecrübelerinden edindikleri bilgileri diğerlerine öğretmeye çalışırlar. 50-65 yaş arası 

olan bu dönemde örgüte karşı ilgisi azalan bireyin odak noktasında kendisi vardır. 

Hayatının geri kalan kısmında neler yapacağını düşünmeye başlar (Şimşek, 2004: 

20). Çalışanların verimli kalması için bu safhada da örgüt tarafından duygusal ve 

görevsel ihtiyaçların destekleneceği kariyer geliştirme ve eğitim programları 

geliştirilmelidir.  
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3.2.3.5. Emeklilik 

Emeklilik genellikle 55-65 yaşlarına denk gelen bir safhadır. İşe başladığı ilk 

günden beri bir gün emekli olacağını bilen kişi buna rağmen bu devrede bir boşluk 

içine düşer. Şüphesiz emeklilik bireyin kariyerinin son bulması demek değildir. 

Birey bu dönemde yeni kariyer yolları arar ve yeni hedefler belirlemeye başlar. 

Yaşamları boyunca zaman yetersizliği yüzünden yapamadıkları özel ilgi alanlarına 

(resim, spor vb) yönelirler. Bu zorunlu emeklilik devresinde birey örgütten psikolojik 

yardım desteğine ihtiyaç duyar. Çalışanlarına değer veren örgütler bu aşamada onları 

yalnız bırakmayan örgütlerdir (Ereş, 2006: 55). 

3.2.4. Örgütsel Kariyer Yönetimi ve Yararları 

Hem örgütler hem de çalışanlar hızlı bir değişme sürecinin içindedirler. Bu 

değişikliklerin sanayi devriminin başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en radikal 

değişiklikler olduğunu söylemek mümkündür. Değişikliklerin en önemlisi ise 

işgücünün niteliğinde, vasıf seviyesinde olmuştur. ‘Bilgi işçisi’ denilen bu kişilerin 

yönetimi de bu değişmeye uygun olarak daha farklı bir yaklaşım ve liderliği ön plana 

çıkarmıştır. İşletme açısından (örgütsel) kariyer yönetimi; bireyin çalışma yaşamına 

başlama, ödül, transfer, terfi, emeklilik, eğitim, performans değerlendirme gibi 

yönetsel konularda alınacak olan rasyonel kararları içermektedir. İş zenginleştirme, 

kariyer rehberleri, mentorluk, eğitim ve geliştirme programları, workshoplar, kariyer 

atölyeleri, kariyer planlama grupları, işitsel ve görsel materyaller vb. kariyer 

yönetimi konusundaki diğer örgütsel çalışmalardır (Demirkan, 2000: 18). 

Örgütsel kariyer yönetiminin asıl konusu bireysel kariyer planları, ihtiyaçları, 

potansiyeli ve bu özelliklerin örgüt tarafından nasıl etkileneceği ve bu durumdan 

örgütün nasıl etkileneceğini keşfetmektir. Bu faaliyetler, işe alım, işgücü planlama 

aktiviteleri ve daha spesifik görevsel aktiviteleri olan seçme ve yerleştirme, ücret 

planlaması gibi çalışmalarla ortak yürütülmelidir. Bu süreçte plan ve stratejiler 

geliştirilir, uygulanır ve sürekli kariyer yönetimi için daha fazla bilgi sağlamak 

amacıyla gerekli veriler spesifike edilir (Örücü, 2009: 110-111). 
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Örgüt kariyer planlaması yoluyla iş görenin iş başarısını değerlendirme, 

bireysel eğitim ihtiyacını belirleme, iş doyumunu ve işe bağlılığını arttırma, personeli 

geliştirme kurum içinde üst dereceye çıkma ve yeni alanlara girmeleri yolunda teşvik 

etme imkanına sahip olur. İş görenler de kariyer planlaması yolu ile kendi bilgilerini 

test edip, ilgi alanlarını ve yeteneklerini değerlendirme imkanına sahip olurlar 

(Tortop vd.,  2006: 150). 

Örgüt bazında bir kariyer planlaması yapılırken ilk yapılacak çalışma, hangi iş 

görenin planlama kapsamına alınacağıdır. Burada önemli olan örgütte görev alan 

bütün iş görenlerin, kariyer planlaması modeli çerçevesinde ele alınmasıdır. Olması 

gereken ideal yaklaşım da budur.  

Tüm persone dikkate alınarak hazırlanan örgütsel kariyer planlamasının 

yararları (Geylan, 2004: 26): 

 Sağlıklı bilgi birikimi, 

 Çalışanların kendisini kurumun önemli bir parçası olarak görmesi ve 

işine sıkı sıkıya bağlanması, 

 İşletme içindeki iş tatmini, sadakat ve işe bağlılığın artırılması, 

 Kurumun idealleriyle çalışanların ideallerinin uyumlulaştırılması, 

 İş gören değişiminde azalma, 

 İletişimde her türlü olanaklardan yararlanılması, 

 İnsan kaynaklarının verimli ve etkili kullanımı,  

 Kariyer planlamasına uygun olarak eğitim ihtiyacının belirlenmesi, 

 Akılcı ve kalıcı organizasyon yapısının sağlanmasıdır. 

3.2.4.1. Örgütlerin Kariyer Yönetiminde Kullanabilecekleri Araçlar 

Örgütler kariyer yönetiminde geniş bir süreç içerisinde çok çeşitli tekniklerden 

ve uygulamalardan yararlanmaktadır. Bunlardan bazıları çalışmanın kapsamı dikkate 

alınarak açıklanmaktadır. 
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3.2.4.1.1.  Kariyer Haritaları ve Kariyer Yolları 

Kariyer haritası en basit tanımıyla, bir örgüt içinde bir işten diğerine 

geçebilmenin yollarını belirlemek üzere kullanılan bir tekniktir. Kariyer haritaları bir 

anlamda örgüt içindeki tüm pozisyonları içeren ve pozisyonlar arasında geçiş 

yollarının net olarak belirlendiği bir organizasyon şemasıdır. Bir başka tanıma göre 

ise kariyer haritaları, örgütün belirlediği iş hedefleri ile kişinin hedefleri arasında 

bağlantı oluşturarak tanımlanan, yeterliliklerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve 

örgüt içindeki kariyer hareketlerini gösteren tablolardır (Örücü, 2009: 222).  

Kariyer haritaları çalışanların örgüt içinde ilerleyebileceği kariyer yollarının 

rotasını belirler. Bir çalışanın ne kadar süre içinde bir üst düzeye ya da göreve 

gelebileceğini gösteren dikey ve yatay kariyer yolları kariyer haritaları aracılığı ile 

çalışanlara iletilir. Dikey hareket, çalışanın üst düzey yöneticiliğe doğru hareketini 

belirler. Yatay hareket ise kişinin organizasyonda aynı seviyede farklı iş ve birimlere 

doğru ilerlemesini anlatır (Erdoğmuş, 2003: 40). 

Örgüt içerisinde kullanılan bir kariyer haritasında bulunması gereken başlıca 

unsurlar şunlardır (Şimşek vd., 2004: 145): 

 Pozisyonun görev ve sorumlulukları (iş tanımı), 

 Pozisyon için gerekli nitelikler (iş nitelikleri), 

 Pozisyona örgüt içinde hangi pozisyonlardan gelinebileceği bilgisidir. 

Bu haritalar işlemsel olarak başlar ve sonrasında tüm örgüt ve gruba yönelik 

olarak hazırlanabilir. Kariyer haritaları hem birey hem de örgüt açısından çok 

önemlidir. Örgütler büyürken çalışanlara da örgütle birlikte kariyer haritalarını 

geliştirme fırsatı verilmelidir. Aksi taktirde örgüte bağlı olmayan sadece ‘ekmek 

parası’ kazanan personele sahip olunmakta ve çalışanları da kendilerini geliştirme 

fırsatı verecek başka alanlara yöneltmekte ve her fırsatta çalıştıkları örgütleri dışarıya 

iç müşteri sıfatıyla kötülemeleri ihtimalini artırmakta, en iyi ihtimalle kurumları ile 

ilgili olumlu fikirlere sahip olmamalarına sebebiyet vermektedir. Bu durum ise 

örgütsel imajı olumsuz yönde etkilemektedir (Erdoğmuş, 2003: 40). 
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Kariyer yolu bireysel açıdan bakıldığında, çalışanların örgütün değişik 

bölümlerinde yükselebilecekleri merdivenleri temsil etmektedir. Yani kariyer yolları, 

çalışanların kendi kariyer planları dahilinde, işle ilgili kişisel amaçlarına ulaşmak için 

kat ettiği yollar olarak tanımlanabilir. Örneğin bir kişi, örgütün insan kaynakları 

bölümünde işe alım uzmanı olarak göreve başlayıp, daha sonra ölçme ve 

değerlendirme biriminde de görev yapabilir. Daha sonra ise sırasıyla insan kaynakları 

yöneticisi, insan kaynakları grup müdürü ve sonunda da personel daire başkanlığı 

mevkiine gelebilir.  

Bir firmada gerçekçi kariyer yollarının geliştirilmesi için dört evre gereklidir 

(Sabuncuoğlu, 2005: 155): 

 İş analizi yoluyla işyerindeki çeşitli işler için gerekli beceri, bilgi ve diğer 

niteliklerin saptanması, 

 Bilgi ve beceri gerekliliğine bağlı olarak işler arasındaki benzerliklerin 

ortaya çıkarılması, 

 Benzer işlerin iş aileleri biçiminde gruplandırılması, 

 Bu iş aileleri arasında, daha sonra kariyer yollarını temsil edecek olan 

mantıki ilerleme çizgisinin oluşturulması evresidir.  

Sonuç olarak, kariyer yolları birbirini takip eden ve bireyin belirli bir nihai 

kariyer hedefine ulaşmasını sağlayacak işle ilgili pozisyonları ifade etmektedir. Bu 

hedeflere ulaşabilmek ve iş göreni daha tatmin edici bir işe hazırlamak için gerekli 

olan gelişim faaliyetlerinin planlanması ve hayata geçirilmesi gereken pozisyonların 

programlanması ise birey ve örgütün ortaklaşa çalışması sonucu gerçekleştirilebilir 

(Ereş, 2006: 60).  

Gidebilecek pozisyonlara bağlı olarak örgüt içerisindeki bireyler çeşitli 

ilerleme imkânlarına yani kariyer yollarına sahiptirler. Bu imkanlar aşağıdaki alt 

başlıklar şeklinde sistematize edilebilir. 
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3.2.4.1.1.1. Dikey Hareket, Merkezden Çevreye Yatay Hareket ve Çevresel 

Hareket 

Örgütler üçgen biçimde hiyerarşik bir yapıda gösterilmek yerine 3 boyutlu bir 

koni biçiminde sunulabilmektedir. Bu 3 boyut, kişinin örgütteki kısımlar ve 

basamaklar arasındaki dikey, yatay ve çevresel hareketini göstermektedir (Şimşek 

vd., 2004: 14): 

Dikey Hareket: Bir kişinin yönetim basamaklarındaki yukarı doğru hareketini, 

başka bir ifadeyle iş görenin yönetim kademesindeki ilerleyişini ve örgütteki 

hiyerarşik düzeyi ifade eder. Çoğunlukla terfi almak şeklinde olur. 

Merkezden Çevreye Yatay Hareket: İş görenin aynı düzeyde farklı işler, bölüm, 

birim ve ürünlere transferi işlemidir.  Diğer bir ifade ile kişinin örgütün iç merkezine 

doğru ya da merkezden örgütün herhangi bir yanına doğru hareketini anlatır. 

Çevresel Hareket: Transferler şeklinde gerçekleşir. Bir kişinin örgütte bir 

bölümden diğerine geçişini açıklamaktadır. Kısaca sistemin içine veya dışına doğru 

katılma ve ayrılma hareketleridir. 

3.2.3.1.1.2. Geleneksel yol, Çift basamaklı Kariyer Yolu ve Ağ Tipi 

Kariyer Yolu 

Geleneksel Yol: Geleneksel yolda her adım hizmet süresiyle ilgilidir. Bir 

çalışanın, aynı meslek alanı içinde hizmet süresiyle de bağlantılı olarak bir işten 

diğerine dikey olarak ilerlediği yoldur (Ereş, 2006: 64). 

Çift Basamaklı Kariyer Yolu: Bu yolda iş görenler hem uzmanlık bilgilerini 

arttırabilirler hem de kendi örgütlerine katkıda bulunabilirler. Teknik elemanların 

yukarıya doğru hareketliliğine fırsat sağlayan çift basamaklı terfi sistemi, teknik bir 

işte kalmak için çabalayan kişilerin sorunlarını çözmek için geliştirilmiştir. İyi bir 

teknisyen kötü bir yönetici olmaktansa, çift basamaklı kariyer yolu sayesinde örgüt 

hem yetenekli yöneticileri hem de teknik elemanları eli ile idare edilmektedir (Eren, 

2001: 513). Yani teknik bilgiyle donanımlı yöneticiler ön plandadır. 



70 

 

 

 

Ağ tipi Kariyer Yolu: Bu kariyer tipinden önceki kariyer tiplerinde kariyer 

yolları sürekli yukarıya doğru terfi zinciri şeklinde tanımlandırıldı. Şirket içindeki 

hizmet yılına, tecrübeye, daha önceki üst düzey yöneticilerinin izledikleri aşamalara 

göre kariyerler oluşturuldu. Ancak geleneksel yola göre gençlerin yetenekli olsalar 

bile yaş, hizmet süresi gibi nedenlerle hak ettikleri seviyelere çıkmalarının 

engellenmesi, yeni bir yaklaşımı ön plana çıkarmıştır. Doğrusal ve sınırlayıcı bir terfi 

sisteminden çok, her noktayı bir mevki olarak düşünen bir ağ örgüsü yapılanmasıyla, 

mevkiler arasında pek çok terfi kombinasyonu elde etmeyi amaçlayan, ağ tipi kariyer 

yolunda hem yönetici hem de çalışanlar hangi görevler için ne tür niteliklerin 

gerektirdiğini bilirler. Bu yaklaşımda yaş ve kıdem etkisizidir. Burada tecrübe, işin 

gerektirdiği şartlar ve yetenek yükselmek için önemli parametreler olarak 

görülmektedir. Bu yeni model, bireylerin kariyer tatminini de önemli ölçüde 

sağlamaktadır (Ereş, 2006: 66). 

Davranışsal kariyer yolu da denen ağ tipinde iş aileleri arasında yatay ve dikey 

geçişler yapmak mümkün olduğundan çalışanlar için sonsuz olasılıkla birçok kariyer 

yolu oluşturmak mümkündür. Bu yolla çalışanların gelişimi için daha fazla fırsatlar 

sağlanırken diğer taraftan, bir çalışanın başka bir çalışanın gelişimini engellemesi 

sorunu da azaltılmış olmaktadır. 

3.2.4.1.1.3. Esnek Kariyer Yaklaşımı 

İletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte daha önceden belirlenmiş 

görev tanımlamaları olan işler ortadan kalkmakta ve bu işlerin yerini ekip 

çalışmalarını içeren projeler almaktadır. Değişik mesleki tecrübe ve becerilere sahip 

bireylerin oluşturduğu bu çalışma ekipleri içinde çalışanların kariyerleri, belli sınırlar 

çerçevesinde mevki ve statüye göre dikey değil, yetkililiğe göre esnek bir yaklaşımla 

değerlendirilmektedir. Önemli olan bireyin kendisini tanıması ve rekabet edebilir 

yeteneklere sahip olmasıdır. Esnek kariyerli işgücü ile çalışanlara kendi kariyerlerini 

kendilerinin yönetmesi sorumluluğu verilmekte, örgüte de çalışanların becerilerini 

geliştirmek ve tecrübelerini artırmak için gerekli imkanı sağlama sorumluluğu 

yüklenmektedir (Erdoğmuş, 2003: 50). 
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Bu yaklaşımda örgüt çalışanların yeteneklerine daha fazla ihtiyaç duymuyorsa, 

çalışanlar kuruma ihanet etmiş gibi görülmektedir. Ayrıca tek bir ilerlemeye bağlı 

olmak, tek bir özel alanda uzmanlaşmak ve yükselmek yanlış, doğru olan ise farklı 

alanlarda ve farklı yeteneklere sahip olmak, yani çalışanların düzenli görevleri 

yanında, özel projeler arasında ileri ve geri hareket edebilmeleridir. Esnek 

yaklaşımda organizasyon ve birey arasındaki geleneksel baba-oğul ilişkisinden 

uzaklaşılarak, yetişkin-yetişkin ilişkisine geçilmektedir. Gelişme fırsatı veren tayin 

ve atamalar, yeni yeteneklere sahip olan herkese açık olmaktadır (Eren: 2001: 65). 

Bu noktada örgütler sadece belirli bir kariyerdeki çalışanlarının değil, tüm 

çalışanlarının yeteneklerini geliştirebilmesine, gerektiğinde takımlar oluşturarak 

onlara yetki vermek sureti ile ilerlemelerine katkıda bulunmalı ve dolayısıyla tek bir 

işte, kariyere sahip olmak yerine değişik işlerde çalışabilme esnekliğine sahip 

bireylerin ortaya çıkmasına imkan vermektedir. 

3.2.4.1.2. Kariyer Danışmanlığı 

Kariyer danışmanlığı en basit tanımıyla bireysel kariyer gelişimi konusunda 

çalışanlara hizmet vermeyi hedefleyen bir yöntemdir. Kariyer danışmanlığı, kişilerin 

kariyer hayatları ile ilgili istek ve tercihlerini dikkate alarak, kurum içerisinde 

ilerlemelerine imkan sağlayacak kariyer yollarının belirlenmesi ve bu yollar boyunca 

karşılaşılan sorunlara çözüm bulunması olarak da ifade edilebilir. Bu bağlamda 

kariyer danışmanlığı bir kariyer geliştirme tekniği olmaktan çok kariyer gelişim 

sürecinde diğer tekniklerin uygulanmasını kolaylaştırıcı bir müdahale veya araç 

olarak değerlendirilebilir (Örücü, 2009: 225). 

Kariyer danışmanlığının en temel amacı, bireysel kariyer amaçlarıyla örgütün 

çeşitli şekillerde sağladığı kariyer imkanları kapsamında bireysel potansiyeli, ilgi 

alanlarını ve kişilik özelliklerini de dikkate alarak, bireysel kariyer planlaması ve 

gelişimi sürecinde çalışana yardımcı olmaktır. Bir başka deyişle kariyer 

danışmanlığının amacı, çalışanların işlerinde yükselme ve gelişme sağlayacak şeklide 

onlara yardımcı olmaktır. Bunun için kurum örgüt dışından uzmanlarla çalışabileceği 

gibi örgüt içinden bu konuda eğitim almış çalışanları da bu işte görevlendirilebilir 
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(Uyargil vd., 2010: 200). Özetle Kariyer danışmanlığı çalışanların ilgi, istek ve 

beklentilerini dikkate alarak çalışanlara organizasyon içinde ilerlemesini sağlayacak 

kariyer yolları ve gereklilikleri hakkında bilgi verilmesi işidir. 

 Kariyer danışmanlığı; yanlış kariyer seçimi, kariyer seçiminde kararsızlık, 

kariyer seçiminde eksiklik, ilgi ve kariyer seçimi arasındaki tutarsızlık gibi 

problemlerin önüne geçmede en uygun araçtır (Bingöl,  2006: 168). 

3.2.4.1.3. Kariyer Rehberliği 

Geleneksel yaklaşımda rehberlik hizmetlerinin amaçları bireylerin 

geleceklerine yön vermelerine yardımcı olmak ve eğitim sisteminin etkililiğini 

artırmaktır. Kariyer rehberliğinde ise amaç, çalışanların kariyerleri ile ilgili yetenek, 

ilgi ve değerlerini keşfetmelerine,  farklı kariyer imkanlarını tanımlamalarına, bu 

imkanları  doğru şekilde değerlendirmelerine ve üzerinde anlaşılmış bir hedefe 

ulaşmak için stratejik planlama yapmalarına yardımcı olmaktır (Şimşek vd., 2004: 

145). 

Bu bağlamda Kariyer rehberliği, bireysel kariyer yönetimi konusunda 

organizasyon dışında yapılan danışmanlık hizmetinin organizasyon içinde 

verilmesidir. Kariyer rehberliği, kariyer danışmanlığının tamamlayıcı bir unsurudur. 

Günümüzde örgütler arasında başlayan ve hızla ilerleyen rekabet, firmaların daha 

etkili varlık göstermeleri ve daha uzun yaşamları, kısaca, rekabet gücünü artırmak 

için insan kaynaklarına daha fazla önem vermelerini gerekli kılmaktadır. Bu durum 

ise kariyer rehberliği sistemini gerekliliğini artırmaktadır. 

3.2.4.1.4. Kariyer Merkezleri  

Çalışanların gelecekteki kariyerlerini yönlendirmelerini sağlayacak şekilde, 

hedef belirlemek ve belirlenen hedefe varma sürecinde bireyi teşvik etmek amacıyla 

kurulan merkezlere kariyer merkezleri adı verilir. Değerlendirme merkezleri olarak 

da adlandırılan kariyer merkezleri, örgütsel kariyer geliştirme sürecine destek 

sağlayan ve çalışanların kendi kendilerini değerlendirmelerine katkıda bulunan, 

eğitim ve danışmanlık hizmeti veren örgüt içi kuruluşlardır (Ereş, 2006: 81). 
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Bu merkezler kariyer danışmanlığı ve kariyer rehberliğinin gelişmiş, işlevsel 

hizmetleri üstlenmiş ve kurumsallaşmış bir şeklidir. Personelin kariyerlerini 

geliştirmeye yardımcı olmak için bu merkezlerde bilgisayar programları, kitaplar, 

video programları ile diğer bilgi kaynakları değerlendirme araçları olarak 

kullanılabilir (Uyargil vd., 2010: 201). 

Kariyer merkezleri kariyer bilgi sistemleridir. Bu sistem sayesinde örgütte bir 

iş açığı meydana gelip, boş bir pozisyon doğduğu zaman durum ilk olarak örgüt 

içinde duyurulur. Bu sayede örgüt içinde yeni bir kariyer yolu arayışında olan 

çalışanlar, bu pozisyonlara başvurabilirler. Kariyer merkezleri öncelikle şu 

fonksiyonları yerine getirmektedir (Örücü, 2009: 226): Grup atölyeleri oluşturma, 

yazılı okuma materyalleri oluşturma, kurslar düzenleme, kariyer yolları ve iş 

gereklilikleri hakkında bilgi aktarma, beceri ve yetenek testleri uygulama, örgüt içi 

ve örgüt dışı eğitim ve geliştirme programları oluşturma. 

3.2.4.1.5. Koçluk 

Koç, yöneticilerin idari becerilerini geliştirmek, onların bireysel 

yetersizliklerini ortadan kaldırarak güçlendirmek için görevlendirilmiş örgüt dışı 

danışmandır. Koç, bireylerin veya grupların iş performanslarının yönetilmesi ve 

artırılması için bireye uygulaması gereken alternatif çözüm yollarını sunan ve bireyin 

çeşitli alanlarda danışmanlığını yapan kişidir. Koçlar bireylerin hedefler 

oluşturmalarını ve bu amaçlara erişebilme olanaklarını artırmalarını sağlayan 

yardımcı hizmeti görmektedirler (Aytaç, 1997: 42). 

Koçluk en genel anlamıyla, bireyin potansiyelini en üst seviyeye getirmesi için 

önündeki engelleri kaldırmasına destek olma işi anlamına gelmektedir. En kısa ve öz 

anlatımla koçluk çalışanlara kişisel gelişimlerinde kılavuzluk etmektir. Koçluk 

istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan 

planlı bir gelişim ilişkisi olarak da tanımlanabilir (Yılmaz, 2006: 65). Bu sistem 

örgütlerde personelin gelişimine büyük katkılar sunabilmektedir. 
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3.2.4.1.6. Eğitim ve Gelişim Programları 

Her türden eğitim ve kendini geliştirme fırsatı, kariyer geliştirme ve kariyer 

planlamanın etkili olması için gereken unsurdur. Eğitim ve geliştirme programlarına 

sahip organizasyonlar genellikle iş görenlere seminerler, eğitim toplantıları ve eğitsel 

yardım gibi fırsatlar sağlamaktadır. Yöneticilerin de bu yönde çaba göstermesi, 

çalışanların bütün potansiyellerini kullanabilmesi için gereklidir. Bu değişik eğitim 

ve gelişim fırsatlarından hangilerinin kullanılacağına çalışanlarla yakından ilgilenen 

çeşitli düzeylerdeki yöneticiler karar vermelidir. Rasyonel bir yönetici her bir 

elemanın ihtiyaçlarını dikkate alır ve bu ihtiyaçlara uygun bir geliştirme programı 

belirler. Böyle bir durumun varlığı organizasyonun insan kaynaklarına önem 

verdiğinin kanıtıdır (Şimşek vd., 2004: 46).   

3.2.4.1.7. İş Rotasyonu 

İş rotasyonu, çalışanların örgüt içerisinde yatay olarak yer değiştirilmesi ile 

potansiyellerinin yükseltilmesini hedefleyen bir uygulamadır. Diğer bir ifade ile iş 

rotasyonu, kişinin önceden belirlenmiş bir programa ve programda belirlenen 

sürelere göre, o anda üstlendiği işin dışında başka bir görevi yapmaya başlamasıdır. 

İş rotasyonu ilk olarak, alt düzey işlerde otomasyonun yol açtığı alışılmışlık 

durumunu hafifletilmesi amacı ile geliştirilmiştir. Ancak; bu yöntemin pek çok 

açıdan yararlı olduğunun görülmesi sonucu örgütün tüm kademelerinde kariyer 

gelişim programlarının bir parçası olarak kullanılmaya başlanmıştır (Bingöl,  2006: 

165).  

Günümüzde rotasyon yöntemi, yeni işe başlayan çalışanlara yönelik olabileceği 

gibi, terfisi düşünülen ya da kariyerleriyle ilgili sorunlar yaşayan bireylere yönelik 

olarak da uygulanabilir. İş rotasyonu ile çalışanlar çoğunlukla örgütte bulundukları 

pozisyon ile benzer sorumluluk ve yetki derecesine sahip bir başka pozisyona 

getirilirler. Ancak; bu yeni pozisyon çalışanın uzmanlık alanı dışında olan bir 

pozisyon da olabilir. Farklı bölümlerdeki işlere yapılacak rotasyonla, çalışanlar kendi 

yetenek ve tercihlerini değerlendirme fırsatı bulurlar. Aynı zamanda iş rotasyonu, 

monotonluğu önlemenin yanında, çalışanların iş tecrübelerinin artması, en uygun işte 
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çalıştırılma imkanını bulmaları ve kariyer basamaklarında üst pozisyonlara 

yükselirken, tüm bölümlerde gerçekleşen işlere hakim olarak daha isabetli kararlar 

verebilmeleri gibi konularda örgüt ve personele fırsatlar sunar. Tüm bu nedenlerden 

ötürü iş rotasyonu bireylerin kariyer gelişimi için son derece etkili bir uygulama 

olarak değerlendirilmektedir (Uyargil vd., 2010: 205).  

3.2.4.1.8. İş Zenginleştirme 

İş zenginleştirme, iş içeriğinin çalışana başarı, kişisel gelişim ve tanınma 

olanağı sağlayacak, sorumluluğu daha yüksek, daha anlamlı ve çekici hale getirecek 

biçimde değiştirilmesidir. Dikey yönde iş geliştirmesi olarak da tanımlanabilecek iş 

zenginleştirme uygulaması ile çalışanların gelişmelerini hızlandırmak ve pekiştirmek 

için, yeni işler ve görevler verilmektedir. İş zenginleştirme, çalışanların görevlerini 

çeşitlendirdiği gibi aynı zamanda onların yeni görevlerinde yeni bilgiler edinmesine, 

iş tatminlerinin yükselmesine ve örgüte olan bağlılıklarının artmasına da yardımcı 

olmaktadır (Örücü, 2009: 227). Ayrıca iş görenlere belirli sınırlar içerisinde kendi 

çalışma hızlarını belirleme, yaptıkları işlerin kalitesinden sorumlu olma, hataları 

düzeltme, çalışma yöntemlerini, kullanacakları malzeme, makine ve teçhizatı seçme 

olanağı da vermektedir. Bu sayede iş görenler kendini yeni görevlerinde ölçme ve 

değerlendirme imkanına sahip olurlar. 

Personelin yaptıklarından ve yapacaklarından bizzat sorumlu tutulmasını 

sağlamak işin doğasına da katkıda bulunur. İş zenginleştirmenin kilit noktası, 

çalışanların ne zaman yeteneklerini zorlayacak yeni işlere ihtiyacı olduğunu 

anlayabilmektir. Etkisini tam olarak gösterebilmesi için iş zenginleştirmenin, 

yönetici ve çalışanların işbirliği ile gerçekleştirilmesi gerekir  (Aytaç, 1997: 48). 

3.2.5. Örgütlerin Birey Üzerinde Yöneldiği Kariyer Yönetim Süreci 

Örgütler çalıştırmış oldukları personelin kariyer yolculuğunu başlatırken belirli 

süreçleri kullanmaktadır. Bu bölümde bu süreçlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
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3.2.5.1. İç İşe Alım 

Adından anlaşılabileceği gibi iç işe alımda örgüt ya da kurum ihtiyaç duyduğu 

personel alımı için dış kaynaklar yerine önceliği iç kaynağa, yani kendi bünyesinde 

çalışana vermesidir. Bunu için izlenecek yol şudur: Nitelikli iş duyurusunda belirtilen 

kriterlere uygun olan örgüt çalışanları, çalıştıkları bölümün yöneticilerinin de onayını 

alarak boş olan pozisyon için başvururlar. Nitelikleri en uygun aday seçilerek açık 

olan pozisyon doldurulur (Sabuncuoğlu, 2005: 162).  

 İç işe alım sürecinin avantajları (Gürüz ve Yaylacı, 2004: 102): Adayların 

çalışmaları ve başarıları hakkında daha detaylı ve gerçekçi bilgi sahibi olunur. Daha 

kolay ve kısa sürelidir. Adaylar firmayı ve örgüt kültürünü bilirler, işe uyum süreci 

çok kısadır. İyi bir motivasyon kaynağıdır. 

Dezavantajları ise (Öner, 2001: 78): Tüm açık pozisyonları firmanın mevcut 

personeli ile doldurmak imkansızdır. Eğer pozisyonun gerektirdiği nitelikler, 

firmadaki personelin niteliklerini aşıyorsa dış kaynaklara başvurmak zorunlu hale 

gelmektedir. Firmanın dış kaynaklardan personel sağlaması sonucu farklı bilgi ve 

deneyim birikimine sahip adaylar firmaya taze kan katar, yeni bakış açılarıyla 

firmanın gelişimine katkıda bulunur. Açık pozisyonlar sürekli iç kaynaklar tarafından 

doldurulursa firma bir süre sonra durağanlaşmaktadır. Bu uygulamanın yapılabilmesi 

firma kültürünün böyle bir uygulamaya elverişli olmasını ve seçimin adil ve objektif 

olarak yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

3.2.5.2. Terfi 

Çalışanın sorumluluk, yetki buna bağlı olarak da ücret yönünden daha üst 

düzeydeki pozisyona geçirilmesi terfi olarak adlandırılır. Terfi kariyer yönetiminin 

en önemli konularından biridir.  Terfi işlemleri örgütte tam anlamıyla yapılırsa 

çalışanların örgüte olan bağlılıkları, çalışma heves ve istekleri ile birlikte örgüt 

başarısı artar. Terfi kararı verilirken; terfinin kıdeme göre mi, yeterliliğe göre mi 

veya her ikisinden oluşan bir kombinasyonla mı yapılacağının belirlenmesi 

gereklidir. Ayrıca kıdem objektif olmakla beraber yeterlik ölçütlerinin ne kadarının 

objektif kriterlere bağlanması gerektiği de önceden belirlenmelidir. Aksi durumlarda 
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örgüt içinde güven bunalımı oluşmakta bu da örgütsel etkililiği sınırlamaktadır 

(Bingöl, 2006: 185). 

Firmanın kariyer yönetimindeki başarısı, açık ve objektif bir terfi politikası 

saptamasına ve bunun adil bir şekilde uygulamasına bağlıdır. Terfilerin, hangi 

şartlarda, kimler tarafından ve nasıl yapılacağı, yeni pozisyonlara terfi için hangi 

niteliklerin gerektiği önceden belirli olmalı ve tüm personelin bilgisine sunulmalıdır.  

3.2.5.3.Transfer ve Yer Değiştirme 

Transfer iş görenin yaptığı işte aynı düzeyde kalarak sadece aynı örgütün farklı 

coğrafi alandaki bölümüne yönlendirilmesi veya aynı örgüt içinde benzer özellikteki 

farklı görevlere getirilmesi olarak tanımlanabilir. Transfer veya yer değiştirmede 

yetki, sorumluluk, ücret düzeyi ya hiç değişmemekte ya da çok az değişmektedir 

(Bingöl, 2006: 185).  Organizasyonda yatay bir değişiklik olmakta başka bir ifadeyle, 

çalışanların bir işten başka bir işe, bir bölümden başka bir bölüme, bir iş yerinden 

başka bir işyerine veya yeni bir coğrafi bölgeye yatay geçişi transfer veya yer 

değiştirme olarak adlandırılmaktadır.  

Global düzeyde faaliyet gösteren örgütler başta olmak üzere birçok örgüt 

yüksek potansiyeli olan genç çalışanlarını farklı ülkelerde çalışmaya teşvik ederek, 

global bir perspektife sahip liderleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ancak yeni tayin 

olunan ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısına ayak uydurmak ve yeni iş 

ortamına adapte olmak çalışanlar açısından bir takım zorlukları da beraberinde 

getirmektedir. Böylesi yapının süreklilik arz ettiği durumlarda örgüt; yurt dışındaki 

bir birime tayin olan personelin günlük hayatının, kişisel ilişkilerinin ve iş 

alışkanlıklarının düzenlenmesinden de sorumlu olmaktadır (Gürüz ve Özdemir, 

2004: 104).   

3.2.5.4. İşten Çıkarma 

İşten çıkarılmak, iş görenin beklentisi ve isteği dışında işinden ayrılmak 

zorunda bırakılmasıdır. Örgütsel açıdan işten çıkarma durumu ise gerektiğinde 
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örgüte sağlanacak taze kanın aranması ve kazanılması sürecidir.  İşten çıkarılmanın 

nedeni genel veya özel olabilmektedir (Ereş 2006: 78). 

İşten çıkarmaya ilişkin genel nedenlere, ekonomik durgunluk, üretim biçiminin 

değişmesi, örgütün küçülmesi, bir alandaki faaliyetine son vermesi veya krizlerle 

başa çıkamama örnek gösterilebilir. Özel nedenler ise personelin düşük performansı 

ve diğer çalışanlarla uyumlu bir şekilde çalışamaması veya mevcut çalışanın her türlü 

gelişime kapalı olduğunun tespit edilmiş olması şeklinde açıklanabilir (Örücü, 2009: 

230). 

Günümüzde sık sık örnekleri görülmekte olan serbest piyasa ekonomisinin 

uygulandığı ülkelerde kitleler halinde çalışanları işten çıkarma olaylarıyla 

karşılaşılmaktadır. Mal ve finans pazarlarındaki iniş-çıkışlar, konjonktürel hareketler 

ve binlerce iş örgütünün uyumlu olmayan kararları, zaman zaman büyük çapta işten 

çıkarmalara neden olmaktadır. İşten çıkarama süreci de en az işe alım süreci kadar 

önemli olup işe alımda kullanılan kriterler dikkate alınarak uygulanan bir araç 

olmalıdır (Başaran, 1985: 197). 

3.2.5.5. Emeklilik 

Örgütün birey üzerinde odaklaşan kararlarından biri de emeklilik kararıdır. 

Emeklilik, bireyin işini ve işiyle ilgili üstlenmiş olduğu rolleri bırakması ve işsiz bir 

hayata geçişi,  bireyin gücü, sorumlulukları ve kariyer hedeflerinin azalması olarak 

tanımlanabilir. Emeklilik dönemine yaklaşan bazı bireyler bu döneme ait planlar 

yapmakta, bazı bireylerse örgütten ayrılmayıp kazandığı deneyimleri danışmanlık 

yaparak yeni personellere aktarmaktadır. Bu safhada birey seçtiği kariyer ve yaşam 

seçeneklerinden tatmin duyma ihtiyacındadır (Şimşek vd., 2004: 54). 

Kariyer gelişiminin sonlandığı algısı, karşılanmayan beklentiler ve bir takım 

engellerle, çalışanların kendilerini istenmeyen ve işe yaramaz kişiler olarak 

hissetmelerine yol açabilmektedir. Bu olumsuz durumu engellemek isteyen örgütler 

çalışanının emeklilik döneminde mutlu ve huzurlu yaşayabileceği stratejiler 

geliştirmelidir. Çünkü örgüt çalışanları bir gün kendilerinin de emekli olacağını 

bildiklerinden örgütün emeklilik dönemine yaklaşımını titizlikle değerlendirip, 
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örgüte bağlılık kararını bu gözlemlerine dayanarak oluşturmaktadır (Örücü, 2009: 

232). 

3.2.5.6. Oryantasyon Programı 

İşe yeni başlayan elemanın işlerin nasıl işlediğiyle ilgili bilgi sahibi olmasını 

veya yeni terfi almış birine mevcut süreç ve prosedürün tanıtılmasını ya da görev yeri 

değiştirilen çalışanların yeni işe uyum göstermesini hedef alan kariyer yönetim 

aracıdır. Özellikle ilk kez çalışmaya başlayan bir birey, bu devrede birçok sorun 

yaşayabilir. Bireyin çalışma ortamına uyum dışında bir diğer öncelikli hedefi de işi 

öğrenmektir. Dolayısıyla oryantasyon programları bireyin örgüte uyum ve işi 

öğrenme sürecini kısaltan bir çeşit katalizördür (Yılmaz, 2006: 75). 

3.2.5.7. Yönetici Geliştirme 

Yönetici geliştirme programları kariyer geliştirme teknikleri içinde önemli bir 

yere sahiptir. Genel anlam itibariyle liderlik ya da yönetici geliştirme programları 

kişilere ileride aday olacakları üst kademedeki görevleri için gerekli olan 

yetkililiklerin ve bilginin kazandırılması amacıyla hazırlanan eğitim sürecidir 

(Aldemir vd., 2001: 204). 

Günümüzde örgütler istediği yöneticiyi dışarıdan bulma imkanları varken bunu 

tercih etmeyerek kendi içinden bu ihtiyacı sağlamaktadır. Bunun en önemli nedeni 

ise, kendi içerisinden yönetici almasının daha yararlı ve sağlıklı olduğunun tespit 

edilmesidir. Bu nedenle birçok örgüt yönetici adayı yetiştirme, yönetici geliştirme ya 

da liderlik programları gibi değişik uygulamalarla geleceğin yöneticilerini örgüt 

bünyesinde yetiştirmeye çalışmaktadır. Özetle şunu söyleyebiliriz yönetici geliştirme 

programları örgütün belirlenen kariyer yolları dahilinde yetenekli fakat deneyimsiz 

gençleri işe alarak geleceğin yöneticileri olarak yetiştirdiği programlar olarak 

adlandırılır (Gök, 2006: 48). 

Yönetici geliştirme programları, yöneticileri örgütün ihtiyaçları doğrultusunda 

daha fazla sorumluluk gerektiren üst basamaklara hazırlamak amacıyla 

düzenlenmektedir. Bütün bu anlatımlardan çıkarılabilen en önemli sonuç; yönetici 
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geliştirme programlarının temel hedefinin yönetim teorisi ve pratiği ile hedef 

belirleme, planlama, yetkilendirme ve görev devri ile koordinasyon gibi konularda 

yöneticilerin ve yönetici adaylarının yetiştirilmesi olduğudur (Tahiroğlu, 2003: 180). 

3.2.5.8. Örgütsel Yedekleme  

En temel tanımıyla örgütsel yedekleme, örgüt içindeki kritik görevleri 

doldurmak için kullanılan bir kariyer yönetimi uygulamasıdır. Örgütsel yedekleme, 

insan kaynakları uzmanları ve yöneticilerinin mevcut personelin gelecekteki örgüt içi 

iş yerleştirmeleriyle ilgili kararlar verdikleri ve bireylerin üst düzeylere hareketleriyle 

ilgili planları oluşturdukları bir süreçtir (Erdoğmuş, 2003: 101). 

Yedekleme planı, tepe yönetimi açısından kritik görülen pozisyonlarda, 

pozisyonu dolduran kişinin istifa etmesi, görevden alınması, kısaca görevinde çeşitli 

nedenler dolayısıyla ayrılması halinde yerini dolduracak adayların önceden 

belirlenmesi sürecidir. Yedekleme planı, sadece insan kaynakları bölümü ve tepe 

yönetimi tarafından bilinen gizli bir süreçtir. Örgütsel yedekleme, örgütlerin mevcut 

çalışanlarının gelecekteki kariyer yollarının belirlenmesi süreci olarak da 

tanımlanabilir. Bu yolların önceden belirlenmesi hem örgütsel hem de bireysel olarak 

bir takım olumlu sonuçları beraberinde getirmektedir (Sabuncuoğlu, 2005: 158). 

3.2.6. Kariyer Yönetim Modelini Oluştururken Yaşanan Sorunlar 

Kariyer yönetim sürecinde hem birey hem de örgüt birçok problemle karşı 

karşıya kalabilmektedir. Bu problemlerin doğru çözümü hiç şüphesiz sorunun tam 

teşhisi ile mümkün olmaktadır.  

3.2.6.1. Cinsiyetten Kaynaklanan Sorunlar 

Cinsiyetten kaynaklanan sorunlar genellikle çalışan kadınlar için söz konusu 

olmaktadır. Kadının aile içindeki rolü ve sorumlulukları yüzünden hissettiği baskı, 

mobbing ve taciz edilme sorunu kariyerindeki gelişmeyi olumsuz yönde 

etkilemektedir. Birçok kadın aile içerisinde aldıkları çocuk yetiştirme ve aileyi idare 

etme sorumluluklarından dolayı kariyer yönetimi sürecinde pek çok problemle karşı 

karşıya kalmaktadır. Bu konuda örgüt yönetimi çalışanlarına kariyer gelişim 
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programları dahilinde yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma, iş paylaşımı, süt izni, 

evde çalışma, çocuk bakımı ve eğitimi ile yuva hizmetleri vererek hem çalışan 

verimliliğinin korunması sağlanmalı hem de çalışanın şirkete bağlılığını artırarak onu 

kazanmalıdır (Aldemir vd., 2001: 205). 

3.2.6.2. Çift Kariyerli Aileler 

Çift kariyerlilik, çalışan her çiftin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda 

çalışması ve bunu gerçekleştirmek için çaba sarf etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bir taraftan her yıl daha fazla kadın iş hayatına atılırken, diğer taraftan nitelikli kadın 

personel sayısı da artmakta, bu durum da günümüz toplumunda “kadın sadece 

annedir” ifadesinin yerini “kadın, anne ve iyi bir iş görendir” ifadesine 

bırakmaktadır. Bu da geleneksel rollerle yeni tanımlanan rollerin yer değiştirmesini 

kaçınılmaz hale getirmekte (Şimşek vd., 2006: 60), eşlerin genellikle aynı şehirde ya 

da yaşanılan yerde iş bulmakta zorlanmasına yol açmaktadır. Bu sebeple temeli 

kariyere dayalı gerginlikler, evli çiftlerde boşanmalara dahi sebep olabilmektedir. 

Çift kariyerli ailelerde birinin kariyerinin diğerinden daha öncelik taşıyacağı görüşü 

de hakim olabilmektedir. Bu durum Türk toplumunda daha çok erkeğin kariyerinin 

üstün ya da öncelikli olduğu fikrinin yaygınlığından da kaynaklanmaktadır (Örücü, 

2009: 238). 

Örgütler çalışanını kaybetmek istemiyorsa, daha verimli ve aktif olarak kariyer 

hayatlarına devam etmelerini istiyorlarsa çift kariyerli eşler sorununun çözümünde 

her iki eşe de mesleklerine uygun kariyer olanakları sağlama formülünü tercih 

etmelidir (Gürüz ve Özdemir, 2004: 110). 

3.2.6.3. İkinci ya da Üçüncü İş Yapma 

Ay ışığı kavramı, sürekli olarak bir yerde çalışan bireyin çalışma saatleri 

dışında haftada on iki saat ve ya daha fazla zaman başka bir işte çalışması olarak 

tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkılarak şunu söyleyebiliriz ay ışığı, bir kişinin asli 

işi yanında ekonomik nedenlerle (gelir yetersizliği), tecrübe kazanma ya da başka bir 

takım nedenlerle ikinci, hatta üçüncü bir işte çalışıyor olmasıdır. Bireyin böyle bir 

şeye ihtiyaç duymasının nedeni iş güvenliğini sağlamak olabilmektedir. Çünkü ikinci 



82 

 

 

 

hatta üçüncü iş, asıl işin sona ermesi gibi bir durumda iş güvencesi olarak 

görülebilmektedir (Şimşek vd., 2006: 60).  

Ay ışığı sorununa örnek olarak, bir öğretmenin, öğretmenlik dışında özel ders 

vermesi, bir bilgisayar programcısının evinde bilgisayar programı geliştirip bunu 

pazarlaması verilebilir. Bu bağlamda bilgisayar programları üreten bir örgütte 

programcı olarak çalışan bir kişinin, aynı zamanda evinde çeşitli bilgisayar 

programları geliştirip pazarlaması ya da bir lise öğretmeninin kendi hesabına özel 

ders vermesi ve ya bir dershanede çalışmayı tercih etmesi temel olarak maddi 

nedenlerden kaynaklanan ay ışığı sorununu ifade etmektedir (Ereş 2006: 80). 

3.2.6.4. Kariyer Platosu 

Plato kelimesi Türkçe de düzleşme, duraklama, durgunluk anlamında 

kullanılmaktadır. Kariyer platosu ise en basit tabiriyle bireyin kariyerinin bir 

aşamasında yükselme imkanlarının geçici ya da kalıcı olarak azalmasıdır. Kariyer 

platoları bir başka ifade ile bireyin üst seviyedeki görevlere yükseltilme olanaklarının 

zayıf olduğu noktalar olarak da tanımlanabilmektedir (Erdoğmuş, 2003: 115). 

Kariyer platosu aşaması bireyin, çalışma ortamı ve özel yaşamı arasında dengeyi tam 

olarak sağlayamadığı bir dönem olarak da karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, iş 

ortamında kayda değer bir değişim ya da ilerleme olmadan yaşanan ve belirli bir süre 

sonra sona gelindiği hissi veren aşamadır  (Uyargil vd., 2010: 254). 

Evlilik, çocuk sahibi olma gibi durumlarda kariyerine ara vermek durumunda 

kalan ve tekrar dönmek istediğinde aynı performans düzeyini yakalamayan kadın 

çalışanların kariyer platosu içerisinde olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu durumda 

olan birey kariyerindeki iddiasını kaybetmekte, motivasyonu ve üretkenliği 

düşmektedir. İlk işe girişteki çabaları ve beklentileri artık görülmemektedir. Çünkü 

ne kadar çabalarsa çabalasın bir ödül ya da ilerleme şansı görmemektedir. Böyle bir 

durumda gerek birey gerekse de örgüt fiziksel ve duygusal anlamda olumsuz 

tepkilerden kaçınmalı ve sağlıklı iş ve insan ilişkilerini sürdürme çabası içerisinde 

olmalıdır (Geylan, 2004: 151). 
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Çalışanların kariyer platolarına girmelerinin nedenleri genellikle 

yeteneklerindeki eksiklik, potansiyellerini yeterince açığa çıkaramamaları, örgütsel 

politikaların uygulanışındaki aksaklıklar ya da yanlış değerlendirmeler olarak da 

gösterilebilmektedir.  Karşılaşılan diğer bir kariyer düzleşme sebebi ise örgütsel 

yapının yalınlaşması sonucu örgüt hiyerarşisindeki yükselme imkanlarının sayıca 

azalmasıdır. Ayrıca emeklilik yaşı gelmiş olan birçok üst kademe yöneticisinin 

emekli olmayarak çalışmaya devam etmeleri de diğer çalışanların kariyer 

düzleşmeye girmesinde önemli bir sebep olmaktadır (Erdoğmuş, 2003: 210). 

3.2.7. Kariyer Yönetimi Politikası 

Kariyer yönetim politikası kurumun hangi araçlardan ve ne şekilde 

yararlanarak hangi kariyer yönetim tarzından yararlanacağının belirlenmesidir. Bu 

yönetim politikasında örgütte ne tip uygulamalara yer verileceği ve bu uygulamanın 

amaç ve ilkeleri belirlenmiş olmalıdır. Yapılacak uygulamayla elde edilmesi istenen 

sonuçlara, yani amaçlara, ulaşmak için dikkate alınacak kriterler ve uygulama 

esasları, uygulamanın kimlerin yetki ve sorumluluğu dahilinde yapılacağı da 

belirlenmiş olmalıdır. Kısaca örgütün insan kaynakları politikasının en önemli 

parçası olup çalışanların kariyer planlarına yön verme stratejileridir (Uyargil vd, 

2010: 252).  

3.3. Performans Yönetim Sisteminin Kariyer Yönetimindeki Kullanım 

Alanları 

Bilgi çağının yaşandığı günümüz iş dünyasında tüm yönetimlerin merkezinde 

çalışanlar yer almaktadır.  Çalışana verilen bu değer her geçen gün artmaktadır. 

Çalışanların bir üretim faktörü olarak kurumlardaki rolü son derece etkili olmaya 

başlamıştır. Özellikle kurumların dış çevrelerinde yaşanan teknolojik, ekonomik ve 

sosyal değişimler karşısında tüm kurum ve kuruluşlar kariyer planlamasına gereken 

önemi vermeye başlamıştır. Kurumsal kariyer planlamasının en önemli amacı bir 

çalışanın, sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve güdüleri doğrultusunda, kariyer 

hedeflerine ulaşacak yolların belirlenerek, çalıştığı kurum içindeki ilerleyiş sürecinin 

belirlenmesi yoluyla hem bireysel hem de kurumsal kariyer sistemi geliştirilerek, 
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performans yönetim sisteminin de amaçlarından biri olan, etkili ve verimli kaynak 

kullanımı gerçekleştirmektir (Tekeli, 2003: 58). 

Kurumsal kariyer yönetiminde kuruma etkili danışmanlık verilerini sağlayacak 

performans yönetim sistemi büyük önem taşımaktadır. Çünkü kurumsal kariyer 

yönetimi çalışanlarının sahip olduğu bilgi, yetenek ve motivasyonlarını dikkate 

alarak kariyer ilerleyişinin yönetilmesi sürecidir (Soylu, 2002: 18). Bu sebeple 

kurumsal hedefler dikkate alınarak oluşturulan kariyer yönetim sistemi yöneticilerin 

önemli görevlerinden biri haline gelmiştir. 

Kariyer yönetiminde bireylerin ilerleyebilecekleri kariyer haritalarının 

kurumsal hedefler dikkate alınarak belirlenmesi ve yükselme olanaklarının objektif 

kriterlere bağlanarak duyurulması bireylerin motivasyonlarını artırıcı etki yapmakta, 

bu durum da tüm çalışanların performanslarını olumlu etkilemektedir.  

Kariyer yönetiminde öncelikle kişilerin mevcut durumları ortaya konulmakta 

daha sonra ise durumu değiştirilecek kişiler belirlenmektedir. İşte bu aşamada 

performans yönetim sistemi sonucu özellikle performans tablolarından çıkarılarak 

elde edilen bireysel ve birimsel veriler örgüte yol göstermektedir. Performans 

yönetim sistemi sonucu elde edilen verilerle belirlenen sorumluluğu artırılabilecek 

nitelikte olan personelin motivasyonu, performans ölçüm sisteminin objektif 

kriterlere bağlı olması sebebiyle artmakta, objektif kriterlere bağlı terfi sisteminin 

varlığı ile tüm çalışanlar etkili bir kaynak haline getirilebilmektedir (Anafarta, 2001: 

10). 

Bireysel kariyer yönetiminde kişinin kendi yetenek ve ilgisinin belirlenmesi 

önemli iken, kurumsal kariyer yönetiminde gelecekte gerekli olacak olan personel 

gereksinimini belirleme büyük önem taşır. Bu sebeple kurumsal kariyer yönetimi 

aracılığı ile geleceğini planlamaya çalışan tüm kurumlar belirledikleri stratejik 

planlar ile vizyon ve misyonuna uygun bireyleri bulmanın yollarını aramaktadır.  

Performans yönetim sistemi, kurumların stratejik planlarının oluşturulması 

sürecinde ve oluşturulan bu planlara varış mecrasında etkili bir şekilde uygulana 

gelmektedir. Stratejik plandan sapan birey, birim ve takımların performansları tespit 
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edilerek yaşanan aksaklıkların giderilmesi de performans yönetim sistemi aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. Kurumun hedefine uygun kariyer basamaklarının belirlenmesi 

de performans yönetim sistemi sürecinde kurulan geri bildirim ve iletişim ağı ile 

sağlanmaktadır (Purbey vd., 2007: 248). 

Bireysel kariyer yönetiminde iş ve günlük hayat planlanırken kurumsal kariyer 

yönetiminde ise kariyer basamakları planlanmaktadır. Bireysel kariyer yönetiminde 

kişi kendi ilgi ve hedeflerindeki değişimi esas alırken, kurumsal kariyer yönetiminde 

kurumsal fırsat ve hedefler ile çalışanların hedeflerinin karşılaştırılması büyük önem 

arz etmektedir. Bu hedef; birey ve takımın performansının uygun, önemli ölçütlerle 

tespit edilmesini gerekli kılmaktadır (İmamoğlu vd., 2004: 170). Performans ölçüm 

sistemi ile kurumsal hedeflere hizmet etmeyen bireyler tespit edilerek yaşanan bu 

aksaklığı gidermeye yönelik stratejiler geliştirilerek belirlenen stratejiler uygulamaya 

geçirilmektedir. Böylece performans yönetim sistemi aracılığı ile kurumsal kariyer 

yönetimi şekillenmektedir. 

Kurumlarda terfi, tayin, transfer ve rotasyon gibi kararların alınmasında 

performans yönetim sistemi sonucu elde edilen bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Performans değerlendirmesi sonucu bireyle ilgili, bilgi, beceri, değer yargısı, güçlü 

ve zayıf yönler belirlenmektedir. Bunlar hiç şüphe yok ki bireyin kariyer olanaklarını 

tanımlaması ve kendine hedefler koyması ile anlamlı hale gelmektedir (Kuzgun, 

2000: 85). Ayrıca kariyer gelişimi için birey kadar kurumlar da açık veya hedef 

pozisyonları belirleyerek gerekli kriterleri net olarak tanımlamalıdır. Böylece kariyer 

gelişimi kurumlar için birer rastlantı olmaktan çıkıp gerekli pozisyona nitelikli 

kişinin yetiştirilmesi ve performansının artırılması çalışmaları haline gelmektedir. 

Bireysel kariyer yönetiminde kişi örgüt içi ve dışındaki kariyer yollarını 

araştırırken kurumsal kariyer yönetiminde ise performans yönetim sistemine uygun 

olarak şekillendirilen kariyer sisteminin koordinasyonu ve gözetimi sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Bu koordinasyon, denetim ve gözetimden kasıt hangi kariyer 

basamağına kim terfi ettirilecek, kime hangi sebeple ödül, kime hangi nedenle ceza 

verilecek, yeni hedefler sonucu oluşturulması gereken kariyer basamakları neler 

olacak, işten atılması gereken bireyler hangi objektif kriterlere göre nasıl belirlenecek 
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sorularına cevap aramaktır  (Inkson, 2007: 25). Bu süreçte de yöneticinin yardımına 

performans yönetim sisteminden elde edilen veriler yetişmektedir. Objektif 

göstergelerin kullanıldığı performans ölçümleri ile yukarıdaki tüm soruların yanıtları 

cevap bulabilmektedir. Sürekli katılımcı yönetim ile elde edilen kurumsal veriler 

kariyer yönetiminin haritasını oluşturmaktadır.  

Tüm örgütlerde çalışanlar gösterdikleri fazla çabaların karşılığını almak 

isterler; buna karşın birçok örgüt performans yönetim sistemindeki yetersizlikler 

nedeniyle bu yönden eksik kalmakta, personele yol gösteren ve onu destekleyen 

kariyer yönetim sürecini objektif performans yönetim sisteminin olmaması nedeniyle 

hayata geçirememektedir. Çalışanın performansı ile aldığı ücret, prim, ödül gibi 

karşılıkların arasında bir bağ bulunmayan bu örgütlerde, önceden belirlenmiş 

performans kriterlerinin yokluğundan çalışanın motivasyonu da olumsuz 

etkilenmektedir (İnce, 2005: 325). 

Performans ölçüm sisteminin oluşturduğu güven ortamı bireylerin 

motivasyonunu artırarak kurumsal hedeflere varılabilirliği kolaylaştırmaktadır. 

Performans yönetimi sadece sonuçlarıyla değil, değerlendirme sırasında not edilen 

görüşlerin insan kaynakları bölümü tarafından incelenmesi ile de fayda hasıl 

etmektedir. Çalışanların kurumları hakkındaki düşünceleri, memnuniyetleri, 

rahatsızlıkları, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadıkları gibi konular uygulamaların 

satır aralarından elde edilen bilgilerle gün ışığına çıkmaktadır (Tangen, 2004: 728). 

Performans yönetimi sürecinde mesleki gelişimin yönü ve hedefleri konusunda 

da görüşmeler yapılmaktadır. Böylece çalışanlar görüşlerini, ihtiyaçlarını ve 

amaçlarını dile getirme fırsatı bulmakta, yöneticiler de personelin hedeflerini 

gerçekleştirebilmesi için yapılması gerekenler konusunda bilgi edinmektedir. 

Çalışanları kendilerini geliştirmeye teşvik etmek, organizasyonların önemli bir 

sorumluluğudur. Organizasyonlar bu konuda yaptıkları yatırımların karşılığını 

fazlasıyla geri alır (Yüksel, 2003: 94). Çalışanlar gösterdikleri gelişmeyi işlerine 

yansıtıp daha verimli çalışmaya ve kurumlarının etkililiklerine katılmaya 

başladıklarında, terfi ettirilerek, ücretleri yükseltilerek ya da yeni fırsatlar sunularak 

ödüllendirilmelidir. Tüm bunların yanı sıra iş zenginleştirme, rotasyon ve transfer 
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kararları alınırken de performans yönetim sistemi sonucu elde edilen veriler 

kullanılmaktadır. 

Özetle ifade etmek gerekirse, kurumsal kariyer yönetiminin aşamaları olan 

kurumsal analiz, iş analizi, görev tanımlamalarının belirlenmesi yoluyla kariyer 

olanaklarının netleştirilmesi sürecine, veri akışı performans yönetim sistemi ile 

mümkün olmaktadır. Bundan sonraki aşamada ise performans yönetim sisteminde 

değindiğimiz performans değerlendirme aşaması devreye girerek kim terfi ettirilecek, 

kim eğitim sistemi yoluyla geliştirilecek ve kim işten çıkarılacak sorularına cevaplar 

bulunmaktadır. İşten ayırma kararının alınacağının düşünüldüğü durumlarda, 

performans yönetimi verilerinden faydalanarak sorunun kaynağını bulmak ve 

gerekirse başka alanlarda bu çalışandan faydalanmayı düşünmek de tercih 

edilebilmektedir. Görüldüğü gibi, performans değerlendirmeleri, hangi konumda 

olursa olsun herkesin kendini gözden geçirmesini sağlayarak, hem yöneticilere hem 

de çalışanlara etkililiği ve verimliliği artırmada önemli bir rehberdir. Ancak 

unutulmaması gereken şey performans değerlendirme sonuçlarının geri bildirim 

sistemi yoluyla çalışanlara ulaştırılmasının gerekli oluşudur. Önemli bir diğer nokta 

da elde edilen bu sonuçların insan kaynakları ile ilgili her alana mutlaka yansıtılması 

değil, uygun alanlarda kullanılmasıdır (Sarıaltın, 2003: 45-47). 

Yöneticinin performans yönetim sistemi aracılığı ile belirlediği yetenekli ve 

tecrübeli personel kurumda zamanın iyi kullanılmasını sağlamakta, yetki devri ve 

ekip çalışmaları yoluyla da kurumsal etkililiği artırmaktadır. Ayrıca performans 

yönetim sistemi kurumsal strateji ve hedeflerin belirlenmesinde personeli etkili 

kılarak onların daha yenilikçi ve inisiyatif alabilecek güçte davranmalarını 

sağlamaktadır. Performans yönetim sistemi sonucu elde edilen verilerle şekillenen 

kariyer yönetim sistemi personelin gelişimini teşvik ederek yöneticinin etkililiğini 

artırmakta, kurumsal verimlilik ve etkililiğe önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca bu 

sistem kurumsal amaçların daha gerçekçi bir zeminde belirlenmesini ve istikrarlı bir 

yönetim ekibi ile personelin oluşmasını sağlamaktadır (Tangen, 2004: 730). Tüm 

bunlar ise kurumun hızla değişen ve gelişen koşullara uyum sağlamasını 

kolaylaştırmaktadır. Yöneticiye kariyer yönetim sisteminde rehber olma görevini 
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yerine getirebilecek olan performans yönetim sistemi bu yönüyle; sürekli, istikrarlı 

ve katılımcı yönetim sistemin en önemli adımı olmaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ KESİM 

FIRAT KALKINMA AJANSINDA UYGULANAN PERFORMANS 

VE KARİYER YÖNETİM SİSTEMI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE 

BİR İNCELEME  

4. PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİNİN KARİYER 

YÖNETİM SİSTEMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN 

ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın bu bölümünde kalkınma ajanslarında uygulanan performans ve 

kariyer yönetim sistemi hakkında bilgi verilmekte ve iki modern yönetim sistemi 

arasındaki ilişki analiz edilmektedir. 

4.1. Araştırmanın Önemi ve Kapsamı  

Bu bölümde araştırma örneğine ilişkin bilgi verilmekte, araştırmanın amacı, 

konusu ve kapsamı açıklanmaktadır. 

4.1.1. Araştırmanın Konusu 

Araştırmada kalkınma ajanslarında uygulanan kariyer ve performans yönetim 

sistemi incelenmektedir. Kalkınma ajansları içerisinden seçilen örneklem olan Fırat 

Kalkınma Ajansında uygulanan bu iki yönetim modelinin uygulama araçları ortaya 

konmakta daha sonra bu uygulamanın sonuçları yorumlanmaktadır. 

Bu bölümde araştırmanın daha önceki bölümlerinde bahsedilen teorik bilgilerle 

araştırma sonucunda elde edilen veriler arasında ilişki kurulmakta olup kalkınma 

ajanslarında mevcut durumda uygulanan yönetim sistemi ile olması gereken 

performans ve kariyer yönetim sistemi arasındaki farklılıklar ortaya konulmaktadır. 

Daha sonra bu farklılıklar sonrası kalkınma ajanslarının örgütsel yapısına uygun 

geliştirilen performans yönetim modelinin ajansların kariyer yönetimine etkisi 

incelenmektedir. 
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4.1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Çalışanların kariyerlerini yönetmek ve bireysel kariyer hedeflerini örgütsel 

hedeflerle ilişkilendirmede daha aktif görevler üslenme yönetsel görevler arasında 

yer almaktadır. Bu görevler örgütlerin çalışanlarına olan sorumluluğunu artırmakta; 

bu durumda çalışanların beklenti düzeyini artırmaktadır. Beklentileri karşılanmayan 

personelin motivasyonun düşmesi örgütü olumsuz etkiyeceğinden, örgütler bu 

sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeye çalışmalıdır. Bu sorumluluğu yerine 

getirmeyen örgütlerde nitelikli personel kayıpları yaşanmakta; personel devir hızı 

artığından örgütlerin maliyetleri aratarak verimliliği düşmektedir (Aytaç, 2005: 85). 

Böylesi bir olumsuz durumla karşılaşmak istemeyen kurumlar, çalışan beklentilerini 

örgütsel hedef ve kaynakları dikkate alarak yönetmekte ve bu amaçla birçok 

motivasyon aracı kullanmaktadır.  

21. yüzyılda beklentilere uygun şekillenen kariyer yönetimi ile birlikte, klasik 

yönetim anlayışındaki hiyerarşik yükselme basamakları modern yönetim anlayışında 

yerini yatay ilerlemeye bırakmıştır. Bireysel ve hiyerarşik bir şekilde planlanan 

klasik kariyer yönetimi yerine geçen, örgütün ön planda olduğu ve daha çok 

sorumluluk üslendiği yatay ilerlemeye dayalı bu sistem, işlerliğini düzenli olarak 

toplanan verilerle sağlamaktadır. Bu verilerin sisteme sağlıklı ulaşımı ise başka bir 

yönetim sistemi olan performans yönetimi ile mümkün olmaktadır. Dolayısı ile 

kariyer yönetim sisteminin hammaddesi performans yönetimi sonrası elde edilen 

veriler olmaktadır (Sabuncuoğlu, 2000:105).  

Her iki sistemin de örgütlerin misyon ve vizyonunu gerçekleştirmesi, ana 

hedefine varılabilirliği doğrudan etkilemesi; performans ve kariyer yönetimini 

günümüzde üzerinde en fazla araştırma yapılan konulardan biri haline getirmiştir. 

Elindeki tüm kaynakları verimli şekilde kullanmak isteyen örgütlere yol gösterme 

amacı ile hazırlanan bu çalışmada, performans yönetim sistemi ile kariyer yönetim 

sistemi arasında ilişki kurularak örgütsel hedefe varmada kurumlara yardımcı olmak 

amaçlanmaktadır (Bulut, 2002: 85). 

Bu araştırma ile elde edilen veriler kullanılarak kalkınma ajanslarında 

uygulanabilecek bir performans yönetim modeli oluşturmak ve oluşturulan bu model 
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ile hangi verilerin elde edilebileceği ve bu verilerin kariyer yönetim sisteminde nasıl 

kullanılacağının belirlenmesi hedeflenmektedir. Özetle, temel amaç henüz 

kurumsallaşma aşamalarını yeni tamamlayan ve hizmet götürdükleri illerin kalkınma 

ve büyüme potansiyelini geliştirmeyi hedefleyen kalkınma ajanslarının, performans 

yönetim sistemine uygun bir modelle örgütsel kariyer yönetim sistemini revize 

etmelerine yardımcı olmak ve bu katkı ile ajansların hedeflerine varma sürecini 

kısaltmaktır.  

Bu çalışma ile ilgili sorular, araştırmanının diğer bölümlerinde elde edilen 

teorik ve amprik bulgular yardımıyla cevaplandırılmaktadır. Örgütsel kariyer ve 

performans yönetimi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma hedefi ile aşağıda belirlenen 

sorulara cevap aranmaktadır: 

 Kalkınma ajanslarında performans yönetim sistemi nasıl tasarlanmıştır?  

 Kalkınma ajanslarında mevcut performans yönetim sistemine ilişkin 

standardize edilmiş bir performans yönetim modeli var mı? 

 Ajanslarda örgütsel kariyer yönetiminin şekillenmesinde kullanılan 

veriler nereden ve nasıl elde edilmektedir? 

 Ajanslara özgü bir performans yönetim modeli geliştirilebilir mi? 

 Geliştirilecek bir performans yönetim modelinden örgütsel kariyer 

yönetimine şekil verebilecek nitelikte veriler elde edilebilir mi? 

4.1.3. Denencelerin Analizi 

Bu çalışmanın amacı, kalkınma ajansları özelinde, performans yönetim 

sisteminin kariyer yönetim sistemine hangi alanda katkılar sunabileceğini belirlemek 

suretiyle, iki yönetim sisteminin de daha etkili işlemesi için gereken kıstasları 

belirlemektir. Tüm örgütler kuruluş aşamasında belirledikleri ve daha sonra 

güncelleyerek geliştirdikleri hedeflerine varmak için kendi performanslarını sürekli 

izlemekte ve izleme sonucunda elde ettiği verileri geri bildirim sistemi yoluyla 

ilgililere iletmekte, böylece sistem içerisinde belirlenen sorunlara çözüm 

üretmektedir (Uyargil, 2003: 78). Bu yönüyle performans yönetim sistemi örgütlerin 

güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayan tanı sistemi olmaktadır. Bu tanı 
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sistemi ile elde edilen veriler birçok yönetim modeline katkılar sunarken bu yönetim 

modellerinden de etkilenerek güncellenmektedir.  

Kariyer yönetimi ise kurumun insan kaynakları politikalarının şekillendiği ve 

kuruma yön veren en önemli üretim kaynağı olan emeğin motivasyonunun artırılması 

hedefini edinen modern yönetim sistemidir. Kariyer yönetim sisteminde belirlenen 

kariyer haritaları, iş planı ve süreçleri ile personel görev tanımları örgütün çalışma 

yaşamını belirlemekte; mal ve hizmet üretimine yön vermektedir. İzleyen satırdaki 

ifadeler; Fırat Kalkınma Ajansı üzerinden geliştirilen kalkınma ajansları performans 

yönetim sistemi modeli ile elde edilebilecek verilerin, bu örgütün kariyer yönetimine 

hangi katkıları sunabileceğini ilişkin araştırmanın iddialarını oluşturmaktadır: 

 Kariyer yönetim sisteminin önemli görevlerinden bir olan eğitim 

ihtiyacının belirlenmesinde, performans yönetim sistemi sonucu elde 

edilen verilerin kullanılması kalkınma ajansı personelinin örgütsel 

ihtiyaçlara uygun şekilde kendini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. 

 Performans yönetim sistemi hem kalkınma ajanslarının hem de 

ajanslarda çalışan personelin güçlü ve zayıf yönlerinin tespitinde etkili 

rol üslenerek, kurumsal ve bireysel başarı karnesinin oluşumunu 

sağlamakta; böylece personel motivasyonunu artırmaktadır. 

 Kalkınma ajanslarında uygulanan performans yönetim sisteminin 

kariyer yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesi, bu örgütlerde yaşanan 

kariyer durağanlığı sorununu azaltarak kurumun başarısının artmasına 

katkı sunmaktadır. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi ve Sınırları 

Araştırmacılar, araştırmanın konusuna ve incelenecek olayın genel 

özelliklerine bağlı olarak kendilerine en uygun yöntemi seçmek durumundadırlar. 

Sosyal bilimlerde farklı araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu araştırma 

yöntemleri, sosyal bilim disiplinleri içinde farklılık göstermesine karşın birkaç başlık 

altında sınıflandırılabilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde sosyal bilimlerde 

farklılık gösteren bu yöntemlerden hangisinin seçildiği anlatılmaktadır. 
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4.2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada yaklaşım olarak ampirik ve teorik araştırma yaklaşımları 

birlikte benimsenmektedir. Bu bağlamda gerekli bilimsel verilere ulaşmak için 

dolaylı araştırma yönteminden ve alan araştırması yönteminden yararlanılmıştır. Bu 

çerçevede yerli ve yabancı yazılı eserler taranmış; konu ile ilgili modeller 

irdelenmiştir. Bu modellerden Kaplan ve Norton’un Dengeli Sonuç Kartı Modeli 

benimsenmekte, yapılan alan araştırmasının sonucu ise bu model çerçevesinde ortaya 

konulmaktadır.  

Bu bağlamda, araştırmada görüşmeler, belgeler, direkt gözlemler ve katılımlı 

gözlemlerden oluşan teknikler kullanılmaktadır. Elde edilen bilgilerin geçerliliği ve 

güvenilirliğinin değerlendirilmesinde, kişisel yorumlardan ziyade nesnel 

değerlendirmelere önem verilmekte; edinilen bilgiler benzer bilgilerle karşılaştırıldığı 

gibi, aynı kaynaktan farklı bilgilerin elde edilmesi yoluyla da kaynakların 

güvenilirliği test edilmektedir.  

4.2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Günümüzde değişen yönetim anlayışı ile birlikte kamu yönetimi kamu 

işletmeciliğine ve oradan da yönetişime dönüşmeye, stratejik planlama, yerelleşme, 

yerindenlik, performans denetimi, açıklık, hesap verebilirlik gibi yeni kavramlar 

yöneticiye yön vermeye ve kurumlara hakim olmaya başlamaktadır. 

Yönetim anlayışında yaşanan bu değişim yanında bölgesel kalkınma 

anlayışında da ciddi gelişmeler yaşanmakta; klasik yukarıdan aşağıya politikalardan 

oluşan bölgesel kalkınma yerine aşağıdan yukarıya politikaların uygulandığı yeni bir 

anlayış hakim kılınmaktadır. Bu gelişmeler ışığında kalkınma politikalarında 

kullanılan araçların yapı ve içeriğinin değişmesi gerekmekte ve yeni yönetim anlayışı 

ile şekillenen bölgesel kalkınma ajansları önemli araçlar haline gelmektedir. Ülkede 

bölgesel ölçekte ekonomiyi canlandırma, iktisadi potansiyeli harekete geçirme ve 

bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltma, ulusal ölçekte hazırlanan plan ve 

programların bölgesel anlamda etkililiğini artırmak için gerekli koordinasyonu 
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sağlama amacıyla kurulan ajanslar önemli kaynak ve yetkilerle donatılmıştır (Usta, 

2010: 45). 

Performansa dayalı yönetim anlayışı, yeni kamu yönetimi anlayışına paralel 

olarak, 1980’li yıllarla birlikte özellikle ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde 

uygulanmaya başlamıştır. Kalkınma ajansları da bu ülkelerde bölgesel kalkınmayı 

sağlamak amacıyla, esnek organizasyon yapıları,  stratejik planlama ve stratejik 

yönetim anlayışının bir parçası olarak performans yönetimi anlayışının gereklerini 

yerine getirmesi istenen kurumlar olarak örgütlenmişlerdir (Yiğitoğlu, 2004: 56). Bu 

ülkelerdeki kalkınma ajansları bölgesel kalkınma uygulamalarında, stratejik planları 

çerçevesinde, performans hedefleri belirlemekte ve bunlara ulaşmak için 

çalışmaktadırlar. Zira kalkınma ajanslarına gelir tahsis edilirken de performansları 

göz önüne alınmaktadır. 

Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansı 

oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni olarak kalkınma ajanslarının seçilmesinin 

sebebi, Türkiye’deki yeni kurulan yönetim modellerinden biri olması nedeniyle 

modern yönetim şekli olan performans yönetim sistemi ile örgütsel kariyer 

yönetiminin bu örgütlerde uygulanabilirliğinin olası olmasıdır. Ayrıca kalkınma 

ajansları sahip olduğu insan kaynağı yönüyle değerlendirildiğinde, eğitimli ve 

kalifiye personel yapısı ile dikkat çekmekte olan ajansların kariyer yönetim 

faaliyetlerini çalışanlara uygulanmasının gerekliliği aşikârdır. Çünkü kalifiye insan 

gücünü örgütte devamlı kılmanın yolu onlara maddi imkan yanında kariyer de 

vadetmekten geçmektedir (Kayasü vd., 2003: 28).  Günün şartlarına uygun kalifiye 

insan kaynağı ile donatılmış bu örgütler kariyer ve performans yönetim sistemini tüm 

yönleriyle analiz etmeli, analiz sonucu elde ettiği verileri somut adımlar belirleyerek, 

örgütün tüm basamaklarına uygulamalıdır. Bu sebeple performans yönetim 

sisteminin kariyer yönetimine etkisine yönelik çalışmanın araştırma evrenini modern 

yönetim tekniklerine uygun şekilde kuruluş esasları belirlenen kalkınma ajansları 

oluşturmaktadır. 

26 kalkınma ajansının yapısı birbirine benzemekle beraber ajansların ortak 

birimleri ve ortak bir teşkilat yapısı olduğundan ve tüm ajansların personel yönetim 
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politikası birbirine benzediğinden 26 kalkınma ajansından Fırat Kalkınma Ajansı 

evrenin örneklemi olarak seçilmiştir. Örneklemin tek ajansa indirilmesinin nedeni 

teoride çok soyut olan performans yönetim sistemi ile kariyer yönetim sisteminin 

somutlaşmasını sağlamak ve birbirine benzeyen bu yapılardan biri üzerinden 

performans yönetim modeli oluşturmaktır.  Performans yönetimi; strateji, planlama, 

finans ve kontrolden daha kapsamlı bir yönetim şeklidir. 

Performans yönetimi, yöneticilerden organizasyonun aşağısına doğru ve 

süreçlere kadar her şeyi kapsayan bir bütündür. Daha kapsamlı bir tanımla 

performans yönetimi, bireyleri kendi potansiyellerinin farkına vararak motive edip, 

organizasyonun bütününden, bireylerden ve takımlardan daha etkili sonuçlar almak 

için üzerinde anlaşmaya varılmış amaçlar, performans standartları, hedefler, ölçüm, 

geri bildirim ve ödüllendirme aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim aracıdır 

(Kalder, 2006: 28).  Dolayısı ile performans yönetim modelinin oluşturulabilmesi 

için bir örgüt, bu örgütün kaynakları, vizyon ve misyonu, yetki ve görevleri, örgütün 

kaynak yönetim politikası, stratejik planı ve faaliyet raporlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  Tüm bunların yapılabilmesi için tek bir örgütün seçilmesi zorunlu 

olduğundan 26 kalkınma ajansından biri olan Fırat Kalkınma Ajansı seçilmiştir. 

4.2.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışmada Türkiye’de kurulmuş olan 26 kalkınma ajansına örnek teşkil 

edebilecek bir araştırma yapılmaktadır. Kalkınma ajanslarının görev ve yetkileri aynı 

olmakla birlikte teşkilat yapılarında yer alan birim sayısı ve organizasyonunda 

farklılıklar olabilmektedir. Dolayısı ile çalışmanın en önemli ürünü olan ve tüm 

kalkınma ajanslarında kullanılabilecek nitelikte bir performans yönetim modeli 

oluşturma hedefine varmayı zorlaştıran farklı birimlerin varlığı çalışmayı sınırlayan 

unsurlardandır. Kanunla tanımlanmış ajans faaliyetleri göz önüne alındığında tüm 

Ajanslarda temel görevlere yönelik 3 ana birim bulunmaktadır: Bölge planı 

hazırlamakla görevli PPKB, programların uygulanmasına yönelik birim olan PYB ve 

desteklenen projelerin işleyiş süreçlerini izlemeyle ve program çıktılarını 

değerlendirmeyle görevli İDB’dir. Diğer yandan ana görevlerin yerine getirilmesinde 

(idari ve mali işlerde) görevli destek hizmetleri için bir birimin veya uzmanlaşma 



96 

 

 

 

amacıyla birden fazla birimin kurulduğu gözlemlenmektedir (Fırat Kalkınma Ajansı, 

2011: 15). Bu nedenle çalışmada tüm ajanslarda varlığını sürdüren 3 ana birim esas 

alınmıştır. 

Kalkınma ajanslarınca bazı bilgilerin kurumsal sır olarak nitelendirilerek 

verememesi de çalışmayı sınırlayan etmenlerdendir.  

Pilot Ajanslar olan ve 5 yıldır faaliyetlerini sürdüren İZKA ve Çukurova 

Kalkınma Ajansı dışında diğer 24 ajansın henüz 3. yılında olması nedeniyle 

kurumsallaşma ve varlığını kanıtlama çalışmalarının devamı da araştırmanın konusu 

olan kariyer yönetimi ve performans yönetimine ilişkin araçların ya hiç 

kullanılmaması veya az sayıda kullanılan aracın uygulama sonuçlarının henüz 

alınamamış olması gerçeği de çalışmayı sınırlamaktadır (Serhat Kalkınma Ajansı, 

2010: 3).  

4.3. Araştırma Yapılan Kurumla İlgili Genel Bilgiler 

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanun temel alınarak kurulan kalkınma ajansları Türk kamu yönetimine 

bölgesel düzeyde yeni bir tüzel kişilik kazandırmıştır. 1980 yılından itibaren 

yaygınlaşan liberal ve küreselci kalkınma anlayışın meyvesi olan ve gündemimize 

AB müktesebatının da etkisi ile giren ajanslar, bölgesel rekabet edilebilirliği artıran 

ve yerel düzeyde proje üreten/uygulatan önemli kuruluşlardır. Düzey 2 istatistiki 

sınıflandırmasına bağlı olarak belirli bir bölgeyi kapsayacak biçimde ve bölgesel 

aktörlerin katılımı ile oluşturulan, idari ve mali özerkliğe, dolayısıyla tüzel kişiliğe 

sahip, kamu hukuku hükümlerine bağlı kuruluşlardan biri olan ajanslar, ayrıca 5449 

sayılı kanunda düzenlenmemiş tüm işlemlerinde özel hukuk hükümlerine de tâbidir 

(Kalkınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, 2006: 

Madde 1-2).  



97 

 

 

 

4.3.1. Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Gerekçesi 

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanunun Genel Gerekçeleri başlıklı metin esas alınarak Ajansların kuruluş 

gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir: 

Kalkınma ajanslarının; yerel aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturacak 

bütün kaynakları harekete geçirme ve yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini 

artırma, yerel düzeyde planlama, programlama, proje üretme ve uygulama 

kapasitesini artırma, hem teknik kapasitesinin sağladığı bilgi birikimini, hem de 

aracılık ettiği kaynakları etkili bir şekilde kullanarak birden çok ili ilgilendiren 

projelerin ve faaliyetlerin mükerrerliklere yol açmadan ve kaynak israfı 

oluşturmadan gerçekleştirilmesini sağlama, yeni planlama ve idari örgütlenme 

anlayışı içinde, uygun kurumsal altyapının oluşturulmasıyla birlikte planlamanın 

ilgili yerleşmelerde, yukarıdan-aşağıya değil, aşağıdan-yukarıya başlatılan etkileşimli 

bir süreçle yapılmasını ve uygulanması sağlama görevleri bulunmaktadır 

(KAKGHK, 2006: Madde 5-6). 

Kalkınma ajanslarının;  karar alma ve uygulama yapılarının katılımcılığa açık 

olması sağlanarak toplumun kalkınma sürecine doğrudan ve aktif katılımını 

gerçekleştirme ve bu yolla yerel sahiplenmeyi oluşturma ve pekiştirme, yerel 

girişimcilere ve KOBİ’lere finansal destek ve danışmanlık desteği sağlama, ortak 

proje üretme kültürü ve yeteneğini geliştirme, bu projelerin izlenmesini ve 

değerlendirmesini sağlama, başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere merkezi 

kuruluşların, daha üst ölçekli politikaların ve uygulamaların geliştirilmesindeki enerji 

ve kapasitelerini daha etkili kullanmalarını, performansa dayalı kaynak tahsis 

mekanizmaların kullanılmasını ve bölgesel gelişme, yerel kalkınma alanında 

verimlilik ve etkililiğin teşvik edilmesini sağlama görevleri bulunmaktadır 

(KAKGHK, 2006: Madde 5-6). 

4.3.2. Kalkınma Ajanslarının Teşkilat Yapısı 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Görevleri ve Koordinasyonu 

Hakkında Kanunun ajanların organizasyonu hakkındaki hükümlerine bakıldığında 
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ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Kalkınma Bakanlığı’nın sorumlu 

olduğu ve dört temel organdan oluştuğu görülmektedir (KAKGHK, 2006: Madde. 7). 

 Kalkınma kurulu 

 Yönetim kurulu 

 Genel sekreterlik 

 Yatırım destek ofisleri 

Bunlardan kalkınma kurulu, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak 

bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, 

üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı 

yönlendirmek üzere bu kurumlar içerisinden seçilecek kişilerden oluşmaktadır 

(KAKGHK, 2006: Madde 8-9). 

Yönetim kurulu ajansın karar organı olup ajansı yönetim kurulu başkanı temsil 

eder. Yönetim kurulu başkanı ise validir. Birden fazla ili kapsayan ajanslarda 

yönetim kurulu başkanı belirli dönemler halinde illerin valileri tarafından 

yapılmaktadır (KAKGHK, 2006: Madde 10). 

Genel sekreterlik, ajansın icra organıdır. Genel sekreter, yönetim kuruluna 

karşı sorumludur. Genel sekretere bağlı birimler kurulmakta ve Genel sekreter bu 

birimler eliyle Ajans faaliyetlerini yerine getirmektedir. Kurulan birimlerde yeteri 

kadar uzman ve/veya destek personel görev almaktadır.  Birimler birim 

başkanlarınca sevk ve idare edilmektedir (KAKGHK, 2006: Madde 12). 

Yatırım destek ofisleri ise, bölge illerinde yönetim kurulu kararı ile biri 

koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşan ve genel sekreterliğe karşı 

sorumlu olan ofislerdir. Ayrıca ajanslarda iç denetçi ve hukuk müşaviri de görev 

almaktadır (KAKGHK, 2006: Madde 15). 

4.3.3. Kalkınma Ajanslarının Görev ve Yetkileri 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile ajanslara verilen görev ve yetkiler şunlardır (KAKGHK, 2006: 

Madde 5):  
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 Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,  

Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve 

projelere destek olmak, bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin 

uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma 

Bakanlığına bildirmek, bölge plan ve programlarına uygun olarak, 

bölgenin kırsal kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda 

bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, bölgede kamu 

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen bölge 

plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek,  

 Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu 

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 

geliştirmek,  ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge planı ve programlarına 

uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, Bölgenin tabii, iktisadi ve 

beşeri kaynak ve imkanlarını tespit etmeye, ekonomik gelişmeyi 

hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, 

yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları 

desteklemek, bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla 

işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya 

yaptırmak,  

 Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve 

yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, 

ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden 

takip ve koordine etmek,  yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, 

finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili 

kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni 

girişimcileri desteklemek, Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı 

uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak 

ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. 
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4.3.4. Kalkınma Ajanslarının Gelir ve Giderleri 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanuna göre ajansların gelirleri büyük ölçüde kamudan veya kamu gücüne 

dayanarak elde edilen kaynaklara dayanmaktadır. Ajansın gelirleri kuruluş 

kanununda şu şekilde sayılmaktadır (KAKGHK, 2006: Madde 19). 

 Bir önceki yıl kesinleşmiş genel bütçe vergi gelirlerinin binde beşi 

oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama 

Kurulunca nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre 

belirlenecek pay, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan 

sağlanacak kaynaklar, faaliyet gelirleri,  

 Bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel 

idareleri için yüzde beş ve belediyeler için yüzde bir oranında, cari yıl 

bütçesinden aktarılacak pay, bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir 

önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl 

bütçesinden aktarılacak pay, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca 

yapılan bağış ve yardımlar, Bir önceki yıldan devreden gelirler.  

5549 Sayılı Kuruluş Kanununa göre Ajansın giderleri ise şunlardır (KAKGHK, 

2006: Madde 20):  

 Plân, program ve proje giderleri,  

 Proje ve faaliyet destekleme giderleri,  

 Araştırma ve geliştirme giderleri,  

 Tanıtım ve eğitim giderleri,  

 Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım giderleri,  

 Yönetim ve personel giderleri,  

 Görevlerle ilgili diğer giderler. 

4.4. Araştırma Sonucu Elde Edilen Bulgular ve Bunların Yorumlanması 

Kalkınma Ajansları bölgesel gelişme için ihtiyaç duyulan kurumsal yapılar 

olmaları nedeniyle 2006 yılında çıkarılan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının 
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Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Bu 

kanunda personel istihdamı ve nitelikleri ile çalışma usul ve esaslarının ilgili 

kurumların görüşü alınarak Kalkınma Bakanlığı tarafından belirleneceği 

belirtilmektedir. Dolayısı ile kalkınma ajanslarındaki kariyer ve performans yönetim 

sistemine ilişkin bilgi sahibi olabilmek için Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’ni 

ayrıntılarıyla incelemek gerekmektedir. Çalışmanın bu bölümü 5449 Sayılı Kanun ile 

adı geçen yönetmelik ve kalkınma ajanslarının uymaları gereken diğer ilgili mevzuat 

hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. 

Bu bölümde öncelikle kalkınma ajanslarının hem kariyer hem de performans 

yönetim sistemi ayrıntılarıyla incelenmekte; ardından incelemesi yapılan yani 

mevcut durumu ortaya konan sistemler yorumlanmaktadır. Yapılan bu 

değerlendirmenin ardından kalkınma ajanslarında kariyer ve performans yönetim 

sistemine ilişkin yaşanan sorunlar açıklanmakta ve bunlara çözüm önerileri 

getirilmektedir. Son olarak kalkınma ajanslarında uygulanan performans yönetim 

sisteminin kariyer yönetim sistemini nasıl etkileyeceğine ilişkin değerlendirmeler 

yapılmakta; böylece araştırmanın hipotezleri araştırma sonucu elde edilen bilgilerle 

analiz edilmektedir.  

4.4.1. Kalkınma Ajanslarında Uygulanan Kariyer Yönetim Sistemine 

İlişkin Bulgular 

Bir örgütte uygulanan kariyer yönetim sisteminin tam anlamı ile 

açıklanabilmesi için örgütün insan kaynakları politikasına, insan kaynakları 

ihtiyacının nasıl belirlendiğine, personel istihdam usullerine, personele uygulanan 

eğitim programlarına, personelin görev yerinin belirlenmesine ve diğer kariyer 

yönetimi uygulamalarına ilişkin süreçlerin ayrıntıları ile analiz edilmesi 

gerekmektedir. 

4.4.1.1.  Kalkınma Ajanslarında İnsan Kaynakları Politikası 

Ajanslarda insan kaynakları politikası ajansın görevlerini etkili ve verimli bir 

şekilde yerine getirebilmesi, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde 
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ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını sağlama ve bu personelin 

niteliklerini geliştirme amacıyla genel sekreterin görüşü alınmak suretiyle yönetim 

kurulu tarafından belirlenmektedir. İnsan kaynakları politikasının izlenmesi, 

uygulanması ve geliştirilmesinden genel sekreter sorumlu tutulmakta ve genel 

sekreterden her yıl aralık ayının sonunda insan kaynakları politikası uygulamasına 

dair bilgilerin, uygulamada yaşanılan sıkıntılar ile çözümlerin  ve insan kaynakları 

politikasının geliştirilmesine yönelik önerilerin yer aldığı bir raporu hazırlayarak 

yönetim kuruluna sunması istenmektedir (Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, 

2006: Madde 4).  

Genel sekreterin bu görevini yerine getirirken tüm ajanslar için ortak olarak 

belirlenmiş olan insan kaynakları politikası ilkelerine uymak zorundadır.  Bu 

ilkelerden kariyer yönetim sistemi açısından önemli olanları şunlardır (Kalkınma 

Ajansları Personel Yönetmeliği, 2006: Madde 5): 

 İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve 

görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre 

eğitmek ve yetiştirmek, personelin üreticiliğini, girişimciliğini, başarı ve 

çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, buna ilişkin sistemler 

geliştirmek, personelin ajansın amaçları doğrultusunda etkili ve verimli 

çalışmasını sağlayacak, hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan işin 

niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı sağlamak, 

 Personeli etkililik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf 

bilinci içinde çalıştırmak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında 

bilgilendirmek, personelin ajansa sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı 

ajansta çalışma bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için Ajans 

çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu 

sağlayıcı tedbirler alarak çalışmayı özendirici hale getirmek, 

 Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden 

yetişme ve gelişme bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak, 

istihdam edilecek personelin seçiminde, ajansın çalışma esas ve 

usullerine ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine 
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öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde 

çalışmasını sağlamak, 

 İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin 

katılımını sağlamak, personelin düşünce, görüş ve önerilerini ajans 

yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak, bu çerçevede 

haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek ve buna ilişkin tedbirleri 

almak. 

4.4.1.2. İnsan Kaynağı İhtiyacının Planlanması 

Kalkınma Ajansları Personel yönetmeliğinin 6. maddesine gereği ajanslardan 

insan kaynağı ihtiyacını planlarken; ajansın mevcut yapısını, ortaya çıkacak veya 

ortaya çıkması muhtemel yeni ihtiyaçları, ajansın faaliyet alanının zaman içerisindeki 

değişimlere göre alması muhtemel yeni şekli ve bu çerçevede iş hacminde beklenen 

gelişmeleri, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin ajansın personel ihtiyacında 

gelecek yıllarda meydana getirmesi muhtemel değişiklikleri, gelecek yıllarda 

emeklilik, istifa gibi çeşitli nedenlerle ajansta boşalması muhtemel pozisyonları, 

ihtiyaç duyulan eğitim ve yetiştirme faaliyetlerini, hizmet birimlerinin ihtiyaç ve 

özelliklerini, personel istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan 

kaynağındaki niteliksel gelişmeleri ve son olarak bütçe imkânlarını dikkate alması 

istenmektedir (Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, 2006: Madde 6).  

Tüm ajanslar insan kaynaklarını önceden belirlenen temel kriterle göre 

planlamakta; ancak bu kriterler güncel değişimlerin dikkate alınmasının gerekliliğini 

vurgulayarak planlamada esnekliği ve günün şartlarına uyumu ön plana 

çıkarmaktadır. Belirlenen bu kriterler ajansın hedeflerine varmasını hızlandıran 

planlamadan yana bir yön çizerken, aynı zamanda bütçe kısıtının gözetilmesini de 

şart koşmakta yani kaynak israfının önüne geçmeye de çalışmaktadır. 

4.4.1.3. Personel İstihdam Usulleri ve Personelde Aranan Nitelikler 

Tüm örgütlerde olduğu gibi ajanslarda da kariyer yönetimi, hangi işin hangi 

niteliklere haiz personel tarafından yapılabileceğinin belirlendiği safha ile 

başlamaktadır. 5449 Sayılı Kanunda bu hususa ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yer 
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verilmiş, her unvan bazında görev ve yetkiler ile gerekli nitelikler sayılmıştır. 

Dolayısı ile kariyer yönetim sistemine ilk adımın atılmasını sağlayan ve personel 

organizasyonunun en önemli kısmını oluşturan ihtiyaç duyulan personel vasıflarının 

belirlenmesi ve görev alanının çizilmesi zorunluluğu mevzuat yoluyla 

netleştirilmiştir. Ancak Personel organizasyonun sağlıklı bir şekilde 

oluşturulabilmesi için iş analizlerinin de yapılması gerekmektedir. Zira iş 

analizlerinin temel sonuçları olan iş tanımları ve iş nitelikleri, kariyer yönetiminde 

kullanılan en önemli araç olan kariyer haritasının temel taşını oluşturmaktadır. Diğer 

bir deyişle, iş tanımları ve iş nitelikleri belirlenmemiş olan bir organizasyonda 

kariyer haritasından da söz etmek mümkün değildir (Özgen, 2002: 89). 

Kariyer haritası olmayan bir organizasyonda ise, terfi, yönetici geliştirme, 

örgütsel yedekleme gibi ileri kariyer yönetimi araçlarının kullanımı 

imkansızlaştırmaktadır. Dolayısı ile araştırmanın amacına ulaşabilmesi için kariyer 

yönetiminin en önemli bölümü olan personel organizasyonunun kalkınma 

ajanslarındaki uygulamalarını incelemek gerekmektedir. 

Ajanslarda genel sekreter, iç denetçi, hukuk müşaviri, uzman personel ve 

destek personel olmak üzere beş grupta personel istihdam edilmektedir. Her unvanın 

görev ve yetkileri ile bu görevleri yerine getireceklerde aranan nitelikler kanunla 

belirlenmiş ilgili yönetmelikle de ayrıntılar düzenlenmiştir. 

Genel sekreterde en az lisans düzeyinde eğitim almış olma, ajansların faaliyet 

alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma; uzmanlık gerektiren 

işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olma, iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olma 

nitelikleri aranmaktadır. Asgari nitelikleri bu şekilde belirlenen adaylar yönetim 

kurulunun teklifi ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarının onayı ile atanılan genel 

sekreterlik pozisyonu için, ayrıca mülakata da tabi tutulabilmektedir. Mülakatta 

yöneticilik vasıflarında yeterli olma hususu ve Ajans faaliyet alanına giren konulara 

hakimiyet üzerinden değerlendirme yapılmaktadır (KAPY, 2006: Madde 4). 

Uzman personel, iç denetçi ve hukuk müşaviri ise önceden belirlenmiş olan 4 

yıllık fakültelerin ilgili bölümlerinden yurt içinde veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından 
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lisans düzeyinde mezun olmuş, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen 

uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip adaylar arasından istihdam 

edilmektedir. Ayrıca, iç denetçide kamuda denetim elemanı olarak en az on yıl 

çalışmış olma şartı aranmaktadır (Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, 2006: 

Madde 15). 

Nitelikleri bu şekilde belirlenen uzman unvanlı personel alımı için KPSS şartı 

veya KPSS şartı olmaksızın bunun yerine en az 5 yıllık iş tecrübesi şartı aranarak 

istihdam edilebilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan bu nitelikleri 

taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ajansta uzman personel 

olarak istihdam edilebilmekte, bu yolla tecrübeli personelin transferi 

sağlanabilmektedir.  Ancak bu şekilde görevlendirilebilecek personel sayısı toplam 

personel sayısının yüzde otuzunu aşamamaktadır (Kalkınma Ajansları Personel 

Yönetmeliği, 2006: Madde 15). 

Uzman personel için izlenen yöntem destek personel için de izlenmekte, bu 

pozisyona kişiler KPSS şartı ve ya KPSS şartı olmaksızın en az 3 yıllık iş tecrübesi 

ile yapılacak mülakat sonrası atanabilmektedir (Kalkınma Ajansları Personel 

Yönetmeliği, 2006: Madde 9 ve 10). 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde 

gerçekleştirilen yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile; deneme süresinin 

ardından, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile iş mevzuatı 

hükümlerine uygun şekilde, belirsiz süreli iş akdi yapılmaktadır (Kalkınma Ajansları 

Personel Yönetmeliği, 2006: Madde 17). 

Tüm personel için istihdam şart ve niteliklerinin önceden belirlenmiş olması, 

kariyer yönetimi açısından oldukça önemli olup, ajanslarda bu hususa gereken 

hassasiyet gösterildiği ajansların personel alım ilanlarından da anlaşılmaktadır.  
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4.4.1.4. Personel Eğitim Programları, Görev Yeri Değişikliği ve İşten 

Ayrılma Süreci 

Kariyer Yönetimi, bir yönetim faaliyeti olarak organizasyon ve çalışanları 

uyumlu hale getirme sürecidir. Bu yönetim anlayışı çalışana yönelik olarak yürütülen 

tüm faaliyetlerin organizasyonun beklentileri ile bir bütün olarak bir sistem içerisinde 

gerçekleştirilmesini öngörmektedir (Şimşek vd, 2004:10). Bu kapsamda önemli 

araçlardan biri olan düzenlenmesi gereken eğitim programlarıyla ilgili de ajansların 

personel yönetmeliğinde net hükümler bulunmaktadır. Bu hükümlere göre her ajans 

personelinin, görevlerinin gerektirdiği nitelik ve ihtiyaca uygun olarak, usul ve 

esasları genel sekreterlikçe teklif edilecek ve yönetim kurulunca karara bağlanacak 

bir program dahilinde yılda en az 10 gün süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulması 

gerekmektedir. En az 10 günlük eğitimin zorunlu tutulması, personelin potansiyelini 

geliştirme ve motivasyonunu artırma açısından olumlu değerlendirilecek bir husus 

olup, bu eğitimin içeriğin belirlenmesinde personelin de söz sahibi olabilmesi 

halinde, eğitimlerin kurumsal bağlılığa olumlu katkı sunacağına şüphe yoktur 

(Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Madde 19) 

Personelin görev yeri, Ajans içinde yönetim kurulu tarafından tespit edilecek 

benzer işleri yürütmek için, muvafakatı aranmaksızın, unvan ve müktesep hak ücreti 

saklı kalmak kaydıyla, genel sekreter tarafından değiştirilebilmektedir. Bu hususta 

çok soyut bir düzenleme yapılmış olması özellikle doğuda birden fazla ilde faaliyet 

gösteren ajanslarda çalışan personel açısından (görev yeri değişikliğinin ceza aracı 

olarak kullanılabilmesi) olumsuz sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bu sebeple 

görev yeri değişikliğinin belli şartlara bağlanması kariyer yönetimi açısından 

gereklidir (Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Madde 22). 

Ajanstaki görevinden ayrılmak isteyen personel, görevden çekilme talebini, 

ayrılmak istediği tarihten en az 30 gün önce, Ajansın insan kaynakları birimine, 

yazılı olarak bildirmek zorundadır. İş akdinin feshi talepleri de ayrılmak istedikleri 

tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak bildirilmektedir. Ancak olağanüstü bir 

sebebe dayanarak çekilenler, devir ve teslim yükümlülüğünü yerine getirmek ve 

yöneticilerine derhal haber vermek koşuluyla hemen ayrılabilmektedir. Kendi isteği 
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ile ayrılma hali dışında, işten çıkma hali ise görev için belirlenen şart ve niteliklerden 

herhangi birini taşımadığı anlaşılan veya bunlardan herhangi birini kaybeden 

personelin sözleşmesi Ajans tarafından feshedilerek olmaktadır. Ayrıca iş akdi, 

yukarıda belirtilenler dışında emeklilik, deneme süresi içinde başarısız bulunmak, ve 

ölüm hallerinde de sona ermektedir. Görevden çıkarılabilecek halleri ajanslar 

personelle imzalayacakları sözleşmelerinde belirtmektedir (Kalkınma Ajansları 

Personel Yönetmeliği, Madde 24). 

4.4.1.5. Diğer Kariyer Yönetimi Uygulamaları 

Ajanslarda kariyer yönetim sistemiyle ilgili tam bir inceleme için kariyer 

haritaları, terfi, kariyer danışmanlığı, kariyer rehberi, iş rotasyonu, iş zenginleştirme, 

ve oryantasyon programlarını gibi araçların uygulama biçimini de incelemek 

gerekmektedir. 

Kariyer haritası en basit tanımıyla, bir örgüt içinde bir işten diğerine 

geçebilmenin yollarını belirlemek üzere kullanılan bir tekniktir. Kariyer haritalarında 

pozisyonun görev ve sorumlulukları (iş tanımı), pozisyon için gerekli nitelikler (iş 

nitelikleri), pozisyona örgüt içinde hangi pozisyonlardan gelinebileceği bilgisi ve bir 

pozisyondan diğerine nasıl geçileceğini görmemizi sağlayan kariyer yolları yer 

almaktadır (Erdoğmuş, 2003: 40). Kariyer yolları daha önceki bölümde belirttilen 

üzere dikey, yatay, çevresel hareket gibi yöntemlere bağlı kalınarak veya esnek 

kariyer yönetimi anlayışına göre şekillendirilebilmektedir. 

Kalkınma ajanslarının teşkilat yapıları incelendiğinde dikey hareket sistemine 

uygun bir yapının olmadığı açıkça görülmektedir. Çünkü ajanslarda genel sekreterlik, 

birim başkanlığı ve uzmanlık dışında ilerlenebilecek üst pozisyon bulunmamaktadır. 

Buna bağlı olarak kalkınma ajansları kariyer haritalarını esnek kariyer yönetimine 

uygun şekillendirmelidir. Çünkü esnek kariyer sisteminde değişik mesleki tecrübe ve 

becerilere sahip bireylerin oluşturduğu çalışma ekipleri içinde çalışanların 

kariyerleri, belli sınırlar çerçevesinde mevki ve statüye göre dikey değil, yetkililiğe 

göre esnek bir yaklaşımla değerlendirilmektedir (Öner, 2001: 148). Önemli olan 

bireyin kendisini tanıması ve rekabet edebilir yeteneklere sahip olmasıdır. Esnek 
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kariyerli işgücü ile çalışanlara kendi kariyerlerini kendilerinin yönetmesi 

sorumluluğu verilerek, örgüte de çalışanların becerilerini geliştirmek ve tecrübelerini 

artırmak için gerekli imkanı sağlama sorumluluğu yüklenmektedir. Bu sistemde tek 

bir ilerlemeye bağlı olmak, tek bir özel alanda uzmanlaşmak ve yükselmek yanlış, 

doğru olan ise farklı alanlarda ve farklı yeteneklere sahip olmak, yani çalışanların 

düzenli görevleri yanında, özel projeler arasında ileri ve geri hareket edebilmeleridir 

(Erdoğmuş, 2003: 89). 

Bu noktada örgütler sadece belirli bir kariyerdeki çalışanlarının değil, tüm 

çalışanlarının yeteneklerini geliştirebilmesine, gerektiğinde takımlar oluşturarak 

onlara yetki vermek sureti ile ilerlemelerine katkıda bulunmalıdır. Dolayısıyla tek bir 

işte kariyere sahip olmak yerine, değişik işlerde çalışabilme esnekliğine sahip 

bireylerin ortaya çıkmasına imkan verilmelidir (Ereş, 2006: 91). 

Kalkınma ajansları personelinin kariyer yönetimini insan kaynakları sorumlusu 

aracılığı ile yönetmekle birlikte sorumluluk genel sekreterdedir. Genel sekreter her 

yıl aralık ayı sonunda düzenlenen insan kaynakları raporu ile bu sorumluluğu ne 

denli yerine getirdiğini de ortaya koymaktadır. Ajansların kariyer yönetimini tam 

anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için bu alanda uzman personelden yararlanması 

gerekmektedir. Bu sebeple insan kaynakları sorumluluğu destek personel eliyle değil 

de, bu alanda çalışma tecrübesi olan uzman personel eliyle yerine getirilmelidir. 

Ayrıca belirli aralıklarla kariyer danışmanlığı, kariyer merkezi, koçluk hizmet alımı 

yoluyla kariyer yönetimi uygulamalarının zenginleştirilmesi de bölgelerinde önemli 

görevler üslenmiş olan ajansların insan kaynağı kalitesini artırmaktadır (Gök, 2006: 

41). 

Kalkınma ajanslarında işe yeni alınan personele ilişkin düzenlenen oryantasyon 

programları da kariyer yönetiminde üzerinde ciddiyetle durulması gereken 

konulardandır. İşe yeni başlayan bireylere sadece teorik bilgilerle bir oryantasyon 

programı düzenlenmemeli teorinin yanında pratik uygulamaları içerecek zengin bir 

tanıtım ve eğitim disipline edilmelidir (Genç: 2005: 269).  

Kalkınma ajanslarının kariyer yönetiminde en önemli avantajı çalışma 

alanlarının ve teşkilat yapılarının iş zenginleştirme ve iş rotasyonuna uygun oluşudur. 
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Zira farklı birim ve projelerde yer alma fırsatı, proje üreten ve uygulayan bu 

örgütlerde, diğer klasik örgütlere nazaran daha olasıdır. Bu durum çalışanların iş 

dinamizmini ve tatminini artırarak örgütsel ve bireysel performansa önemli katkılar 

sunmaktadır. Ajanslar kariyer yönetim sistemlerine şekil verirken bu artılarını 

dikkate almalıdır. Aksi halde ajanslar kariyer imkanın olmadığı kurumlar olarak 

görülmeye başlanmakta, personel giriş çıkış hızı aratmakta, bu durum da kurumların 

verimliliğini önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Genel sekreterliğe atanmada ajans uzmanlarına öncelik verilmesi, ajanslarda 

çalışan personele yurt dışında yüksek lisans yapma imkanı tanıyacak fırsatların 

getirilmesi de personelin kurumsal bağlılığını artırabilecektir. 

4.4.1.6. Kariyer Yönetimine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 

Kariyer yönetim sisteminin başlangıç noktasını oluşturan, ihtiyaç duyulan 

insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi ve bu personelin nasıl ve nereden 

edinileceği hususu ajans kuruluş kanununda belirtilmektedir. İhtiyaç duyulan 

personel nitelikleri tam anlamıyla belirlenmiş olmakla birlikte, kurumdaki insan 

kaynağının büyük çoğunluğunu oluşturan uzman personelin iki farklı yöntemle 

alınabileceği de ilgili kuruluş kanunda düzenlenmektedir.  

Bu yöntemlerden biri KPSS’de yeterli puanı alanlar arasından seçmek, diğeri 

ise kamu ve özel sektörde 5 yıllık tecrübesi olanlar arasından seçim yapmaktır. 

Yalnız her iki sistemle yapılan alım sonucunda da personel uzman olarak alınmakta 

yani tecrübesi nedeniyle alınan personel ile tecrübesiz personel arasında fark 

gözetilmemektedir. Bu durum kariyer yönetimine aykırı olduğundan olumsuz 

sonuçlar doğurmakta, tecrübeli personeli kuruma bağlılığını azaltabilmektedir. 

Tecrübe kıstası olmadan alınan personelin kuruma direk uzman değil de, uzman 

yardımcısı olarak alınması, belirli bir yeterlilik süresi sonunda uzman personel olarak 

atanması, kurumda uygulanan kariyer yönetim sistemini ve personelin kuruma olan 

bağlılığını daha olumlu etkileyecektir. Kamuda ya da özel sektörde uzun yıllar 

tecrübe edinen personelle henüz hiç tecrübesi olmayan personele aynı maaş ve 
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statüyü vermek sadece kariyer yönetimine değil, adalet ilkesine de aykırı 

düşmektedir. 

Seçimin ardından işe alınan personelin oryantasyon süreci kariyer yönetiminin 

diğer safhasını oluşturmaktadır. Kalkınma Ajanslarında işe yeni alınan personele 

ilişkin düzenlenen oryantasyon programları da kariyer yönetiminde üzerinde 

ciddiyetle durulması gereken konulardandır. İşe yeni başlayan bireylere sadece teorik 

bilgilerle bir oryantasyon programı düzenlenmemeli, teorinin yanında pratik 

uygulamaları da içerecek zengin bir tanıtım ve eğitim disipline edilmelidir. Ayrıca 

alınan personele kurum tarafından oryantasyon sürecinde tanıtımı yapılan kariyer 

haritaları bireyin kurumu değerlendirmesine ve kurumdaki geleceğine ilişkin 

kararlarını vermesine etki etmektedir (Çevik, 2007: 18).  

Kalkınma Ajanslarında kariyer hedefi olarak verilebilecek dikey pozisyonun az 

olmasının yanı sıra ajans genel sekreterliğe atanmada ajanslarda çalışanların öncelikli 

olmaması da personelin kuruma bağlılığını etkilemektedir. Ayrıca belirli aralıklarla 

kariyer danışmanlığı, kariyer merkezi, koçluk gibi uygulamalarla kariyer yönetimi 

zenginleştirilmemesi de bölgelerinde önemli görevler üslenmiş olan ajansların insan 

kaynağı kalitesini düşürebilmektedir. Bu hususlara dikkat edilmemesi nedeniyle 

ajanslarda personel giriş çıkış hızı aratmakta, bu durum da kurumların verimliliğini 

önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Araştırmanın kalkınma ajansı örneği olan Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet 

raporları incelendiğinde, bu ajanstaki personel çıkış hızının fazla olduğu 

görülmektedir. 2011’de 4 kişinin ve 2012’de ise 7 kişinin işten ayrıldığı 

görülmektedir. Her yıl ortama 35 personeli olan bir kurumda 2 yılda 11 kişinin işten 

ayrılması personel giriş çıkış hızı açısından dikkate değer görülmektedir (Fırat 

Kalkınma Ajansı, 2013: 14). Hiç şüphesiz bu durumun tek sebebi kariyer yönetim 

sisteminde yaşanan aksaklıklar değildir; ancak bu olumsuz durumun sebeplerinden 

biri de kariyer yönetim sisteminde yaşanan aksaklıklardır denilebilir. Bu aksaklıklara 

ortandan kaldırmak için yukarıda değinilen hususların yanında personelin kuruma 

bağlılığını artıracak yurt dışı saha ziyaretleri, yurt dışında yüksek lisans eğitimi ve 
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personelin kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitimler gibi araçlarla personelin 

motivasyonu artırılabilmektedir. 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğine göre; kariyer yönetiminin önemli 

araçlarından biri olan maaş artışı ve ücret sistemi kalkınma ajanslarında personelin 

performansına göre şekillenmektedir. Ajans yönetim kurulu kararı ile belirlenen 

performans yönetim yönergesindeki performans değerleme kriterlerine uygun 

şekilde, kalkınma ajansı personeli her yıl değerlendirilmeye tabi tutulmakta ve 

değerlendirme sonrasında alınan puanlara göre maaş artış tutarı belirlenmektedir. 

Maaş zammı alabilmek için yönetim kurulunca belirlenen asgari puanı almak 

(genel olarak 100 üzerinden en az 81 puan almış olma şartını sağlamak)  

gerekmektedir. 81 ila 90 arası puan alanlara belirlenen zam tavanının %50’sini, 91-

95 arası puan alan %80’nini ve 96 üstü puan alan ise zammın tamamını 

alabilmektedir (KAKGHK, 2006: madde 14). Ancak zammın tamamını alan 

personelle, bir yıl sonra yapılacak yeni değerlendirmede zam yapılabilmesi için 

Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen maaş tavanının arttırılması gerekmektedir. 

Yüksek Planlama Kurulu bu tavanı artırmadığı müddetçe kalkınma ajansı 

personeline zam yapılamamakta; dolayısıyla performans yönetim sistemi 

işletilememektedir. Bu durum performansı iyi olan personeli olumsuz etkilemekte 

dolayısı ile kurumun verimliliğini düşürebilmektedir.  

Kurumun teşkilat yapısı incelendiğinde her ajansta değişik adlar altında 

birimlerin olduğu ve bu birimlerin birim başkanları tarafından yönetildiği 

görülmektedir. Ancak dikkat çeken husus her birimde 1 ila 4 arasında kişinin 

çalışması ve bunlardan birinin bakanlıklardaki daire başkanlığına eş bir pozisyon 

olan birim başkanlığına yükseltilmesinin her hangi bir şarta bağlı olmamasıdır. 

Kriterleri belli olmayan bir pozisyonun varlığının gerekliğine mantıklı sebepler 

bulmak güç görülmektedir. Zira Bakanlıklarda daire başkanlığı ile kıyaslanamayacak 

kadar az personelin olduğu bir birimde daire başkanlığına benzer bir pozisyon yerine, 

koordinatörlüğün oluşturulması ekip ruhunun gelişmesine ve esnek kariyer yönetim 

sistemine daha uygun görülmektedir. 
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4.4.2. Kalkınma Ajanslarında Uygulanan Performans Yönetim Sistemine 

İlişkin Bulgular 

5449 sayılı Kanun hükümlerine göre ajanslar, Düzey 2 istatistikî Bölge Birimi 

Sınıflandırması esas alınarak, Kalkınma Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 

kararı ile kurulmuştur. Kuruluş kanununda kalkınma ajanslarının yönetim ilkeleri 

genel olarak belirlenmekle birlikte yönetim sistemine ilişkin ayrıntıların belirlenmesi 

yönetmelikle yapılacak düzenlemelere bırakılmıştır. Bu nedenle araştırmanın bu 

bölümünde Kalkınma Ajansları Kuruluş Kanunu ile denetim, bütçe ve personele 

ilişkin yönetmelikler esas alınmaktadır. 

4.4.2.1. Kalkınma Ajanslarında Uygulanan Performans Yönetim 

Sisteminin Genel Özellikleri 

Ajansların finansal kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında, denetimin 

sağlanması amacıyla şeffaf olması ve ajanslarda standart bir muhasebe sistemi 

kullanması gerekmektedir. Ancak esnek yönetim anlayışı gereği 5018 sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa ve 4734 

sayılı Kamu ihale Kanununa tâbi değildir. Ajanslar bu kanunlara tabi olmadığından 

performans yönetimine ilişkin yasal alt yapı kuruluş kanunları ile sağlanmıştır.  

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin Performans Denetimi Bulguları 

başlıklı (C) bölümünde performans denetimi, uluslararası standartlara uygun olarak 

ajans kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımı ile faaliyetlerinin çalışma 

programında öngörülen hedeflere ulaşmadaki etkililiğinin incelenerek raporlanması 

şeklinde tanımlanmaktadır. Ajansların kurumsal performansları ile yürütülen 

programların performanslarının ölçülmesine dair usûl ve esasları belirleyerek, 

bunların değerlendirmesini yapma veya yaptırma görevi Kalkınma Bakanlığı’nca 

üstlenilmektedir. 

Kalkınma ajanslarının gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan merkezi 

bütçeden alınan pay belirlenirken; bir önceki yıl gerçekleşen genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilatından vergi iadeleri ile mahalli idarelere ve fonlara aktarılan paylar 

düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer 
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ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik 

düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek pay esas alınmakta, böylece 

performansı yüksek olan ajanslar ödüllendirilmektedir. 

Kalkınma Bakanlığınca çıkarılan 2011 Yılı Kalkınma Ajansları Faaliyet 

Raporunda ajansların  2010 yılı performanslarının  bölge planlama çalışmaları 

(yüzde 40), destek uygulamaları (yüzde 15), analiz ve araştırma gibi çalışmalar 

ve/veya ajansın, ortak kalkınma girişimlerindeki rolleri (yüzde 10), kalkınma 

kurullarına katılım düzeyi (yüzde 25), gelir bütçesindeki yerel payların tahsilat oranı 

(yüzde 10) göstergeleri ile değerlendirildiği belirtilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 

2012: 35).  

Ajansların mevzuatta oldukça önemli olduğu hissettirilen performans yönetim 

sistemine ve Kalkınma Bakanlığı’nca belirlenen performans göstergelerine uygun 

olarak idare edilip edilmediğinin kontrolü için de önemli denetim mekanizmaları 

kurulmuştur. 

5449 sayılı kanunun 25. Maddesinde ajansın faaliyetlerinin, hesaplarının, 

işlemlerinin ve performansının yönetim kurulu başkanı veya genel sekreter ile bir iç 

denetçi tarafından denetlenmesi gerektiği ve raporlaştırılan iç denetim sonuçlarının 

yönetim kuruluna ve kalkınma kuruluna sunulacağı belirtilmektedir. İç denetimin, 

ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve 

rehberlik yapmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, nesnel güvence sağlama ve 

danışmanlık faaliyetlerini kapsadığı dikkate alındığında, bu denetim şeklinin 

performans yönetim sistemine ilişkin durum tespiti için zorunlu kılındığı ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim Ajans Denetim Yönetmeliğinde de iç denetimin; ajansın 

performansının etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek için yapıldığı 

belirtilmektedir.  

Ajanslardaki iç denetime dikkat çeken bu hükme ek olarak dış denetimin de; 

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nca müştereken 

belirlenecek esas ve usûllere göre ajansın her türlü hesap ve işlemleri, yönetim 

kurulu tarafından her yıl en geç mart ayında ve gerekli görülen hallerde her zaman 
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Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim kuruluşlarına 

inceletilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Dış denetim faaliyetlerinin; ajansların faaliyet, karar ve işlemlerinin mevzuata, 

programlara, kurumsal amaç ve hedeflere uygunluğunun incelenmesini, iç kontrol 

sisteminin değerlendirilmesini, Müsteşarlıkça yapılacak performans 

değerlendirmelerinde dikkate alınacak bilgi, belgelerin toplanmasını ve bunların 

raporlanmasını kapsadığı belirtilerek, bu denetimin de özünde ajansların 

performansının ortaya konulmasını hedeflediği görülmektedir. Bu denetimle 

performans denetimi kapsamında ekonomiklik, verimlilik ve etkililik konularında 

denetim öngörülmüştür. Ortaya çıkan performans verileri ile ilgili değerlendirmeleri 

yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya da Kalkınma Bakanlığı yetkili kılınmaktadır 

(Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2006: Madde 11).  

Dış denetçinin iç kontrol sistemini; organizasyonel yapılanma, insan 

kaynakları, iş ve karar süreçleri, yöntemleri, mali hususları ve risk yönetimini de 

içeren kontrol mekanizmaları, muhasebe ve kayıt sistemi, bilgi sistemleri altyapısının 

niteliği ve işleyişi gibi hususlar bakımından kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi ve 

değerlendirme sonrası aksaklıkların giderilmesine yönelik önerilerini de raporlaması 

istenmekte; böylece sadece varolan durumun tespitinden öte çözüm önerileri sunarak 

ajansın performansına katkıda bulunması hedeflenmektedir (KABMY, 2006: Madde 

92). 

Dış denetim kapsamında yapılan incelemelerde 2010 yılı sonuna kadar yapılan 

denetimde performans denetimi kapsamında; ekonomiklik konusunda, öngörülen 

çıktı ve sonuçları doğrudan desteklemeyen giderler, öngörülen çıktı ve sonuçları 

destekleyen; ancak gereksiz yere veya fazladan yapılan ödemeler ve gereksiz yere 

yüksek kalitede girdi kullanımına ilişkin inceleme yapılmış ve aykırı herhangi bir 

durum bulunmadığından, tüm ajanslar olumlu bulunmuşlardır. Verimlilik alanında, 

on dört ajansta yeterli kriter bulunmaması nedeniyle denetim firmaları tarafından 

değerlendirme yapılamamıştır. Diğer ajanslarda, verimlilik konusunda olumsuz bir 

bulguya rastlanmadığından verimlilikleri olumlu bulunmuştur. Etkililik alanında, 

sekiz ajansta denetim firmaları tarafından yeterli kriter bulunamaması nedeniyle 
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değerlendirme yapılamamıştır. Diğer ajanslarda, etkililik konusunda olumsuz bir 

bulguya rastlanmadığından etkililikleri olumlu bulunmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 

2012: 46). 

İç denetim ve dış denetimle birlikte Kalkınma Ajanslarının performans 

yönünden denetiminde Sayıştay’da yetki kılınmıştır. 5449 sayılı kanunda açıkça 

belirtilmemiş olsa dahi kanunun gerekçesinde Sayıştay’ın denetim hakkının saklı 

olduğu belirtilerek bu husus açıklığa kavuşturulmuştur. Ayrıca 03/12/2010 tarihli ve 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun dördüncü maddesi ile ajansların Sayıştay 

denetimine tabi olması kaçınılmazdır. 

Tüm bunların yanında Ajansların proje ve faaliyet destekleri için kaynak 

kullanımı ve bu amaçla Müsteşarlık bütçesinden transfer ödeneğin kullandırılması; 

ancak mali yönetim yeterliklerinin Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde 

gerçekleşebilmektedir. Mali yönetim yeterliliğinin var olup olmadığı belirlenirken 

aslında önemli performans ölçütleri kullanılmakta böylece kurumların mevcut 

performansları ortaya çıkarılmaktadır. Mali yönetim yeterliliğinde ajanslar 

(Kalkınma Bakanlığı, 2012: 35-36); 

 Kurumsal kapasite ve organizasyonel yapı, 

 Veri akış ve raporlama sistemi, 

 İç kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi, 

 Sözleşme yapabilme ve ödeme süreçleri, 

 Bilgi teknolojileri kullanımı, 

 Muhasebe ve izleme-değerlendirme sisteminin etkili kullanımı ile ilgili 

esaslara göre değerlendirilmekte ve elde edilen sonuç Müsteşarlıkça 

yeterlidir veya değildir şeklinde karara bağlanmaktadır.  

Bu kıstaslara göre yapılacak denetim sonrası mali yönetim yeterliği 

bulunmadığı tespit edilen ajanslara, cari yılın geri kalanı ve müteakip mali yıl için 

proje ve faaliyet desteklerinde bulunamama ve bu ajanslara Müsteşarlıktan kaynak 

transferi yapılmaması yönünde karar alınmaktadır. Önemli yaptırımı olan mali 

yönetim yeterliğinin yenilenmesi en geç beş yılda bir veya denetim ve faaliyet 
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raporları doğrultusunda Müsteşarlıkça gerekli görülen durumlarda yukarıdaki 

kıstaslar üzerinden tekrardan yapılmakta; böylece ajansların performansının sürekli 

gözden geçirilmesi istenmektedir. 2011 yılında 15 ve 2012 yılında ise 26 kalkınma 

ajansı, yani tüm kalkınma ajanslarının, mali yeterlilik değerlendirmesi tamamlamıştır 

(Kalkınma Bakanlığı, 2012: 45-46). 

Tüm bunların yanı sıra ajansın performans bilgilerini içeren yıllık faaliyet 

raporlarının, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe 

uygunluğu ile doğruluğundan, sunulmasından ve bunların ilanından ajans yönetim 

kurulu, gerçeğe ve mevzuata uygunluğunu tespitten de dış denetim kuruluşu sorumlu 

tutulmak suretiyle performans bilgilerinin ilgililere de açık hale getirilmesi 

hedeflenmektedir. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Kalkınma 

Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) adı verilen yazılım programı içerisinde 

Performans Yönetim Modülü oluşturulmuş ve bu modül aracılığı ile kalkınma 

ajanslarına sunulan projelerin performansı da ölçülmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 

2012: 12).  

Kalkınma Ajansları yıllık faaliyet raporlarında Kalkınma Bakanlığı tarafından 

belirlenen performans kriterleri ve bu kriterlerle birlikte ajansların kendilerinin 

belirlemiş oldukları kriterlerle performanslarını tablolaştırılmaktadır. Bu raporlar 

incelendiğinde tüm ajansların performans değerlendirmesi yaparken program 

yönetim faaliyetleri, izleme ve değerlendirme faaliyetleri, insan kaynakları ve mali 

hizmetler birimi faaliyetleri, yatırım destek ofisleri faaliyetleri,  uygulanmakta olan 

Avrupa Birliği projeleri, yurt dışı çalışma ziyaretleri, katılım sağlanan toplantı, 

seminer ve eğitimleri esas aldıkları görülmektedir. Oran Kalkınma Ajansının bu 

faaliyetleri esas alarak oluşturduğu Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2: Oran Kalkınma Ajansı Performans Yönetim Bilgileri  

Kriterler Performans Göstergeleri Değer Açıklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşbirlikleri 

 

 

 

 

 

Mali destekler ile ilgili 

olmayan düzenlenen toplantı, 

seminer, çalıştay sayısı 

 

 

 

 

 

 

28 

İnovasyon Stratejisi Anket 

Çalışmaları (5) 

İnovasyon Stratejisi I. Komite 

Toplantıları (Kamu, Özel, 

Toplumsal)  

İnovasyon Stratejisi II. Komite 

Toplantıları (kamu ve Toplumsal) 

İnovasyon Proje Pazarı 

Rio+20 Konferansı 

Türk-Rus İş konseyi 

Eurada AGORADA 2012 

 

 

Mali destekler ile ilgili 

olmayan düzenlenen 

toplantılara katılan kişi sayısı 

 

 

 

924 

267 

141 

177 

70 

57 

108 

104 

 

 

Ziyaret edilen kurum sayısı 

 

 

65 

38 

9 

19 

3 

15 

 

 

 

 

Uluslararası çalışma ziyareti 

sayısı 

 

 

 

 

 

12 

Almanya 

Mobred (Finlandiya, Portekiz, İtalya, 

İspanya) 

İspanya 

Rusya 

Logic (Fransa, İspanya, Macaristan, 

Polonya) 

İskoçya 

Arnavutluk 

 Kalkınma Kurulu Toplantı Adet 4 
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Kalkınma 

Kurulu 

Sayısı 

 

Kalkınma Kurulu Toplantıları 

Katılım Ortalaması 

 

 

%57,25 

1.Kalkınma Kurulu toplantısı: % 63 

2.Kalkınma Kurulu toplantısı: % 57 

3.Kalkınma Kurulu toplantısı %51 

4.Kalkınma Kurulu toplantısı %58 

Yönetim Kurulu başkanının 

katıldığı Kalkınma Kurulu 

toplantı sayısının toplam 

Kalkınma Kurulu toplantı 

sayısına oranı 

 

 

- 

Kalkınma kurulunun düzenlendiği 

ilin vali yardımcıları katılmıştır. 

Kalkınma Kurulu Başkanının 

katıldığı Yönetim Kurulu 

toplantı sayısının toplam 

Yönetim Kurulu toplantı 

sayısına oranı (%) 

 

 

50% 

Toplam 12 toplantı, yapılmış olup 

6’sınae kalkınma kurulu başkanı 

veya başkan vekili katılmıştır. 

 

 

 

Analizler ve 

Strateji 

Geliştirme 

 

 

 

Bölge planına uygun olarak 

hazırlanan kapsamlı ve 

nitelikli rapor, analiz, strateji 

dokümanları 

 

 

 

 

 

 

7 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Analiz 

Raporu 

Toplumsal İnovasyon Komisyon 

Raporu 

Özel Sektör İnovasyon Komite 

Raporu  

Türk-Rus İş Konseyi Raporu 

Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve 

Eylem Planı 

 

 

Teknik Destek 

Teknik desteklere başvuru 

sayısı 
60 

2012 yılında 2 dönemde teknik 

destek başvurusu alınmıştır. 

Teknik desteklerden 

yararlanan kişi sayısı (1000 

kişi başına) 

 

 

 

31 

Program uygulaması ilk altı 

ay içerisinde yeni başlanmış 

bulunmaktadır. 

 

 

 

Mali Destekler 

TR83/2011/ 

KOBI/01 ve 

Proje teklif çağrısına başvuran 

kişi sayısı 

317  

117  

Yararlanıcı sayısı 65  

30 

Eğitim verilen kişi x gün 

sayısı 
2282 

 

Ortağı olan projelerin toplam 0,05 15/317:0,05 
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TR83/2011/ 

İKG/01 

proje sayısına oranı 0,71 83/117:0,71 

İştirakçi olan projelerin 

toplam proje sayısına oranı 

0,06 

0,23 

34/535:0,06 

36/157:0,23 

 

 

 

 

Yatırım Destek 

Teklif çağrısı bilgilendirmeleri 

hariç bilgi verilen işletmeci ya 

da potansiyel girişimci sayısı 

 

336 

Amasya 87 

Çorum 52 

Samsun 93 

Tokat 104 

Yerel kurum, kuruluş, işletme 

ziyaretleri  

118 

Amasya 40 

Çorum 50 

Samsun 3 

Tokat 25 

Uluslararası ve 

Ulusal Düzeyde 

Organizasyonlar 

Ulusal düzeyde düzenlenen 

organizasyonlar 
 

1 

Rio + 20 Sürdürülebilir Kalkınma 

Konferansı 

Uluslararası düzeyde 

düzenlenen organizasyonlar 
 

2 

Türk Rus İş Konseyi 

EURADA AGORADA 2012 

Toplantısı 

 

 

 

Bölgenin 

Tanınırlık 

Düzeyi 

Katılım sağlanan fuar sayısı 
 

3 

MITT 

IT Berlin 

EMITT 

Ortaklık protokolleri -  

 

Tanınırlık anketi sonucu 

46% İşletme 

72% 
Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 

İnternet sitesi ziyaretçi sayısı 

 

Toplamda 204.399 sayfa 

Görüntülenmiştir. 

 

Ortalama ziyaret süresi 2 dakika 20 

saniyedir. 

İnfoya gelen başvuru sayısı 3745  

 

Yerel Paylar 

Belediyeler tahsil oranı %109,95  

İl Özel İdareleri tahsil oranı %100,00 

TSO tahsil oranı %77,84 

 

Kaynak: (Oran, 2012: 115-117). 
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Bu tabloya ilişkin verilerin hemen ardından kalkınma ajansları kurumsal 

kabiliyet ve kapasite değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme ile kurumsal 

açıdan üstün yönler, geliştirilmesi gereken zayıf yönler ile üstün yönlerin muhafazası 

ve geliştirilmesi, zayıf yönlere dair sorunların çözümüne yönelik politikalarla yıllık 

faaliyetlerin muhasebesi yapılmaktadır. 

4.4.2.2. Performans Yönetimine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 

Kalkınma Ajansları faaliyet raporlarında performans göstergelerini 

yayınlamaktadır. Yukarıda tablo 2’deki örnek performans göstergeleri tablosu 

incelendiğinde performans yönetimine şekil veren performans göstergelerinin 

stratejik planla ilgilisi kurulmadığı ve performans yönetim sistemi açısından gerekli 

olan ve tüm aktörleri içerisine alan bir boyutlandırmanın yapılmadığı, sadece yıllık 

çalışma raporları esas alınarak düzenlenmiş bir performans tablosunun 

şekillendirildiği görülmektedir. Oysa araştırmanın teori bölümünde de anlatıldığı 

üzere performans yönetiminin belli aşamaları bulunmakta ve kurumların bu 

aşamalarda elde edilen verileri içeren performans yönetim sistemini inşa etmesi 

gerekmektedir.  

Ajansların 2012 yılı faaliyet raporları incelendiğinde birçok ajansın henüz 

performans yönetim sistemine ilişkin kıstasları belirlemediği, faaliyet raporlarında 

özet performans göstergeleri adı altında tablolar oluşturan ajansların ise kullanmış 

oldukları performans göstergelerinin kurumsal performansı ölçmede yetersiz kaldığı 

gözlemlenmektedir. Ayrıca performans yönetim sisteminde, performans göstergesi 

olarak verilen değerlerin kurumsal performansın mevcut halinin ne olduğunu 

yansıtabilmesi için hedeflerin gerçekleşme oranına da bakmak gerekmektedir. Ancak 

kalkınma ajansları tarafından performans sonuçlarına ilişkin yayınlanan tablolardan 

bu veriler de elde edilememektedir. Dolayısı ile kalkınma ajansları tarafından 

yayınlanan performans sonuçları tablosu performansı değil, yapılan işleri 

göstermektedir.  

Kalkınma ajansları dış denetim kapsamında yapılan incelemelerde, performans 

denetimi kapsamında birçok ajansta henüz performans kriterlerinin olmayışı 
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nedeniyle performanslarının ölçülemediği de belirtilmektedir. Bu denetimler 

kalkınma ajanslarında objektif kriterlere dayalı performans yönetim modelinin 

uygulanmadığını kanıtlamaktadır. Dolayısı ile araştırmanın yapıldığı dönem 

itibariyle ajanslarda performans yönetimi üzerine bir birliğin bulunmadığı, 

performans yönetim sisteminin henüz işler halde olmadığı görülmektedir. Dış 

denetimin kapsamı da çok soyut bir şekilde belirtildiğinden ve Sayıştay tarafından 

yapılan denetimde ise sadece kurumlarca konan hedef ve kriterlere bağlı kalınarak 

performans denetimi yapılması yoluna gidilmesi istendiğinden, bu kısır döngü 

kalkınma ajanslarını örgütsel performans yönetim sisteminden uzaklaştırmaktadır  

(Kalkınma Bakanlığı, 2012: 45-46). 

4.4.2.3. Kalkınma Ajanslarına Uygulanması Önerilen Örnek Performans 

Yönetim Sistemi Modeli 

Bu çalışmada performans yönetim sistemi sonucu elde edilecek bilgilerin 

kariyer yönetimini nasıl etkileyeceği incelenmektedir. Dolayısı ile sağlıklı işlemeyen 

bir sistemden elde edilebilecek çıktıların güvenirliği ve etkililiğinden 

bahsedilemeyeceğinden, çalışmanın olumlu katkılar sunması açısından kalkınma 

ajanslarına örnek bir performans yönetim modeli oluşturulması ve bu model 

üzerinden hangi verilerin elde edilebileceğinin belirlenmesi, daha sonra da bu 

verilerin kariyer yönetiminde nasıl kullanılacağının netleştirilmesi, yani kalkınma 

ajanslarına model oluşturabilecek niteliklere haiz bir sistemi kurgulanması 

gerekmektedir.  

Örgütlerin performansını yönetme amaçlı birçok performans yönetim modeli 

kullanılabilmektedir. Bu çalışmada kamu yararı amacı güden örgütler için en uygun 

model olan Denge Sonuç Kartı Modeli kullanılmaktadır. Dengeli Sonuç Kartı 

Modeline göre herhangi bir kurumun performans yönetim modeli şekillendirilirken 

bazı evrelerin izlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Fırat Kalkınma Ajansının 

performans yönetiminde sözü edilen bu evreler tablolar üzerinde ele alınmıştır. Fırat 

Kalkınma Ajansının DSK’sı aşağıda yer alan aşamalar takip edilerek 

oluşturulmaktadır (Usta, 2012: 107): 
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 Vizyon ve kurumsal stratejinin belirlenmesi, 

 Boyutların ve her boyuta ilişkin stratejik amaçların tanımlanması, 

 Ölçülerin belirlenmesi, 

 Hedefler-sonuçlar tanımı, 

 Girişim ve eylemlerin belirlenmesi, 

 DSK doğruluğunun ve tutarlılığının ortaya konulması, 

 Haberleşmenin sağlanması ve izleme. 

Fırat Kalkınma Ajansına ilişkin şu boyutlar belirlenmiştir:  

 Kamu (Aktivitelerin hedefi), 

 Seçilmişler ve Paydaşlar (Vekiller, otoriteler, devlet görevlileri, devlet), 

 Kaynaklar (İnsan, finans, materyal), 

 İç organizasyon (Enformasyon, kalite yönetimi, ekiplerin oluşturulması). 

Bir kurumun misyonu, o kurumun varoluş nedenini veya bir iş biriminin daha 

geniş kurum mimarisindeki yerini tanımlayan başlangıç noktasıdır. Misyon, 

kuruluşun var oluş sebebinin, temel amacının ve çalışanların faaliyetlerine yön veren 

değerlerinin kısa ve içsel odaklı bir ifadesidir. Bir kurumun vizyonu ise örgütçe 

gidilen yönü netleştiren, örgüte  bir gelecek resmi çizen ve kişilerin kuruluşu niçin ve 

nasıl desteklemeleri gerektiğini anlamlandırmaya yardımcı olun pusuladır  (Kaplan 

ve Norton, 1999: 37).  

Fırat Kalkınma Ajansı, vizyonunu bölgede meydana getirdiği pozitif değişimle 

ülkemizin gelişmesine ilham kaynağı olan bir kalkınma ajansı olmak şeklinde 

belirlemiştir. Ajansın misyonu ise TRB1 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını 

sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için gereken plan, program ve 

araçları hazırlayarak paydaşlarıyla birlikte uygulamak olarak ifade edilmektedir. 

Fırat Kalkınma Ajansı tüm faaliyetlerinde şu temel değerleri ve çalışma ilkelerini 

benimsemektedir: Katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık, güvenilirlik, 

bilimsellik, çözüm odaklılık, tutarlılık, erişilebilirlik. 

Bu vizyon, misyon ve temel değerler etrafında stratejik plan çalışmalarına 

devam eden Ajansın yayınladığı faaliyet raporları kıstas alınarak, ajanslara model 

teşkil edebilecek strateji haritası şekil 2’de yer almaktadır: 
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Kamu Boyutu 

 

 

 

 

Kaynaklar Boyutu 

 

 

İç 

 

 

İç Süreçler Boyutu 

 

 

 

 

Öğrenme ve Gelişme Boyut 

 

Stratejik Amaçlar 

Bölge Halkının Girişimcilik Ruhunu Besleyecek 

Hizmetler Sunmak 
Bölgedeki Mevcut İşletmelere İhracat Artışını 

Sağlayacak Hizmetler Sunmak 

İstihdam Odaklı Yenilikçi Yatırımların Bölgeye Çekilmesi İçin Yapılan 

Çalışmalar İle Bölge Halkına Yeni İstihdam Olanakları Oluşturmak 

Yatırım Destek Ofislerin Etkililiğini Artıracak Fiziksel ve 

Teknolojik Ortamın Teminini Sağlamak 

İhtiyaç Duyulan Alanları Tespit Ederek Yeni 

Personel Alımını Gerçekleştirmek 

 

Mali Kaynakların Artırılması ve Etkili Kullanımına 

Yönelik Mekanizmalar Geliştirilmek 

 

Bölge İle İlgili Güncel ve Doğru Bilgilerle 

Donatılmış Bir Bilgi Bankası Oluşturmak 

 Bölgenin Ekonomik Potansiyel Barındıran 

Alanlarında Araştırmalar Yapmak 

 

Kurum İçi Koordinasyonu İyileştirmek 

İş Süreçlerini Zaman Yönetimi Sistemine Uygun Hale 

Getirmek 

 

Personelin İhtiyaçları Doğrultusunda Hizmet İçi 

Eğitimler Düzenlemek 

Kurumsal Sadakati Artırmaya Yönelik 

Kariyer Yönetimi Uygulamalarını Artırmak 

Yurt İçi Ve Yurt Dışındaki İlgili Kurum Ve Kuruluşlardan 

Bilgi Ve Tecrübe Transferi Yapmak 

 

Ajans Personeli Tarafından Yürütülen 

Sektörel Araştırma Projelerine Destek Olmak 

14 13 

12 

11 

9 10 

8 7 

5 
6 

4

. 

2 1 

3 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir. 

  Şekil 2: Strateji Haritası 
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Bu strateji haritası belirlendikten sonra örgütün belirlediği amaçlara ait 

DSK’ların oluşturulması gerekmektedir. DSK’ların oluşturulabilmesi için ise Şekil 

2’de yer alan strateji harıtası temel alınarak bu stratejilere uygun hedef, ölçüt ve 

faaliyetleri belirlemek gerekmektedir. Bu adımların geçilmesinin ardından aşağıda 

belirtilen sonuç kartlarına ulaşılmaktadır. Dolayısı ile yıl içerisinde stratejilere 

varmak için yapılması gereken tüm ayrıntılar bu kartlar aracılığı ile 

izlenebilmektedir. Aşağıda yer alan DSK’lar ajansların Denge sonuç kartları 

oluşturmalarına yardımcı olarak ajanslar tarafından düzenlenen çalışma 

programlarına da yön verecektir. 
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Şekil 3: Stratejik Amaç 1’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Bilgi ve tecrübe transferi yapılan kurum sayısında % 40 oranında artış 

Ö
L

Ç
Ü

T
 

H
E

D
E

F
 

F
A

A
L

İY
E

T
L

E
R

 

İrtibata 

geçilen kurum 

sayısı 

Kurumlarla 

düzenlenen 

toplantı sayısı 

Kurum ve 

kuruluşlarla 

iştirak halinde 

yürütülen 

proje sayısı 

Kurum ve 

kuruluşlarla 

ortaklaşa 

yürütülen 

proje sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 1 Yurt İçi ve Yurt Dışındaki İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Tecrübe Transferi Yapmak 

 

 Yurt dışında 15 yıldan fazla zamandır faaliyette olan 5 kalkına ajansı yerinde ziyaret edilecek. 

 Kalkınma Bankası tarafından organize edilecek olan seminer ve toplantılara katılım sağlanacak. 

 Bilim Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı tarafından organize edilen çalıştay, seminer ve toplantılara katılım sağlanacak. 

 Üniversitelerin İİBF ve Mühendislik Fakültelerinde görevli akademisyenlerle ortak yayınlar hazırlanacak. 

 OSB’lerin idari sorunlarının çözümüne yönelik mevzuat değişikliği toplantılarına katılım sağlanacak. 

 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı düzenlenecek. 
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Şekil 4: Stratejik Amaç 2’ye Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Hazırlanan sektörel araştırma raporlarında %50 oranında artış 

Ö
L

Ç
Ü

T
 

H
E

D
E

F
 

F
A

A
L

İY
E

T
L

E
R

 

Sektörel 

araştırma 

rapor sayısı 

   

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 2 Ajans Personeli Tarafından Yürütülen Sektörel Araştırma Projelerine Destek Olmak 

 

 Ajans personeli arasında sektörel araştırma grupları oluşturulacak. 

 Sektörel araştırma grupları sektörlerin öncüleri ve sektöre yönelik araştırmalar yapan akademisyenlerle bilgi alışverişi yapacak. 

 Bölgede bitkisel üretim, turizm, madencilik, hayvancılık, su ürünleri gibi öne çıkan alanlarda araştırmalar yürütülecek. 

 Kümelenme çalışmalarına hız verilerek yapılan araştırmaların uygulanması için gerekli altyapı sağlanacak.  

 Kültürel zenginliklerin ekonomik katma değer sunacak nitelikte değerlendirilmesine yönelik araştırmalar yapılacak. 
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Şekil 5: Stratejik Amaç 3’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Kurumsal sadakatte %20 oranında artış 
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Kurumsal 

bağlılık 

Çalışan 

memnuniyeti 

anket 

sonuçları 

  

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 3 Kurumsal Aidiyeti Artırmaya Yönelik Kariyer Yönetimi Uygulamalarını Artırmak 

 

 Yüksek lisans ve doktora şeklindeki lisansüstü çalışmalar özendirilecek. 

 Performans değerleme sistemi gözden geçirilerek, daha somut verilere dayalı değerleme sistemine yönelik çalışmalar yapılacak. 

 Esnek kariyer sistemini esas alan kariyer haritaları oluşturulacak.  

 Personel hedefleri ile kurumsal hedeflerin uyumlu hale gelmesine yönelik personelle birebir görüşmeler yapılacak. 

 İş zenginleştirme ve rotasyon uygulamalarının etkili kullanımı sağlanacak. 

 Kalkınma ajansı personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri konu alan toplantılarda katılım sağlanacak ve toplantılarda 

proaktif rol alınacak. 
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Şekil 5: Stratejik Amaç 4’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

 

Personel başına ortalama eğitim sayısı ve süresinde %20 oranında artış 
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Personelce 

katılım 

sağlanan 

eğitim sayısı 

Personelce 

katılım 

sağlanan 

eğitimlerin 

süresi 

  

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 4 Personelin İhtiyaçları Doğrultusunda Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek 

 Personel Bilgi Yönetim Sisteminde “Eğitim Talebi Ekle” aracı oluşturularak yıl içinde sürekli eğitim talep edebilme ortamı 

oluşturulacak. 

 Çalışma programında alınması planlanan eğitimlerin hangi eğitim firmasından veya eğiticiden alınacağı tespit edilecek. 

 Tüm Ajans personeline Şirketler Hukukuna ilişkin pratik bilgileri içeren eğitim verilecek. 

 Ajans personelinin iş alanına ilişkin eksik olduğu alanlara öncelik verecek bir eğitim süreci takvimleştirilecek. 

 TODAİE tarafından düzenlenen eğitim programları takip edilerek personele eğitimin içeriği ile ilgili bilgilendirici dosyalar 

sunulacak.   
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Şekil 6: Stratejik Amaç 5’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

 

Araştırma çalışmalarında  % 50 oranında artış 

Ö
L

Ç
Ü

T
 

H
E

D
E

F
 

F
A

A
L

İY
E

T
L

E
R

 

Bölgesel 

potansiyeli 

ortaya çıkarmaya 

yönelik yapılan 

toplantı sayısı 

Bölgesel 

potansiyeli ortaya 

çıkarmaya 

yönelik 

yayınlanan bildiri 

sayısı  

 

Bölgesel 

potansiyeli ortaya 

çıkarmaya yönelik 

yayınlanan rapor 

sayısı 

Bölgesel 

potansiyeli ortaya 

çıkarmaya yönelik 

yayınlanan 

makale sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 5 Bölgenin Ekonomik Potansiyel Barındıran Alanlarında Araştırmalar Yapmak 

 Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli İllerinde bulunan envanterler ajans uzmanlarınca incelenerek dört ilin gelişime müsait alanlar tespit 

edilecek. 

 Bölgenin sağlık alanındaki durumunu ortaya koyan çalışmalar incelenerek atılması gerekli adımları içeren faaliyet planı oluşturulacak. 

 Bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarabilecek nitelikte görsel çalışmalar yapılacak ve bunun katologlaştırılması için hizmet alımı 

yapılacak. 

 Üniversitelerin ilgili bölümlerdeki akademisyenleri ile görüşülerek potansiyel sektörlerin neden bugüne kadar gelişmediğine ilişkin 

makalelerin ve tezlerin yazımı için aktif rol üstlenilecek.   
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Şekil 7: Stratejik Amaç 6’ya Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Toplantılara katılım oranında ve kurum içi iletişim memnuniyetinde %20 artış 
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Kalkınma 

Kurulu 

toplantılarına 

katılım oranı 

Koordinasyonu 

artırma niteliği 

olan toplantı 

sayısı 

Kurum içi 

iletişim 

düzeyi anket 

sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 6 Kurum İçi Koordinasyonu İyileştirmek 

 Kurum içerisinde iletişimin iyileşmesini amaç edinen kurumsal koordinasyon ekibi oluşturulacak. 

 Kurum içerisinde gerçekleştirilen önemli olaylardan tüm personelin haberdar olmasını sağlayan etkililik takvimi uygulamasına 

işlerlik kazandırılacak. 

 Yatırım destek ofisleri koordinasyon toplantıları her ayın 2. Pazartesi günü düzenlenecek. 

 Birim başkanları her ayın 3. Pazartesi günü birimlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yapacak ve sonuç raporlaştırılacak. 

 Her ay alınan birim raporları genel sekreter başkanlığında düzenlenen toplantı ile değerlendirilecek varsa sorunlara çözüm önerileri 

getirilecek.  

 Kalkınma kurulu toplantılarına üyelerin katılımı için gerekli bilgilendirme ve ulaşım hizmetleri zamanında ve en etkili araçlarla 

yapılacak. 

 Kalkınma Kurulu toplantılarına katılmayan üyelerle toplantı sonrası iletişime geçilerek toplantı sonuçları kendilerine iletilecek ve bir 

dahaki toplantıya teşriflerinin kurum için önemli olduğu hatırlatılacak. 

.  
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Şekil 8: Stratejik Amaç 7’ye Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Tanıtım dokümanı sayısında %30 oranında artış 
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Ajans 

tarafından 

yayınlanan 

Malatya ilini 

tanıtan 

doküman sayısı 

Ajans tarafından 

yayınlanan 

Elazığ ilini 

tanıtan doküman 

sayısı 

 

Ajans tarafından 

yayınlanan 

Bingöl ilini 

tanıtan doküman 

sayısı 

 

Ajans tarafından 

yayınlanan 

Tunceli ilini 

tanıtan doküman 

sayısı 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 7 Bölge İle İlgili Güncel ve Doğru Bilgilerle Donatılmış Bir Bilgi Bankası Oluşturmak 

 Bölge planı kapsamında bölgenin güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek mevcut durum ortaya konulacak. 

 Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl İllerine ait istatistikleri TUİK ile koordineli olarak tasnif edilecek ve verilere ilişkin yorumlar 

makaleler serisi şeklinde yayınlanacak. 

 Yatırım destek ofislerince bölge içi ve bölge dışı paydaşların yer aldığı paydaş veritabanı oluşturulacak.  

 Bu veri tabanından yer alan kişi ve kurumların illere ilişkin bilgilerine başvurulacak. 

 Oluşturulacak olan dokümanların güncelleştirilmesi için ajans içerisindeki uzmanlardan oluşan bir komisyon oluşturulacak. 
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Şekil 9: Stratejik Amaç 8’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Ortalama iş tamamlama süresinde %20 azalış 
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Revize edilen 

iş süreci 

sayısı 

Revize 

öncesinde işin 

tamamlanma 

süresi 

Revize 

sonrası işin 

tamamlanma 

süresi 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 8 İş Süreçlerini Zaman Yönetimi Sistemine Uygun Hale Getirmek 

 Kurumsal koordinasyon ekibinin iş süreçlerinin yönetimine ilişkin eğitim alması sağlanacak. 

 Tüm ajans personeline zaman yönetimine ilişkin eğitim verilecek ve eğitim sonrası iş süreçlerinde hangi değişikliklerin istendiğine 

ilişkin anket yapılacak. 

 Ajans iş süreçleri mevzuat dikkate alınarak gözden geçirilecek. 

 Mevzuatta zorunlu olmayan adımlar iş için gerekli değilse süreçten çıkarılacak. 

 İş süreçlerinin kısalmasını sağlayan yazılımların kullanımı her birim için teşvik edilecek. 



133 

 

 

 

Şekil 10: Stratejik Amaç 9’a Ait Denge Sonuç Kartı 

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Ajans bütçesine performansa bağlı olarak sunulan payı % 20 oranında artırmak 

Ajans faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan dış kaynak miktarını %20 oranında artırmak 
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Ajans 

bütçesinde

ki artış 

miktarı 

Ajans faaliyetleri için 

sağlanan dış kaynak 

miktarındaki artış 
  

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 9 Mali Kaynakların Artırılması ve Etkili Kullanımına Yönelik Mekanizmalar Geliştirmek 

 AB, Dünya Bankası vb. dış kaynakların bölgeye çekilmesi için gerekli prosedür araştırılarak rapor haline getirilecek. 

 Ajansın dış kaynaktan yararlanmasını sağlayacak projeler üretilecek. 

 Yurtdışındaki kalkınma ajanslarının ziyaretlerinde oluşacak giderleri karşılamak ve personelin yüksek lisans veya araştırma yapması 

için yurt dışına gönderilmesinde kullanılabilecek fonlar araştırılacak. 

 Kalkınma Bakanlığı tarafından ajans performansının ölçümünde kullanılan kriterlerde başarı artırımı için gerekli önlemlerin tespite 

yönelik çalışma grupları oluşturulacak. 

 Bu çalışma grubu tarafından belirlenen önlemler ivedi şekilde gerçekleştirilecek. 

 Mali destek uygulamaları tasarlanırken hazırlanan sektörel ve mekânsal raporlardan yararlanılacak. 

 Mali Destek Uygulamalarını kolaylaştırıcı yöntem ve teknolojiler kullanılacak. 

 Destek sağlanacak projeler değerlendirilirken bölgeye sağlayacağı katma değerler karşılaştırılacak.  

 Uzun vadede sağlanan katma değer ile sonraki dönem mali desteklere yön verilecek. 

 Destek verilen projelerin izleme-değerlendirme süreci sonrasında da takibi sağlanarak uzun vadede getirisi incelenecek. 
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Şekil 11: Stratejik Amaç 10’a Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

 

 

Tespit edilen personel açığını %70 oranında gidermek 
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İnsan 

kaynakları 

raporunda 

belirtilen 

alanlarda 

alınan 

personel 

sayısı 

   

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 10 İhtiyaç Duyulan Alanları Tespit Ederek Yeni Personel Alımını Gerçekleştirmek 

 İnsan kaynakları raporunda belirtilen alanlarda personel alımı için Yönetim Kurulundan onay alınacak. 

 Alınan onay sonrası personel alım ilanı hazırlanarak belirlenen takvimde ilana çıkılacak. 

 Personel seçiminde kullanılacak kıstaslar belirlenecek. 

 Mülakat komisyonunda alımı planlanan alanlarda tecrübe sahibi kişiler ile insan kaynakları uzmanının bulundurulması sağlanacak 

 Seçilen personele yönelik oryantasyon eğitiminde planlama insan kaynakları sorumlusu tarafından yapılacak ve programda somut ve 

ajansın işleyişine ilişkin pratik bilgilere ağırlık verilerek eğitimin soyut mevzuat bilgilerinden ibaret olması önlenecek. 
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Şekil 12: Stratejik Amaç 11’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

Gerekliliği ihtiyaç tespit analizi ile kesinleşen ihtiyaçları %80 oranında karşılamak 
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YDO ihtiyaç 

tespit analizinde 

belirtilen 

gereksinimlerin 

karşılanma oranı 

   

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 11 Yatırım Destek Ofislerin Etkililiğini Artıracak Fiziksel ve Teknolojik Ortamın Teminini Sağlamak 

 İhtiyaçların tespitinde mali kaynakların yeterliliği ve ihtiyacın ajans misyonu ilişkisi ile dikkate alınacak. 

 Tespit edilen ihtiyaçlar YDO personeli tarafından önceliklendirilecek. 

 İhtiyaç tespit analizleri YDO koordinatörleri öncülüğünde yapılacak. 

 Fiziksel ve teknolojik ortamın iyileştirilmesinde ajans faaliyetlerinin daha ekonomik, etkili ve verimli yürütülmesine hizmet edecek 

bilişim sistemlerine öncelik verilecek. 
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Şekil 13: Stratejik Amaç 12’ye Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

 

Destek alan projelerin hedeflerinde belirlediği istihdam artışının  %85’inin gerçekleşmesi Destek alan projelerin hedeflerinde gösterdiği marka, patent, faydalı model ve ya coğrafi işaretlerin 

%100’ünün başvurusunun yapılması ve %85’inin alınması  
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Projeleri ajans 

tarafından 

desteklenen 

işletmelerin 

istihdam 

oranındaki artış 

miktarı 

 

Başvurusu yapılan 

marka, patent, 

faydalı model ve 

coğrafi işaret sayısı 

Başvurusu kabul 

edilen marka, 

patent, faydalı 

model ve coğrafi 

işaret sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 12 İstihdam Odaklı ve Yenilikçi Yatırımların Bölgeye Çekilmesi İçin Yapılan Çalışmalar İle Bölge Halkına Yeni İstihdam Olanakları oluşturmak 

 Bölge dışında, bölgeyi tanıtıcı geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirilecek.  

 Bölge kaynaklarını değerlendirilebilecekleri yatırım olanakları hakkında potansiyel yatırımcılara bilgi verilecek. 

 Coğrafi işaret ve ürün tescili konusunda bölgeye yatırım yapmak isteyenlere eğitim verilecek. 

 Hazırlanan sektörel raporlar ve yapılan araştırma faaliyetleri doğrultusunda yatırım imkânları için yatırımcılarla birebir görüşmeler yapılacak. 

 İletişim Stratejisi ve Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi çerçevesinde yatırımcılara ulaşılarak bölge kaynakları tanıtılacak. 

 Potansiyel sektörler konusunda yapılacak araştırmalar sonucunda yatırımcı firmalara ulaşılacak.  

 Yenilenebilir Enerji ve Madencilik alanındaki yatırımcıları cezbetmeye yönelik çalışmalar yapılacak. 

 Orta Doğu Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerdeki üretim tesislerini bölgeye çekmeye yönelik çalışmalar yapılacak. 

 Destekler konusunda ajansların bilgi danışılan kurum olarak anılması için gerekli hazırlık ve bilgilendirme çalışmaları yapılacak. 
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Şekil 14: Stratejik Amaç 13’e Ait Denge Sonuç Kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir). 

 

 

 

Destek alan projelerin hedeflerinde belirlediği ihracat artışının  %40’ının gerçekleşmesi 
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İhracatı geliştirmeye 

yönelik projeleri Ajans 

tarafından desteklenen 

işletmelerin ihracat 

oranındaki artış 

 

   

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 13 Bölgedeki mevcut işletmelere ihracat artışını sağlayacak hizmetler sunmak 

 Bölgede İhracat potansiyeli olan işletmeler tespit edilecek. 

 Tespit edilen işletmelerin devlet desteklerinden faydalanılarak ilgili yurt dışı fuarlarına katılmaları için öncülük edilecek. 

 Bölgedeki işletmelere ücretsiz dış ticaret eğitimi verilecek. 

 Bölgede ihracat potansiyeli olan şirketlerin, internet sitelerini farklı dillerde yayınlaması için gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılacak. 

 Online ihracat sitelerine üyelik işlemlerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları için şirket ziyaretleri gerçekleştirilecek. 

 Kayısı, mermer, bal gibi bölgede stratejik öneme sahip ürünlerin tanıtımı için bölgesel tanıtım fonu oluşturulması hedefinde çalışmalar yürütülecek. 

 İhracat artışını hedef edinen işletmelere yönelik mali destek programları oluşturularak tanıtımı yapılacak. 

 Yatırım Destek Ofisleri ve Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi kanalı ile mevcut işletmeler analiz edilecek, gelişimlerine yönelik destek uygulamaları önerilecek. 
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Şekil 15: Stratejik Amaç 14’e Ait Denge Sonuç Kartı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacının kendi üretimidir (Hedefler Fırat Kalkınma Ajansı’nın Faaliyet Raporları esas alınarak belirlenmiştir).

Programlara katılan kişilerin %100’ünün sertifika alması ve eğitim sonrası kursiyerlerin %40’ının işyeri açması 
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Girişimcilik 

ruhunu 

geliştirmeye 

yönelik 

düzenlenen 

program sayısı 

Girişimcilikle 

ilgili 

programlara 

katılan kişi 

sayısı 

 

Girişimciliğe 

yönelik eğitim alan 

kursiyerlerce 

eğitim sonrası 

açılan yeni işyeri 

sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç 14 Bölge halkının girişimcilik ruhunu besleyecek hizmetler sunmak 

 İşletme ana bilim dalında yüksek lisans ve ya doktora yapmış personel ile ticaret hukukuna ilişkin pratik bilgilere haiz personelden 

oluşan bir çalışma komisyonu oluşturulacak. 

 Girişimcilik eğitimlerinin içeriği ülke koşullarını ve yeni işyeri açma prosedürünü içerecek şekilde belirlenecek. 

 İİBF‘li öğrencilerden mezun olacak durumunda olanlara üniversitelerde girişimcilik eğitimi verilecek. 

 Girişimcilik eğitimine katılan kişilerin KOSGEB desteklerinden yararlanabilmesi için gereken yasal prosedür gerçekleştirilecek. 

 Ajans bünyesinde kurulacak olan Sürekli Eğitim ve Danışma Merkezi ile yeni kurulan firmalara eğitimler verilecektir. 
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Şekiller incelendiğinde ajanslarca performans yönetim sistemine uygun 

DSK’ların nasıl oluşturulacağı, hedef, ölçüt ve faaliyetlerin nasıl somutlaştırılacağı 

hususu netleşmektedir. Çalışmanın en önemli çıktısı olarak oluşturulan bu tablolar 

ajanslar tarafından vizyon, misyon ve stratejik planlarına göre yeniden 

tasarlanmalıdır. Oluşturulacak olan bu DSK’lar çalışmanın diğer bölümlerinde 

belirtilen faydaların oluşmasını sağlayarak ajanslara yönetim faaliyetlerinde yardımcı 

olmaktadır. 

4.4.3. Kalkınma Ajanslarında Uygulanan Performans Yönetim Sistemi ile 

Elde Edilen Verilerin Kariyer Yönetimine Etkileri 

Kalkınma Ajanslarında uygulanmakta olan performans yönetim sisteminin 

aksayan yönleri ve bu aksaklıkların nasıl giderilmesi gerektiği bir önceki bölümde 

örnek performans modeli oluşturularak analiz edilmektedir. Bu analizin ardından 

örnek performans modelinin uygulanması ile kalkınma ajanslarının elde edeceği 

verilerin örgütün kariyer yönetimine nasıl yön vereceği, elde edilen verilerin hangi 

kariyer yönetimi araçlarını aktif hale getireceği açıklanmaktadır. Çalışmada DSK 

modeli esas alınarak performans yönetim sistemi oluşturulduğundan, bu bölümde 

de DSK modeli esas alınarak öğrenme gelişme, iç süreçler, kaynaklar ve kamu 

boyutu temelinde elde edilen veriler yorumlanmaktadır. 

4.4.3.1. Öğrenme ve Gelişme Boyutunun Kariyer Yönetimine Etkisi 

DSK modelinde öğrenme gelişme boyutu, örgütün uzun dönemde rekabet 

edebilirliğini artıran ve stratejik amaçları elde etmesini sağlayacak özelliklerin 

belirlendiği aşamadır. Bu boyutta örgüt gelecekte olmak istediği noktaya 

varabilmek için bir yol haritası çıkarmakta ve eksiklerini gidermek için bir dizi 

faaliyet, hedef ve ölçüt belirlemektedir (Gürol, 2004: 315).  

Olmak istediği nokta ile şuanda bulunduğu durum arasındaki farkı en aza 

indirmek isteyen kurumlar, bu boyutta çalışanlarının yeteneklerini artırmak ve 

personelini bilgi teknolojilerine hakim kılmak için planlar yapmaktadır. İnsan 



140 

 

 

 

kaynağının örgütün en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan bu boyut ile, 

tüm örgütlerde olduğu gibi kalkınma ajanslarında da personelin mevcut durumunu 

iyileştirmeye yönelik araçların kullanılması gerekmektedir. 

Çalışanı, örgütün başarısının merkezi olarak gören öğrenme gelişme boyutunda 

çalışan tatmini, çalışanın önerileri, çalışan devir oranı, motivasyon indeksi, 

çalışanların verimliliği gibi kıstaslar kullanılmaktadır. Kullanılan bu ve benzeri 

kıstaslar ajans içerisinde personele verilen önemin de göstergesi olmakta ve 

personelin kurumsal aidiyet ile kurumsal stratejileri gerçekleştirme isteğini 

arttırmaktadır (Walker ve Mcdonald, 2001: 368). Ayrıca DSK’ların oluşum 

sürecinde anlatıldığı üzere, öğrenme gelişme boyutunun tüm aşamalarında aktif 

olan personel, ajansta katılımcı yöntemlerle şekillenen bu politikaları kendiliğinden 

benimsemekte; böylece aşağıdan yukarıya yönetim anlayışı hayata geçirilmektedir.  

Öğrenme gelişme boyutunun oluşturulması ve oluşan bu stratejilerin hayata 

geçmesi halinde ajanslar elde edecekleri verilerle, tüm personelinin stratejik 

amaçlara uygun şekilde kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılamakta ve insan 

kaynakları politikasına bu verilerle şekil verebilmektedir. Öğrenme gelişme 

boyutunda belirlenen hedeflere varan ajanslar, bu başarının mimarı olan verimli 

personele ilişkin kariyer haritalarını şekillendireceği verilere de ulaşmaktadır 

(Kaplan ve Norton,1999: 46). 

Özetle, kalkınma ajansları bu boyuttaki stratejik amaçlara varmak için elde 

ettiği verilerle insan kaynakları politikasının en önemli araçları olan terfi, görev yeri 

değişikliği, eğitim ihtiyacının planlaması, insan kaynağı ihtiyacının niteliksel ve 

niceliksel tespiti, işten çıkarma ve teşvik gibi birçok aracın doğru ve zamanında 

kullanımını gerçekleştirebilmektedir. Ajanslarda aksaklığın yaşandığı alanda 

aksaklığı ortadan kaldırabilecek veya azaltabilecek nitelikteki araçlar seçilmekte 

(örneğin işten çıkarma, rotasyon, eğitim programı); başarının olduğu alanlarda ise 

başarıyı teşvik eden ve personelin motivasyonunu artıracak olan (terfi, yurt dışı 

geziler, maaş zammı, esnek kariyer sistemi kullanılarak sorumluluğun artırılması 

gibi ) araçlar aktif hale getirilmektedir (Bean ve Jarnagin, 2002: 54). 
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4.4.3.2. İç Süreçler Boyutunun Kariyer Yönetimine Etkisi 

Kalkınma ajansları İç süreçler boyutunda belirlemiş oldukları stratejik 

amaçlara varmak için hangi önemli iç işleyiş yöntemlerini gerçekleştirmesi 

gerektiğini belirlemektedir. Bu yöntemler ajansın kamuya sunduğu hizmet 

kalitesini artırmayı veya muhafaza etmeyi ve örgüt imajını geliştirmeyi sağlayıcı 

nitelikte olmalıdır. Ajanslar bu boyutta, kamunun taktirini kazanma ve mükemmel 

hizmet sunma hedefine varmak için hangi yeni yöntem ve işlemleri harekete 

geçirmesi gerektiğini belirlemektedir.  

Müşteri ihtiyaçlarına cevap verme süresi, ortalama süreç zamanı, işlem başına 

ortama maliyet, işgücü kullanım oranı, çalışanların süreçlere katılımı gibi ölçütlerle 

iç süreçlerin kontrol edildiği bu boyutta, elde edilen verilerle eksiklikler 

belirlenmekte ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınmaktadır. Dolayısı 

ile bu boyuta ilişkin uygulamalar sonrası ajanslar hangi süreçlerde revizyona 

gidilmesi gerektiğini, hangi personelin müşteri ilişkilerinin iyi olmadığını, hangi 

birimin süreçleri ortalama sürenin üzerinde tamamlayarak zamanı iyi 

kullanamadığını tespit etme olanağına kavuşmuş olmaktadır. Böylesi bir tespit 

ajansların birçok kurumsal politikasının sürekli güncelliğini korumasını 

sağlamaktadır. Ayrıca süreçlerin kontrol edildiğini bilen personelin, tüm süreçlere 

gereken özeni göstermesi gerektiğinden oto kontrol sisteminin işler hale gelmesi de 

sağlanmaktadır (Bean ve Jarnagin, 2002: 58). 

Kalkınma ajanslarında bu boyutta elde edilen veriler ve belirlenen stratejik 

amaçlarla başarıya katkı sunanlar ödüllendirilmektedir. Başarısızlıklarda ise, bu 

başarısızlığın nedenlerinin ortadan kaldırılması için kariyer yönetimi araçlarından 

eğitim politikaları, görev yeri değişikliği, personel yedekleme, yönetici geliştirme 

programları ve koçluk sistemi gibi uygulamaların başlatılmasına karar 

verilebilmektedir. Böylece iç süreçler mükemmelleştirilirken elde edilen objektif 

verilerle de kariyer yönetim sistemi şekillendirilmektedir. İç süreçler boyutunda 

elde edilen verilerle kariyer yönetiminde nesnellik sağlanmaktadır. 
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4.4.3.3. Kaynaklar Boyutunun Kariyer Yönetimine Etkisi 

Kaynaklar boyutu insan kaynağı, mali kaynaklar ve fiziki kaynakları kapsayan 

üç boyutlu bir aşamadır. Örgütün belirlediği stratejik amaca varabilmesi için 

gereken mali, fiziki ve insan kanyağı yatırımının belirlendiği bu boyutta, varılmak 

istenen noktanın gerekleri şekillendirilmektedir. Kalkınma ajansları bölgelerinde 

kalkınmanın lokomotifi olma vizyonu ile kurulan örgütlerdir. Bu vizyonun 

gerçekleşmesi için gerekli insan kaynağını temin etmek zorunda olan ajanslar, bu 

boyut ile ihtiyacı olan personeli edinme noktasında önemli bir yol haritası 

edinmektedir (Ho ve Mckay, 2002: 26).  

Örgütün hedefine varması için sahip olması gereken faktörlere yönelik 

tespitlerin yapıldığı bu boyutta; elde edilen gelirler, gelirin çalışan başına oranı, 

toplam maliyetler ve çalışan başına maliyetler, çalışan başına varlık sayısı (örneğin 

bilgisayar sayısı veya bilgi teknolojilerine özgü diğer aletlerin sayısı) gibi kıstaslar 

kullanmaktadır. Ajanslar yapmış oldukları faaliyetler ile her ne kadar gelir elde 

etmese de, örgütün bütçesi belirlenirken kurumsal performansın önemli olduğu 

dikkate alınınca, mali kaynakların yönetimi noktasında bu boyutun önemi de daha 

iyi anlaşılmaktadır. 

Bu boyut sadece mali kaynakları değil, gerekli insan kaynaklarının teminini de 

içerdiğinden kariyer yönetimi sistemi açısından büyük önem arz etmektedir. 

Kaynaklar boyutunda belirlenen stratejik amaca varmak için gerekli insan faktörü 

kalkınma ajanslarının insan kaynakları politikasını şekillendirmektedir. İnsan 

kaynağı ihtiyacı doğru tespit edilen ajanslar, bu tespitler sonrası personel alımı 

gerçekleştirdiklerinden, vizyona varma yolunda en önemli adımlardan biri olan 

nitelikli personele sahip olmanın avantajını yaşamaktadır (Weetman, 2003: 712).  

Bu boyutun diğer bir unsuru olan fiziki kaynaklar da personelin, görevin 

gereklerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu objelerin teminini 

içermektedir. Nitelikli personele sahip olan ajansların bu personelin görevlerini 

yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları doğru tespit etmesi büyük önem arz 
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etmektedir. Bu boyutta tespit edilen kaynakların temini, görevini yerine 

getirebileceği tüm imkanlara sahip olan personelin motivasyonunu artırmakta ve 

kurumsal aidiyet duygusu pekiştirmektedir. Bu bağlılığa sahip personelle çalışan 

ajansların iç müşterinin olumlu etkisi ile hem başarısı artmakta hem de kurumsal 

imajı bu durumdan olumlu etkilenmektedir. 

4.4.3.4. Kamu Boyutunun Kariyer Yönetimine Etkisi 

Kamu boyutunda kurumun faaliyet alanı içerisinde gösterdiği performansın 

ölçütleri tanımlanmaktadır. Vatandaşın müşteri olarak görüldüğü bu boyutta 

müşteri odaklılığın esaslarından olan halkın taleplerinin neler olduğu, hizmete 

ulaşma süresini kısaltarak memnuniyeti artırmak gibi temel prensipler 

belirlenmektedir. Bu temel prensipler çerçevesinde çok geniş bir kitleye hizmet 

sunan kalkınma ajansları paydaşlarını iyi analiz ettikten sonra, vizyonunu 

gerçekleştirme amacından sapmadan, yeni ürün ve hizmetler sunarak kurumsal 

imajını artırabilmektedir. 

Takdir edilmek, halk nezdinde olmazsa olmaz kurumlardan olabilmek için 

stratejik amaçlarını bu boyutta belirleyen kalkınma ajansları; hedef, ölçüt ve 

faaliyetlerini oluştururken de ellindeki imkanlarla bu stratejik amaca varıp 

varamayacağını, varamayacaksa bunun nedenlerini de tespit etmelidir. Neden 

stratejik amaca varamadığı ve ya neden vardığı sorusunun cevabı ise kalkınma 

ajansının kariyer yönetimi politikasını gözden geçirmesini gerektirmektedir. 

Vatandaş nezdinde iyi bir imaja sahip olmayan veya kamuya başarılarını tam 

anlamıyla anlatamayan bir kalkınma ajansı; bunların sorumlularını tespit yoluyla 

eksikliği gidermeye dönük ilk adımı atmış olmaktadır. İşte bu ilk adımın ardından, 

belirlenen sonuca göre, kariyer yönetim sisteminde kullanılan eğitim programları, 

rotasyon, esnek kariyer sistemi, terfi vb. araçların aktif hale getirilmesi 

gerekebilmektedir (Usta, 2010: 37-40).  

Kamu boyutunda konulan stratejik amaçlara varılamayışın sebepleri; 

personelin iş tanımının netleştirilmemiş olması, personelin niteliklerinin işin 
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gereklerine uygun olmayışı, personel motivasyonun düşük oluşu veya personelin 

kurumsal bağlılığının olmayışından kaynaklanabilmektedir. Bu durumlar ise kariyer 

yönetim sisteminde ciddi aksaklıkların olduğunu göstermektedir (Altıntaş, 2008: 5-

6). Ajanslardaki personel memnuniyetsizliğinin ajansın başarısını düşüreceği ve 

stratejik amaçlara varışı olumsuz etkilediği DSK’larda belirlenen ölçütlerle 

kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Bu tespitin ardından yapılması gereken şey 

aksaklığın giderilmesi için kariyer yönetim politikalarını gözden geçirerek, uygun 

araç ile duruma müdahale etmektir. 
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DÖRDÜNCÜ KESİM 

GENEL DEĞERLENDİRME 

5. BULGULAR, ÖNERİLER VE SONUÇ 

Bu bölümde araştırmanın hem teori hem de uygulama kısmından elde edilen 

bulgulara ilişkin değerlendirmeler yapılmakta, araştırma sonunda elde edilen veriler 

analiz edilmekte ve araştırmayla ilgili tespit edilen önemli neticeler açıklanmaktadır. 

5.1. Bulgular ve Öneriler 

Değişim ile birlikte gelen gelişim hızı, tüm örgütleri kaynakları etkili ve tam 

kullanmak için gerekli önlemleri almak zorunda bırakmakta ve bu zorunluluğu 

yerine getirmeyenleri de başarısızlığa mahkum etmektedir. Bu sebeple kamu kurum 

ve kuruluşları da tüm faktörlerin tam kullanımı ile ilgili gerekli hassasiyeti 

göstermek, gelişme yolundaki değişime, özel sektördekinden daha etkili tedbirler 

alarak ayak uydurmak zorundadır.  Zira kamu kurum ve kuruluşları özel sektörden 

daha hassas bir denetim mekanizması ile kontrol edilmektedir (Usta, 2012: 100). 

Örneğin araştırma konumuz olan kalkınma ajansları dört farklı yöntemle 

denetlenmekte; ayrıca yayınladıkları faaliyet raporlarıyla da şeffaflık ve hesap 

verilebilirlik ilkelerine uygunluğu artırmak zorundadırlar. Yayınlanan bu faaliyet 

raporları 26 Kalkınma Ajansının rekabet ederek gelişimi hızlandırma politikasının 

uygulamadaki en önemli aracı olmaktadır. Birbirlerine hem örnek hem de 

performanslarının kıyaslanması sebebiyle rakip olan bu kurumlar, kuruluş 

gerekçelerindeki hedeflere varmada en büyük desteği yine birbirlerinden almaktadır. 

Yeni devlet yönetimi anlayışı ile kamu kurum ve kuruluşları ulusal kalkınma 

ve büyümeye katkı noktasında birbirleriyle yarışmakta; en fazla katkıyı sunan kurum 

ve kuruluşun personeli, gösterdikleri yüksek performans neticesinde çeşitli teşvik 

araçları kullanılarak ödüllendirilmektedir. Böylesi bir sistem ise kamu yönetiminde 

yeni yaklaşımların oluşmasını ve performansa dayalı yönetim anlayışının tüm 
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kurumlarda ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Kamu yönetimine yeni bir soluk 

kazandıran performans yönetim sistemi, bireysel motivasyon unsurlarının örgütsel 

boyutuna dikkat çekerek, örgütün topyekûn başarısının kurumların karneleri 

olduğunu vurgulamaktadır.  Ayrıca bu yönetim modeli örgütlerin diğer yönetim 

modellerine de, karnedeki notlar açısından, önemli veriler sunmaktadır (Coşkun, 

2006: 133).  

Araştırmaya başlanırken oluşturulan denenceler gözetilerek kapsamı belirlenen 

çalışma konusu aşağıda yer alan bulgu ve öneriler ile aydınlatılmaktadır. 

Bulgu 1: Kalkınma ajanslarının kuruluş gerekçelerinde belirtilen amaçlara 

varmak için hizmet etmeleri, örgütün güçlü ve zayıf yanlarının objektif kritere dayalı 

ölçüm sistemiyle belirlenmesine ve amaca ulaşmak için motive olmuş personele 

sahip olması ile mümkündür. Ancak kalkınma ajanslarında güçlü ve zayıf yönlerinin 

tespiti için şekillendirilmiş bir performans yönetim sistemi kullanılmamaktadır. Bu 

durum örgütsel performansı olumsuz etkilemektedir. 

Öneri 1: Güçlü ve zayıf yanları tespiti performans yönetim sisteminin ilk 

adımıdır. Örgüt elindeki kaynakları tespit ederek stratejik amaçlara varabilmek için 

gerekenleri bu yöntemle belirlemektedir. Ardından güçlü yönlerin muhafazası ve 

zayıf yönlerin geliştirilmesi için politikalar oluşturulmakta ve bu politikalar adım 

adım somutlaştırılarak faaliyetler dizisi oluşturulmaktadır. Bu faaliyetler sonrası elde 

edilen sonuçlar, önceden belirlenen ölçütlerle ölçülmekte; böylece kurumun gelişim 

planı izlenebilmektedir. Kalkınma ajanslarında performans yönetim modellerinden 

birinin uygulanmaması nedeniyle ajanslar objektif gelişim planları 

oluşturamamaktadır. Bu durum ise kurumun dünü ve bugününe ilişkin bir 

performans grafiğinin oluşmasını engellemektedir. 

Mevcut durum itibariyle kalkınma ajanslarında güvenilir bir performans 

yönetim modeli kullanılmadığından çalışmanın üçüncü bölümünde kalkınma 

ajanslarına örnek teşkil edebilecek bir performans yönetim modeli oluşturulmaktadır. 

Bu modelin tüm adımları ile uygulandığı bir ajansta araştırmanın diğer bölümlerinde 
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açıklanan yararlar ortaya çıkabilmekte, yani performans yönetim sisteminin 

meyveleri toplanmaktadır. Oluşturulan örnek performans yönetim modeli sonucunda 

elde edilen verilerin kariyer yönetim sisteminde kullanılabilmesi için, ajanslarda 

uygulanan kariyer yönetim sistemindeki eksik kısımların tespit edilerek, bu 

noksanlıkların giderilmesi gerekmektedir (Gürol, 2004: 315). Önceden belirlenen 

sağlam temeller üzerine kurulmuş olan bu sistem ile değişimi takip eden, değişime 

neden olan,  mal ve hizmet üretim sürecinde verimliliği esas alarak faaliyetlerine 

devam eden örgütlerde ortaya çıkabilecek olası sorunların tespit edilerek otomatik 

dengeleyicilerin harekete geçmesi sağlanmaktadır. 

Bulgu 2: Kalkınma ajanslarında istihdam edilen personelin kuruluşlarından 

bugüne yarısına yakını işten ayrılmıştır. Personel devir hızının yüksek oluşu 

kalkınma ajanslarının stratejik amaçlarına varmasını güçleştirmektedir. 

Öneri 2: Personel giriş çıkış hızını etkileyen birçok faktör olmakla birlikte, bu 

etkenler içerisinde en önemlileri üst yöneticin yönetsel kabiliyeti ve kurumda 

uygulanan kariyer yönetim araçlarıdır. Personel giriş çıkış hızının yüksek olduğu bu 

örgütlerde, yöneticinin doğru adımlar atarak giriş çıkış hızını düşürmesi sorunları 

doğru tespit etmesiyle mümkündür. Bu hususta yöneticinin kullanabileceği en önemli 

araç ise çalışan memnuniyetini önemli bir gösterge olarak kabul eden DSK’lardır. 

Örgütlerde objektif kriterlere göre belirlenmiş performans yönetim modellerinden 

biri olan DSK’ların kullanılması halinde çalışan memnuniyeti artmakta  bu durum da 

nitelikli personelin kurumdan ayrılması durumunu azaltmaktadır. Ajanslarda bu 

yönetim sisteminin uygulanması personel devir hızını düşürecek, bu durum kalkınma 

ajanslarının performansını olumlu yönde etkileyecektir.  

Bulgu 3: Kalkınma ajansları kariyer yönetim sisteminin en önemli aracı olan 

kariyer haritalarını aktif olarak kullanmamakta; bu sebeple ilerleyecek bir pozisyona 

sahip olmayan ajans personeli kariyer durağanlığı sorunu ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu durum kalkınma ajanslarında personel memnuniyetsizliğini 

artırmakta ve kurumsal başarıyı azaltmaktadır. 
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Öneri 3: Kalkınma ajansları kariyer yönetim sistemi uygulamaları 

incelendiğinde, genel hatları mevzuatlarla belirlenen sistemde, kariyer yönetim 

araçlarından birçoğunu uygulanmadığı ve uygulanan araçların ise klasik kariyer 

yönetim araçlarından oluştuğu görülmektedir. İşe alınacak personelin nitelikleri, 

çalışan personelin özlük hakları, personele hedef olarak gösterilebilecek kariyer 

haritaları, terfi basamakları, emeklilik safhası, iş rotasyonu ve işten çıkarılma ile 

istifa şartlarının bu örgütlerde, sadece belirli prosedürlerden ibaret görülerek 

belirlendiği dikkat çekmektedir. Genel hatları çizilen bu yönetim sisteminin somut 

birçok adımının ise, kalkınma ajanslarının kendileri tarafından belirlenebileceği 

belirtilmektedir. Ancak birçok kalkınma ajansında sadece genel hatların kullanıldığı, 

bu hatlar dışında yeni bir aracın uygulamaya konmadığı gözlemlenmektedir. 

Modern kariyer yönetimi araçlarının uygulanmadığı, terfi sistemi nedeniyle de 

dikey kariyer haritalarının bulunmadığı ajansların esnek kariyer yönetim modeli 

uygulamalarına yer vermesi gerekmektedir. Motive edici kariyer hareketliliğinden 

yoksun olan kalkınma ajansları personelinin çalışma azmi düşmekte ve 

motivasyondaki bu azalış, tüm örgütü etkileyerek kariyer durağanlığı nedeniyle, 

ajansların işleyişini bozabilecek sıkıntılara sebebiyet vermektedir.  

Kalkınma ajanslarında bu soruna çözüm üretme amaçlı; ajanslara AB 

fonlarından yararlanan projeler üretme ve bu projelerin yürütülmesinde 

koordinatörlük yapma, özel sektöre (devlet teşvikleri, pazarlama, yönetim, reklam, 

insan kaynakları yönetimi gibi) belirli konularda danışmanlık yapma gibi, personele 

çeşitli yatay kariyer haritası oluşturacak özellikte farklı fonksiyonların verilmesi 

gerekmektedir. Bu fonksiyonlar deneyimi artan personele önemli projelerde takım 

lideri olma ve ya önemli şirketlere danışman olma gibi fırsatların sunulmasını 

sağlamakta; böylece olası bir kariyer durağanlığının önüne geçilebilmektedir. 

DSK modeli ile belirledikleri stratejik amaçlara varan örgütler, bu başarının 

mimarı olan verimli personele ilişkin kariyer haritalarını şekillendireceği verilere de 
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ulaşmaktadır. Bu durum ise personelinin özeliklerini çok iyi analiz eden kurumların 

onları motive edecek esnek kariyer haritaları oluşturmasını da kolaylaştırmaktadır. 

Bulgu 4: Kalkınma ajanslarında personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının 

belirlenmesinde, insan kaynakları politikasında belirtilen ve genel sekreterin etkisi 

altında hazırlanan insan kaynakları raporları esas alınmaktadır. Bu eğitim 

programları, çalışanın isteklerini dikkate almadan oluşturulduğundan örgütsel 

ihtiyaçlar ile bireysel hedeflerin uyumlaştırılmasını ve personelin kendini 

geliştirmesini engellemektedir. 

Öneri 4: Doğru tespit edilen ve uygulanan eğitim programları kariyer 

geliştirme ve kariyer planlamanın etkili olması için en önemli unsurdur. Birçok 

eğitim ve gelişim konusundan hangilerinin seçilip uygulanacağı, çalışanları 

yakından ilgilendirdiğinden bu aracın kullanımında personelin de söz sahibi olması 

gerekmektedir. Aşağıdan yukarıya yönetim anlayışının en önemli özelliği olan 

katılımcılık ilkesi hayata geçirilerek alınan bu kararlar; hem personele önem 

verildiği mesajını içermekte, hem de personelin performansını artırmaktadır.  

Performans yönetim sistemi kariyer yönetim sistemi ile ilişkilendirildiği zaman 

bu ve benzeri birçok sorunun ortaya çıkması engellenmektedir. Zira DSK’larda yer 

alan boyutların oluşturulması ve oluşan bu stratejilerin hayata geçmesi halinde 

ajanslar elde edecekleri verilerle, tüm personelinin stratejik amaçlara uygun şekilde 

kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılamakta ve insan kaynakları politikasına bu 

verilerle şekil verebilmektedir. 

Olmak istediği nokta ile şuanda bulunduğu durum arasındaki farkı en aza 

indirmek isteyen kurumlar, çalışanlarının yeteneklerini artırmak ve personelini bilgi 

teknolojilerine hakim kılmak için eğitim programları yapmaktadır. İnsan 

kaynağının örgütün en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan DSK modeli 

ile, tüm örgütlerde olduğu gibi kalkınma ajanslarında da personelin mevcut 

durumunu iyileştirmeye yönelik araçların kullanılması gerekmektedir. Araçların 
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seçiminde ise personelin ihtiyaçları ile örgütüm ihtiyaçlarının uyumlu hale 

getirilmesi hedef edinilmektedir. Zira DSK’larda yer alan stratejik amaçlar sadece 

yöneticiler tarafından oluşturulmamaktadır. Çalışanı, örgütün başarısının merkezi 

olarak gören dört boyutta çalışan tatmini, çalışanın önerileri, çalışan devir oranı, 

motivasyon indeksi, çalışanların verimliliği gibi kıstaslar kullanılmaktadır. 

Kullanılan bu ve benzeri kıstaslar ajans içerisinde personele verilen önemin 

göstergesi olmakta ve personelin kurumsal aidiyet ile kurumsal stratejileri 

gerçekleştirme isteğini arttırmaktadır (Usta, 2010: 34-36). 

Bulgu 5: Kalkınma ajansları personelinin kurumsal memnuniyet düzeyinin 

düşük olmasının önemli sebeplerinden biri de kariyer yönetim sisteminin başlangıç 

noktalarından biri olan personel alım koşullarının ajans ihtiyaçları ile uyumsuz 

olmasıdır.  

Öneri 5: Kalkınma ajanslarında personel alım ilanları incelendiğinde birçok 

kalkınma ajansında olduğu gibi Fırat Kalkınma Ajansında da ilanların çok genel 

tutulduğu, alınacak personele ilişkin niteliklerin (hangi bölüm, hangi alanda tecrübe, 

hangi dil) tam olarak belirlenmesi ise kurumun ihtiyaç alanı içerisinde olmayan 

personelin de alınmasına sebebiyet vermektedir. Böylesi olumsuz bir duruma 

sebebiyet verilmemesi için PYS’den elde edilen verilere göre şekillendirilen personel 

ihtiyacı en ince ayrıntısı ile belirlendikten sonra bu tespitleri içeren bir ilan metni 

oluşturulmalıdır.  

Bulgu 6: Kalkınma ajanslarının teşkilat yapısı incelendiğinde her ajansta 

değişik adlar altında birimlerin olduğu ve bu birimlerin birim başkanları tarafından 

yönetildiği görülmektedir. Ancak dikkat çeken husus her birimde bir ila dört  

arasında kişinin çalışması ve bunlardan birinin bakanlıklardaki daire başkanlığına eş 

bir pozisyon olan birim başkanlığına yükseltilmesinin her hangi bir şarta bağlı 

olmamasıdır.  

Öneri 6: Kriterleri belli olmayan bir pozisyonun varlığının gerekliğine 

mantıklı sebepler bulmak güç görülmektedir. Zira Bakanlıklarda daire başkanlığı ile 
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kıyaslanamayacak kadar az personelin olduğu bir birimde daire başkanlığına eş bir 

pozisyonun bulunması ve bu pozisyona hangi kritere haiz olan kişinin atanacağının 

netleştirilmemiş olması örgütsel kariyer yönetiminin objektif kriterlere sahip 

olmadığını kanıtlamaktadır. Birim başkanlığı yerine, koordinatörlüğün oluşturulması 

ve koordinatörlüğe hangi şartlara haiz olan personellerin atanabileceğinin tüm 

yönleri ile belirlenmesi hem ekip ruhunun gelişmesine hem de esnek kariyer yönetim 

sistemine daha uygun görülmektedir. 

Bulgu 7: Kalkınma Ajansları faaliyet raporlarında performans göstergelerini 

yayınlamaktadır. Bu raporlarda yayınlanan ve performans yönetimine şekil veren 

performans göstergelerinin stratejik planla ilgilisinin kurulmadığı ve performans 

yönetim sistemi açısından gerekli olan ve tüm aktörleri içerisine alan bir 

boyutlandırmanın yapılmadığı, sadece yıllık çalışma raporları esas alınarak 

düzenlenmiş bir performans tablosunun şekillendirildiği görülmektedir. 

Öneri 7: Performans göstergeleri stratejik amaca varmak için belirlenen 

hedeflere varılıp varılmadığını tespit etmeye yarayan ölçütlerdir. Bu sebeple 

kalkınma ajanslarında stratejik amaçlara varmak için büyük önem arz eden bu 

ölçütler yukarıda belirtilen örnek performans yönetim modeli de kullanılarak 

belirlenmelidir. Böylece tüm aktörleri içerisine alan katılımcı ve objektif kritere bağlı 

bir yönetim sistemi oluşturulmaktadır. 

Bulgu 8: Kalkınma ajansları dış denetim kapsamında yapılan incelemelerde, 

performans denetimi kapsamında birçok ajansta henüz performans kriterlerinin 

olmayışı nedeniyle bu örgütlerin performanslarının ölçülemediği belirtilmektedir. Bu 

denetimler kalkınma ajanslarında objektif kriterlere dayalı performans yönetim 

modelinin uygulanmadığını kanıtlamakta ve dış denetimden elde edilmesi planlanan 

faydanın elde edilememesine sebebiyet vermektedir. 

Öneri 8: Performans yönetimi; kurum, birim,  grup ve çalışanların daha etkili 

hale gelmesini amaç edinen bir sistemdir.  Bu sistem kurumsal hedefe katkısı olması 

gereken tüm bileşenlerin bilgi, beceri ve potansiyellerini artırmaya yönelik plan ve 
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programların hazırlanmasına büyük önem vermektedir. Yani tüm kurumun 

performansını sürekli denetim altında tutarak var olan aksaklıkları ortadan 

kaldırmayı konu edinmektedir. Dolayısı ile tüm örgütlerde olduğu gibi kalkınma 

ajanslarında da objektif kriterlere dayalı bir performans yönetim modelinin 

oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada oluşturulan strateji haritası ve DSK’lar 

kullanılarak oluşturulması gereken PYS ajansların stratejik amaçlarına varma 

süresini kısaltarak denetimin etkililiğini de artıracaktır. 

Bulgu 9: Performans yönetim sisteminde, performans göstergesi olarak verilen 

değerlerin kurumsal performansın mevcut halinin ne olduğunu yansıtabilmesi için 

hedeflerin gerçekleşme oranına da bakmak gerekmektedir. Ancak kalkınma ajansları 

tarafından performans sonuçlarına ilişkin yayınlanan tablolardan bu veriler elde 

edilememektedir. Dolayısı ile kalkınma ajansları tarafından yayınlanan performans 

sonuçları tablosu performansı değil, yapılan işleri göstermektedir.  

Öneri 9: Performans yönetimi, kurumu planlanan hedefe ulaştırmak için hali 

hazır durumuna ve ilerde olması istenen duruma yönelik bilgi toplama, bunları 

karşılaştırma ve potansiyel ile fiili performansın sürekli ilerlemesini sağlayacak yeni 

ve gerekli etkililikleri başlatma ve bu faaliyetleri sürdürme görevlerini yüklenen bir 

yönetim sürecidir. Bu süreç sadece yapılan işlerin neler olduğunu yansıtan bir 

tablonun oluşturulması olarak düşünülmesi halinde kurumun potansiyelini sürekli 

olarak artırmak mümkün olamayacaktır. Bu sebeple kalkınma ajanslarında stratejik 

amaçlara varmak için büyük önem arz eden sistemin yukarıda belirtilen örnek 

performans yönetim modeli de kullanılarak şekillendirilmeli ve çalışmada 

tablolaştırılan DSK’lar kullanılmalıdır. 

Bulgu 10: Kalkınma Ajansında kariyer yönetimine ilişkin politikaların 

uygulanması sürecinde insan kaynakları sorumlusuna önemli görevler düşmektedir; 

ancak insan kaynaklar sorumluğu destek personel eliyle yürütülmektedir. Uzman 

personelin alım şartlarında yabancı dil bilmesi, en az dört yıllık fakülte mezunu 

olması gerekli iken destek personel alımında bu şartlar gerekmemektedir. Bu durum 
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kariyer yönetiminde önemli görevler üslenen personelin niteliğine gereken önemin 

verilmediğini yansıtmaktadır.  

Öneri 10: Kalkınma ajansları personelinin kariyer yönetimini insan kaynakları 

sorumlusu aracılığı ile yönetmekle birlikte sorumluluk genel sekreterdedir. Genel 

sekreter her yıl aralık ayı sonunda düzenlenen insan kaynakları raporu ile bu 

sorumluluğu ne denli yerine getirdiğini de ortaya koymaktadır. Ajansların kariyer 

yönetimini tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için bu alanda uzman personelden 

yararlanması gerekmektedir. Bu sebeple insan kaynakları sorumluluğu destek 

personel eliyle değil de, bu alanda çalışma tecrübesi olan uzman personel eliyle 

yerine getirilmelidir. Ayrıca belirli aralıklarla kariyer danışmanlığı, kariyer merkezi, 

koçluk hizmet alımı yoluyla kariyer yönetimi uygulamalarının zenginleştirilmesi de 

bölgelerinde önemli görevler üslenmiş olan ajansların insan kaynağı kalitesini 

artırmaktadır 

Bulgu 11: Tüm kalkınma ajanslarında olduğu gibi Fırat Kalkınma Ajansında 

da yeni alınan personele uygulanan maaş sisteminin adil ve objektif performans 

göstergelerine bağlı olmaması kurumun çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. 

Öneri 11: Kalkınma Ajanslarında kariyer yönetimi uygulamalarında sorunlu 

olan konulardan biri de tecrübeli personel ile üniversiteden yeni mezun tecrübesiz 

personelin aynı unvan ve aynı özlük haklarıyla kurumda göreve başlama imkânının 

verilmesidir. Bu sorunun da yapılacak bir mevzuat değişikliği ile giderilmesi 

mümkündür. Yapılacak değişiklikle tecrübesi olmadan sadece KPSS puanı ile uzman 

alımını yerine, bu nitelikteki kişilerin uzman yardımcısı olarak göreve başlatılması, 

iki yıllık uzman yardımcılığı sonrası başarı kıstaslarını sağlayanların uzman unvanını 

alabilmesinin önü açılmalıdır. İş tecrübesi ile sınava giren adayların ise doğrudan 

uzman unvanı ile işe başlatılması yoluna gidilmesi gerekmekte; böylece tecrübeli 

personelin motivasyonun düşmesi engellenmelidir. 

İşe alındıktan sonra ajans personelinin özlük hakları da sadece kendi 

performansına göre değil, birlikte çalıştığı birimin ve ya takımın performansı da 
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dikkate alınarak, her yıl güncellenmesi gerekmektedir. Bu hususta gerekli olan veri 

ise yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan örnek performans yönetim modeli uygulama 

sonuçlarından edinilebilmektedir. Performans yönetim sisteminde elde edilen 

verilere bağlı olarak kullanılan teşvik araçlarıyla ajansların kendinden motivasyonlu 

örgütler haline gelmesini sağlamakta; böylece ajansların kurumsal performansının 

sürekli yükselen bir trend içerisinde olması gerçekleşebilmektedir.  

Geçerli ve güvenilir performans değerlendirmelerinin, insan kaynakları 

yönetiminin misyon ve vizyonu açısından çok önemli olduğu gerçeği ile hareket eden 

örgütler hedeflerine kısa sürede varmaktadır. Kimin terfi etmesi gerektiği, kimin 

eğitim ve gelişmeye ihtiyaç duyduğu,  ne zaman ve hangi durumda kimlerin işten 

çıkarılması gerektiğine ilişkin sorulara objektif kriterlerle inşa edilmiş performans 

yönetim modellerinden elde ettiği verilerle cevap bulan örgütler, başarının en önemli 

temelini atmış olmaktadır (Dinçer, 2009: 16). Çünkü güvenilir bir performans 

yönetim sistemi; kurumların hedefleri ile bireysel hedefler arasındaki etkileşim ve 

uyumu artırmakta, birey ile yönetici arasında etkili bir bilgi akış trafiği oluşturmakta, 

böylece örgütün tüm elamanları birbirine yakın hızlarda ve aynı yöne, yani başarıya, 

takım ruhuyla koşmaktadır. 

5.2. Sonuç 

21. yüzyılda yaşanan gelişmeler birçok bilim dalında olduğu gibi yönetim 

biliminde de farklı tekniklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni yönetim 

modellerinin ortak noktası; modern yönetim teknik ve anlayışının hem özel, hem de 

kamu sektöründe uygulanmaya başlanması ve yönetim sürecinin objektif kriterlere 

dayalı verilerle kontrol edilmesi gerekliliğinin artmasıdır. Bu gereklilik özünde tüm 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını esas alan yönetimin şekillenmesi 

nedeniyle şart koşulmaktadır. Artık sadece eldeki tüm kaynakları kullanmak değil, 

tüm kaynakları hedefe varılabilirliği artıracak şekilde ve en az maliyetle kullanmak 

temel hedef haline geldiğinden, kurumların kaynak yönetimine gereken özeni 

göstermeleri gerekmektedir. Bu sebeple tüm kurum yöneticilerinin performans 
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yönetimi ve kariyer yönetimine ilişkin süreçleri iyi öğrenmesi, daha sonra bu 

süreçleri kurumlardaki örgütsel yapılanmaya uygun şekilde formüle ederek, kendi 

kurumlarında uygulamaları gerekmektedir. 

Kariyer yönetiminde temel amaç; örgütlerce belirlenen hedeflere varmak için 

gerekli kaynakları ve bunların niteliklerini belirlemek, bu kaynakların teminini 

sağlamak, temin edilen bu kaynakları en yüksek verimi elde edecek şekilde 

kullanabilmek için gerekeli araç ve yöntemleri tespit etmek, personel hedefleri ile 

kurumsal hedefleri uyumlaştırmaktır. Bu amaçlara ulaşmak isteyen örgütlerin 

modern kariyer yönetiminin uygulama araçları olan  terfi, emeklilik, maaş, rotasyon, 

kariyer planlama, örgütsel yedekleme, iş zenginleştirme, eğitim sistemleri ile 

motivasyonu artırıcı yönü olan kariyer haritalarını kullanmaları gerekmektedir.  

Bu araçlarının örgüt kaynaklarına uygulanabilmesi için ise, objektif 

kaynaklardan elde edilen verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kimin ne zaman terfi 

ettirileceği, mal ve hizmet üretiminde hangi kaynakta eksikliğin olduğu, bu eksikliği 

giderecek nitelikteki eğitim programının içeriğinin ve zamanlamasının nasıl olması 

gerektiği, motivasyonu düşen personelin nasıl tespit edileceği ve bu personellere iş 

zenginleştirme, rotasyon veya diğer kariyer yönetimi araçlarından hangilerinin 

uygulanacağı gibi sorunların çözümünde, kariyer yönetim sistemine veri sağlayacak 

objektif kriterler üzerine temellendirilmiş bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sağlıksız verilere göre uygulanan sistemin başarı şansı olmayacağından kariyer 

yönetiminden arzu edilen hedefe varmak ancak ve ancak iyi işleyen bir performans 

yönetim sistemi ile mümkün olmaktadır.  

Performans yönetim sistemi, örgütü planlanan hedefe ulaştırmak için, örgütün 

hali hazır durumuna ve ilerde olması istenen durumuna yönelik bilgi toplama, bunları 

karşılaştırma ve potansiyel ile fiili performansın sürekli ilerlemesini sağlayacak, yeni 

ve gerekli etkililikleri başlatma ve bu faaliyetleri sürdürme görevlerini yüklenen bir 

yönetim sürecidir. Yüksek motivasyonlu çalışanların kuruma kazandırılmasından, bu 

yüksek motivasyonun sürdürülebilir hale gelmesine kadar ki tüm süreçte etkili olan 
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bu sistem; yöneticinin çalışana uyguladığı bir sistemden ziyade, kurumun 

çalışanından yöneticisine kabul görmüş bir uygulamalar zinciridir. Kurumda 

karşılıklı beklentilerin belirlenmesi ve görüş birliğine varılmasını amaç edinen bu 

sistem; verimli, etkili ve ekonomik olmaya odaklanmış kurum ve kuruluşlara yön 

gösterici nitelik arz etmektedir. 

Yöneticilerce performans yönetim sisteminin işleyişi farklı yöntemlerle dizayn 

edilse dahi genellikle dört farklı süreç halinde aşamalandırılmaktadır. Önce eldeki 

kaynaklarla ulaşılabilecek hedefler belirlenmekte, daha sonra ise yönlendirme süreci 

başlatılmaktadır. Ardından performans izleme süreci hayata geçirilerek elde edilen 

veriler, bir önceki aşamada belirlenen hedeflere uyarlılık açısından, performans 

değerlendirme süreci içerisinde analiz edilmektedir. Değerlendirilen 

performanslardan hedeflere uyanlar ile uymayanların ödül-ücret sistemi, eğitim ve 

gelişim programları ve kaynak planlama süreci gibi kariyer yönetimi uygulama 

araçları ile şekillendirilerek performans yönetim süreci tamamlanmaktadır. 

Performans yönetim sisteminin örgütlerin kariyer planlama sürecine veri 

sağladığına, personelin kariyer yollarında motivasyonlarını artırdığına, örgütsel 

yedeklemede etkililiği artırdığına, örgütün kariyer rotasını belirlediğine, personelin 

kendini geliştirme fırsatını artırdığına, örgüt içi çalışma ilişkilerini iyileştirdiğine, 

tespit edilen sorunlara geribildirim etkisi ile çözüm üretme sürecini tetiklediğine, 

personelin eğitim ihtiyacını belirlediğine ve örgütsel imaja olumlu katkı sunduğuna 

ilişkin çalışmanın daha önceki bölümünde sunulan teorik bilgiler incelendiğinde, bu 

yönetim sisteminin; tüm örgütlerde objektif performans kriterleri üzerine inşa 

edilmesinin kurumsal hedeflere ulaşılabilirlik açısından hayati önemi olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Performans yönetim sistemi, hem örgütsel hem de bireysel kariyer yönetiminde 

güçlü ve zayıf yönlerin tespitinde etkili rol üslenerek, personelin motivasyonunu 

artırmakta; personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olarak 

çalışanın örgütsel ihtiyaçlara uygun şekilde kendini geliştirmesini sağlamaktadır. 
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Ayrıca performans yönetim sisteminin kariyer yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesi 

örgütte yaşanan kariyer durağanlığı sorununu azaltarak kurumsal başarıyı 

artırmaktadır.  

Birbirini tamamlayan kariyer ve performans yönetim sistemi örgütlere 

ellerindeki kaynakların envanterini, bu faktörlerin en iyi kullanımını ve bu durumun 

sürdürülebilirliğini formülüze etmektedir. Ancak bu formülün uygulanması iyi bir 

kimyageri, yani hem performans hem de kariyer yönetimi alanlarında yetişmiş insan 

kaynağını ve yasal mevzuatın uygulamaya izin verecek altyapıyı hazırlamasını 

gerekli kılmaktadır. Özel sektörde yasal mevzuat kariyer ve performans yönetim 

modellerini uygulamaya elverişli olmakla birlikte, kamu yönetiminde uygulanan 

kamu personel rejim sistemi buna izin vermemektedir. Kuruluşları beş yılı dahi yeni 

dolduran kalkınma ajansları ise, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nispeten daha 

esnek bir personel rejim sistemine sahip olduğundan, bu örgütlerde modern 

performans ve kariyer yönetim sistemlerini uygulamak daha olası görülmektedir. 

Araştırma evrenimizin örneklemi olarak seçtiğimiz Fırat Kalkınma Ajansında 

çalışmanın teorik bilgilerinden hareketle yapılan inceleme; kurumun eğitim 

ihtiyacının belirlenmesinde, performans yönetim sistemi sonucu elde edilen verilerin 

kullanılması halinde Fırat Kalkınma Ajansı personelinin örgütsel ihtiyaçlara uygun 

şekilde kendini geliştirebileceğini göstermektedir. Ayrıca araştırma sonucu elde 

edilen veriler; performans yönetim sisteminin hem Fırat Kalkınma Ajansı’nın hem de 

bu örgütte çalışan personelin güçlü ve zayıf yönlerinin tespitinde etkili rol üslenerek, 

kurumsal ve bireysel başarı karnesinin oluşumunu sağlayacağını ve bu durum da 

Ajans personelinin motivasyonunu artıracağını desteklemektedir. Araştırmanın diğer 

bölümlerinde yapılan tespitler Fırat Kalkınma Ajansında performans yönetim 

sisteminin kariyer yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesinin, bu örgütte yaşanan 

kariyer durağanlığı sorununu azaltarak kurumun başarısını artıracağını 

göstermektedir. 
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Kalkınma ajansları bölgelerinde kalkınma hızını artıracak fonksiyonlar 

üslenmiş kurumlar olup yerel katılımcılık, yönetişim, şeffaflık, hesap verilebilirlik 

gibi önemli yönetim ilkesine ağırlık veren, nitelikli insan kaynağı ile donatılmış 

örgütlerdir. Bu kurumların hedefi bölgedeki kaynakların etkili, verimli ve ekonomik 

kullanımda yol gösterici olmak, yani bölgesel performansı artırmaktır. Böylesi bir 

hedefi gerçekleştirmek için kurulan ajanslar, kendi kurumsal kaynaklarına yönelik 

yönetim politikalarında çok hassas olmak zorundadır. Bu sebeple, mevzuatında da 

bütçesinin performans verileri dikkate alınarak belirleneceği ifade edilen ajanslarda; 

objektif performans göstergeleri ile hazırlanmış ortak bir performans yönetim 

modelinin oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde 

oluşturulan modeli esas alan kalkınma ajanslarının, kendi içyapılarını da dikkate 

alarak, şekillendirecekleri bu sistem; kariyer yönetim sistemine önemli verilerek 

sunarak, ajansların örgütsel hedefe varma çabalarına önemli katkılar sunmaktadır.  
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