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büyüık çaptaki tüm
önemli sorunlardan
bir tanesi de «en verimli elemanı işe olma»
· konusudur.
Sunulan bu rapor, Türk sanayii için «İşe
adam alma prosedüründe» bir model oluş
turmak amacıyla haz1rlanmıştır. ·

Günümüzde, küçük ya da
işletmelerde, 'karşılaşılan

GİRİŞ
İşletmelerin; bilônçolarında görünürde yer almayan bir va:rhğı

faaliyetin devamında
personeldir. ·

kullanılan

Uygun pers.onel seçimi,
önem kazanmaktadır.
Personel seçiminin

en önemli bir

kaynağı

işletm'eye sağladığı

işletmeye sağladığı

da

ve

çalıştırdığı

yararlar nedeniyle

yararlar nelerdir?

a - İş tarifi de gözönünde bulundurularak yapılan ·isabetli bir
personel seçimi, üretimde miktar ve kalite verimliliğini arttırır.
b - Nezaretçilerin ·koordinasyon ve kontrol için
zainan ve çaba'yı aza'ltır.
normal bir
de işletmede istikrarm artma:sma, neden olur.

c -

Çalışma ortamının iyileşmesini,

Bu sonuç

işletmenin değerinin

harcadıkları

işgücü

devri ile

yükselmesine yol açar.

d - Davranış t>ozukluklarının ve yeteneksizlik sonucu ortaya
kabilecek kusur ve kaızala. rı işe girişte önler.

çı
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iş yerinde morai seviyes.i yükselir, işbirligi arzusu yaratılır,

e-

başarı oranı

yükselir.

f - İşletme dışı (çevre) olayların, işletmeye yansıyan olumsuz
etkileri asgariye in~r.
İŞE ADAM ALMA PROSEDÜRÜNDE YEKNES.AKUK

SAGLAM'A

.

1. PERSONEL TEDARİKİ :
1 - İşletmelerde gerekli olan iş gücünün temin edilebilmesi ve ·
buna bağlı olarak mesleki yetişkinlik, iş tecrübes.ine göre işe en uygun personelin ahnrnası, personel tedariki konusunun temelini oluş
turur. Personel tedariki :
a) İşletme içinden,
b) İşletme dışından,
olmak üzere iki türdür.
O halde karşımıza çıkan sorun, boşalan kadromuzun şirket içindeki bir personelimizle mi, ya da dıŞardan seçeceğimiz bir adayla mı
doldurulacağıdır.

Böyle bir durumda dahili veya h<:Jrici kaynaklardan yararlanmanın çeşitli avantaj ve dezavantajları olduğu açıktır. Dışarıdan bir eleman temininin şirket elemanlarının moralini düşüreceği tabiidir.. En
uygun yöntem önce imkôn elverdiği oranda dahili kaynaklara baş
vurmaktır.

Aslında iç kaynaklarda, aranan işe uygun bir eleman varsa, bu
zaten yöneticiler tarafından fark edilecektir. Eğer . o elemanın bu yeni
kadroya geçmesinde bir sakınca yoksa, örneğin; kendi yerine geçecek
bir elemanı yetiştirmiş ise, bu durumda sözü geçen şahıs, boşalan
kadro bünyesinde çalıştırılacaktır.

bu yeni kadroyu yöneticiler kendi bünye.ıerinden tedarik
edemiyorlar ise şirkette çalışanlara haber vermeden dışarıdan bir
eleman temin etmemelidirler. Çünkü böyle bir davranışta bulunulması, firmada çalışanların moralini bozacak ve 'huzursuzluk ortamı
yaratacaktır. Böylece yöneticiler aslında aradıkları elemanı işletme
içinden temin etmek istemiyorlarmış gibi bir görünüme girmiş olurlar
ki bu da şirkette çalışanların güvenini sarsar.
Eğer
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Meselô, fhtiyac duyulan her kadro için şirket.in ildn tahta.sına,

ki-

şide aıranılan şart ve nitelikleri belirt.en bir ilôn asılabilir. Bu ilana şir

kette caışan herkesin müracaat etmesi serbest olmalıdır. Yani acılan
veya başkasından boşalan bir kadroya şirket içi müracaatlardan, yönetimce uygun görülen çıkmazsa harici kaynaklara baş vurulmalıdır.
Ancak şirket içinden gelen adaylara bu pozisyon için neden uygun
görülmedikleri nedenleri ile birlikte acık olarak anlatılmalıdır. Böylece dışardan temin edilecek elemanla kişiler arasında doğabilecek
huzursuzluk ortamı bir ölçüde azaltılabilir.
İç kaynaklardan eleman temin etmenin başka bir yolu da «transfer» veya «aşama» olabilir. Burada ilgili yöneticinin o eleman üzerinde o ana .kadar olan kişisel kanaati önemli rol oynar. Bu konuda
da objektif olarak dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus
vardır. Transfer edilen elemanın eski yerinde yaratılan boşluk, o eleman kendi ·yeri için o ana kadar bir baş.kasını yetiştirmiş ise sorun
büyük ölçüde çözülmüş demektir. Ama böyle biri yoksa, yani ondan
boşalan yere başka bir eleman temin etmemiz bizi uğraştıracak ise;
bu konuyu daha etraflı ' ve objektif ~üşünmemiz gerekiyor demektir.
1

D· ış

2 vardır.

ka:y naklardan eleman temin edilmes.inin
:

a b -

İlôn,
İş ve İşçi Bulma Kurumu,

c. -

Rakipler,
Sendikalar,
Okullar veya Meslek

d
e
f
g
h

çeşitli yolları

Bunları şu şekilde sıralıyabiliriz

-

Odaları,

İşyerinde çalışanların tavsiyeleri,
İş yerine yapılan kişisel iş müracaatları,

Akraba ve

yakınların işe alınması.

Uygun personel seçimi yapma, yöntem ve prosedürü Ek : 1'de
gösterilmiştir.

Harici kaynaklardan eleman temin etmenin en geçerli veya en
cok kullanılan yolu «ilôn» vermektir. Çünkü diğerlerine göre ilôn daha
büyük bir kitleye hitap ettiğinden işimize en uygun adamı bulma imkônımız çok artmaktadır.
Aşağıda işe

adam alma prosedüründe ye,knesaklık sağlamak için
bir çalışma göreceksiniz. Yalnız bu yöntemi açıklamadan
-ö nce belirtilmesi gereken önemli bir husus «işgören · aradığımız her
yapılmış
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kadro için belli bir iş tammmin mevcut olduğu» varsayımıdır. Tabii ki
bir şirkette . tüm pozisyonların birer iş tanımının bulunması gerekir.
İş tammlan hazırlandıktan sonra o iş için. gerekli vaslflar sıralanma.
Ildır. Bu vasıflar şunıa.r olabilir;
-

\

Gerekli öğrenim,
\Maharet
Tecrübe,
İnsiyatif ve çare buluculuk,
Bedeni gayret,
ı Gayret
Zihni ·gayret,
Teçhizat ve ameliyeden sorumluluk,
(Sorumluluk
Malzeme ve mamulden sorumluluk,
Başkalarının emniyetinden sor.umluluk, )

t

Başka~ının işinden

sorumluluk,

İş kazası,

(Çalışma Şartları

İş kazalar·ı.

İş tarifnamesinin hazırlanmasına ve iş puanlaştırılmasının yapıl
masına esas oluşturan iş Analizi, belli bir iş hakkında gerekli bilginin

gözlem, inceleme ve
de hazırlanmasıdır.

danışılarak toplanması

ve uygun bir form için-

İş analizi, işin başarılması için icap eden görevlerin, yetki ve sorumlulukların saptanmasıdır.

İşleri analiz ederken aşağıdaki üc hususa dikkat edilmelidir :

1. İş, doğru ve tam olarak belirtilmelidir.
2. İşi oluşturan görevler tam ve doğru olarak tarif edilrrieJidir.
3. ·İşin başarı ile yapılması için gerekli hususlar belirtilmelidir.
İş .tarifleri hazırlanırken şu ·hususlar dikkate alınmalıdır :

1. ' Bu işi diğerlerinden belirli bir şekilde ayırdeden görünür ni.telikle-r nelerdir?
2. Hangi kelimeler kullanılmalıdır ki, bu işe ait bilgisi olmayan
bir kimse, bu iş tarifini okuyunca işi tam manası ile ,anlayabilsin .
. 3. Daha iyi açıklamak, basit olarak anlatabilmek için hangi kelimeler ilôve edilmelidir?
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3-

İŞ TARİFİ ve ŞARTNAMESİ

A) iş Ta.r iflerinin Hazırlanması :
İŞ TARİFİ, iş hakkında bilinenleri tesbit etmesi ve aynı zamanda
da değerlendirmeyi yapacak olanlara işin ne olduğu hakkında bilgi
vermesi bakımından lüzumludur. İŞİ meydana getiren çeşitli görevler,
ayrıca aşağıdaki bHgiler tesbit edilmelidir.

a.
b.
hafta,
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

gayesi (işin nihai hedefinin ne olduğu)
görevlerin hangi fasılalarla yapıldığı (her saat, her

Yapılan işlerin
Çeşitli

her ay)
Eğer varsa dakiklik limitleri (sınırları)
İşin yapıldığı çevre ve şartlar
Kullanılan alet ve vasıtalar
Başkaları ile yapılan lüzumlu temaslar
İşin ne dereceye kadar nezaret edildiği... verilen talimatlar
Başkalarının nezareti... başkalarına verilen talimat
Gerekli sorumluluk
j. Gerekli mesleki maharet ve bilgi
k. İşin geldiği kısım ... tamamlandıktan sonra ,gönderileceği kısım.
Lôyıkıyla · yapılmış bir iş değerlendirme sistemi yukardaki etraflı

edecek şekilde
yapılması lôzım geldiğini belirterek,
kayese edilmesini sağlar.
bilgiler temel

teşkil

hazırlanır, işin

ne

olduğunu.

değerlendirilen diğer işlerle

ne
mu-

Her işe kısa ve özlü, aynı zamanda da, açıklayıcı bir unvan verilmelidir. Verilen unvan belli · bir mesleğin içiAdeki kısmi iş veya işlem
şeklinde olmamalı, meselô; marangoz, makinist, delikli pres operatörü
gibi bir mesleği belirtmelidir.
B) BUg:i Toplam.o. Yöntemleri:
En yaygın olan yöntem, analistin işi inceledikten sonra, işci ve
amiri ile görüşüp, ayrıntılarını saptamasıdır. Daha seyrek olarak kullanılan diğer bir yöntem de, yukardaki maddelere göre hazırlanmış
bir soru cetvelinin aynı işte çalışan bir grup işçiye doldurtulup, sonradan ilk (en yakın) amirleri tarafından daha genişletilmesini ve düzeltilmesini sağlayarak uygulanan yöntemdir. Bu şekilde toplanan
bilgilere iş analisti de, kenai gözlemlerine dayanarak ilôveler yapabilir.
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Üçüncü bir yöntem de, analistin hazırlanmış. olan soru cetveline göre
işçilerle ve amirleri ile görüŞme yaparak bilgi toplamasıdır. İş tarifinin tam manası ile doğru yapılabilmesi için, bu yöntemlerden
ikisinin veya üçünün birleştirildiği de vakidir. Eğer, iş analisti, sadec.e
soru cetveli yolu ile elde edilmiş bilgiye dayanacak olursa, tarifin
eksik veya yanlış olması ' mümkündür. İşçinin kasdi olmasa dahi işinin
bazı kısımlarını küçümsemesi veya önemsememesi mümkün olduğu
gibi, amirin de nezareti altındaki bütün işleri teferruatı ile tanımaması
mümkün olduğundan, yanlış bilgi verebilir. Veya kendi kısmıının iş
lerine gerektiğinden fazla önem verebilir. Bu bakımdan analist, işle
ilgili hususlarda . işçi ve amiri tarafından verilen bilg_i üzerine tam
· olarak mutabakata varılıncaya kadar, bu bilgiyi tekrar tekrar ko(\trol
etmelidir. Analistin işçileri iş başında görmesi gereklidir.
C) iş Tarifinin Vaızılması :
İşe ait bilgiler top· lanıp, kontrol edilip, doğru olduğuna karar
verildikten sonra, uygu·n bir standarda '.göre tertiplenmelidir. ~arif
lerde tarz üsl·üp ve içerik bakımından birlik sağlamak için aşağıdaki
·
hususlara di'kkat etmelidir:

İş tarifi mümkün olduğu kadar acık ve özlü bir şekilde yazıl
malı, fakat bu arada, lüzumlu bilgiler feda edilmeme.lidir. Her fikir tam
olarak ifade edilmeli, «normal», «vasat», «alışılmış» gibi ifadelerden
kaçınılmalıdır.

İş tarifi, çoğunluk~a iki, bazı durumlarda da üç kısımdan meydana
gelir. İlk kısım i·çin tam olarak tanınmasına yarayacak bilgiler, ikinci
kısım, işin içeriğinin etraflı tarifi, üçüncü kısım da, eğer varsa işin
başarılı bir biçimde yapılması için gerekli özelliklerin analizidir. Bu
bakımdan sonunda nedenleri ile de açıklanacağı gibi, iş tarifinin bu
üçüncü kısmı bazen iş tarifinin tafafsız. ve hakkaniyetle yazılması
bakımından m9hzurlu sayılmaktadır.

İşin tamnma.sı: Bu kısımda işin yapıldığı işletme, kısım veya daire
ve iş unvanı büyük harflerle belirtilmelidir. Bu maksada yardım etmesi için, işletme içinde standart .unvanlor bulunmalıdır. Ayrıca, işi
tanıtacak kod ve halen verilmekte olan ücret için de yer ayrılabilir.
Fakat, ücretin bu formüllere dahil" edilmesinin tarafsız bir değerlen
dirmeye engel olabileceği de düşünülebilir.
İşin içeriği : Bu kısımda, iş esnasında görevler izah edilir. İş hakbilgiler, işin giriftliğine göre toplanmalı ve bu bilgilerin de-

kındaki
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ğerlendirme için gereken bilgiler olduğu hatırdan cıkarıimamalıdır.

GeneHikle işin 'bir özetinin bulünması faydalı olur: Sık sık müracaat
edilecek ve kod.lamaya yardımcı olacak şekilde hazırlanan özet, işin
tarifi tamamlandıktan sonra yazılmalıdır. Özet iş tarifinin baş kısmına
konulacaktır. Her ne kadar, özet şeklinde olması gerekiyorsa da gene
de yeterli bilgiyi vermelidir.

İşin nev'ini belirtmeli v.e bulunduğu meslek icinde işgal ettiği yer
anlaşılacak

.bicimde olmalıdır. Bunu takiben, işin detayları, kul'lanılan
alet ve malzemeyi anlatan bölüm gelir. Burada da gerekli bil·ginin tam
olarak tesbit edilmesi ·için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır :
Bakım

ve Tutum :

'Bakım ve tutumu ' yapılan vasıtalar.

·operasyon - İşlem : ·
Yapılan operasyonlar veya · işlenen malzeme (kısaca belirtin).

Gerekli tolerans, limit veya standartlar.
lirtin ...

Alınan

talimat nev'ini be-

Elden Geçen Ma:lzeme :

Elden gecen malzeme ... Ambar

memurluğu

v.s.

Temizlik:

Temizlik, yapıldığı yerler, eşya ... · yapıldığı zamanlar (her gün, her
hafta). Temizliğin yapılış şekli... İşin önemli bir kısmıni teşkil edip
etmediği...
·
Büro İşleri :
Hazırlanan

veya elden gecen raporlar, kayıtlar v.s.
ediyorsa, etraflı, olarak izah eçf in ...

Eğer

büro

işi

işin esasını teşkil

Nezaret ve

Yönetim : ·

İşin, işi yapan şahıs tarafından yönetilmesi ile, işi yapan şahsı
nezaretçisi tarafından yönetilmesi arasındaki farkı belirtin ... Yapılan
muayene ve testler ... ne gibi bir 'kontrol fonksiyonu meydana getirdikleri... bu gibi k.ontrolların zamanları (her iş devri, her gün) kullanılan test metotlarının izahı (müşahede yolu ile veya ayar ölçüleri v.s.
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ile) kuıianıian toierarn~. İimlt ve standar tiar... Kullanılan kalite, miktar
ve fire kontrolları ...
İşin inceleyici safhalarının izahı (meselô, arızanın teşhisi v.s. gibi).
Plônlama:
1

a
Yapılan plônlamayı anlatın . Yapılan plôn, işin sırasına metodun
tutulan
imalat programına ne dereceye kadar tesir etmekte dir...

ve
envante rler...

Nezaretçilik :
İşin detayları kısmında, başkalarının nezaretinin, işin önemli bir

olup olmadığının belirtilmesi ve bunun devamlı bir görev olup
işinin esaolmadığı belirtilm eli. .. Meselô nezaretçilik, bir grup liderin.in
parçası
sıdır.

Daha önceki listede belirtilmeyen fakat, işe dahil olan diğer hugibi özelsusları belirtin. Teknik resim okuma, gerekli bir e·hliyetname
likler varsa tesbit edin.
İşin değerinde yeri olan vasıta ve malzemeler...

Kullanılan makincmın büyüklüğü ve makinada işlenen malzemenin · büyüklüğü gibi ... işin gerektirdiği özellikle r:
kadar yapılan, müşahade· edilmiş bilgilerin tesbitinden
ibaretti. Şahsın tayin edilmiş görevleri ve .iş şartları gibi... İş aynı zamanda başarılı bir şekilde ·Yıapılabilmesi için, yapan şahıstan talep
gerettiği özellikle r yolu ile tarif edilebilir. Tabii ki, burada ·görülen
değilse
hiç
Veya,
ır.
olmaktad
geçiş
çeklerden kanaatlere doğru bir
kanaatlerin tesirinde olan bilgiye dayanılmaktadır. Mesela belli bit
süresi veya
işin makbul bir başarı ile yapılabilmesi için gerekli eğitim
mes'uliyetlerinin derecesini takdir etmek gibi hususlar pek tabii olarak tamamen gözleme dayanamaz. Bu bakımdan, bazı işletmeler, iş
tarifinde sadece gözleme ·dayanan bilgilerin toplanmasını yeterli görmekte ve işin gerektirdiği özellikleri ise iş analizinin ikinci safhasına
düşün
bırakmaktadırlar. Onları bu şekilde hareket etmeğe yönelten
ce, işin gerektirdiği özelliklerin belirtilmesinde analistlerin kararlarin
rında tarafsız olamamak gibi bir tehlike görmeleridir. Bu özellikle
yapılma
an
tarafınd
komite
bir
n
mahiyetinin ve derecesinin takdirini
sını daha uygun görmektedirler.
Şimdiye
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İşin gerektirdiği özelliklerin de tesbit edildiği iş tariflerinde , bu

husus üçüncü kısmı meydana ·g etirmektedi r. Bunun için
faktörlerin örnekleri daha ilerde verilecektir .

kullanılan

D) İş Tarifinde Anlaşmaya Varılması:
İş tarifinin son safhası, tarifin bütününün kabul edilmesini sağla

Daha önce de belirtildiği gibi, iş tarifi yapıldığı sırada nezaretçiler (amirler) ayrıntılar hakkındaki red ve onayları belirtmek
fırsatını bulmuşlardır. Analist, iş tarifinin tam olarak tetkik edilip,
bütün bilgi ve kanaatlerin anlaşılıp kabul edilmesini sağlamalıdır. İş
ler hakkında tam bir anlaşma sağlanamayacak olursa, derecelend irme işleri yapılırken lüzumsuz gecikmeler e yol açılacaktır.
maktadır.

İş tarifinin yapılmış olması, bununı m:utlak ve değişmez o·lduğunu

tariflerinin, zaman zaman değişmesi gerekir, işler
değişebilir·. İş tarifi için değişik miktarlara ayrılabilir. Veya · işe bazı
ilôveler yapılabilir. İşletme icinefeki değişmelere uygun olarak bu yenilikler de zaman zaman yapılmalıdır. Tabii ki, işteki ani bir değişiklik,
tarifin de derhal değişmesini ·g erektirir, bunun yapılabilmesi için de
nezaretçile r kendi kısımlarındaki işlerde meydana gelen değişiklikleri,
derhal iş analistine bildirmelidi rler ki, gereken değişiklik yap·ılabilsin.
ifade etmez,

iş

İŞ TARİFLERİNİN HAZIRLANMASIND·A
FAYDALANILACAK ESASLAR
İş Analizi ve İş Değerlendirme ile ilgili çalışmalar i·çin hazırlan
maları zorunlu bulunan iş tariflerinin, tekniğin istediği nitelikte olabilmesi bakımından a?ağıdaki SORULARDAN faydalanılmalıdır.

NE?

Ne
Ne
Ne
Ne

yapılıyor?

kullanılıyor?

işleniyor?
yazılıyor?

İşin yapılmasında, mamulün işlenmesin

de kullanılan -a mc ve· gereçler belirtilmeli, malzeme cins ve adedi yazılmalıdır.
Vücudun hareketlerin in, sağ ve sol ibareleri ile uzuvların durumlarının ve giyi·
len eşyamnı ifadelendiri lmesine ihtiyaç
yoktur.
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NEREDE?

Nerede yapılıyor?
Nerede çalışılıyor?
Nereye gidiliyor?
Nerede ne yapılıyor?

Bir mahareti veya bedeni gayreti acıkla
mak -ioopetiği takdirde, vey_a işin büyüklüğünü belirtmek için, veya işin yapıldı
ğı veya dolaşılan yer. hakkında bilgi verilmek istendiğinde bu sorunun cevapları tarifte bulunmalıdır.

NASIL?
Nasıl yapılıyor?

Hareketleri belirtmeden, kullanılan arac

Nasıl kullanılıyor?

ve gereçlerin

yazılmasında,

kısaca açıklanmasında,

işlemlerin

bu soru

yardımcı

olur.
NE ZAMAN?

Ne. zaman başlıyor?
Ne zaman bitiyor?
Ne zaman yapılıyor?

İntikalı işlerde, işin ne kadar zamanda
yapıldığının

belirtilmesinde bu sorudan

yararlanılır.

KİM?

Kim yaptı?
Kim yapacak?
Kime yaptırılacak?

Emir alan makam, makamlar, temasta
bulunulan kişi, kişiler, emir verilen elemanlar belirtilirken bu sorudan istifade
edilir.

Örnek 1 - 5 : okuyucuya fikir vermek amacıyla aşağıda belirtilmiştir.

İŞ TARİF VE ŞARTNAMESİ

Örnek 1:
İş ünvanı

Daire veya Servisi

~naliz Ne.

Sıra

Kod

Ne.

Daire veya Servisi

Yapılan işler:

(Kalem, kalem ne

Adı

Analizi yapan
Fikri alman
Kontrol eden

ve

Soyadı

yapıldığı

ve

Ünvanı

nasıl yapıldığı?)

İmzası

........................ .................. ...............
........................ .................. ...............
........................ .................. ...............

Aynı işi

yapan
personel Adedi

·-------·--- ----·

Tarih .../. ../198..
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'Örnek· 2:
Zihni Özellikler
Umumi tahsil (sene

Maharet

Bedeni Özellikler
Bedeni gayretin nev'i

Nev'i:

olarak)

Sorumluluk

İş Şartları

Teçhizat:

İşyeri :

Malzeme:

İş nev'i: .......... ..

İş çevresi:

% ............... ayakta

Mesleki tahsil (sene

Aranılan hazırlayıcı

% ............... yürüme

olarak)

tecrübe:

.% ............... oturma

Maharet kazanma

Yorucu hareketler :

Usuller:

Cinsiyet:

Kayıtlar:

İş bilgisinin nev'i :

müddeti:
Yetiştirdiği

işler:

işe gerekli matematik

ilimleri:

Görme Gayreti :
Geçilecek

Ne gibi

kayıtlar

tutulur :

İş çevresinin

Kadın/Erkek

Diğer

iş

: ........ .

doğurduğu
durumları:

maharet

hususları

Yöneticilik:

(Nezaret edilenlerin

:

adedi)
Diğer

bedeni özellikler :

Diğer

sorumluluklar:

tehlike

İŞÇİNİN VASIF GEREKÇESİ

Örnek 3:
(1) İŞ.İN TARİFİ
İşin Ünvanı

Bölümü

=

Personel sekreterliği

= Personel

(2)

İŞİN NİTELİGİ

(3)

İŞ GÖREVLERİ

Çalışan

ne yapar?

Çalışan

niçin ve

(4)

-

servisi

nasıl

yapar?

GEREKLİ VASIFLAR

Gerekli

öğrenim

Deneyim ile ·ilgili özel
olmak

şartlar

=

Yönetim kademesinde

çalış-

mış

=

Göreve

bağlılık,

-

Sosyal yetenekler

-

Diğer

-

Yetişmek ile ilgili özel gerekler

gerekler =

Yabancı

iyi atmosfer yaratmak

dil/diller bilgisi

=

Personel servisinde üc ay

sta.j
düşünceler

= 25/35 yaş arası

-

Yaş

-

Fizi.ksel gerekler =;= Sinirlenmeye bağışıklık

-

Çalışma şartları ile ilgili yetenekler

ile ilgili

=

(İş emniyet) ile ilgili

olarak
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İŞ ŞARTNAMES· İ/TARİFNAMESİ

{Sorumluluk ·ve Görevler)

ÖRNEK 4:
İŞİN UNVANI

BÖLÜM
CALIŞAN

Personel Sekreterliği
: Personel Servisi

SAYISI

18

TARİH

.. ./. .. /198 ...

İŞİN NİTEı LİGİ

Personel müdürünün nezaretinde;

görüşme, kayıt ve işle ilgili
gerekli bütün yazı işlemleri
nin yaptırılmasını gerektirir.

GÖREVLER

(1) İşe alınan yeni işçilerle görüşme, firma hakkında bilgi vermek,
(2)

Sağlık

(3)

Referansları

(4)

Çalışan şahsı işinde

muayene

kartlarını hazırlamak,

tahkik et,mek, ,
tahkik etmek,

(5) · İşe alma aşamasının yaz• işlerini yerine getirmek.
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İŞ ARAŞTIRMASl/ETÜDÜ ÖRNEGİ
ve üst kademede çalışacak kişiler

(Vasıflı/orta

hakkında)

ÖRNEK: 5
-

Ge·nel o·l arak :
İşin adı ve bulunduğu yer :

: Halihazırda ... .. . Tasarlanan ..... .
Kısımlar : Halihazırda .................. Tasarlanan ..................... .
Çalışan işçilerin cinsiyeti : Yaş nisbeti ......... Ortalama
çalışanların sayısı

Firmada

2 -

İşin nev'i :
Başlıca

Başlıca
Başlıca

3 -

Rutin veya vasıflı (delgi operatörü, steno, daktilo v.s.)
tatbiki : Rutin veya vasıflı (Mamulü sevkeden, kaynakçı, alet yapan)
sosyal : Personel hizmetleri veya satışlar( resepsiyonist, satış memuru, nezaretçi)
ofis

Yapılan işin niteliği

:

Görevlerin listesi, Faaliyetlerin sırası, iş
malzemesi
Farzolunan nitelikler : İlgili inisyatif veya planlamanın derecesi
Gerekli yetenek
Sorumluluk (makina, teçhizat, başkaları
nın işinden veya güvenliği ile alôkalı ola·
rak)

Görülen nitelikler

4 -

Secim ve

eğitim

:

Eleman seçme yöntemleri : Dışardan, içerden aşamalarla
İşe alıştırma eğitiminin niteliği ve süresi
İşe alındıktan sonrak geliştirme eğitimi
İhtisas icin gerekli süre
Eğitime tabi tutulan kişilerin karşılaştıkları genel
·
zorluklar
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5 -

Tansfer ve

aşama

imkônlan:

İşletme içinde çalışma

Benzer işletmelerde
Diğer ilgili konularda

6 -

İşin fiziki gerekleri

Fabrika, ofis, dahili, haric.i, yüksekte,
yer altında, sınırlı saha, gezgin,
Havalandırma, ısı, nem, ışıklandırma,
Ca.hşma Odası
Daimi, geçici, gece veya Qündüz işi:
Zaman
· Gün/haftalık çalışma saatleri, belirsiz saatler, fazla mesai, dinlenme ·
· molaları, öğle tatilleri, tatil günleri.
Ayakta, oturarak, eğilerek, yürüyeCalışma şekli
rek, tırmanarak, uzanarak, kaldıra
rak, çömelerek.
Çabuk, yavaş, mudedil, değişken,
Hız veya basmç
sabit.
Takribi, tam, aşırı.
Gerçeklere uygunluğu
Farklı, rutin, monoton.
Değişkenlik
Sağhk ve ka·za tehlikeleri : Fiziki etki (ağır, mutedil, hafif) ıs
laklık sıcak, soğuk, toz, duman, asitler, deri kaşıntıları, sinir sistemine
tesir, rutubet.
Elverişsiz çahşma şartla. rı : Kir, gürültü, yağ, titreşim, yorgunluk.
Mahal

7 -

İşin sosyal gerekleri :
l

grubunun sayısı ve mahiyeti,
ruhu/ferdi olarak çalışma
İşin sağladığı prestij
Mali olmayan teşvik kaynakları
Nezaretçilik derecesi
Çalışanlara sağlan·an refah kolaylıkları

Çalışma

Takım

8 -

İşin iktisadi/mali gerekleri :

Ödeme : Aylık, haftalık, gün, saat
parça başına, teminat altına alınan asgari miktar
ortalama kazançlar, nisbetler (başlangıç ücreti, ilôveler, azami ödemeler), mükôfaatlar, hastalık/tedavi
yaşlılık ödem.eleri, krediler, kôrdan hisse dağıtımı
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il. iu\N VERMEK:
1. İlônın tesir derecesi, okuyucunun üzerinde yapacağı etkiye
ve onun zihninde yarata.cağı imajaı ba.ğhı bulunduğundan mümkün olduğu kadar çekici ilôn verilmelidir. İlônde eleman aranan kadronun
vasıfları hiçbir yalnış anlamaya meydan vermeyecek kadar açık seçik
yazılmalı, işte ve şahısta aranan şartlar (asker:lik, yaş sınırı, cinsiyet,
yabancı dil, mezuniyeti istenen okul, v.s.) lüzumsuz adayların başvu
rusunu engellemek için a· cıkça belirtilmelidir.
İlônlara cevap olarak genellikl_e iki başvuru yöntemi vardtr.

a) Yazılı bir
müracaat,
b)

Şahsen

özgecmiş (ilişiğinde

bir

fotoğraf)

ile posta yoluyla

müracaat.

İlk yöntemin genellikle ·yönetici veya uzman kadro arandığı zaman kullanılmasında büyük yararlar vardır. Özgeçmiş ile gelen baş

vurular değerlendirilerek ilk bakışta bir eleme yapılıp büyük bir müracaat gurubu arasından bir ön secim yapılmış olur.
Posta yolu ile müracaatların bir başka avantajı da aynı anda bir .
çok adayın işyerine gelmesi'ni önlemektir. Madem ki gelen adaylarla
tek tek görüşme· yapmamız gerekiyor, bir çok adayı görüşme sırası
,gelmesi için salonda bekletmemiz. anlamsız olur. Gelen adayları co·Cuksu bir imtihan havası içine sokmuş ol.uruz ki, bu da onları heye·canlandırac.aktır. Adayın heyecanlı ve tedirgin olduğu bir durumda da
görüşme şartları güç olacaktır, adayı anlamakta güçlük çekebiliriz.
Bir taraftan adayı böylesine bir bekleyişten kurtarma ve diğer taraftan gereksiz yere yapılacak başvurulan asgariye indirmek için, müracaatların yazılı olmasında fayda vardır. Ayrıç;a bu yolla baş vuracak
olan kimsenin fazla ' vaktini almamıs, oluruz.
'

Yönetici ve uzman kadroların dışından aranan pozisyonlar için
«şahsen müracaat» tercih edilmelidir. Çünkü bu pozisyonlara başvur
mak isteyen adayların tahsil seviyeleri yüksek olmadığından yazılı bir
müracaat yapmakta güçlük çekebilirler. Örneğin bir tornacının ö~geç
mişini belirten bir yazı ile kendini gerçekten iyi bir şekilde tanıtması
beklenmiye!i)ilir.
2. İşe encok müracaatı çekecek bicimde ilôn yapılmalıdır.
(İlôn, nerelerde, ne süre ile, hangi tarihlerde· yaymlanacaktır).
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~.1.

Personeli kim ariyor'?

2.2. Hangi

iş

için personel

aranıyor?

2.3. Aranan personelde istenen yaş., öğrenim, iş tecrübesi, askerlik durumu, lisan ve diğer özellikler neler olmalıdır?
2.4. İşe baş vuracak personel, nereye, hangi tarihe kadar, kime
ve ne· gibi belgelerle başvurmalıdır?
2.5. Aranan personele ne tür imkônlar sağlanacaktır?

nasıl

(Ücret, pozisyon, aşama imkônı, güvenli iş y~ri, eğitim, yerleştir
me, seyahat .... ~ ..... v.b.).
2.6. Seçimi

nasıl yapılacaktır

ÖRNEK: 6
GAZETE

İLANI

ELEMAN ARANIYOR

Yônetim Geliştirme Merkezi'nin Eğitim ve Araştırma Bölümüne,
Pazarlama ve· Satış Yönetimi konularında çalışmak üzere eleman alı
nacaktır. Bu eleman eğitim için 4 ay yabancı ülkelere gönderilec.ektir.
Adaylarda aranan nitelikler şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.

28 - 45 yaşlan a.ra·smda olmak,
Yüksek okul mezunu olma:k,
Asgari üç yıl iş deneyimi olmak (satış
İngilizce dilini iyi bilmek,
Askerlik hizmetini bitirmiş olmak.

Yazılı başvuruların
yapılması

mümkün

6 Mayıs 1986 tarihine kadar aşağıdaki adrese
takdirde bir fotoğraf iliştirilmesi rica olunur.

olduğu

Başvurular
rüşmeye

işlerinde),

gizli tutulacak ve uygun görülecek adaylar
davet edilecektir.

ayrıca

gö-

Yönetim Geliştirme Merkezi
Barbaros Bulvarı Manolya Apt. 20/2
Balmumcu - İSTANBUL
Telefon : 172 88 48 - 172 88 49
3. İlôna karşılık yapılan iş müra.caa1tları tasnif edilmeli, istenilen
nitelikleri taşımayan müracaatlar ayıklanmalıdır.
414

için
da

Cok sayıda mektupla müracaatların tasnif ve değerlendirilmesi
kullanılabilecek form Ek : ?'de verilmiştir.
4. Ön.görüşmeye· davet ve. öngörüşmenin yaıpıl~·sı: (çok sayı
hallerde yapılır.) ·

müracaatın bulunduğu

4.1. Öngörüşeme davet, mektup, telefon ............ vb. şe: killerde
yapılır.

Ancak görüşmeye davet ederken
secimir:ı isabet derecesini arttırır.

şu

hususlara dikkat edilmesi

a - Davet edilen müracaatçılara görüşme amacı, tarih, saat,
. yer ve başvuracağı kişi eksiksiz bildirilmelidir.
b - Müracaatçıların bekleme yerlerinde, aynı süreler içinde bir
araya gelmelerini önlemek ve bu durumun sakıncalarını kaldırmak
amacıyla her birine farkh görüşme· saatleri verilmelidir.
4.2. Öngörüşmenin yapılması.
Bazı temel hususların saptanması · için yapılacak bu kısa görüş

menin

amacı,

ilk

bakışta

istenilen fiziksel ve davranış özelliklerini tatesbit etmek ve ayıklamaktır. Diğer bir deyişle
alınmayacakların secimi yapılır.

şımayan müracaatları

bu

öngörüşmede işe

5.

Görüşmeye

davet edilecek

müracaatçılar

için istek fo·r munun

doldurtulması.

(Bu maksat için- hazırlanan formlar Ek : 3 ve 4 olarak

belirtilmiş

tir.)

111.

BAŞVURU

FORMU:

Başvuru

formu, hem işi isteyen. elema· nı değerlendirmede kullanabileceğimiz bir form, hem de elemam işe aldıkta;nı sonra: 0 nun hakkmda şirketin bilmesi gereken bilgileri içeren bir form niteliğinde hazırlanmalı ve kullanılmadır.
1

Müracaat formları mümkün olduğu kadar kısa öz ve bilgileri kap·sayacak şekilde hazırlanmalı, dolduran şahsın sıkılmasına, zorlanmasına meydan vermemelidir. Kişilerin özel hayatını ilgilendiren sorular
ve siyasi · g6rüşler kesinlikle sorulmamalıdır.
Sorular mümkün olduğu kadar acık ve belirgin olarak sorulmalı,
sübjektif görüşlerine dayanarak cevaplaması gereken sorular

şahsın
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sorulmamalıdır. Unutmamalıyız ki bu form, müracaa,tçdard:an bilgi 'is-

teme formudur.

Müracaatçıyı

yalan söylemeye zorlayacak sorular so-

rulmamalıdır.

Bir başvuru formunda,
lirleyecek sorular olmalıdır.

müracaatçının aşağıdaki durumlarını

a -

Kimliği,

b c d e f ;-·g -

Tahsil durumu,
Askerlik durumu,
Ailevi durumu,
iş durumu,
Diğer yöntemleri v.s. (taşıt ehliyeti, daktilo,
Hakkında bilgi verebilecek kişiler.

yabancı

be-

dil v.s.

Bu yukarıdaki durumları açıklayacak sorular kısçı olarak hazırlan
malı, müracaatçının mümkün olduğu kadar az yazı yazmasına dikkat
edilmelidir.
iV. İŞE ADAM ALMA TESTİ:
işe adam alma testi, modern işe alma usullerinde kullanılan
6nemli bir yöntemdir. Özellikle işe . alma görüşmesi, referans tahkik~ leri v.s. gibi diğer işe alma teknikleri ile uygun ve doğru olarak yürü' tüldüğü takdirde; testler muhtemel iş verene· 'belli bir işe. başvurhn
aday hakkında işe uygun şahıs olup olmadığı konusunda bir fikir verebilir. Bununla beraber yanlış kullanılmış veya doğru olmayan tarzda yöneltilmiş testlerin değeri. çok azdır ve bunlar aslında hiç test kullanmamaktan daha sakıncalıdır. İşe alma testlerini uygun olarak hazırlamak, yönetmek ve değerlendirmek için sanayi psikolojisi alanın
da önemli sayılabilec.ek bir öz geçmişe ihtiyaç vardır. Bir işletmede
ancak bu nitelikte y,etişmiş bir uzmanın varlığı halinde test programları dikkate alınabilir.

1. İşe adam alma testinde gerekli asli kurallar :
1.1. Testler

sa. ğlam

bir

iş

a'n aliz

programıma

istinade,n seçilmeli

veya ha·zırlanmahdır. B~lli bir testin bir işte başarılı sonuçlar verebil-

mesi için testi yürüten kişinin alakalı işi başarılı bir şekilde yürütmesi
için gerekli beşeri 'konuları en ince ayrıntısına kadar bilmesi gerekir.
Test yöntecisi gerekli niteliklerden hangisinin testler
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tarafından

ölçüleceğine karar vermeli ve sonra da namzette aranacak nitelikleri
en iyi bir biçimde değerlendirecek özel testi saptamalıdır.

1.2. · Kullandan belli testin bir güvenirlik de·recesi, yani elde edilen sonuçlarm sabit olması ge.rekir. Eğer bir testin yüksek bir güvenirlik derecesi varsa, aynı teste aynı şartlarla tekrar tabi tutulan şah
sın aşağı yukarı aynı sonuçları elde etmesi gerekir. Buna mukabil,
eğer testlerin sonuçları belirli biçimde farklıysa, test görevini yapmamakta veya ölçmesi gereken hususu öl·cmemektedir.
1.3. Güvenirlik niteliğinin yanısıra iş.e adam a· ıma testi a.y nca geçe.rli (muteber) de olmalıdır. Geçerlilik niteliği bir testin, aslında, belli bir işdeki başarı oranını önceden tahmin edebilmesi demektir.
En yaygın kullanılan testlerin ·g üvenirlik ve geçerlilik niteliklerinin
istatistik! analizleri vardır ve bunlar test yöneticisine verilir. Test güvenirlik faktörü, ekseri dt,..ırumlarda kendiliğinden ortaya çıkabilir. Buna mukabil belli bir testin geçerliliği bir işletmeden diğerine· değişebi
lir, çünkü adayın belli bir işde göstereceği başarının tahmini tamamen
farklı nitelikte gereklere dayanabilir. Belli bir testin, belli bir işletmede
bulunan bir işde başarıyı tahmin edip edemiyeceği konusunda en sağ
lam kriter, işle ilgili bulunan bir şahsın anılan kurumda boş bulunan
iş için gerekli geçerlilik oranını saptaması ile· mümkün olur.
1.4. Testler işe adam alma prosedüründe ancak yardımcı unsur
olarak dikkate ahnmalı ve asla elemanı işe alma· kararmm asli unsurunu oluşturmamalldır.
1.5. Testlerin yönetimi, test sonuçlarının karşılaştırılması için,
kontrol edilmeli ve standa,r t hale g.e tirilmelidir. Uygun talimat verilmeli ve sükunet, uygun .fiziki test kolaylıkları sağlanmalıdır.
1.6. Mümkün olduğu kadar testlerin istatistiki geçerlik yanında
itibariyle de geçerli olmalar. g.erekir. Yani talip olunan işe
ait test suallerinin uygunluğu hakkında başvuran namzette acık bir
kanaat oluşmalıdır.
görünüş

2. Sanayide
Sanayideki
a
b
c
d
e

-

kullanılan bazı

yaygın

test tipleri :

test tiplerini

şu

biçimde

sınıflandırabiliriz:

Zeka testleri,
Yetenek testleri,
Başarı testleri,
Alôka testleri,
Kişilik testleri.
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----2.1. Zekô Testleri :

Bu çeşit test, uygulamada. en yaygın kullanılan ve hakkında en
fazla yanılgıya düşülen test tipidir. Her işletmenin zekayı ölçen bu tip
testlerin geçerliliği hakkında kendi bünyesine uygun çalışmalar yapm~sı gerekir. Emsallerine göre daha üstün zekalı kimselerin rutin veya vasıfsız işlere yerleştirildikleri takdirde en lüzumsuz işçi oldukları
görülmektedir. Buna mukabil vasat seviyede zekalı bir şahsın daha
üstün .seviyede zekayı gerektiren bir pozisyonu, mesela Yönetici dudurumuna tayin edildiği hallerde o kimse tereddüt, itimatsızlık ve moral bozukluğu nedenleri yüzünden işinden memnun olmayacak ve işin
de pasif bir tavır takınacaktır.
b.2. Yetenek Test.l eri :
Bu testler belli ve uygun bir eğitim sonunda bir kişinin verilen
belli bir işi öğrenme yetenek veya kapasitesini öl·çmek icin kullanılır.
Burada adayın boş olan iş hakkında çok az bilgisinin olduğu esas
olarak kabul edilmektedir.
Bu kategoride mekanik yetenek testleri ve .memur atama testleri (basit hesap işlemleri, telaffuz, dairede kullanılan terimler ve ayrın.tı kontrolu) söz konusu edilir.
2.3.

Qaşa·rı

Başarı

Testleri :

adayın hayatı süresince başarmış olduğu işlerle
Aday belli bir konuda bilgisi olduğunu iddia ettiği
zaman başarı testleri bunun ne kadar iyi bilindiği hususunu araştırır.
Bunların tipik örneği (iş testleri) dir. Mesela daktilo, makinist, elektrik
ve elektronik bilgi testleri gibi.

testleri

meşgul olmaktadır.

2.4. İlg'İ/ Alôka Testleri :
Beşeri ilişkiler sahasında yapılan araştırmalar, çalı·şan kişinin

ne ilgi

duyduğu

takdirde daha verimli

olacağını

içibize göstermektedir.

Bu test çeşidine, geliştirilmiş mesleki alaka formülleri ve Kuder
Tercih Belgesi tipleri dahildir.
Birincisinde 39 meslek hakkında bazı bilgi ve alaka geliştirilmiş
(Personel Müdürü, Üretim Müdürü, Dişçiler, Mühendisler v.s. için)
ikincisinde spes_ifik olmayan bazı alôka gurupları (Mesela, mekanik,
ilmi, memur atama, mesleki rakkamlar üzerinde hesaplama yapma
v.s. gibi) söz konusu edilmiştir.

2.5.

Kişilik

Testleri :

Ekseri üst kademe yöneticileri, sosyal alimler ve yazarlar bir işde
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başarı veya başarısızlıga en fazla katkıda buiunan yegÖne niteUğfn
(o iş ·rutin veya çok basit bir iş olmadıkça); bireyin kişiliğine· bağlı olduğu hususunda fikir birliği etmekted irler. Maamafih insan kişiliği halledilmesi en zor konulardan olduğu için bu testlerin sonuçlarını yorumlarken çok dikkatli davranma k icap eder.
Alôka testi ile karşılaştırıldığı takdirde, adayın kişilik testinde,
işveren üzerinde iyi bir izlenim bırakmak için kendi arzusuna göre yön
vermesi de kabildir.
V. İŞE ALMA GÖRÜŞMESİNE DAVET - GÖRÜŞME VE
DEGERLENDİRME :
.
1. İşe alma görüşmesine davet (3.1) de belirtilen hususlar gözönüne olınarak yapılır. (Örnek Ek : 5).
2. Uygun bir personel secimi ·yapabilmek icin görüşmede özel
dikkat harcanması gereken hususlar :
2.1. Görüşme öncesinde :
İşin gerektirdiği . tecrübe ve nitelikler önceden analiz edilmiş

a olmalıdır.

b -

İşin yürütülme si için gerekli kişisel yetenekle r bilinmelid ir.

c -

Müracaatçının işle

ilgili muhtemel sorula,rm

zırlanmış olmahdır.

cevapla. rı

ha ..

d - Görüşme, yeri, zamam ve süresi uygun biçimde seçilmelid ir.
e - İş istek formu. analiz edilmiş olmalıdır. ·
f - Müracaatçıyı bütün yönleri ile tarafsız olarak değerlendir..
meye ha~zır olunmah, ön yargdar kontrol altma ahnrnahdır.
Görüşme sıra'.smda

2.2.
-

:

Mürocaatçının görüşme sırasında rahatsız olmamasına ve işe

alınmasa

lidir.

bile _işyerinden iyi izlenimler le aynlmasm a özen gösterilm e-

Burada görüşmeyi yapanın dikkat etmesi gereken hususlard an
söz etmeliyiz. Görüşmeyi yapanın amacı; şu suallerin cevabını almak
olmalıdır.

İş için gerekli yetenek ve potansiyeli, gelişme hedefi var mı?
Yeteneklerini iş başında kullanaca k mı?
İşletme ve iş gurubuna uyacak mı?
bu soruların cevabını görüşmeyi yapan dolaylı yollardan
öğrenmeye çalışacak, çoğu zaman da ön görüşmelerde sübjektif kararlar vermek zorunda kalacaktır. Ama yukarıda belirtilen sorulara

a b c Tabii
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aradıgı cevapları büyük bir yakınlıkla «tahkikat» kısmında elde ede-

bilir.
genelUkle .çekingen davranır.
Bilgileri kafasında organize edilmemiş olabilir veya birçok duyguların etkisi altında bilgilerini açıklamaktan kaçınabilir. Bazen de sadece
içini dökmekle yetinir. Görüşmeyi yapan . karşı taraf~a işbirliği yaparak bilgilerin, organize edilmesine, duyguların ifade edilmesine ve
böylece adayın durumunun açıklanmasına katkıda bulunur.
Görüşme yapılan kişi başlangıçta,

Elde edilen her türlü bilg.inin gizli tutulacağ·ı teminatı müracaatçıya verilmeli, bu hususa sürekli uyulmalıdır.
- G_örüşme esnasında müracaatçıyı bir meslektaş ve müstakbel
çalışma arkadaşı olarak görmeli ve kendis.i ne ka.rşı anla,yışh, destekleyici, açıklayıcı, özendirici davranılmalıdır. Bakınız Ek : 6'daki (işe giriş görüşmesi çizelgesi) .
. 3. Yapılan g.örüşm.enin değe· rlendirilmesi ve so,n uca ba,ğlanması:
(Konu ile ilgili değerlendirme çizelgesi Ek : ?'dedir.)
-

Her görüşme ·için yapılan değerlendirmeler
uygun en az iki - üç aday saptanır.

karşılaştırılarak işe

VI. REFERANSLARIN KONTROLU (TAHKİKAT) :
İş istek formunda müracaatçı tarafından referans alınması ıçın
gösterdiği kişiler, kurumlar ve daha önce çalıştığı işyerleri ile duru. mun gerektirdiği temaslar yapılır.
Bu temaslarda müraçaatcının, karakteri, yaptığı işler, çalışma
süreleri, tutum ve davranışları ve becerileri ile ilgili bil·g iler temin
edilir.
Bilgi temin etme yöntemi duruma göre ya referans veren kişi ile
telefonla görüşmek veya yazılı referans mektubu istemek sureti ile
gerçekleşir. (Bir referans mektubu örneği Ek : 8 ve 9'da verilmiştir.)
Vll. SAGLIK MUAYENESİ :
Belirlenen müracaatçılar sağlık. muayenesinden geçirilerek, sağ
lık yönünden işyerinde personelin çalışmasında .sakınca bulunup bulunmadığını belirten bir rapor alınır (Bk. Ek: 10).
Vlll. İLK AMİRLE GÖRÜŞTÜRME VE İŞE ALMA :
· Sağlık muayenesinden geçen müracaatçılar kendilerini çalıştıra
cak ilk amirle görüştürülür.
İlk amfr ile birlikte işe uygun personelin secimi karara ~ağlanır.
420

karar verilen personele, iş yeri, iş, çalışma koşulları,
çalışma düzeni, ücret vb. bilgiler verilir. Kendisi ile mutabık kalınarak
işe başlatı1mak üzere gerekli belgeler istenir. Belgelerin tamamlanmasını takiben iş akdi yapılarak işe başlatılır. Bundan sonra işe alıştırma
(oryantasyon) denilen işlem yerine getirilir.
işe alınmasına

SONUC:
prosedür ve formlar; işe, işyerine, personel temin kolaypersonel secimi ile ·g örevli yöneticinin tecrübe ve niteliklerine göre tamamen, kısmen veya değiştirilerek kullanılabilir. Girişte
sayılan yararların temini için Personel Seç.im Prosedürü önem kazanAnlatılan

lıklarına,

maktadır.

Seçim prosedürü uygulayacak, pozisyona göre değişen görüşme
tekniklerini kullanabilecek yöneticinin secimi ·de önem taşıyan ayrı
bir konudur. ·
Anak başarılı bir secim
reken formül şudur :

işleminin

yürütülmesi için

kullanılması

ge-

«İŞE EN UYGUN ELEMANIN SEC'İMİ« konusuna önem verilmelidir, yoksa «ELEMANA EN UYGUN BİR İŞİN SECİMİ» yoluna gidil-

. memelidir.
~
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İŞ UNVANI

TARİH:

EK: 2

Mektupla. İş Müracaatlarım Smıflandırm.a ve Değ.erlendirme Formu
İşin gereği
Aranılan

nitelikleri

aranılan

Aranılan

Müracaatlar/Nitelikler yetersiz başvurular nitelikler
-n...

-3

-2

Aşan

nitelikleri

başvurular

+1 +2 +3 . +4 +n ...

-1

İsi·m: ................. .
Adres (semt.) :

Yaş:

................. .

Öğrenim: ........... .
iş tecrübesi :
Diğer

nitelikler:

Talep edilen ücret :
Referanslar :
boş

gereği, aranılan

nitelikleri

yazınız.

Form

-

Müracaat mektuplarını forma niteli!kleri yetersiz olanlar en sola,
gelecek şekilde işleyiniz.

-

iken

iş'in

-

aşanlar

en

sağa

Ön görüş.meye cağıracağmız müracaat sayısını belirleyiniz. Bu sayıda personeli
ve soldan sayınız. Kalan sütunları tarayınız.

sağ

EK: 3
Tarih : ... / ... / 198 ..
Vazı No:
Sayın

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . tarihli başvurunuza teşekkür ederiz.
Durumunuz hakkında daha geniş malumat edinebilmek için ekli olarak
Şirketimizin İş İstek Fişi (Müracaat formu) gönderilmiştir. Tam olarak
doldurulup iade ettiğinizde, ilerdeki ihtiyaclarımızda dikkate alına
caktır.

Saygılarımızla

Personel Müdürü
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EK: 4

(MÜRACAAT FORMU)
NOT:

1 ....:... Bütün sorular cevaplandırılmalıdır.
2 - istekliler bLi talepnameyei kendi el yazıla~ıyla
doldurup imzalamalıdırlar.
3 - Gerçeğe aykırı bilgi verdiği anlaşılan isteklinin
·işe alınma işlemi hükümsüz sayılacaktır.
4 - Talepname dqldurulması, başvuru sahibine
'karşı .......................... ; ... ni hiçbir 'bicimde
yükümlülük altına soıkmaz.

ve

YAPIŞTIRINIZ.

ŞAHSINIZ ve AİLENİZ HAKKINDA BİL. Gİ

A -

Adını

FOTOGRAFINIZI

soyadımz
doğdunuz?

· Nerede ve hangi ;t arihte

:

....... ................................................·....... .
·

Tabiiyetiniz, dininiz
Medeni haliniz
Evli iseniz:

Eşinizin ışı,
seneliık

tabiiyeti, kac

adresi ve

evlisiniz?

Çocuklarınızm adı, işleri

ve adresleri:

Babanızın

adı,

ve annenizin

Sağ mıdırlar?

Meslekleri nedir veya ne idi?
Adresleri
Bundaın

önce ikamet

ettiğiniz

yerin

adresi

Halen ikamet
varsa telefon

ettiğiniz

yerin adresi ve

numarası

Askerliğinizi yaptınız mı?

Askerli1k

Şubeniz?

Terhis tarihi ve rütbeniz?

.......................,. .......... .............................. .

Askerlik yapmadınızsa nicin?
(Acıklaması)
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DİGER BİLGİLER

B Da1k1tilografi
bilir misiniz?
Stenografi
bilir misini~?
Hesap ve büro
makinaları kul-

Ciddi bir hastalık
geçirdiniz mi?
Geçirmişseniz mahiyeti nedir?
. . .................... ,. ... .. . .
Yurtdışında bulundunuz mu?
Ne görevle? Hangi tarihlerde?

lanırmısınız?

Hangi tip?
Mecburi ·hizmetiniz var mı?

Herhangi bir cemiyeıte üye misiniz?
Üyeliğiniz faal midir?

............ de tamdı·klarınız varsa,
dereceniz?
......... : .. e sizi kim tavsiye etti ve
nasıl müracaat ettiniz?

yakrnlı:k

Hakkınızda

kimlerden 'bilgi alınabilir?
(Akraba ve eski işverenler olmamak
şartıyla en az iki 'kişinin :isim ve
adreslerini yazınız.)
Gerektiğ·i takdirde normal saatler
dışında da çalışabilir misiniz?

C Devam ettiğiniz öğretim .
müesseseleri

hk
Orta
Lise
Diğer

meslek
okulları

Üniversite:
İhtisas ve·
dokı tora
:
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TAHSİL DURUMUNUZ
İhtisa·s

Ta rih
Başlama

Bitim

Yer

Bölümü

Mezuniyet
Derecesi

D -

BİLDİGİNİZ VABANCI DİLLER ve DERECELERİ
(Pekiyi, İyi. Orta olarak gösteriniz.}

Bildiğiniz

Konuşma

diller

Fransızca

Almanca
Diğerleri

E (Son

geriye

F -

············
............

doğru yaptığınız işleri sıralayınız.)

Emrinizdekiler

Tarih
Bitiş

............

TECRÜBE ve. İŞ HAVATINIZ

işinizden 'başlayarak

Başlama

İşletme

............

............
............
............
............

............
............
............
............

İng'ilizce

Anlama

Yazma

Okuma

Süre

Görev

Sa.y.ısı

Ayrılış Son
Nedeni Maaş

ŞİRKETİMİZDE VAPABİLECEGİNİZ İŞLE~ VE İSTEDİGİNİZ ÜCRET:

........................... Anonim şirketinin Personel yöhetmeliğiıni okudum ve iş şart
olarak kabul ediyorum. Bu iş talepnamesindeki beyanlarım tamamen doğrudur................ da işe başladıktan sonra bilerek yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğim anlaşıldığı takdirde bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğim gibi, belirtilen nedene dayanarak iş . sözleşmemin
feshinden dolayı hiçbir hak ve tazminat talep etmiyeceğimi bildiririm .
larım

..... .;...... /198 .. .
İzma ....................... .
PersoneIMüdürlüğüne

Bay
Bayan

....................................... nin, tanzim

hususlar. dikkat nazara

alınarak

· ettiği

...........................

.................. cal ışma·k üzere ayhk brüt

iş

talepnamesinde belirtilen

Müdürlüğünde

) TL. ücretle

................ ..

calıştınlması

uygun

görülmüştür.

' ...... / ...... /198 ...
Genel Müdür
Genel Müdürün, görev ve ücretle il·gifi tensibini aynen kabul ediyor ve bu belgeyi
iş sözleşmesi olarak imza ediyorum.
imza ................. .
Personel Müdürü
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EK: 5
Yazı

Tarih
Sayın

No :
: ...... / ...... /198 ...

....... ... .... ............ ......... .

Başvurunuz hakkında

ta'rihine •kadar

yapmak üzere en geç ...... .. .................. ......... .
gelmenizi rica ederiz.

görüşme

bir

Şirketimize

Saygılarımızla

Personel Müdürü
Not: Postada·ki gecikmeler müracaat süresini uzatmaz.
EK: 6
İŞE GİRİŞ GÖRÜŞME ÇİZELGESİ

Adı ve
Girmek
Adres:

Soyadı

Tarih ...... / ...... /198 ...

:

istediği iş

:
Telefon:

FORMASYON

TAHSİL : Hoşuna giden dersler öğren
mek hevesi? Az tahsil ise tesiri?
Başka bir ta·hsil yapmaık ister mi idi?
ayrılma nedeni?
TECRÜBE : İşten
Başkaları ile geçinme? İşinden memnun muydu?

GENEL BİLGİ : Alôka duyduğu konular? Alôkasının sebep ve gayesi?

İŞ BİLGİSİ : Bilgisini yeterli buluyor
mu? İlerleme hevesi? Bu mesleği benimsemiş mi?

LİSAN : Han~i lisan? Ne derece
ASKERLİK TECRÜBESİ : Askeri disiplin hakkında kanaati? Sınıfı, vazifesi,
neler öğrendiği?
MERAK VE HEVESLERİ : Nelerle ilgilenir? Boş va·k itlerinde nelerle uğra
şır?

ARANILAN MAHARET VE -YETENEK
(Liste)
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Tahsil, tecrübe, Usan hakkında
sualler sor. Boş vakitlerinde neler yapar?
Hevesleri nelerdir?

GİRİŞ:

SONUÇ - 1 (İşe giriş şartnamesi'ne göre)
TAHSİL : Yeterli değil ( ) Uygun ( ) Fazla (

)
TECRÜBE : Yok ( ) E'ksik ( ) Uygun ( ) Fazla ( )
UMUMi BİLGİ: Kıt ( ) İşe Faydasız ( ) İşe yarar ( ) Geniş (
İŞ BİLGİSİ: Yok ( ) Az ( ) Uygun ( ) Fazla ( )
MAHARETLER: Eksi'k ( ) Şüpheli ( ) Tam uygun ( ) Fazla ( )
LİSAN: 'ı"o'k ( ) Az. ( ) İşin ·gerektirdiğinden az ( ) Uygun ( ) Fazla ( )
MERAK VE HEVESLERİ: Yok ( ) Zararlı ( ) Faydasız ( ) Faydalı ( )
ASKERLİK TECRÜBESİ: Yapmamış ( ) Yapmış, sınıfı işe faydasız ( ) Yapmış,
sınıfı işe faydalı ( )
ARANILAN YETENEK: Var (

) Yok (

)

KİŞİSEL . NİTELİKLER

SOSYAL
GÖRÜNÜŞ:
KONUŞMA.

GİRİŞ: Aile durumu hakkında sual

NEZAKET VE DAVRANIŞ

SES TONU:
AİLE DURUMU : Ken<li sosyal seviyesin·

'Cle

takındığı

tavır.

AŞAGILIK VEYA ÜSTÜNLÜK HİSSİ :

GÖRÜNÜ$: Pejmürde ( ) Bakımsız ( ) Temiz ve Düzgün ( ,) Şrk ve zevkli
NEZAKET VE DAVRANIŞ: Kaba ( ) Patavatsız ( ) Çekingen ( ) Terbiyeli ve
nazrk ( )
AİLE DURUMU : Fazla aile yükü, dar gecim ( ) Bakabiliyor ( ) Serbest (
SOSYAL TAVIR: Aşağılık hissi ( ) üstünlük hissi ( ) Dururıiu müdri'k ( )
ZİHNİ NİTELİKLER

UYANIKLIK: İnUkal sür'ati
Sualleri kavrıyor mu? sorunları
ma arzusu.
İFADE :

Fikirleri
kolay yürütme.

acııklama,

GİRİŞ: Sor.unlar ve ufok testler sor, düaraştır-

şünce tarzı.lilt

incele.

konuşmayı

MUHAKEME : Sorunları inceleme, sebep
sorunlar karşısında şaşırıyor
mu?

araştırma,

FİKİR VERME : Buluşları ilginç mi?
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UYANIKLIK: Durgun ( ) Anlayış iyi fakat yavaş ( ) Çabuk inÜkal (
İFADE : Güc ve fena ( ) Kıt faıkaıt düzgün ( ) Kolay ve düzgün ( )
MUHAKEM E: Sebep göremiyor, mantrksız ( ) Yüzeysel fakat ·o lumlu { ) Derin
ve montııkı inceleme ( )
Hic Hkir yok ( ) Kıymetsiz öneriler ( ) Yüzeysel öneriler { )
BULMA:
CARE
İyi hal çareleri ( )

PSİKOLOJİK YAPI VE KARAKTER

VE İNİSYATİF: Cevaplarında
çabuk ve ·hevesli mi? Konuşmaya yardım ediyor mu?
ENERJİ

GİRİŞ : Kişisel sorular sor; bayat hakkında sorular sor. İş haya 1tında geçirdiği

deneyimleri kurcala.

DAVRANIŞ: Görüşmeyi nasıl karşılıyor?
Aksi mi? Kabul edici ve alôkadar mı?

Eski iş ilişkileri, ayrılma nedeni, ikin, garez, kötü niyet.
SOSYAL UYUM: Topluma uyum sağla- .
mış mı? Başka insanlara karşı davranışı, hayat hakkında fiıkirleri.
SAMİMİYET : Kaçamakla r yapıyor mu?
Açık konuşuyor mu?
OLGUNLUK: Hayatı ve deneyimleri hakkında fikirleri makul mu? Çocukça davranışları ve hissiyatı var m~?
ENERJİ VE İNİSYATİF: Cansız ( ) Kolay _cesaretin .i kaybediyor ( ) Gayret gösteriyor ( ) Enerjik ( · )
{ ) Olumlu ( )
DAVRANIŞ: Olumsuz ( ) Şaşkın { ) Olumlu fakat emin değil
Emin ( )
SOSYAL UYUM: Ezilmiş ( ) İsyankôr ( ) Kabul edici ( ) Ahenk sağlar ( )
SAMİMİYET: Yanıltıcı ( ) Kurnaz ( ) Ölçülü { ) Acık ve samimi ( )
- OLGUNLUK : Ha1<iıkatten uza'k ( ) Çocukça ( ) Olgun - ve makul görüşlü { )

GAYE VE İŞE ALAKA

İŞE ALAKA: İşe karşı hevesi. kendini
yetiştirme arzusu, sadece ücret için mi
işi istiyor? Başarı duygus-u, gelecek için
bir amacı var mı? Ücreti önemli buluyorsa nedeni?
İŞE ALAKA: Alô:kasız (
AMAC : Sadece ücret (
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GİRİŞ: İşe nıcın girmek istiyor? Ücret,
fazla mesai, aşama. yetişme konularını
'kurcala.

Hevesi var ( ) Çok alôkadar (
İlerleme ve başarı arzusu ( )

GİRİŞ : (Eğer icabediyo rsa)

OOGAL YETENEKLER :
1
işin gerektirdiği doğal yetene klerin lis-

tesi

1 -

Yukarıdaki gibi sorulara devam et.

2 -

Soru ve testler

3 -

Daha evvelce testler yapmışsa onlardan yararlan veya test hakkın
da sorular sor (sonuçları)

SONUÇ - 2
. KİŞİSEL NİTELİKLER :
yo'k ( )
SOSYAL : Çok engel var ( ) Şüpheli ( ) Olabilir ( ) Hiçbir engel
ZİHNi: Oo:k eksik ( ) Şüpheli ( ) Olabilir ( ) Uygun ( )
( ) Uygun (
PSİKOLOJİK YAPI VE KARAKT ER: Çok zayıf ( ) Şüpheli ( ) Olabilir
var (
amacı
ve
Heves
L
(
şüpheli
İŞE ALAKA VE GAYE: Bu işıte sebat etmesi
(
fazla
için
iş·
Bu
)
(
uyum
DOGAL YETENEKLER : Çoık e'ksik ( ) Olabilir ( ) Tam
YAŞ:

Çok 1genç (

) Uygun (

) Co1k

yaşlı

(

)

CÜSSE: Uy·gun değil ( ) Uygun ( )
SIHHİ DURUM : Uygun ·değil ( ) Uygun (
CİNSİYET : Uygun değil ( ) Uy_gun ( )

GENEL DÜŞÜNCELER :

BU KİŞİNİN İŞE UYGUNLUGU : Uygun değil ( ) Şüpheli (
( ) Fazla ( )

değilse başka

hangi

) Uygun

Görüşmeyi yapanın:

ŞAHSIN UYABİLECEGİ BAŞKA İŞ:

Bu işe uygun
yapabilir ?

) Olabilir (

işi

Adı

Soyadı

Ünvanı
İmzası
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EK: 7
GÖRÜŞME VE SECİM SONUÇ ÇİZELGESİ
Görüşmeye çağrılan kişinin
Adı

ve

Soyadı

: ....... ....... ....... ....... .... .
Süresi : ....... ....... ....... ....... ... ..

Görüşme

Başvurulan iş

Görüşmede 'Saptana'n nitelikİer (GN)

Tahsil ve

öğrenim

:
(*)

(**)

A

p

s

etkile ri

Tahsil hayatı, alô·ka duyduğu dersle r, başar
ı derecesi,
ne tür bir eği:time devam etmek isterdi. İlerle
me heves
ve arzus u
Çalışma hayatı
Yaptığı

işi

şarısı, işe

etkUeri
sevmesi, sorum luluk duygusu, işteki babağlılığı, işte-ki 'ilişkile·ri, iş bilgis
i.

~ile durum u
Aile durum una

karşı

görüşleri

Heves ve

tutumu, geçinme durumu. sos·yal

tutkuları

işten beıklediı kleri. Gelecek haıkkında 1 k·i
plônları. Hobileri.

Topla m GN

Görüşmeden

edinilen kanat (GK)

Görün.üşü,davranış

ve

kişiliği

Giyim ve ·kuşamı~ fiziki yapısı, tavır ve
·hareketleri.
Ses tonu, ıkonuşması. enerji, samim iyet
ve acıklığı,
olgunluğu .

Psiko lojik ve zlhn·i yetenekleri
Zekô, kavra ma (idrôk ve idare), ifade etme,
muhaıkeme yeteneği.

uyanııkl1 1 k,

Tutum
Görüşmedeki tavrı. Ra·hatlık. Karşıs
ında't<ine
yardımcı ·olma.

Toplam GK
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(*)

(**)

A

p

s

iş şartnamesine

uygunluk

Uygun değil ( ) Kı·smen uygun (
Fazla Uygun ( ) Tam uygun ( )
Görüşme
Hayır

sonucu yeterli mi?
Kısmen

(

Şüpheli

(

Toplam GN:
Toplam GK:

(

) Evet (

Genel Toplam : ·

)"

Genel değerlendlrm.e :
Uygun değil ( ) Şüpheli ( ) Olabilir (
Fazla gelir ( ) Tam uygun ( )
Semboller:
A: Ağırlıklar. (1) Pek önemli değil. (2) Etkisi olabilir. (3) İşi cok etkiler.

p:

Puanıa.r.

(1)

Cok' zayıf. (2)

Za·yıf. (3)

Vasat, orta. (4) Uygun, iyi. (5) Çok uygun,

çok iyi. .

S : Sonuç.

(A x P)

(*) Ağırlıkla,r faktörü elemanla görüşmeden önce saptanmalıdır.
(**) Puanlar elemanla görüştükten sonra saptanmalıdır.
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EK: 8
REFERANS MEKTUBU İSTEME ÖRNEGİ

..............................

. ..... / ...... / 198...

A.Ş.

İstanbul

Sayın

................... ....... .

................... ...........

A.Ş.

İstanbul

.Say/Bayan ................... ........ İşletmemizde açıık bulunan .................... ....... .
görevinde çalışma1 k arzusuyla başvurmuştur. İşletmemizde ·doldurduğu Başvuru Belgesinde . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. tarihinden . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . tarihine kadar iş
yerinizde çalışmış ·olduğunu belirtmektedir .
'Bay/Bayan ................... .......... .'ın işletmemizde çalışmak istediği görev için
uygun bir kişi olup olmadığı konusunda karar vermemize yardımcı· olmak amacıyla
aşağıda belirtilen hususları ve ayrıca .ilôve etmeyi gerekli ·gördüğünüz bilgileri bize
vermenizi rica ederiz.
Vereceğiniz bilgiler gizlilik ilkelerine .u yularak işlem görecektir.
Yakı·n ilgi ve işbirliğiniz için teşekkürlerimizi sunarız .
Saygılarımızla

Onvan ve İmza
1) Çalışma süresi ile il·g ili bilgilerde farklılık varsa, lütfen doğrusunu yazınız:

................................................ ................................ ·...................... ... .... .
~

~

: ................... ................... ................... .............. ..
3) İşletmen izden ayrıl·ma nede·ni : ................... ................... ................... ........ ..

2)

Yapmış olduğu

4)

Değerlendirme

görevin

adı

:

a. İş becerisi
b. Yaptığı ·işin niteliği
c. Arkadaşları ile işbirliği
d. Üstleriyle . geçimliliği
e. Kişiliği
f. Güvenilirliği
g. İşe devamı ve bağlılığı
h. Liderfiık yapma yeteneği
5)

Bu

kişi

tekrar size

(
(
(
(
(
(
(
(

İyi
İyi
İyi
İyi
İyi
İyi

iyi

Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta

)
)
)
)
)
)
)
)

ise nedenini aç11klar

Zayıf
Zayıf

Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf

Hayır
mısınız?

..................................... , ...................

6) İlôve etmek iSıtediğiniz diğer !bilgiler:
ünvan ve imza
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Zayıf

başvurursa ıon u işe alır mısınız?

Evet
Hayır

İyi

Ek: 9.
TELEFONLA REFERANS İSTEME FORMU

kuruluş

Referans istenen

Görüşülen ıkişinin adı, soyadı

Görevi

................................. Tel.: .................... .

Hakkında

referans istenenin

adı, soyadı

Kuruluştaki
Çalışma

görevi

süresi

...... / ...... / 19... - ...... / ...... / 19 ...

(Yukardaki bölümler telefon etmeden önce doldurulmalıdır.}
İŞ İSTEYEN HAKKINDA BİLGİLER
Kuruluştaki

ilk görevi

Ayrılış sırasındaıki
Ayrılma

·g örevi

nedeni

Başlang.ıc
Çalışma

ücreti

........................ TL.

durumu

Arkadaşlarıyla

Çalışması

işbirliği

hak·kında amirlerinin görüşleri

Çalışmasını

etkileyen
mali sorunlar

Kendisi·ni yenid_en

kişisel

Ayrılışta

ücreti : ........................ TL.

İyi

Orta

· Zayıf

iyi

Orta

Zayıf

İyi

Orta

Zayıf

ailevi,

işe alır mısınız?

Var

Yok

Evet

Hayır

Kuvvetli yönleri nelerdir?
Zayıf

yönleri nelerdir?

Diğer

hususlar

GÖRÜŞENİN

ADI
SOYADI:

TARİH:

İMZASI:
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EK: 10

.'~'."> ~,-

...... / ...... / 198.. .

! ~·-·

PERSONEL MÜDÜRLÜGÜ

ı•-i.~1~~f-

ADI VE SOY Aql
DOGUM YERİ VE TARİHİ : ............................... .......... .
CALIŞACAGI KISIM
İŞ UNVANI

.

SAGLIK SERVİSİ · ŞEFLİGİNE
. «İşyeri Hekimliği»
Yukarıda fotoğrafı yapışık, kfmliği

ile çalışacağı ·kısmı ve
belirtilen aday .saat ücretli personelin, işyeri
miz iş şartları bakımından fabrikamızda çalışmasında bir
sakınca olup olmadığı hususunda sağlık muayenesinin
yapılarak tıbbi 'kanaatinizi taşıyan raporun bildirilmesini
rica ederim.
Personel Müdürü
yapacağı iş

PERSONEL MÜDÜRLUGÜNE

Muayeneye gönderilen ........................ tarafımdan muayene edilmiş, sağl1 1 k durumu itibariyle fabrikamız işye
rinde çalışmasına sakınca bulunmadığı/bulunduğu tıbbi
;k anaatine varılmış olduğuna ilişkin rapordur .

...... / ...... /198 ...
SAGLIK SERVİSİ ŞEFİ
«İşyeri Hekimi»

PERSONEL ŞEFLİGİNE

Bay/Bayan ............................ : .... nin ·g erekli belge ve
işlemleri·nin tamamlatılarak ilgili müdürlükte ................ ..
...... / ...... / 198 .. .'de işe başlatılmasının· teminini rica
ederim .
...... / ...... ·; 198.. .
Personel Müdürü
. . . . .. . .. Sicil Nıo. : ........ .
S. Sig. Sic. No. :
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