Endüstri İsletmelerinde ise Devamsızlık ve
işten Ayrılma Sorunu
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Günümüzde

işletmenin

insan

kaynağının,

mal

varlığından

daha

değeri olduğuna inanılmaktadır. İleri teknoloji kullanan endüstri iş

letmelerinde bile, üretim artışlarının dörtte üçünün işgücünün katkısı
ile gerçekleştiği saptanmıştır. Buna karşılık, işletmeciliğin gelişmiş
olduğu ülkelerde bile, işverenlerin toplumsal sorumluluk konusunda
istekli olmadıkları görülmektedir. Bunun nedeni, körı en çoğa çıka
rabilme isteğidir.
Endüstri devrimiyle beraber, işe devamsızlıkların ve işten ayrıl
maların bir soru'n olarak ortaya çıktıkları gözlenmektedir. Önce işve
renler işe devamsızlık ve işten ayrılma sorununa «mekanik» olarak
yaklaşmışlardır. Başka deyişle, makinelerin boş kalmalarını (işe devamsızlıkları) önleyerek .ve aksayan parçalarını değiştirerek (işten
çıkarmalar) verimliliği arttırabilec.eklerine inanmışlardır. Ancak işgücü
ile öteki üretim faktörleri arasında bir ayırım yapılmaması «teknolojik işsizlik» ve «gelecek endişesi» gibi çeşitli sosyo-ekonomik sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Daha sonra, işveren ile personel arasındaki ilişkilerin, «baba-oğul» ilişkilerine dönüştüğü görülmektedir. Her konuda olduğu gibi, işe devamsızlık ve işten ayrılma
konusunda da en doğru kararı işveren vermekte, personele tartışma
sız karara boyun eğmek düşmektedir.
«İnsancıl ilişkiler» döneminde, işletmenin toplumsal yönü ve insan kaynağının önemi üzerinde durulmuş, işe devamsızlıkların ve gönüllü işten ayrılmaların işletmede insan öğesine önem verilerek azaltılabileceği kanıtlanmaya çalışılmıştır. Personelin örgütsel ortamdaki
davranışlarını anlamaya, tanımaya ve tasvir etmeye çalışan «örgütsel davranış» akımı da doğal olarak işe devamsızlık ve gönüllü işten
ayrılma gibi personelin «işi bırakma» davranışlarıyla ilgilenmiştir.
«Sistem yaklaşımı» ise, iŞe devamsızlıkları ve işten ayrılmaları etkileyen iç ve dış çevre etmenlerinin bir bütün· olarak görülmesini ve
değerlendirilmesini sağlamıştır. Ayrıca, sistem yaklaşımı ilk kez personelin isteği dışında gerçekleşen «gönülsüz» işe devamsızlıkları ve
işten ayrılmaları gündeme getirmiştir.
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Toplumsal değişmeye koşut olarak hem personelin, hem de işve
renlerin birbirleriyle ilgili istemleri değişmektedir. İşverenlerin personelin değişen i$temlerini karşılaya~arnaları işe devamsızlıklara ve
gönüllü işten ayrılmalara neden olmaktadır. Ancak çalışma yaşamın
da herşey karşılıklıdır. Nitekim personelin işverenlerin değişen istem.;
!erini karşılayamamaları durumunda ise, işten çıkarmalar ya da gönülsüz işten ayrılmalar söz konusu olmaktadır.
İŞE DEVAMSIZUK SORUNU

İşe devamsızlıkla ilgili çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. İşe
devamsızlığı kısaca, «ücret bordrosunda ve çalışma programında bulunan personelin gönüllü ya da gönülsüz olarak iş s-özleşmesinde belirtilen çalışma saatleri içinde görev başında bulunmaması» olarak
tanımlayabiliriz. Ancak işine geç 'kalan personel de işe· devamsız sayılacak mıdır? İşe geç kalmayı «kısmi işe devamsızlık» olarak ele
alabilir ve işe geç kalma ile işe devamsızlık arasında bir ayrım yapabilmek amacıyla işe devamsızlığı, «dört saat (yarım işgünü) ya da
daha çok süre işinin başında bulunmama» şeklinde tanımlayabiliriz.
İşe devamsızlığın kapsamına işletmenin her düzeydeki personeli
girmektedir. Ancak yöneticilerin işe devamsızlıklarını verimlilikleri ve
etkinlikleri acısından ele almak gerekmektedir. İşe devamsızlıklar genellikle personel devam cetveli yardımıyla izlenmekte ve ölçülmesinde çeşitli oranlardan (rasyolardan) yararlanılmaktadır. Ancak önemli
olan, anlamlı oranlar yardımıyla işe devamsızlık kayıtlarının değer
lendirilmesidir. Yaygın olarak kullanılan işe devamsızlık oranına göre;
belli bir dönemde kaybedilen toplam işgücü saatleri, planlanan toplam işgücü saatlerine bölünmektedir.
İşe devamsızlık nedenlerini' dönemsel, örgütsel . ve bireysel ne.;

denler olarak üc· ana başlık altında toplayabiliriz. Kış aylarında nezle, anjin, bronşit gibi hastalıklar; yaz aylarında eğlenme ve dinlenme
isteği ya da kırsal alanda hasat zamanı dönemsel nedenlere örnek
olarak verilebilir. İşletmenin büyüklüğü (kişilerin birbirlerini yakın
dan tanıdıkları küçük işletmelerde ise devamsızlıkların , daha az görüldüğü saptanmıştır), · makina gürültüsü, titreşim, yetersiz ışıklandır
ma ve havalandırma vb. gibi nedenler örgütsel nedenlere örnek olarak verilebilir. Yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, ·ekonomik sorumluluk vb.
gibi nedenler de bireysel nedenlere örnek olarak verilebilir.
Bütün

bulunmamaktadır.
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için geçerli bir işe devamsızlık sınıflandırması
Bu nedenle, işletmeler kendi bünyelerine uygun

işletmeler

Personelin işe detatmini» ve «devam baskısı»
gelmektedir. Personel gereksinmeleri ve işletmeden beklentileri doğ
rultusunda işini değerlendirerek iş tatminine ulaşmaktadır. Personedevamı ödüllendirme
yönetiminin
lin eko.nomik durumu, isletme
,
. ise
,
ya da işe devamsızlığı cezalandırma sistemi, personelin iş ahlôkı, çalışma grubunun işe devamsızlıkla ilgili düşünceleri ve personelin örgüte bağlılığı devam baskısını oluşturmaktadır. Devam baskısı ile iş
tatmini birbirlerini tamamlayarak «devam güdüsünü» ortaya çıkar
maktadırlar. Ancak hastalıklar, kazalar, ulaşım sorunları gibi çeşitli
nedenler personelin işe devamını engellemektedir. Dolayısıyla, personelin işe devamı, devam güdüsü ile «devam edebilme olanağının»
birlikte gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır.
olarak

işe devamsızlıkları sınıflandırmaktadırlar.

vamını sağlayan unsurların başında «iş

İŞTEN AVRILMA SORUNU
İşten ayrılma, personel yönetimiyle ilgili işlevlerin sıraı.aması içinde son sırada bulunmaktadır. İşten ayrılmanın çok çeşitli boyutları
bulunmaktadır. İşten ayrılmanın örgütsel boyutunu değerlendirebil

mek için, işten ayrılmanın örgüte neler kazandırdığını ve kaybettirdiğini gözönünde bulundurmak gerekmektedir. İşten ayrılma örgüte
ilişki kesme, seçme, işe alma, eğitme , geliştirme gibi birtakım maliyetler yüklemektedir. Ancak işten ayrılmanın işletmeye «taze kan» ve
«değişik düşünceler» kazandırarak örgütsel etkinliği arttırabileceği de
gözönünde bulundurulmalıdır. Ücret,- monotonluk, işin saygınlığı, merkezci örgüt yapısı, birleşme gibi örgütsel değişkenlerin gönüllü işten
ayrılmaları etkiledikleri saptanmıştır.
Ekonomik acıdan ele aldığımrzda, iş değiştirme amacıyla işten
net ulusal geliri (karşılığında ücret ödenen bütün hizmetleri)
arttırabi!mekte, gelir dağılımındaki. eşitsizliği azaltabilmekte ve uzun
.dönemde ekonomik büyümeye ka.tkıda bulunabilmektedir. Bilindiği gibi, işgücü de arz ve talep yasasına bağlı olarak işgücü pazarında gerçekleşen bir fiyattan satılmaktadır. İşgücü pazarını canlandıran iş
değiştirme, birincil işgücü pazarına geçmek isteyenler için gerekli bir
davranış biçimi olabilir.
ayrılma

sosyal olaylardan ayırabilme olanağı bulunmama.ktadır. Dolayısıyla, işten ayrılma personelin hem ekonomik,
h.em de toplumsal gelişmesini sağlayacak bir işleyiş biçimi olarak ele
alınabilir. Nitekim işten ayrılma, çalışma yaşamında fırsat eşitliğinin
sağlanmasına da yardımcı olabilmektedir.
Ekonomik

olayları diğer
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Stres içinde çalışan ya da yanlış meslek seçen personelde zamanla birtakım davranış bozuklukları görülebilir. Ülser. yüksek tansiyon, migren. kalp çarpıntısı gibi içe dönük ve yöneticiye fiziksel tepki
(tokat atma) ya da demirbaşa zarar verme gibi dışa dönük tepkiler
gösteren personeli işten çıkarma her iki taraf için de (işveren - iş
gören) olumlu bir davranış olacaktır.
Personelin işiyle ilgili kalıplaşmış düşünceleri işletmeye gözü kapalı bağlanması için yeterli olabilmektedir . Personel bu konudaki dü.,
şüncelerini davranışlarıyla ortaya koyduğundM, «davranışsal bağ
lılık» deyimi kullanılmaktadır. Bireysel ve örgütsel çıkarlar arasında
bir ayrım gözetmeyen personelin ise. işletmeye «bilinçli olarak bağ
lanmış» olduğunu söyleyebiliriz.
İşten ayrılma oranı. işten ayrılan personelin etkinlik düzeyine bagkullanılan işten ayrılma o.ranı yöntemine göre, belli bir dönemde işten
ayrılanların sayısı işletmedeki ortalama personel sayısına bölünmektedir.
İşten ayrılmaların sınıflandırılmasıyla ilgili iki ayrı görüş bulunmaktadır. «Geleneksel sınıflandırma» işten ayrılmaları. gönüllü ve gönülsüz işten ayrılmalar olarak zaman boyutu içinde ele almaktadır.
«Genişletilmiş sınıflandırma» ise işten ayrılmaları, işletmenin yararına
ve zararına işten ayrılmalar olarak ele almakta ve geleneksel sınıf
landırmayı tamamlamaktadır. Genellikle gönüllü işten ayrılmalar içinde işletmenin zararına olanların sayısı daha fazladır.
Personelin iş seçimi ve görevde kalma süresiyle ilgili kararı bilineli olarak verdiği gönüllü işten ayrılma süreci, üç temel aşamada
oluşmaktadır. Birinci aşamada _ iş tatmini, ikinci aşamada personelin
blreysel özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkileri ve üçüncü aşama
da personelin iş tatmini düzeyine bağlı olarak işten ayrılma eğilimi
nin . oluşması ele alınmaktadır.
Gönüllü işten ayrılma nedenlerini başlangıç nedenleri, örgütsel
nedenler ve bireysel nedenler olmak üzere üç ana başlık altında toplayabiliriz. Personelin işyerinde karşılanma biçimini beğenmemesi, ca- .
lışma arkadaşları ya da yöneticilerle ilk konuşup görüşmesinde terslenmesi, ilgisizlik başlangıç nedenlerine örnek olarak verilebilir. Personelin işiyle uyum sağlayamaması. yükselme olanağının bulunma·ması, 9c.ret yetersizliği, olumsuz yönetim anlayışı örgütsel neden.tere
örnek olarak verilebilir. Sağlık. erken emekli olma isteği, ailevi sorunlar, mirasa konma vb. gibi nedenler de bireysel nedenlere örnek olarak veriiebilir.
502

personelle görüşmenin çeşitli yararları bulunmaktadır. Örneğin, işletme nitelikli personeli yeniden kazanabilir,
personel yönetimiyle ilgili yanlışları saptayabilir (işletmede insan iliş
kilerinin aksayan yönlerinin araştırılması, · iş ve personel değerleme
sinin yeniden ele alınması, işletme kurallarının personel tarafından
benimsenebilmesi için nelerin yapılması gerektiğinin saptanması gibi)
ya da iş tanımını gözden geçirebilir.
Personelin isteği dışında gerçekleşen gönülsüz işten ayrılmalar
da iş sözleşmesi, işverenin doğrudan kararı ya da işverenin etki alanı
dışındaki iş kazası, . iş hastalığı, ölüm gibi nedenler yüzünden bozulmaktadır. Gönülsüz işten ayrılma nedenleri arasında iş kazası ve
hastalıkları, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı, işten çıkarma, işletme
nin çalışmasına son vermesi ve zorunlu emeklilik sayılabilir.
Gönülsüz işten ayrılma tazminatıyla ilgili olarak iki ayrı görüş
bulunmaktadır. Bunlardan «hoşgörülü» olanı, ahlôk ve iyi niyet kuralfarına uymadiğı için işveren tarafından işten çıkartılsa bile, personele gönülsüz işten ayrılma tazminatının ödenmesi gerektiğini savunmaktadır. «Akılcı» olan görüş ise, işini k~ndi kusuru nedeniyle
kaybetmeyenlere gönülsüz işten ayrilma tazminatının ödenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu görüşü benimseyenlere göre, gönülsüz
işten ayrılma tazminatının · iki önemli koşulu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, işverenin kötü davranması nedeniyle personelin işinden
ayrılması; ikincisi ise, personelin kendi kusuru nedeniyle işten çı
kartılmamış olmasıdır. Gönülsüz işten ayrılma tazminatının hesaplanmasıyla ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Genellikle işletmede
bir yıldan az çalışmış olan personele, çalıştığı her ay için bir günlük
ücret tutarı işten ayrılma tazmina~ı olarak ödenmektedir. İşletmede
bir yıl ve daha çok çalışmış personele ise, çalıştığı her altı ay için
bir haftalık ücret tutarı işten ayrılma tazminatı olarak ödenmektedir.
İşten ayrılmanın işletme, işletmeden ayrılanlar ve işletmede kalanlar açısından hem olumlu hem de olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Sorunu işletme açısından ele aldığımızda, yetersiz çalışmanın
hoşgörülü ~arşılanmadığını öteki çalışanlara anlatması, ayrılanların
. yerine alınanların yeni bilgi ve teknolojiyi beraberlerinde getirmeleri
gibi çeşitli olumlu sonuçları bulunmaktadır. Ancak işten ayrılmanın
işletmeye ilişkiyi kesme, seçme, işe alma, yerleştirme, eğitme gibi
maliyetler yükleyebileceği ve işletmnin verimliliğinin azalmasına neden olabileceği de gözönünde f5Ülundurulmalıdır. Sorunu işletmeden
ayrılanlar açısından ele aldığımızda, eski işyerinde aldıklarından daha yüksek bir ücretle iş bulabilenlerin gelirlerinin çoğalması, yükselGönüllü

işten ayrılan
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me, örgütsel stresin azalması ve iş tatmininin artması gibi çeşitli
ölumlu sonuçları bulunmaktadır. Ancak işinden ayrılan personelin
ailevi ve toplumsal düzeninin bozulabileceği; kıdemini ve buna bağlı
olarak . kazandığı yetki ve ayrıcalıklarını kaybedebileceği de gözönünde bulundurulmalıdır. Sorunu işletmede kalanlar acısından ele aldı
ğımızda, işletmede kalanların yükselme olanaklarının artması, genellikle uyum sağlayamayanlar ayrıldığı için kalanlar arasında dayanış
ma ve bağlılığın güçlenmesi gibi çeşitli olumlu sonuçları bulunmaktadır. Ancak yakınlık duydukıa·rı çalışma arkadaşlarının ayrılması nedeniyle işletmede kalanların iş tatminlerini n azalabileceği ve iletişim kopukluklarının ortaya çıkabileceği de gözönünde bulundurul·
malıdır.

İŞE DEVAMSIZLIK VE İŞTEN AVRILMA MALİYETLERİ
İşe devamsızlığın ve işten ayrılmanın maliyetlere etkisi genelde

konunun en az ele alınan yönüdür. Bunun nedeni, işe de~amsızlığın
ve işten ayrılmanın maliyetlere etkisinin hesaplanması ·i çin yapıla
cak çalışmaların, işletmeye birtakım ek maliyetler yüklemesidir. Ancak işe devamsızlık ve işten ayrılma maliyetlerin i hesaplayan işlet
meler, gelirin ölçülmesi, maliyet denetimi, personel planlaması gibi
konularda üstünlük sağlamaktadırlar. İşe devamsızlığın maliyetini hesaplayabilm ek için tüm dolaylı ve dolaysız maliyetlerin i hesaba katmak gerekmektedir.
İşe devamsızlığın dolaysız maliyetlerin i aşağıdaki gibi hesaplaya-

biliriz:
•
bir

Çalışma

kişi .

•

eksik

grubunu

üretim miktarı (-)
( x) birim başına kôr

tçımamıyla gerçekleştirilen

gerçekleştirilen

üretim

miktarı

İşe gelmeyen personelin gerçekleştirdiği üretim miktarı (-)

başka bölümden gelerek işe gelmeyenin yerinde geçici olarak calı-

9an personelin gerçekleştirdiği üretim miktarı ( x) birim başına kôr
• Üretim düzeyini koruyabilm ek için gerçekleştirilen fazla çalışma saatleri toplamı ( x) fazla çalışma ücreti
• Üretim düzeyini koruyabilm ek için bulundurulan yedek işgücü
sayısı ( x) ortalama aylık brüt ücret
İşe devamsızlığın dolaylı maliyetlerin i yaklaşık olarak hesaplayabilmek olurludur. Bunun en önemli nedeni, işe devamsızlığın dolaylı
maliyetlerin in üretim giderlerinden belirgin olarak ayrılmamasıdır. İşe
devamsızlığın dolaylı maliyetleri işletmede işe devamsızlık sorunuyla
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uğraşanların

kaybettikleri

çalışma'

saatleri

gözönürıde

bulundurularak

hesaplanmaktadır. Ayrıca işe devamsızlıklar, işlerin aksama-sına, iş

letmenin adının kötüye çıkmasına, saygıniığının azalmasına neden olabilir. İşe devamsızlığın bu gibi olumsuz etkilerinin maliyetini hesaplayabilmek 'kuş_kusuz oldukça güçtür.
Personelin işten ayrılma nedenini (zorunlu emeklilik, ölüm, · hastalık, askerlik görevine çağrılma gibi) denetleyemeyen bir işletmenin
işten ayrılmanın maliyetini denetleyebilmesine de olanak bulunmamaktadır.

mevkii doldurabilmek için gazetelere verilen duyuru ya
kullanılan psikolojik testleri hazırlayana ödeseçiminde
da personel
nen ücret gibi birtak~m ha rcamaların işletmeye maliyetini hesaplamak
oldukça kolaydır. Personel seçiminde adaylarla görüşme yap(lnların
kaybolan çalışma saatlerinin maliyeti ya da işten ayrılmayı düşünen
personelin verimliliğindeki azalmanın maliyeti gibi, işten ayrılmanın
güçlükle hesaplanabilen maliyetleri de bulunmaktadır.
işten ayrılma maliyetleri hesaplanırken üç ayrı maliyet kategorisi gözönünde bulundurulmaktadır. Bunları sırasıyla, ilişki kesme maLiyetleri, . işe alma ve yerleştirme maliyetleri, eğitme ve geliştirme
maliyetleridir. Ancak işletmede aşırı istihdam varsa, gizli işsizlik yaygınsa, personelin işten ayrılması üretim sürecini etkilemiyorsa ve
işten ayrılanın yerine bir başkasının alınması gerekmiyorsa, işten ayrılmanın mal.iyeti hesaplanırken yalnızca ilişki kesme maliyetleri gözönünde bulundurulmalıdır.
İşe devamsızlık ve işten ayrılmaları tümüyle ortadan kaldırabilme
olanağı bulunmadığına göre, belli bir düzeydeki maliyetlerine katlanmak gerekmektedir. Önemli olan, işe devamsızlık v~ işten ayrılma ma.,
liyetlerinin tehlikeli boyutlara lilaşmasmı . önleyebilmektir. İşe devamsızlık ve işten ayrılma maliyetlerini denetlemede her işletmenin yararlanabileceği bir yöntem bulunmamaktadır. Başka deyişle, işletme
nin birinde olumlu sonuç veren bir yöntemin, bir diğerinde aynı so·nucu vermeyebileceği gözönünde bulundurulmalıdır.
Boşalan

İŞE DEVAMSIZLIGIN VE GÖNÜLLÜ İŞTEN AVRILMANIN
AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETSEL ÖNLEMLER

İşe devamsızlığın ve gönüllü işten ayrılmanın azaltılmasına ilişkin
yönetsel önlemler «koruyucu» ve «tedavi edici» olarak ikiye ayrıla
bilir. Koruyucu yönetsel önlemlerin amacı, · işe devamsızlığın ve gönüllü işten ayrılmanın işletmede en düşük düzeyde gerçekleşmesidir.
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işlevlerinin

gerektiği gibi uygulanması, yönetime
gibi koruyucu yönetsel önlemler yalnızca
işe devamsızlık ve gönüllü işten ayrılma sorunu için değil, personelle
ilgili tüm sorunlar için geçerlidirler.
Tedavi edici yönetsel önlemlerin amacı, işletmede işe devamsızlıkların ve gönüllü işten ayrılmaların yoğunluğunu hafifletmektir.
Koruyucu yönetsel önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda, tedavi edic.i yönetsel önlemler yardımıyla işe devamsızlık ve gönüllü işten ay.
rılma sorununun büyümesi önlenebilir. Ancak, tedavi edici yönetsel
önlemler sorunun kısa bir süre için ortadan kalkmasını sağlamakta
ve koruyucu yönetsel önlemlerle desteklenmediklerinde, etkinliklerini çabucak yitirmektedirler. İşe devamsızlıkları tedavi edici çeşitli
yönetsel önlemler arasında, işe devamsızlık kayıtlarının tutulması gibi
«bürokratik», · aşırı işe devamsızlara disiplin cezaları verilmesi gibi
«sert» önlemler bulunmaktadır. Gönüllü işten ayrılmaları tedavi edici
çeşitli yönetsel önlemler arasında ise, parasal özendirme planları gibi
işveren ile personel arasında «ortak çıkarlar» yaratan, esnek çalış
ma saatleri gibi personele çalışma ve özel yaşamını «dengeli» olarak bağdaştırabilme olanağı sağlayan önlemler bulunmaktadır.

Personel yönetimi

katılma, iş zenginleştirme

BİR . ARAŞTIRMANIN BULGULARI

İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen «Türkiye'nin
500 Büyük Sanayi 'Kuruluşu» sıralamasından yararlanarak, yerine koymadan örnekleme yöntemiyle saptadığımız, 16 ilimizde faaliyette bulunan 50 endüstri işletmesinde (*) J9'85 yılında yaptığımız araştırma
nın bulguları aşağıdaki gibidir :
1. İşletmelerimizde işe devamsızlıkları genelde denetlenmekte,
ancak personelin işe devamsızlık nedenleri üzerinde yeterince durulmamaktadır. Personelin en önemli işe devamsızlık nedeni «hastalık»'
olmaktadır. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin nitelikli, güvenilir, kolay erişebilir ve dengeli dağl'lmadığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca, personelin
hastalanması durumunda kendisine yapılacak sağlık yardımlarının Y·Osal süresi de oldukça uzun tutulmuştur.

2. Genelde işletmelerimizde işe devamsızlık denetiminin kapsamemur ve nezaretçiler girmektedir. Orta ve üst düzey yöneticilerinin işe devamsızlıkları verimlilikleri doğrultusunda denetlenmemektedir.
3. İşletmelerimizin yaklaşık % 76'sı işe devamsızlık oranını hesaplamamaktadırlar. Bu da, işletmelerimizin işe devamsızlık sorununu
mına işçi,
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göstermektedir. Dolayı
sıyla, işletmelerimizde i~e devamsızlık oranı da oldukça yüksektir. Ni ...
tekim, yıllık işe devamsızlık oranının yaklaşık % 11.6 olduğu saptanöznel temellere

dayandırarak

ele

aldıklarını

mıştır.

4. Genelde işletmelerimiz işe devamsızlığın maliyetini hesaplaBu da, işletmelerimizin önemli bir maliyet giderini gözönünde bulundurmadıklarını göstermektedir.
5. Genelde işletmelerimizde işe devamı sağlayan en önemli öğe
nin «devam baskısı» olduğuna inanılmaktadır. Bu da, personelin iş
tatmininin önemsenmediğini göste.rmektedir. Ayrıca, işe devamsızlığı
azaltmaya ilişkin yönetsel önlemlerin tüm.ü «tedavi edici» nitelikte
olanlardır. Başka bir deyişle, işletmelerimizde işe devamsızlık sorununun «büyümesini» önleyebilmek için birta~ım yönetsel önlemler
alınmakta, ancak bu önlemler işe devamsızlık sorununu «kavramsal»
olarak ele alan «koruyucu» yönetsel önlemlerle desteklenmemektedir.
6. İstihdam güvencesiyle ilgili yasal haklar açısından kamu ve
özel kesim işletmeleri arasında büyük bir eşitsizlik söz konusudur.
Bu da, kamu işletmelerinde çalışan yetersiz personelin ayıklanmasını
mamaktadırlar.

güçleştirmektedir.

7. İşletmelerimizin yaklaşık % 80'i işten ayrılma oranını hesaplamamaktadırlar. İşten ayrılma oranını hesaplayan işletmelerimizde
ise, yıllık ortalama işten ayrılma oranının yaklaşık % 15.8 olduğu
saptanmıştır. Bu ·da, işletmelerimizin işten ayrılma sorununu önemsemediklerini ya da öznel temellere dayandırarak ele aldıklarını göstermektedir.
8. Daha iyi koşullarla (ücret, mevki, sosyal yardım gibi) - başka
bir iş buldukları için gönüllü olarak işletmeden ayrılanların, genellikle O - 5. yıl arası deneyimli endüstri meslek lisesi ve yüksek okul mezunu oldukları saptanmıştır. Kadınlar icin «evlilik», erkekler için «Zorunlu askerlik» en önemn gönüllü işten ayrılma nedenleridir.
9. Genelde işletmelerimiz işten ayrılmanın maliyetini hesaplamamaktadırlar. Bu da, işletmelerimizin önemli bir maliyet giderini· gözönünde bulundurmadıklarını göstermektedir.
10. Genelde, gö~üllü işten ayrılma_ları önleyecek en önemli öğe
nin «ücretler» olduğuna inanılmaktadır. Bu da, işletmenin verimliliğini
olumsuz. yönde etkileyen bir etmen olmaktadır.
(*) Ayrıntılı bilgi için bkz. : Şadi Can SARUHAN, Endüstri İşletmelerinde İşe
Devamsızlıkların ve İşten Ayrılmaların Maliyetlere Etkisi ve Türkiye'deki Uygulama,

(Yayın~anmamış Do;ktora · Tezi), M. O. _Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 1985.
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SONUC
Araştırmadan
vamsızlıkların

ve

elde

ettiğimiz

bulgulara göre, ülkemizde

işe

de-

işten· ayrılmaların önemsenmediği saptanmıştır. Baş

ka deyişle, işe devamsızlıklar ve işten ayrılmalarla ilgili olarak işlet
melerimizin kararlı, tutarlı, somut ve·rilere dayalı politikaları bulunmamaktadır. İşletmelerimizin karşılaştıkları bu sorunlara getirebileceğimiz çözüm önerilerimizi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz :
1. Kamu işletmelerinde çalışanlara sağlanmış olan istihdam güvencesinin «oranı» yeniden belirlenmelidir. İstihdam güvencesi kapsamın· ın yasal önlemler alınarak daraltılması hem güvence sisteminin
yozlaşmamasını sağlayacak, hem de personelin sorumluluk duygusunun artmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, izlenen ekonomik politikaların özel kesim işletmelerinde faaliyetlerin daraltılması ya da
azaltılması ile sonuçlanabileceği de gözönünde bulundurulmalı ve
yasalarda yapılacak yeni düzenlemelerle personelin işten çıkartıl
ması . zorlaştırılmalıdır.

2. Amaçları iyi saptamak ve sonuçları denetlemek koşuluyla yetkilerin uzman kişilere göçerilmesi ve. işbölümüne gidilmesi personelin
işletmeye olan bağlılığını arttıracaktır. Bu da, işe devamsızlıkların ve
gönüllü işten ayrılmaların azalmasına yardımcı olacaktır.
3. İşletmelerin personel bölümleri düzenli aralıkla işe devamsız
ve işten ayrılmaları ölçmeli ve işletmeye olan maliyetini hesaplamalıdırlar. Bu çalışı:nalardan elde edilecek bulgulara göre, iş
letmenin personel politikası yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli delıkları

ğişiklikler yapılmalıdır.

4. İşe devamsızlıkları ve gönüllü işten ayrılmaları azaltacak «tedavi edici» yönetsel önlemlerden iş.letmenin yapısına en uygun olanlar seçilmeli ve «koruyucu» yönetsel önlemlerle desteklenmelidi.r. İş
letme yönetimi, verimliliğini olumlu yönde etkileyeceğine inandığı yönetsel önlemleri ödün vermeden uygulamalıdır.
Ülkemizde işletmelerin ve işletmelerde çalışan personel sayısı
hızla çoğalmaktadır. Kamu ve özel kesim . işletmelerinde işe devamsızlık ve işten ayrılmalar üzerinde önemle durulması; özelde işletme
lerin verimliliğini, genelde ülke ekonomisini ve endüstrileşme . sürecini
olumlu yönde etkileyecektir.
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