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Orta ve·üst Kadem~ Yöneticilerinin işe Almmasmda
Kullanılan Başlıca Personel Seçme Yöntemleri
Nevin DENİZ (*)

Personel seçme işlevi, yapılan işin özellikleri ve gerektirdiği koşulların belirlenerek, bu koşullara uygun kişilerin işe alınması sürecidir. Seçim sürecinin her aşamasında ve sonuç· olarak verilecek
secim kararında temel ölçüt, işin özellikleriyle adayın niteliklerinin
uyum içinde olmasıdır. Bu ölçute seçme süreci boyunca bağlı kalınmalıdır. Başlangıçta · verilecek olan seçme kararının kişi ile işlet
me arasındaki ilişkilerin niteliğini belirlemesi ve ilişki devam . ettiği '
sürece, etkisini kaybetmemesi . nedeniyle personel seçme işlevi iş
letmeler acısından oldukça önemlidir.
üst kademe yöneticilerinin işletmenin tümüyle ilgili ·stratejileri,
ve programları belirlediği, orta kademe yöneticilerinin
ise hazırlanan bu strateji, politika ve programlar doğrultusunda kı
sa süreli plan ve programları belirledikleri t?ilinmektedir. Bu konumdaki kişilerin başarı ya da başarısızlığının işletmenin faaliyetlerini
sürdürebilmesi ve gelişmesi acısından ne kadar önemli olduğu açık
tır. Bu nedenle orta ve üst kademe yöneticilerini seçme kararı yalnızca bu kişilerin başarı ya da başarısızlığını değil tüm olarak işlet
meyi de · etkil~yecektir.
politikaları

Orta ve üst kademe yöneti~ilerinin işe alınmasında genel olarak adayın hangi kurumlarda eğitim gördüğü ve mezuniyet dereceleri,_hangi alanda kaç yıllık deneyimi olduğu, haberleşme ya da liderlik gibi beceri faktörleri, kendine güven, sorumluluk duygusu ve bağ
lılık gibi kişisel özellikleri incelenebilir. Bu nedenle, bu tür personelin işe alınmasında adayların karar verme yeteneği, genel yöneticilik yeteneği, kişisel özellikleri ve yönetici olarak geçmişteki _performansının dikkatli bir bicimde saptanmasına gereksinim duyulur.
Orta ve üst kademe yöneticilerinin seçiminde ve

adayların

be- _

*) Doktor .- İşletme Bölümü. _
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-

lirtilen özelliklerini n saptanmasında test,
merkezleri yöntemlerinden yararlanılabilir.
mişi de araştırılmalıdır.

görüşme ve değerleme
Ayrıca - adayların

özgeç-

a) Test Yöntemi

Orta ve - üst kademe yöneticileri nin seçiminde kullanılan testleri;
zeka testleri, kişilik testleri ve ilgi testleri olmak üzere üç acıdan
inceleyebiliriz.
aa) Zeka. Testleri : Zeka testlerinde kullanılan materyaller; basit aritmetik işlemleri başarabilme, kelimeler arasındaki farkları . ortaya çıkarabilme·, birbirine benzer" şekilleri eşleştirebilme, verilmiş
serileri devam ettirebilme v~. konulardak i soruları kapsamaktadır.
Yaygın olarak kullanılan zeka testleri arasında; Wechsler yetiş
kinler zeka ölçeği {Wechsler adult intelligence scale), Thurstone zihni uyanıklık testi {Thurstorıe tests of mentol alertness), uyum testi
(adoptabilit y test). _Wonderlic personel testi {Wonderlic Personel
test), Stanford-bi net zeka ölçeği (Stanford Binet intelligence scale),
Thurstone zihni yetenek testi {Thurstone primary mentol ability test).
Wesman personel sınıflama testi (Wesman personnel classificatio n
test) sayılabilir.

Belirtilen personelin seçilmesinde kullanılan zeka testlerini ise
dört grup altında toplayabilir iz:
.1) Wesman personel smıflama, testi : Bu testte sözel ve sayı
sal olmak üzere :iki alt test bulunmakta ve bunların herbiri ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

2) Wechsl.er yetişkinler zeka öiçeği : Bu yöntem bu konuda
bir psikolog tarafından uygulanır. Adaylar tek tek test
edilir ve psikoloğ·un sorduğu sorulara verdiği yanıtlar, özel bir test
formuna kaydedilir. Pahalı ve zaman kaybına neden olması yüzünden üst kademedeki personelin seçiminde kullanılır.
uzmanlaşmış

Bu test sözel ve performans olmak üzere iki alt testten oluşmak
Sözel bölüm de kendi içinde; genel bilgi, anlama yeteneği, arit. metik, sayısal alan, benzerlikler ve kelime hazinesi olmak üzere altı
bölümden oluşmuştur.
·
·
tadır.

Performans bölümü ise kendi içinde; resim tamamlama, resim
düzenleme, sayısal semboller, geometrik formlar ve nesnelerin toplanması (kesilerek şekillendirilmiş parçaları biraraya getirip monte
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ederek bir şekil oluşturma) olmak üzere beş bö19mden oluşmakta
dır.

3) Thurstone zihni yetenek tesU: Bu test kendi içinde yedi alt
testi kapsamaktadır. Bunlar;
Sayısal

1.

:

Sayısa,ı işlemleri doğru

ve çabuk olarak yapabilme

yeteneği.

2. Sözel : Kelimeler arasındaki · ilişkileri görebilme yeteneği.
3. Yersel : Bir cismin uzaydaki çeşitli durumlarını gözönünde
canlandırabilme yeteneği.
·
4. Kelime ak1cılığı : Belli bir süre içinde mümkün olduğu kadar çok kelime söyleyebilme yeteneği.
5. Akıl yürütme : Bir kural veya iJkeyi bulabilme yeteneği.
6. Anlamsız belleme : Mümkün olduğu kadar çabuk belleme
yeteneği.
_
7. Algısal : Çeşitli şekiller arasındaki ince farkları algılayabil
me yeteneği.
4) Wonderlic personel tes.ti : Bu, test adayların ön elemesini
yapmak ve zamandan kazanmak amacıyla geliştirilmiş olup, büyük
oranda sözel ve sayısal yeteneği .ölçer.
bb)

Kişilik

testleri : Orta

\(e

masında kullanılan başlıca kişilik

üst kademe yöneticilerinin
testleri.

işe alın-

Minnesota çok safhalı persönel env:anteri
Bernreuter kişilik envanteri
Konuyu algılama testi
Cümle tamamlama testi
olarak

sayılabilir.

Anılan

testlerden ilk ikisi kendini anlatım tekniği olarak- bilinen
envanteri (personality inventory) tekniğine, · diğerleri ise projektif 'testler (projective tests) olarak bilinen tekniğe girmektedir.
kişilik

Minnesota Cok

Safhalı

Personel Envanteri

Kişilik testinin bu türü genellikle, psikolojik rahatsızlıklara neden olan özelliklerin incelenmesi amacıyla kullanılır. Test ayrı ayrı
kartlara yazılmış olan 550. tane ifadeden oluşmuştur. Adayların okudukları her kartı doğru (true), yanlış (false) ve birşey soylenemez
(cannot say) gruplarından uygun olan birine yerleştirmeleri istenir. ·
1
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baha sonra her grupta topİanan ifadeler, ayrı bir cevap kağıdına
not ~dilir. Kullanılan ifadelerden bir kısmı ·genel soruları kapsarken,
bir kısmı kişisel durumla ilgili soruları kapsamaktadır. İfadelerin · iceriği genellikle sağlık, nevrolojik hastalıklar, motor yeteneklerdeki
rahatsızlıklar, politik ve sosyal tutumlar, eğitim, meslek, _
aile ve evlilikle ilgili sorunlar, saplantı, kuruntu, hayal, ·korku vb. gibi genel
nevroz bozukluklarıyla ilgili konul9rdan oluşmuştur :
Görüldüğü gibi bu testin kullanılmasındaki amaç,
kolojik ve sinirsel yapısının saptanmasıdır.

adayların

psi-

Bernreuter· Kişilik Envanteri

Bu envanter de adayın kendini anlatım tekniğine dayanıCKişi
lik testinin bu türüyle adayların nevroza eğilim, kişisel yeterlilik, içe
dönüklük_
, dışa dönüklük, egemen olma, bO'[Un eğme, kendine güven gibi kişilik y9pıları ölçülür.
Konuyu

Algılama

Testi

Konuyu algılama testi 11k olarak 1938 yılında geliştirilmiş olup,
dizi halindeki 20 tane resimden oluşmaktaydı _. Daha sonraları ilk
şeklinden farklı olarak, daha · acık ve daha iyi hazırlanmış · birtakım
· açıklanması, uyarlanması kolay resimler tasarlandı.
Ancak ister ilk geliştirildiği dönem, isterse daha sonradan yadüzenlemelerde olsun, bu test tekniğinde adaydan her resmi,
resimde ne olduğuna ya da ne olacağına inanıyorsa bu konuda bir
öykü anlatarak, yorumlaması istenir. Buradaki amac resimlerin verdiği anlamın ötesjnde, adayın kişisel algılama biçimi, algılama yeteneği ve düşleri hakkında bilgi sahibi olmak ve buradan hareketle
pıl.an

adayın kişiliğini saptamaktır.

Cümle .Tamamlama Testi

Testin uygulanmasındaki basitlik ve çabukluk, yorumrarın daha
yüzeysel olması, kişilik hakkında fazla bilgi vermese de sık sık kullanılmasına neden olur.
Bu testte adaya

yarım bırakılmış

bir dizi cümle verilerek tamam-

laması istenir. Aday bu cümleleri, ya ·form üzerinde yazarak ya da

u·ygulayıcının yüksek sesle okuduğu anda sözlü olarak tamamlar.
Bu testte önemli olan adayın fazla düşünmeden, içinden geldiği gibi
tamamlamasıdır.
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c) İlgi Testleri : Orta ve üst kademe yöneticilerinin işe alınma
.ilgi testleri;

sında kullanılan

Strong mesleki ilgi

fişi

kaydıdır.

Kuder tercih

Strong mesleki ilgi fişi
İlk

Strong tarafından geliştirilen bu test 400
ve her s~ru için adaydan hoşlandığı, ilgisiz kaldığı, hoşlanmadığı yanıtlarından birini işaretlemesi istenir. Bu test
daha sonraki yıllarda yeniden gözden geçirilerek birkaç kere düzenlenmiş ve 1970'1i yılların sonunda Strong ve Campbeıı ' tarafından yeniden düzenlenerek son şeklini almış ve adı Strong-Gampbell ilgi
envanteri olmuştur.
defa 1927·

sorudan

yılında

oluşmakta

Kuder tercih

kaydı

Strong mesleki ilgi fişinde olduğu gibi, Kuder tercih kaydı da
ilgileriyle ilgUi bir envanter özelliği taşımaktadır. Bu test,
dışarıda yapılan işler, mekanik işler, hesaplamayla ilgili işler, bilimsel, ikna edici, sanatsal, edebiyatla ilgili, müzikle ilgili, sosyal hizmetle ve büro işiyte ilgili işler olmak üzere on tane meslek üzerinden gruplandınlmıştır.
,
adayların

b) . Görüşme Yöntemi

Orta ve üst kademe yöneticilerinin işe alınmasında hem panel
(heyet görüşme yöntemi), hem de yapılaşmış görüşme yöntemlerinden yararlonılabilir. Panel görüşme yönteminin temel özelliği birden
fazla kişinin bir adayla görüşmesidir. Bu nedenle yöntemin maliyeti
old'ukça yüks~ktir.
yöntemin, aday hakkında daha · geniş ve kapsamlı bir incelemeye olanak sağladığı. söylenebilir. Çünkü panel yönteminde, adaya birden fazla kişi soru sormakta ve bu kişiler aday
odadan çıktıktan sonra aday hakkındaki kişisel düşünce ve yorumlarını tartışarak. daha adil bir karar vermektedirler.

·su

Yapılaşmış görüşme

yönteminde ·ise, soruların daha önceden
olarak 'hazırlanması nedeniyle, hem görüşme sırasında çok
önemli olabilecek bazı . soruların unutulma olasılığı azalacak, hem
, de görüşmeyi yapan kişinin, adayın belli bir özelliğinin etkisinde kaayrıntılı
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labilme tehlikesi yok edilerek görüşmenin daha sağlıklı bir biçimde
yerine getirilmesi sağlanacaktır. ·
c)

Değerleme

merkezle,ri yöntemi

Yöntem tipik olarak bir grup adayın, yönetim kademesindeki gôrnvlere terfi ettirilmesinin ya da bu görevle ilgili olarak işe alınması
nın düşünülmesi durumunda kullanılır. Adaylor genellikle 2-3 ·günden
fazla süren bir zaman içinde yönetsel başarı için önemli kabul
edilen bazı davranışları ortaya çıkarmak için düzenlenen bir dizi
·
olay testler ve alıştırmalardan geçerler.
1

Adayların ·her faaliyetteki katılımları ve performansları, onları
gözlemleyen bir grup eğitilmiş kişilerce not edilir. Birçok farklı faaliyette gözlemlenen katılımlardan sonra, değerlendirmeyi -yapan kişiler kendi gözlemlerini aynı değerlendirmeyi yapan diğer kişilerle
tartışarak her adayın gelişme potansiyeli ve yeterliliği konusunda
fikir birliğine - varmaya çalışırlar.

Yöntemin uygulanmasında adayların; yönetsel kararları ne ölçüde tutarlı ve dikkatli bir şekilde verdiği, grup içindeki diğer kişi
leri ikna etme yeteneği, beceri, enerji, esneklik ve kendine güveni,
soğukkanlı olup olmadığı, düşünmedeki hızı, örgütleme yeteneği,
stress altındaki etkinliği ve uyum sağlama · yeteneğ-i gibi özelliklerinin saptanması için;
-

Bekleyen sorunlar tekniği,
Lidersiz grup tartışması tekniği.
Bireysel testler tekniği,
Görüşme tekniği,

İşletme oyunları tekıniği gibi tekniklerden yararlanılır.
d)

Özgeçmişin araştınlma, sı

Orta ve üst kademe yöneticilerinin işe alınmasında özgecmişin araştırılması da oldukça önemlidir. Bu kademedeki kişilerin hem
diğer çalışanlar üzerinde hem de, işletme açısından olumlu ya da
'olumsuz olarak büyük ·etkide bulunmaları nedeniyle, bu kademelere personel alınırken özellikle adayın önce·ki işvereninden aday hakkında bilgi sağlanması, aday işe alındıktan sonraki olumsuz iş ortamını önlemek bakımından yararlı olacaktır.
I
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