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işletmelerde_ Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci
Ayşen BAKİOGLU ( *)

Piyasa ekonomisinin gelişmeye . başlamasıyla birlikte, piyasa
hacmine bağlı olarak ·ihtisaslaşma ve bu suretle belirli işleri en iyi
ve en az maliyeti~ gerçekleş.tiren emek ve makinenin ortaya çık
ması fikri etkinlik kazandı. Böylece büyüyen işletmelerde personelin
etkin çalışması insan gücüne ilişkin birçok karar ve politikanın belirlenmesini ve bazı yöntemlerin uygulanmasını gerektirdi.
Planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrolü kapsayon yönetim
işle\'.tlerinden
örgütleme (organizing) · örgütte görevli insanların
ahenk icinde çalışmalarını, tatmin olmalarını sağlamaya çalışır. Bütün bunların gerçekleşebilmesi için büyük ağırlığı işi · yapabilecek
personelin bulunup, işletmeye yerleştirilmesi 'oıuŞturm_aktadır.
Personel seçimi ekonomi acısından büyük öneme sahiptir. Bir
ülkede çalışan i·nsanların kendi ilgi, yetenek, isteklerine uygun bir işte
istihdam edilmeleri, toplumun·. tatmini açısından bir denge unsurudur.
En uy·gun personelin bulunması - ve işe alınmasının sağlanma

sında üç hususun gözönünde tutulması gerekir (1) .'
1mek,

Ne çeşit yetenek ve beceriye it:ltiyac olduğuna karar ver-

2-

İşe almada yardımcı olabilecek kaynaklarla · ilişki kurmak,

3-

En iyi adayı seçmek üzere iş için başvuranları incelemek.

Sıhhatli bir seçim yapabilmek için önce etkin bir personel araştırması programı

gerekir.

Bu sayede daha çok adayın işletmeye başvurmas,ı ve bunların
içinden en yygununun seçilmesi sağlanır.
* ) Arastırma Görevlisi - M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi.
1) Ferhan Şenatal~r. En Uygun Personelin Bulunması ve İşe Alınması, MPM
Yay. Sayı 4 Cilt: 2, İstanbul, 1968, . s. 233.
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mış

İşgücü piyasası belli bir yapıya sahip olmayan, organi
ze olma-

bir

piyasadır. Bazı işçiler tanıdık

ve akraba

aracılığıyla bazıları

işyerlerini dolaşarak, diğer bazıları sendik a ve işbulm
a büroları ara-

cılığıyla iş

teyen

bulurla r. Aynı şekilde bu piyasadan personel bulma k isusulleri ve uyguladıkları yöntem ler de birbirin den

işletmelerin

farklıdır

(2 ) .

Personel secimi, person el

araştırması

yolu ile

işletmeye

mü-

racaatı sağlanan adayların işletmede mevcu t açık işlerin
gerekt ir-

diği kalitele re uygun olup olmadıklarını ve işin bu gerekl erini
en iyi
yapab ilecek . olanlarını seçme işlemidir.

şekilde

Hemen bütün yönetl ciler personel seçimine büiük önem
vermekle berabe r kolay çözüm arama 'hatasına da düşmektedirl
er. Çoğu yöneti ciler basit bir test veya benzeri bir
tekniğe sahip olmak
ve 'bununla kolayca, süratle ve . ucuz olarak bir adayı işe alıp
almayacaklarını belirle mek isteme ktedirl er.
Ancak, dikkat li bir secim · işleminden geçirilmiş mürac aat sahipleri, işin gerektirdiği ·g ör,evleri daha kolaylıkla öğrenmektedi
r. Bun. tarın üretim e katkıları daha fazla olmak ta ve gelişigüzel
seçilmiş
olanla ra oranla işlerinden daha ' hoşnut 'kalmaktadırlar.
..
Personel seçme işleminde, özelikle son zamanlarda önem
ka'zanan bir araç, testler dir. Testlerin gidere k daha çok kullanı
lması
nın · en önemli sebebi testler in objekt if olması, . yani,
değerlemede,
değerlemeyi · yapanın kişisel yargılarından etkilen
memesidir.
Personel seçmede testler, bir adayın ne yapabileceğini
tayin
etmede yardımcı olur. Etkin iş performansı «yapabileceği»
ve «yapacakları» unsurları olan yetene k ve motiva syona
ihtiyaç duyarl ar (3 ).
Eğer bir adayın belli bir hızla daktilo yazmas
ı veya çeşitli yüzdeler( hesaplaması öğrenilmek isteniyorsa, iki alterna tif vardır;
ya
kendi değerlendirmesinin doğruluğuna ve dü~üstlüğüne güven
mek
ya da aranan standa rtlara göre, adayın yeteneklerini öleme
ve değerlendirme fırsatı sağlayan test yöntem ini kullanm
ak.
Test uygulamanın bazı avantajları şunlardır : .
Çoğu tip testler , aynı anda bir grup insana birden
yapılarak zamandan kazanılır. Basit testıe'r yönetici yardımcıları ve· daha
aşa2) Ülkü Gönenli, İşletm.elerde Personel Secimi ve Uygulam
aya Ait Bir· Örnek,
Doktora tezi. ıİ.Ü. İşletme Fak. 1972, s.: 34.
3) Penny Hackett Succes Management Personel, John Murray
Pub. Ltd. 1979,
s.: 72.

ğıdaki personele yaptırılarak .oniarın test dogrultusunda eğitilmesi
sağlana.bilir. Test uygularken dikkat edilm~si gereken önemli bir
nokta, bazı testlerin -özellikle kişiliği değerlendirmek için ya·pılan

ların- iyi bir ·psikolog ~uzmanlığı gerektird.iğidir.

Personel seçmede kulanılacak testlerin güvenilir ve geçerli olmasına dikkat edilmesi gerekir. Yani bir testin ölçmekle görevli olduğu alanın bütününü kapsaması ve bu alarnn dışına taşmaması gerekir. Bir test ölçmesi gereken şeyi tam olarak ölçemiyorsa, ya da
ölçmesi gereken davranışlarla beraber konusunun kapsamı içine
girmeyen davranışları da ölçüyorsa geçerliği düşük . demektir (4 ) .
Güvenilir bir test, çeşitli durumlarda birkaç kez tekrarlansa bile aynı
sonucu veren testtir. Güvenilirliği saptamak için en pratik yol; benzer sonuçları alabileceğimiz değişik grup·lara aynı testi uygulamaktır. Aynı ' gruba iki defa aynı testi uygulayıp, aşina oldukları sorulara
verecekleri cevapları incelemektense adıgeçen yöntemi uygulamak
daha iyidir.
Bir testin . başarılı olabilmesi için testi yürüten kişinin gere.kan beşeri konuları çok ince ayrıntısına kadar bilmesi gerekir. Testi
yöneten kişi hangi niteliğin ölçüleceğine karar vermeli ve sonra
adayda aranacak nitelikleri en iyi şekilde değerlendirecek özel testi saptamalıdır (5 ).
. ,.ı.ılh'.~~ ~·\l';.:lııl.82ıVl't$iı.~~~~~-ı::ı:MaU.~J~~ .. ...tiJW.•·ar.r,ır.,;vıt;"

•

işe personel alma sürecinde testler ancak yardımcı unsu.rdur,
asla karar vermede asıl · unsur olarak kullanılmamalıdır. Test sonuçlarının karşılaştırılması için kontrol edilmeli ve standart hale getirilmelidir. Test uygulanırken sessizlik ve uygun fiziki test kolaylık- .
tarı sağlanmalıdır

C3}.

·

Test türlerini incelediğimizde, testlerin ·geenl olarak 5 ana kategoriye ayrıldığını görüyoruz. Testlerin bazıları ticari yollardan elde edilebilirken karmaşık testler, dizayn ve yorumlamada profesyone.I bir uzmanlık gerektirir.
Performans testleri

iş

için

g~rekli

olan spesifik becerileri

ölçerı

örneğin steno ve daktilo testi, sekreterlik ve daktilograf pozisyonları

için

adayların

ne kadar

doğru

ve

hızlı yazdıklarını

gösterir.

Aynı

4) Selçuk Yalçın, Personel YöneUmi, İstanbul, i.ü. Yay. 1985, S: 80.
5) Erhan Adal, Personel Yönetiminde Güncel Soru: «İşletmelerimiz İçin En ·
Verimli ıElemanları Nasıl Seçebiliriz? M.Ü. ikt. ve İd. Bil. Fak. Dergisi, Cilt 3. Sayı
3, İstanbul, 1986, s.: 417.
6) Aynı makale, s.: 417.
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şekilde sürücülük testi, bir ağır vasıta şoförünün ustalığını göste- ·
rir. Başarının acıkça ayırtedildiği ve standartların bilindiği yerde bu
test çok duyarlı olmaktadır. Ancak ·daha karışık idari işlerde, önemli olan başarı unsurunu ayırmak kolay olmaz ve o andaki performans
ölçülür.

Bilgi testlerinde başvuru sahibinin ilgili iş hakkında ne bildiği
değerlendirilir. Adaylar, çeşitli eğitim ve denetleme kurullarından
başarılı derecelerle aldıkları sertifikaları gösterebilirler. Örneğin bir
gezici satıcılık işi için adayın - yeterli derecede Avrupa Coğrafyası
konusunda 'b ilgili olduğundan emin olunmak isteniyorsa yazılı test
yapmak daha mantıklıdır.
·
Yetenek testleri, adayın öğrendiği şeyleri ölçmek için dizayn
edilmemiş olmalarıyla önceki iki testten ayrılırlar. Yetenek testleri
adayların .gelecekte belli beceri ve bilgileri geliştirebilme yeteneklerinin olup olmadığını değerlendirirler. Göz ve elin uyumlu çalışması,
el becerisi, mekanik anlayış, uzmansa! yetenek, uzağı görüş gücü,
kritik düşünme bunlardan birkaçıdır. Bu yetenekleri ölçmek için dizayn edilmiş birçok ticari test vardır. Böylece, bir kimsenin yeteneklerini yerlerine oturtabilme k için test ederek, onu bir seri imalatta kullanarak bir işi öğrenmede gözleri ve ellerini yeteri derecede
iyi koordine içinde olup olmadığı değerlendirilebilir.
Bu yöntem, adayın · işin içeriğ.i ~onusunda deneyim kazanması
nı sağladığı için ek bir avantaja sahiptir. Bu çok güçlü bir kendi
kendine seçme aracı olabilir. Aday gördüklerinden hoşlanabilir ve
bu işi iyi yapma güdüsünü arttırır. Veya işten hoşlanmaz ve · başvu
rusunu geri çeker. Her iki durumda da adayın şirkete girene kadar
farkedilmeyen işi sevmemesinin yaratacağı stress ve boşa zaman
kaybından kurtulunmuş olur.
Zeka testleri dizaynı diğer testlerden daha özeldir. En bilinen
örnek, bireyin diziler içindeki birimler arasında ilişki kurma yeteneğini ölçen kelime resim ve sayıların ardışık olarak kullanıldığı sı
navdır. İşi yapmak için ne kadar e·I becerisi gerektiğini belirlemek
ne kadar zekaya ihtiyaç olduğunu anlamaktan daha kolaydır. _·
Kişilik. testleri, bir amatörün çalışacağı alan değildir. Kişilik bir
kimsenin bütün karakterini · yansıtan faktörlerin karışık ağıdır. Kişinin içe veya dışa dönük oluşunun mutlu ve şanslı, gururlu, uyumlu ve. pratik oluşunun derecesini kaps·ar. Genellikle üst kademe yö-

7) Penny Hacket, Ön. yer. s.: 80.
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neticileri, sosyal bilimciler ve yazarlar bir işte başcirı veya başarısız
lığa en fazla katkıda bulunan yegane niteliğin ~ireyin kişiliğine bağ
lı olduğu hususunda fikir birliği etmektedirler. insan kişiliği anlaşıl
ması ve yorumlanması en zor konulardan olduğu için bu testlerin
sonuçlarını yorumlarken çok dikkatli davran·m ak gere~ir. Personel seçiminde kullanılan diğer bir yöntem görüşme (mülakat)'dır. Görüşme, teste bir alternatif değildir. Seçme işleminde
adaylar hakmda bilgi toplamak için kullanabileceğimiz bir başka
adımdır. Görüşme yapılmadan ônce bazı · hazırlıklar yapılmalıdır. Örneğin; işin gerektirdiği tecrübe ve nitelikler analiz edilmiş olmalıdır.
İşin yürütülmesi için gerekli kişisel yetenekler bilinmelidr. Görüşme,
yer, zaman ve süresi uygun olarak seçilmelidir.
Görüşme sırasında, görüşmeyi yapanın amacı, odayın iş için
gerekli yetenek ve potansiyeli olup olmadığım, yeteneklerini işba
şında kullanıp kullanmayacağını tesbit etmek olmalıdır. Görüşme
sonunda. her görüşme için yapılan değerlendirme·ıer karşılaştırıla
rak işe en uygun en az iki üc aday saptanır.

İşletmeye başvuran adaylarda aranılan niteliklerin büyük kısmı

elde ettiklerine dayanır. Adayın başvuru formunda verdiği
bilgiler ve mülakatta verdiği bilgiler kaynaklarından araştırılarak doğ

geçmişte

rulanmalıdır.
Bazı işlerin başarılı olarak · yapılabilmesi için belli bedeni yeteneklere ihtiyaç vardır. Sağlık muayenesi, işin gerektirdiği sağlık şart
larına uygun olmayanları eler. Bu muayene adayın işe _ gireceği son
andaki sağlık durumunu tespit ettiği için daha sonra meydana gelebilecek bir kaza durumunda verilecek tazminatın belirlenmesine
yardım eder.

Nezaretçinin, kendi ~ısmında boşalan pozisyonu belirtmesi üzerine boşlayan personel seçimi sürecinde yine son olarak O'nun oluruyle personel işe başlar. Zira nezaretçinin başlıca sorumlulukları
«Uygun işçiyi, uygun zamanda uygun zamanda uygun işte bulundurmaktır.» Bütün 'bu aşamalardan geçen aday nihayet işe boşla
maya hak kazanmıştır.
Yöneticiler işe en uygun elemanın seçimi konusuna önem vermelidir. Aksi taktirde gelişigüzel yöntemlerle aldıklar! personelin
niteliği ile işin gerekimleri arasındaki uçurumu kısa zamanda göreceklerdir. Bu defa da elemana en uygun bir iş bulmaya koyulacaklardır.
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