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GİRİŞ. 

lL-L'ndüstriyel işletmelerde •iişgücü aevri 11 , bue;lln olaw·:-

ça önemli e.fCunomik son uçları olan bef}eri bir sorun lıaline 

gelmiştir. Yükse~ işgücü uevrinin iş tatmini, moral ve.de-

vamsızlık u~erine etkileri, yadsınamaz bir ~eKilde ortaya 

Konmuştur. :Su durumda işgücü devrinin yu.Kı:..elwesiiıden, ve-

rimlili8in de olumsu~ Dir şekilde etKilerrmesi dogulaır. 

Dış pazarlara açılmak zorunda kalan Lıle tmelerirrüzde dür; ük 

maliyet ve yUKEeK verimlilik giaereK dana çoK önem ~azanır-
. ~- ') 

Ken, işgüc~ verimlilitinin önemli bir etmeni olarak işeUcU 

devrinin etKen bir ;;>ekilde yönetimi de içletnıe yönetimle-

rinin önem verıneye başladı 1:;ı bir konu olmaKtauır .eı 

Bu çalıqmada Tam Gıda'da çalı.gtırılmaKta olan 5 eçici 

işçilerin devri gözönı.irı e alınacak ve bu iç \ii aevrinin iş-

letmeye maliyetleri ve faydaları tartışı~acaKtır. iam Gıda, 

Türkiye' d eKi bisküvi se .K. törün ün en büy Li.K. iKi firmasından 

birine sahip olan .r:;ti ~·irKetler Grubu'na baı::;lı, hisseleri-
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ni-a yüzde ~2 1 si }'iruz l·.anc..;.tlı ve .Ailesi •ne, yu.zae 2<) 1 ;:n 

Or·uu Yaraırrıla~_;;rua ı-.uruınu •na ve yü~Cie 15 • i .Li:::ilariJ uü:un~na 

l;anK<isı•na ait, yıllık 1'7.000 ton lGl_pauiteli uir Kuruıu:;,-

tur. }5eş fırında 12 çe:}i t bis.ıcü.vi ve 2 .• e~i t uilirnli Kek 

iiretimi gerr;ekle9tirilen J:•am Gıcia 1 da 44 iuari, j te.ımi.t;. 

personel çalı.~;ına.ktadıı.:. 1'080 yılında Uretiwe t,e'.:en '.1.aın 

Gıda; talepteKi ualc;alanmalara uyum e;öG GereDiiırıeK i<,:irı 

sık sık üretii.i <i Uzey in i cı e~iş tirrneK zoruncı.a Kalrrıe.K t8., tu 

degişikliGi ue büyü.k ölçüde, işgücü auzeyini aoGi~tirerex 

satlamaktauır. huruluşta Lanellikle ~SO civarında iş~i ça

lışmaktaJ.ır. •}:.isküvi üre tilmel-;. ce olmusı neuenijle, t<-~lep 
\ 

ruluşun, <;eıöraek i~çi Kadrosunun J.s t.;üne, lılan::u~L·ıa uöner:ı-

lerinin üretim hedeflerine göre uelirlenen i:::iayıua i~~i, 

.ı<.:ısa sUreli sözlerırrıelerle i:}e <:tlınm~:.tKta ·ve sözle.Jırıtole:cir:.i:ı 

sona ermesiyle i~~en çıkartılrrıakta~ırlar~ ~u tUr i~çilere 

ge~ici işçi adı verilrrıeKGeUir. ışletmeueKi i~~i nd.re~etli-

liginin teK .ıwynae:;ı Geçici i·}~iler olmaeiıt_;;ı tıa.J.cıe, LiU t_,:&.-

lışmada yalnız ~;eçici .i:;;(;ilı:;rin tievri irıceıenrniS>t.i:::-. l:i-

incelenmesinin n~ueni, lam Gıda'da ge~icı iS>;ileruen ~ay-

naklanan i~:.:.:;Ucü aovri or<.tnının, diger· i~J<;ilerin.ı\.iyle Adr-

şıla;,; tırılarrıayacaı~. i;:uuar yı..Lköek olnıusıdı:L'. Ayrıca, geçici 

işçilerin lı~reketıili,_ininde C"fcl!:.::11iKle i.,, .... inin tE~rcihie-

rinin hiç rolü olmaması neueniyle, bu devir Li.iber i~çile-

rin devrinden niteliksel olaraA f'arklıuır. Lu neuenle, nu 
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işgücü uevirlerinin ayrı ayrı incelenmet>i gereKir. 

~am Gıda'da ee~ici işçi çalıştırılması neueniyle or

taya çıkan işgücü cıevrinin incelendigi bu çalışma altı bö-

lümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, işgücü uevrinin ma-

liyetlerine ilişKin çalıçmalar taranmış ve bu rnaliyetlerin 

uyGun bir sınıflandırması yapılmıştır. bÖyle bir sınıflan-

dırma, konunun bi~imselleştirilınesi için yararlıdır • .bu 

sınıflandırmaya göre, maliyetler önce cıolaylı ve dolaysız 

olmak üzere iki ana gruba ayrılmış, sonra her grup kendi 

içinde dört alt grupta incelenmiştir. 

İkinci bölüm, işgücü devrinin dolaysız maliyetlerinin 

hesaplanmasını içermektedir. birinci bölümö.e yapılan sınıf-

landırmaya gö.re, uolaysız maliyetler, 1~am Gıda'nın verile-

ri kullanılarak b.esaplanmışlardır. 

Üçüncü bölüm uelaylı maliye tl erin bulunmasına yönelik-

tir. Bu maliyetleri.n hesaplanmasının güçl~t;U t;;ös terildik ten 

sonra, bu çalışmanın amaçları açısınuan yeterli görülen bir 

yaklaşıklıkla., dolai(P maliyetlerin toplam degeri bu bölüm-

de tahmin edilmiştir. 

Dörd ü.nc ü böl üm iş güc Li cievrinin faydaları na ilişkin

dir. Bu bölümde, bu faydaların neler olabilece~i tartışıl-

dıktan sonra, Tam Gıda açısıncıan, geçici iç~i c;alıçtı:!.'ma-

nın faydalarının parasal Karşılıgının hesaplanırıasına çalı

şılmıştır. Böyle bir degerin bulunmasında Karşılaı,ıılan 

güçlükler de bu bölümde tartışılmıştır. 
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Beşinci bölümde, iki ve U\!üncü bölu.ırılerde oulune:m ma-

liyetlerle döraüncU bölJmde bulunan fayaalar Karşılaştırıl

mış tır. Bu ka.rşılaş tırmanın yapılabilmesi i ~,;in maliyet ve 

fayaa deGerlerinin aynı birimlere sahip olmaları gerek-ci-

ğinden, öncelikle böyle bir birimin elde edilebilmesi için 

işgücü devri oranları hesaplanmıştır. 

Sonuç bölümünde çalışmanın genel bir dec;erlenü.irmesi

nin yanısıra, işgücü devri yönetimi için gereK uuyulan ve

rilerin neler oldugu konusu da yer almaktadır. 

İşgüc~ devrinin özellikle dalaylı ~aliyetleriyle bir 

kısım fay.u.alarının hesaplanması, uygun veriler uerlenmiş 

olsa bile önemli kavramsal güçlükler it:teren oir ı,;abadır. 

Bu hesaplama işlemi için ayrıca, personel, üretim, oa:ıum 

ya da iş güvenligi gibi farklı bölümleruen eainilebilecek 

yaygın ve ayrıntılı verilere ihtiyaç varuır. üysa gerek 

yeni bir kuruluş olması, gerekse ~lKemizdeKi ~enel yakla-

şımın dışına çıkamamış olması nedeniyle, fam Gıda'da üre-

tirıı için gerekli çok -t~.rrıel verilfor bile uerlenememekteü.ir • 
. . ,. 
·~· 

üzellikle,·' .-i tarihi 1 denebileceK, işletuıenin geçmiş perfor

mansına iliş~~n verilerin yoKlugu, dalaylı ınaliyetlerle 

birlikte, faydaların da istenen uuyarlılı.K.la tıesaplanama-

masına neden olmuştur. 

İşgücü devri, personel yöne-cimi kitaplarınua iş tat-

mini, moral ve devaıı1sızlık gibi konularla ilgisi ac,:ısııj. 

dan, kısaca ele alınmaktadır. Konu hakKıncia ayrı,ıtılı ça-

lışmalar Milli ~rodüktivite Merkezi'nin yürUttügü birKaç , 
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seminer çalı;~masından öte giaernemiş tir. bu nccienle lconuya 

ilişkin 1'ürkçe kaynak bul un masında güçlüK: çekilmi :;ı ti-r·. Jte 

yandan, işgÜCÜ devri konusundaki az sayıda KaynaKta da, ee

ÇiCi işçi çalıqtırılmasının neden oldugu sorunlar ya da or-

taya çıkar;dıgı faydalar incelenmemirştir·. 

},.urulduğu yıllarda ~·ürkiye ekonomisinin ya:~ıawaya baş-

' 
ladığı geçiş devresinden etkilenerek Kurulwıunuan bu yana 

1 

kararli bir üre time geçemeyen 11arn Gıda 1 nı u i:ıu e1 urumu da, 

çalışma yiirütülürken karşılaşılan önemli Dir sorun oln:.uş-

tur. öte yandan, Türkiye'de benzer işletmelerde benzer ça-

lışrnaların yapılmamış olması,uygun karşılaştırma olanakla-

rının bulunamamasına neden oldugu için önemli bir eicsixlik 

olarak görünmüştür • 

.' ,., 



BÖLÜM I 

İŞGÜCÜ DEVRİ MALİYETLERİ 

İşgücü devrinin birçoK işletme için bnemli bir ma

liyet kalemi oldugu, e;ereK ;yerli gereK yabancı Kayna.r;.lar

da geniş bir ::;;el{ilde tartışılmıştır. :Bu açıdan bakınca, 

işletmelerin, ekonomik Kaynaklarının o ir böl ümünli işeücü 

devri için ayırmak zorunda olduKları söylenebilir. Ancak 

bir işletmede ne oranda işgücü devrinin ne kadar kaynak 

gerektirdiği genellLele bilinmemektedir. Oysa "işçi dev-

rini izleme ve maliyetini saptarrıa yöneticiler için dogru 
- :. 'l 

karar alabilmede yara:'!'lı bilgi ve verileri ortaya çıka-
.. •"l . 

,racaktır(~) .". Personel yöneticilerinin, iş[.!; ücü devrinin 

oranını ve maliyetlerini bilmeden işgüeli devrini yönete

bilmeleri beklenemez( 2 ). 

(1) Glilay KAYA, 11 İşçi Devri ıvıaliyetinin Saptanması", 

İşçi Devri ve lvialiyeti Semineri Bildir.lleri, HPN Yayın No 

215, Ankara, (1978), s.8. 

(2) T. E. IiALL~ 11 How to :ı::stimate .Gmployee Turnover 

Costs 11 , Personnel, ('l'emrnuz-Agustos 1981), c.lJVIII, s.43. 
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Bir çok işletmede işgücü devri maliyetini hesapla

mak için gerekli olan veriler kaydadilmemiş oldugundan, 

bu maliyetin belirlenmesi, genellikle, başlıbaşına bir 

proje olarak ele alınmayı gerektiracele büyüklüKte bir 

problerndir. İşgücü devri maliyetinin kestirimi ile ilgi-

lenen araştırmacıların önemli bir kısmı, bu maliyeti 

kendi bakış açılarına göre sınıflandırmışlardır. Bu sı-

nıflandırmaların çogunda, bir alt ayrıma giailmeden ön

ce, maliyetler, delaylı ve dolaysız olmak üzere ikiye ay-

rılmışlardır. Bu bölümde, bu genel ayrıma uyularak bir 

sınıflandırma yapılacaktır. 

İşgücü devri maliyetlerinin yapısı i§letmeden işlet

meye önemli f'arklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, bu bö-

lUrnde yapılan sınıflandırmada çeşitli çalışmalarda yapı

lan sınıflandırmalardan yararlanılırken, ~am Gıua'da ç~~ 

lıştırılmakta olan geçici işçiler nedeniyle ortaya çıKan 

işgücü devrinin özellikleri de gözönünae bulunaurulmuş-

tur. 

·' .~" 

I-l. ,];olaysız Maliyetler: 

Dolaysız maliyetler, gerekli veriler derlenmişse he

saplanması genellikle kolay olan, işçinin işe alımı ve 

işten çıkışı sırasındaki işlemlerden .Kaynan.lanan maliyet

lerdir. 'l'am Gıda 1 da incelenen işgücü devrinin önemli eö-

rünen dolaysız maliyetleri cıört ana başlık altınaa topla

nabilir: (a) İşçi Bulma .Kurumu ile İlgili haliyetler, 
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(b) Başvuranlarla G~rUşmeye İlişkin Maliye~ler, (c) İşe 

Alınanlarla GörUşmeye İlişkin ıvıaliyetler ve (d) Lırtasi

ye maliyetleri. Bu alt sınıflar, bu ~ısımda ayrıntılı 

bir şekilde tartışılacaklardır. 

I-l. 1. İşçi Bulma Kurumuyla İlgili ıvıaliyetler: 

Ülkemizde, İş ve İşçi Bulma Kurumunun aracılığı ol

madan işçi alınınası mümkün değildir. Tam Gıda'ya alına-

cak işçiler için de kuruıııun aracılıgı gereJcıncl{_ tcdir. JJu 

başlık altında, işletmenin kurumla olan ilişkilerinin ne-

den oldu.ğu maliyetler incele~meKtedir. Hall bu maliyetle

ri "ajans ve arama masrafları" diye adlandırmıştır(3). 

Kaya ise "işçi sağlama ve işe alma ile ilgili maliyetler" 

adıyla bir ka tee:;ori tanı mladıgı hald.e, kurumla olan iliş

kilere. deBinmemiştir( 4 ). 

I-l. 2. Iıaşvuranlarla GörUşmeye İlişkin ıvıaliyetler: 

Bu maliyetler, Jş ve lşçi Bulma Kurumu tarafınaan 
•. ·t 
i-:..J 

· gönderilen~işçi adaylarının işletmeye gelmelerinden, alı-

nacak işçil·erin seçimine Kadar geçen süre içinue ortaya 

çıkan maliyetlerdir. Hall'in "işe alım personeli ve Uc-

ret primleri 11 ile "diğer işe alım masrafları 11 başlıkları 

altında inceledi~i maliyetler bu sınıfa girrrıektedir(5). 

(3) HA.LL, s.46. 
\4) 1~YA, s.lO. 

(5) HALL, s.47. 
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Fox da, adayın seçimi için yapılan harcamalarla birlikte 

personel servisinin bu işte çalışan eleıne:mlarının genel 

giderlerini, 11 işe alma maliyeti" başlıgı altında tanımla

m~ştır(6). Kaya ise, personel veya işe alınayla ilgili 

servisin bu konuda yapacagı normal günluk faaliyetleri 

nedeniyle yapılan harcamaların dikkate alınmaması gereK-

tiğini, ancak işten ayrılmalar çok fazla olur ve boşalan 

işlerin daldurulması için bu bölüm ya da servisin fazla 

mesai yapması zorunlu hale gelirse, bu taKdirde fazla 

mesai masraflarının hesaba katılabilecegini savunmakta

dır(?). 

I-l. 3. İşe Alınanlarla Görüşmeye İlişKin l'1laliy·etler: 

İşe alınacak işçiler seçildikten sonra, işçilerin iş

lerine alışmalarına kadar geçen süre i';inde ortaya çıkan 

dogrudan maliyetler bu sınıftadır • .:B'ox 1 un 11 işe yerleş tir

me maliyeti 11 olaraK adlandırdıgı maliyetlerin bir bölümü 

bu sınıfta düşünüleLil:j..:r(B). İşe yeni alınan işçilere iş-
• ,.,. .. J 

ı .-~ 

letmenin tanıtılması ve iş kazalarından Korunma hakkında 

bilgi verilmesi gibi, çok xüçük işletmelerue bile yapılan 

işlemler, bu gruptaki maliyetlere iyi birer örneK olabi-

lirler. 

(6) Robert FOX, "işletmelerde Insan Gücü Dönüşümü 11 , 

(Çev. N.ÇÖLBAŞI), Sevk ve idare Dergisi, c.?, s.?. 

(7) KAYA, s.l0-11. 
( 8 ) FOX , s • 7 • 
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I-1.4. Kırtasiye Maliyetleri: 

Fox' un 11 işe yerle.:; tirme maliyeti 11 başlıgı altında 

ele aldığı rnaliyetlerden, işe alınan elemanın defterlere 

kaydı ve dosyasının hazırlanması gibi maliyetler(9), Tam 

Gıda'da işe alım sırasında bu tür Kırtasiye maliyetleri 

ortaya çıkmakta oldugundan, ayrı bir kategori nalinde ta

nımlanmışlardır. 

L_2. Do ;tay lı IVJaliye tl er: 

İşgücü devri maliyetlerinin bir kısmı, ilgili veri-

ler derlenmiş olsa bile, yöntemsel nedenlerle, nesaplan-

ması zor olan maliyetlerdir. bunlar dolaylı m<J.liyetler

dir. Dolaysız maliyetler kabul edilebilir bir duyarlılık-

la hesaplanabilirlerken, dolaylı maliyetler ancak tahmin 

edilebilirler. Bu maliyetler, genellikle işçi alımından 

sonra ortaya çıkan ve maddi olmayan maliyetlerdir. 

1'am G.ıda' da incel~-q.en işgücü devrinin do lay lı mali-

yetleri de !d.ört alt sınıfta toplanabilir: (a) Rehber iş

çilik Maliyeti, (b) işe Alışma Maliyeti, (c) Verimlilik 

Düşüklü~li ~aliyeti ve (d) Kalite DlişliKlU~U Maliyeti. bu 

Kısımda bu maliyet kategorileri tanımlanacaktır. 

1-2.1. kehber İşçilik Maliyeti: 

İşletmelerde yeni alınan işçilerin iş.i ögrenmc1eri 

( 9 ) FOX, s . 7 • 
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ve alışmaları için genellikle rehber işçilerden yararla

nılır. Rehber işçiler bir çok işletmede ustabaşı durumun-

daki işçilerdir. Yeni işe alınan işçilerin işi ögrenmele-

ri için bu tür işçiler belirli bir zaman harcarlar. Har

canan bu zamanın maliyeti, rehber işçilik maliyetinin tah-

min edilmesinde saglıklı bir yaklaşım saglayaoilir. 

I-2.2. İşe Alışma Maliyeti: 

İşe yeni alınan bir işçinin, yerini d.oldurdueu eski 

ve deneyimli işçinin üretim düzeyinde tiretim gerçekleşti-

rebilmesi için bir süre geçmesi gerekmektedir. bu süre 

içinde üretim, zorunlu olarak düşecektir. hemen bı.itün ça

lışmalarda bu maliyet kategorisi üzerina.e durulmuştur. 

:E'ox'un "işe alışma maliyeti" başlıgı altında inceled.igi 

maliye tl er bu kategoridendir 've l!'ox' a göre, bu ınaliye tl e-

rin ölçülmesinde kullanılabileceK, genel kabul görmüş bir 

yöntem geliştfrilernemiştir(lO). Kaya da, işe alınan bir 

işçinin iirettm düzeyinin, başlangıçta, ücretine göre dü-
.. ~- ~ 

şli.k olduğunu vurgulamakta, bu farkın ölçülebilmesi için 

ayrıntılı qir model ·önermektedir(ll). Ancak bu modelin ge

rektirdigi parametrelerin elde edilmesi genellikle zorcıur. 

İşletmede yeni alımların neden oldugu ı.ire~im düşük

Iiigünün öniine geçmek için, iş merKezlerine es.ıı;isinden da-

ha çok işçi atanması ya da fazla mesai yapılması düşünü-

( 10) FOX, s. 7. 

(ll) KAYA, s.l3. 
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lebilir. Xaya'nın ilk maliyet kategorisi olaraK tanımla

dığı bu maliyetlerin(l 2 ) tahmin edilmesi biraz daha ko

lay olabilir. 

I-2.3. Verimlilik DlişliklU~U Maliyeti: 

Geçici işçilerin, işe alıştıktan sonra da, duçUk mo-

ral dUşliK iş tatmini, yUksak devamsızlık or~nı, yUksek 

Kaza oranı ya da benzeri neuenlerle, beklenen verimlilige 

ulaşamamaları beklenebilir. Hu çalışmada geçici işçi ça-

lıştırılmasından Kaynaklanan işglicU devri incelendiginden, 

verimlilikteKi bu dUşUKlUgün hesaba katılması gereKtigi 

sonucuna varılmıştır. 

Geçici işçiler genellikle çok 1nsa bir süre için ör

gUtün Uyesi olurlar ve bu kadar kısa bir süre içinde Kendi 

amaçlarını örgUtün aınaçları ile uyuşturrnakta ~orluk çeKme

leri olasılıgı yUksektir. Oysa bu amaçların belirli bir 

uyumluluk göstermesi, örgütlin başarısı için son derece 

önemlidir(l3). Bu durumua, geçici iş~i ç~lı~tırılmasının 
.. •· 'l 

örgUt başarısı Uzeri;de olum;:;uz etKiler.i. olabilecegi ka-

bul edils~ de, kolayca görUlecegi gibi, bunun maliyetinin 

tahmin edilmesi neredeyse olanaksızdı~. 

Geçici işçi çalıştırılmasının işgücü verimlilitine 

olumsuz etkilerinden bir1, işgUcU devri ile i§ tatmini 

(12) KAYA, s.9-10. 
(13) G. H. lliCKS, ijrr",U.tlerin Yonetirni: ;:.,istt:;nı.ler ve 

beşeri Kaynaldar Açısında!!., (Çev. O.T:Sı·,._l)K v.d..), l.Cilt, 

3. Baskı, ~'urhan Kitabevi, Ankara, (1979), s.u?-68. 
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arasındaki ilişkiuan Kaynaklanmaktadır. uarin ve Cooper, 

işeücü devri ile iş tatmini arasında kararlı bir olumsuz 

ilişki oldugunu, bunlardan birinin artmasının digerinin 

azalmasına yol açacagını göstermişlerair~ 14 ). ~locum ve 

Misshauk, iş tatmini ile verimlilik arasında tenellikle 

olumlu oir ilişKi gözleneoilece~ini, birinin artmasının 

digerinin de artmasına yol açacagını savunmaKtadırlar(l5). 

Bu durumda, işgücü devrinin, işçilerde neuen oldugu düşük 

iş tatmin düzeyinin sonucu olarak verimliligi olumsuz yön-

de etkileyebilecegi görülmeKtedir. 

Garin ve Cooper moralin iş~ücü devri ile ilişKili ol-. 
duğunu gösterdikleri çalışmalarında, moralle verinıliligin 

birbirine dogrudan dogruya baglı olmadıgını, ancak belir-

li sınırlar içinde arttırılmakla, moralin verirrıliligi et

kileyeceğini savunmaktadırlar(l6 ). 

İşgücü devrinin yüksek oluşu işçi-işveren arasındaki 

ilişkilerde uyurnun sürekliligine de olumı:ıu:.::; etKi eder. ::-:u 

nedenle birlikte sor~U+f!l uluk yuklenme biçimindeKi bir ça-... ,. 
'..-' . ·~ 

lışma ortarnının dot:Smasını ve sürdürülmesini engeller. J:.öy-

le bir geii~me işletmedeki yönetsel harcanaların artmasına 

ve verimliligin önemli ölçüde düşmesine yol açabilecektir. 

(14) E.GAlUN ve J.:t·.COOJ?ER, 11 The l~'lorale-Prouuctivity 

H.elationship How Close 11 , J?ersonnel, (1981), c.JJiJLı.I, s.6o. 
(15) J.'.V.SLOCUI•J ve H.J-.I,iiSSHAUK, "Job :.:ıatisfaction 

and Produc.tivity 11 , Personnal Administration, (19'70), 

c.XXXII, s.~6-57. 

(16) GARIN ve COOPER, s.61. 
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İşgücünün is tikrarlılığı verimlilik açısından büyük önem 

taşımaktadır.İşeücü devrinin yüksek oldugu sektörlerde iş

çilerin, çalıştıkları işkolu ve sanayilerle bütünleşmele

.ri güçleştiği gibi, sık sık iş degişti-rme.K durumunCia kalan 

işçiler, aldıkları ücretin yetersizliği nedeniyle yeterli 

beslenememekte ve bu nedenle verimli bir şe~ilue çalışama

maktadırlar(l?). Gellerman, yüksek işgücü devrinin, genel

likle genç yaştaKi işçilerin devretmekte olması nedeniyle 

işletmede olgun ve istikrarlı bir işgücünün oluçmasını en

gellediftini vurgulamaktadır(lS). İşgücünün belirli oir ol-

gunluğa sahip olmamasının işletmeye ıcıaliyetini tahmin et

menin güçlüğü ortadadır. Bu kategori içinde ele alınan ~i-

ğer maliyetler için de aynı şey söylenebilir. 

I-2.4 Kalite Düşüklügü ~aliyeti: 

ürün kalitesinin bütün üretim sürecinin bir fonksiyo

nu oldugu akılda tu:tulursa, bütün çalışanların: kalite üze-

rine olumlu ya da olumsuz etkilerinin olabilece~i görüle-
- •· "t 

bilir. Ge~ç~kten de, ~ölüm III-4'de de incelenecegi gibi, 
1 

Tam Gıda'd~_geçici işçilerden kaynaklanan en önemli so-

runlardan biri kalite düşüklügüdür. Ancak işletmenin ge-

çici işçi çalıştırması nedeniyle Kalitesinin ne ölçüde 

e tkilendigini bulmak da, bu kalite fa.rıunın işletmeye 

maliyetini belirlernek de olanaksız denecek Kadar zordur. 

(1 7) •rürtK- İŞ, "Verimlilikte J!:meğin önemi 11
, Verimlilik 

Dergisi, Uilt XII, Sayı ), (1983), s.21·. 

(18) S.W.Gl!;LLJ:;RNAN, "The P.ositive Side oi' Turnover 11 , 

l'•Ianagement Heview, c.LII, (Eylül 1974), s.51. 
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I-3. J)olE-lı ve Dolaysız i'~taliyetlerin ilişkileri: 

Hall, işgüeli devrinin yönetilebilmesi için maliyetle.,. 

rinin bilinmesinin gerektigini, aneale maliye-clerin t&hmin 

edilmesi için gerekli verilerin derlerımasinin çok uzun 

zaman alacaeını, bu neuenle, kısa dönernde sonuç verebile-

cek bir maliyet modelinin kullarıılınasının yararlı oldut;Çu-

nu savunmaktadır. Kendi önerdigi ve ~,imdiye deK <;eç i tl i 

kategorilerin incelenmesi sırasınaa sözü edilen maliyet-

lerden oluşan modele göre Hall, beş kurulu~; ta yaptıgı ça-

lışmaya dayanarak, işgücü uevri maliyetlerinin ancak beş-

te birinin işçi devrine, Kalanının yüKsek uuzeyueKi per-

sonelin cl evrine ili;;ııdn olduc;unu göstermig tir . .nyrıca, 

işçi devri maliyetlerinin yüzde 8~ xaaarı aolaylı, Khl&nı 

. ı ·ı· ·ı d' (lg) ı.. b' .. l . . . do aysız ma_ ıye-c_ er ır . Jıger ır deyı~ e, ı~~ı uevrı-

nin dalaylı maliyetleri, dolaysız maliyetlerinin yaı·:ıa,~;ı.r: 

olaraK altı katı Kadardır. 

Eu çalışmada, dolaysız maliyetierin bÖlüm 1-l'ue ve-
,. ·~ 

rilen sınıfJ_aridırmaya'<:.söre nesaplanmasınuan sonra, oola:~-

lı ·maliye tl~rin }~öl ilm 1-2 1 deki sınıl'lanaırtıid uyarı.ıca ve 

dolaysız maliyetierin ~ldı~ı de~er de ~özöniliıe alınaraK. 

tah :nin eel il me s ine çalışılacaktır. 

( 19) L~LL, s. ~O. 



BÖLÜM II 

DOLAYSIZ ~~LİYETLERİN HESAPLANMASI 

Gerekli verilerin derlenmiş olması uurunıunda, aolay

sız maliyetlerin, önemli bir güçlu.Kle Karşılc..~ılrrıadan he-

saplanaöilecegine uc..ı.ha önce . det;inilmiş ti. J)U bölılına e, 

})ölüm l-l 1 de y<;pılat"l sınıflandırmaya e;öre, :.ı_ıam Gıda 1 cia c;e-

çici işçi çalıştırılmasının dolaysı~ m~liyetlerinin nesap-

lanmasına çalı~ılacaktır. 

11-1. İşçi bulma l'~uruınuyla İlgili Fıali;y:e tl er: 
• ı. 'l 

,·, 
Tam ~ıda'da aylık ı.lretim Kotalarına göre serekli 

i·~çi miKtarı ve buna baglı olarak il}(;i miKtarınuaKi açıK 

belirlendik ten sonra, Iç; ve. lç; çi l:oulma L.ururııuna başvuru-

larak, işe alınınası is ten en işçi sayısı bildirilmeK t8dir ~ 

Lu arada, 1:ölge (,:alışma f.:U.dürlü(.';ünün ve ',;alışma 1a1-:anlı-

(~ının da L:;;çi alımı konusunda oilgilenairileoilmeleri 

ama~ıyla iKi adet föy aoldurulmaktaaır. 
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İşe alınan bütün işçilerin birer iş<,.:i çalışr:ıa ve l·:im-

l-ik karı1:esine olmaları yasa gereeidir. işletmeye gencllil::- · 

le, sanayi tecrü.besi olmayan, kırsal ı:..esimden yeni gelmiş 

kişilerin işçi olarak alınması tercih edildiGinuen, işlet-

me, işe aldığı her işçi için lcarne bedeli olarak lç ve :ış-

çi J:::ulma Kurumuna 50 '.!.11 ödemele d urumunuadır. 

II- 2. Laşvuranlarla GörU;1meye lli:~ü::irı ı·ıali;re tl er: 

İş ve işçi bulma ~~urumu, leendi işle tim poli til~asının 

bir gere~ti olarak, işçi taleb inde bulunan firmaya, is te-

nen işçi sayısının beş katı kadar işçi gönderir. ram Gıda' 

da, gönderilen her işçi adayı, Fersonel ~efi, . .Planlama ~.;:e

fi ve Personel Müdürü ile eörUşmektedirler. bU başlık al-

tında, her Uç yöneticinin, işçi adaylarıyla yaptıklc..rı gö-

rüşmeler için harcadıkları zamanın ~am Gıda'ya maliyeti 

hesaplanacaktır. 

a) Personel ,~;efi: :Per::wnel ~; efinin rıer başvurana or

talama olarak beş dakika ayırdıtı varsayılmaktanır. işlet-

ıneye aylık maliyeti 150 000 TL olan Personel ~Jef'inin, yıl-

lık maliyeti l 800 000 TL, Türkiye'de yıllıK ortalama iş-

eü.nü sayısı 250 oldue;una c;öre, günlUk maliyeti 7200 TL 

olur. Günl ük çalı§ına s Ur esi ö saat oldubuna göre, Personel 
\ 

ı 

~~ efinin bir saati, 'i'am Gıda 1 ya 90U TL 'na rrıaloL:ıa:ıt tadır. 

bu durumda, her başvuran için ortalama bet; da.r~ika tıarcayan 

Personel Şefinin başvuranlarla görüşmesinin ıaaliyeti, 
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75 TL/başvuru oiarak hesçıplanaoilir. ller i :;ı e alınacaJ-~ iş

çiye karşılık beş kişi yollandıgından, işe alınacak işçi 

başına, l")ersonel ~efinin görüşmesinden KaynaKlanan 375 

TL tutarında bir maliyetten söz edilebilir. 

Bu maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan veriler, 

Personel Şefinin kemdisinden, J?ersonel i•liiaüründen ve gö

rüşmeler sırasında kendisiyle birlikte bulunan rlanlama 

llıüdüründen elde edilmişlerdir. Bilgi veren lç:işilerin yet

kileri t;öz önüne alınınca, elde edilen sonucun yeterince 

duyarlı olduğu söylenebilir. 

b) l)lanlama Şefi: Planlama Şefi de başvuranlarla ya

pılan e;örüşmeler sırasında Personel şefiyle birlikte bu

lunmaktadır. işletmeye yıllık maliyetleri tıeınen hemen ay

nı olan Du lç:işiler, görüşme için aynı miktarda zaman har

cadıklarından, ı)ersonel :;>efi için elde edilen, işe alınan 

işçi başına 375 TL tutarındaki maliy~t, flanlama ~efi 

için de geçerlidir. 

c) Personel Müdürü: Tam Gıda 1 da, işe alınmak için baş

vuran her işçi adayı, işe alınma kararı verilmeden önce, 

Personel ı~·iiidürüyle beş dakikaya yakın bir süre görüşmek

tedir. Müdürün işletmeye yıllık maliyeti üç milyon TL ci

varındadır. Yılda 250 gün ve günde 8 saat çalı~_;;ıldıgına 

e;öre, Fersonel r<iüü.Urünün saati, işletmeye ,1500 ~'J..ı 1 na r.12.1 

olmaktadır. Lu d urumda her başvurana or talaına beş dak:ika 

ayıran Personel ı-·ıüdürü, her başvuru için 125 f}~ rııaliyete 
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neden olmaktadır. Başvuranların beşte biri i:ıe alındıgına 

göre, Personel l'•;üd ürün ün başvuranlar la görüşmesine ilişkin 

maliyet, işe alınan işçi başına 675 TL'dır. 

Personel ~efi ve ıılanlaına ::jefinin oir arada yaptık

ları görüşmeden sonra Personel 11ıüdürünün yaptıgı görüşme 

ile, işletmede başvuranlarla yapılan görüşmeler tarnarrılan-

mış olur. Bu görüşmeler sırasında kimlerin i9e alınacaGı 

kısmen kararlaştırılmış olur. Şefler ve i'iüdürü.n arasında 

genellikle kısa nüren bir değerlendirmeden sonra kesin 

kararlar verilir. :Bu aşamada gere.icen zamanı .tahmin ett}1ek, 

görüşmel~r için gereken zamanı tahmin etmekten çok daha 

karmaşık bir iştir. Öte yandan, bu kısa su.renin maliyeti

nin işe alınan işçi sayısına bölümüyle ortaya çıKacak ma-

liyet, şimdiye dek belirlenen maliyetlerin yanında ihmal 
,. . . 

edilebilecek bir düzeydedir. Bu durumda, başvuranlarla gö

rüşmeye ilL?kin maliyetler, üç ayrı kalemin toplamı ola._ 

rak, işe alınan işçi başına 375 + '575 + 675 = 1375 TL tu-

tarında olmaktadır. 

II-). işe Alınanlarla Görüşmeye İliı,iudn I"laliyetler: 

İşe alım gerçekleştiKten sonra, işe alınan işçiler, 

personel servisinde bir memurla teker te.ı{er görüşerek ~a-

yıt işlemlerini tamaınlarlar. Bundan önceKi bölümde yapıl-

dığı gibi, servis memurunun zamanının maliyeti hesaplana-

oilir. Ayrıca, işçilere işletmenin tanı tılması, rrıa,;;ullerin 
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öğretilmesi ve iş kazalarından korunma hak,,ınua ilk bil

giler, imalat Mildilril tarafından, yeni alınan işçiler bir

c:ıraya toplanarak verilmextedir. imalat l·ludurü.nU.n bu iş 

için harcadıt;ı zumanın parasal .ıcarşılıı:.:;ı cia bu başlık al

tında ele alınan nıaliye tl erin ikinci .Kalemi olmaktaciır. 

bu iki kalem ayrı ayrı hesaplanacaktır. 

a) ;..;ervis ;·:ıemuru:_ ;)ervis memurunun işletmeye aylık 

maliyeti 75 000 TL, yıllık maliyeti 900 000 TL'dır. Yılda 

250 giln çalışıldı(Sı varsayılırsa, servis rııemurunun günlü

ğU 3600 TL kadar t;utmaktadır. her g:.ın sekiz saat çalı;al

dıgına göre, servis memurunun bir saatinin işletmeye ma

liyeti 450 TL'dır. :bu durumda, dosyalarını hazırlal'ken, 

işe alınan her işçi için yalclaşık 15 daKika ayıran servis 

memurunun işe alınan işçi başına harcadıgı :2;amanın mali

yeti 112.5 TL olmaktadır. 

b) imalat Müdürü: imalat Nüdürü her toplu işçi alı

mından Bonra yeni alınan işçilere toplu halde işletmeyi 

tanıtıcı ön bilgileri. vermektedir. Lu işlem yalclaşık 2() 

dakika sürmektedir. Ayda işletmeye 250 000 TJ.J'na malolan 

İ mala t ı··1Ud Uriln ün bir saatinin maliyeti, yılda 2'0 gü.n ve 

günde 8 saat çalışıldıgı varsayılarak, 1500 Ti.ı olarak bu

lunabilir. Yılda ortalama olarak on kez işçi alımı yapıl

dıgına eöre' imalat l·iüd ürünün geçici işçilere işletmeyi 

tanıtmak için yılda 200 dakika ayırdıgı bulunabilir . .Bu 

durumda yılda toplam maliyet 5000 T~ olma.ıctaaır. lıer yıl 

ortalama olarak 200 iş çi alındıgına göre, İ mala t ı· .. ,üd ürü-
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nün zamanının her işe alınan işçi için maliyeti 25 '.:CL 

olarak bulunabilir. 

Gerek imalat HUdürünün ve gerek servis memurunun üc

retleri, işçiler için ayıcuıxları süreler ve benzeri de

ğerler, Fabrika r .. ıUdürü, imalat 1'-'liidürü, ::ı?erı:ıonel J.ıUdürü, 

Personel·:,;)efi ve servis memuru ile yapılan görüşmelerde 

alınan veriler degerlendirilerek lmlunmu;ı tur. Yıllı.i-~ top

lu işçi alım sayısı ve yılda ortalama alınan işçi sayısı 

ise geçmiŞ yılların degerleri incelenereK uelirlenmiştir. 

İşe alınarılarla görüşmeye ili:;ıkin maliyetler, bu bö

lümde incelenen iki ayrı elemanın toplamı olaraic, işe alı

nan işçi başına 1:57 t 5 2:'L olarak hesaplanabilir. 

II-4. Kırtasiye Maliyetleri: 

Dolaysız maliyatıerin son kalemi. olan kırtasiye ma

liyetleri, Tam Gıda'da, i:;ıe alınan her i:;ıçi için açılan 

bir dosya olmasından kaynaklanmaktadır. Bu dosyanın için

de kişiye ait özel bilgilerin bulundugu Dir ~arf, sigor

talı işe giriş bildireesi ve devam çizelgesini içeren bir 

sicil kartı bulunmaktadır. Açılan dosya için personel ı:ıer

visi taraf'ından 350 ~PL tutarında bir harcama yapılnıat\: tadır. 

II-5. Toplam Dolaysız ~aliyetler: 

Bölüm ll-l'den II-4'e Kadar dört ana başlık altında 

toplanan dolaysız maliyetler şu şekilde özetlenebilir: 
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!şçi Bulma Kurumuyla ilgili 

Başvuranlarla görüşmeye ilişkin 

İşe alınanlarla görüşmeye ilişkin 

l(ırtasiye 

50 TL 

1325 ~J.lL 

137,5 TL 

:550 TL 

Bu durumda toplam dolaysız maliyetler, işe alınan 

işçi başına 1862,5 TL tutarında olmaktadır. 



BÖLÜM III 

DüLAYLI MALİYETLERİN TAHMİN EDİLMESİ 

Dol~ysız maliyetierin ölçümü ile Karşılaştırıldıeın

da, dolaylı maliyetierin ölçürrıünü.rı çok zor oldugu ve ge

rekli verilerin derlenmesinin genellikle çok ayrıntılı 

analiz çalışmaları eereKtirdigi :Oölüm l'de vurgulanmıştı. 

1:-.. u bölümde geçici işçilerin dolaylı maliyetlerinin ölçül-

me si yerine, l)ölüm 1-2 'de yapılan sınıflarıdırmaya göre, 

geçici işçi çalıştırmanın, işletmenin temel sorunlarıyla 

olan ilişkileri inceleneceKtir. 

Tam Gıda'da geçici işçilerin hangi işlerde çalıştırı

lacağı belirlenmiştir. İşletmede en az zihinsel çaba, el 
' 

becerisi ve deneyim isteyen işlerde geçici işçiler çalış-

tırılmaktadır. Lu işlere örnek olaraK, arrıoalaj makinaları-

~;n beslenmesi, kutu yapılması, ~utulama ya da kutu kapama 

Sib~ ambalajlama işleri sayılabilir. Taşıma işleri de ee-

neL)..ikle geçici işçiler tarafından yapılmaı~..taciır. Ambalaj 
., 

makinalarının aiızaları ya da başka nedenlerle paketleri 
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bozuk çıkan ürünlerin paKetlerinaan çıKarılarak yeniden 

paketlanrnek üzere kazanlara deldurulması ya da kutulan

maları gibi işlerde de geçici işçilerden yararlanılmak

tadır.Ancak, örneğin kremalı bisküvi üretimi sırasında, 

kremalama öncesi ve s.onrası işlemler, normal durumlarda, 

geçici işçi çalıştırılması yeglenen işlemler oldukları 

halde, üretimde ortaya çıkabilecek çeşitli darbo~azlar 

nedeniyle buradaki işçiler deneyimli işçilerle degiştiri

lebilme~ctedirler. Geçici işçilerin işletme içinde neden 

olabilecekleri üretim, verimlilik ve kali-ı;e sorunları bu 

bölümde, rehber işçiliK maliyetlerinden sonra.ele alına

caktır. 

II!-1. Rehber İşçilik Maliyeti: 

Toplu işçi alımlarını izleyen günlerde, alınan i:;;çi 

sayısına bağlı olarak 1'am uıda •nın kadrolu işçile;rinin 

bir kısmı, bu işçilerin işe alıı:ştırılmaları ve izlenınele

riyle görevlendirilmektedirler. Geçici işçiler, sürekli 

olarak aynı yerde ve aynı işte çalıştırılrrıadı.Klarından, 

1):enclilerinden beklenenlerirı tarnamını Kısa sürede ö8rene

memelctedirler. YaKlaşık olarak onbeş gün süren uu alışma 

devresinde' eec;ici iççileri işe alış tırma.K.la görevlendi

rilen kadrolu işçiler normal düzeyde üretim yapamamakta

dırlar. 

Geçici işçileri i~e alıştırmaxla bÖrevlen~irilen iş

çilerin verimlilix.lerinde.rci bu düşüklüt:~Lin parcı.sal karşı-
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lı6ı, re h bor i:;çilil\: ınaliye tini olu:,; turı:ıaıc Lauır. .Ancak, 

bu verimlilik uUşüJ:;:lüğünün düzeyini belirlemeiı: de, para

sal karşılıt;ını bulmak ua uzun istatü->tiKsel analizleri 

ve uaha önce uzun veri biriktirme aşamalarını gerektir

mektedir. 

III-2.· işe Alışma Maliyeti: 

Bölüm l-2. 2'de yeni L}çilerin, yerlerini alllıKları 

i§Çilerin Üretim düzeyine ulaşmalarına Kaaar eeçen süre 

içinde uU~Uk verirolilikle çalışacakları, üretirnin düşece

ği,. ya da üre tirnin düşmemesi için eskisinuen tiaha c~ ok iş

gücü kullanılması c;ereKecegi vurgulanmıştı. GerçeKten de 

Tam Gıda'da toplu i~~i alımının ilk günlerinae, önceden 

bir tek işçinin yaptıgı işler için iki işçi görevlendi

rilmektedir. 

Geçici işçi çalıştırılmasının ~am Gıaa'nın üretim 

düzeyi Uzerine etkilerinin bir örnet;i :.ı:ıablo-1 'aen t:;örüle

bilir. Tablo-ı, K.rerilalarrıakta kullanılan biroiritıin aynı 

iki makinanın, toplu i:ıçi alımının hemen ertesi gününden 

başlayarak, iki hafta süreyle üretim miKtarlarını vermek

tedir. ~irinci maKinada deneyimli işçiler ~alışnınKta, bu

na karşılık ikinci makinada yeni işe alınmış işçiler üre

timi gerçekleştirmektedir. ı.ıakinalarua yapılan üretim iş

gücünün başarısının dışında, tn:'ıKinalara DiSkÜVi e;eli§inin 

standart ve hızı gibi dış faKtörlere ae baglı oldugundan, 

ham veriler yerine, her iki makinanın üre timinin günl ük 
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Tablo-ı. Kremalama maKinalarında iKi haftalık 
üretim. 

Uretim (koli) Pay (~o) 
Günler 

ı. J.ıak. 2. l·iak. Toplam ı. I'lak. 2.Hak. 

ı 776 313 1089 71 29 
2 819 300 1119 73 27 
3 904 608 1512 60 40 

4 870 487 1357 64 36 

5 1036 617 1653 . 63 37 
6 1160 856 2016 58 42 
7 1190 616 1806 66 34 
8 1180 736 1916 62 38 
9· 996 768 1764 56 44 

lO 1192 884 2076 57 43 
ll 1144 669 1813 63 )7 
12 1219 963 2182 56 44 
13 1039 884 1923 '4 46 

14 945 840 1785 53 47 

toplam üretim içindeki paylarınıh incelenmesi daha yarar-

lı olacaktır. Tab1o~l'de ayrı bir sütun halinde Gösterilen 

bu degerler, Şekil-l'de de görülebilir. 

İki haftalık süre içinde, bir gün bile, ikinci malci-

nadaki _üretimin birinci r,,;::u~inadaki üretimi aşaraarrıış olma..,. 

sı, geçici işçilerin en az iki hai·ta süreyle, düf;l.dc üretim 

düzeyinde çalıştıklarını göstermelc için yeterlidir. Arlcak 

Şeki1-l'den de kolayca görülebilecegi gibi, ikinci maki-

nanın üretim içindeki payı birinci makinanın payına yak-

laşmaktadır. Kı sa bir s üre sonra, üre tim in yakla:;ık olarak 
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~ekil -1. Kremalama makinalarının iki haftalık 

Uretim içindeki payları. 

~ ~ 
1irinci makinanın payı 
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~ '1 ~ 
İkinci makinanın payı 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 Günler 

yarısının ikinci makina tarafından Gerçekleştirilmesi, 

ikinci makinadaki üretimin, kimi günler, birinci makina-

daki üretim miktarını aşması beklenebilir. 

Burada verilen bir tek örnek bile, işe alışma sürQsi 

içindeki üretim dUşüı\.lügünün ne kadar önemli boyutlara 
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'var<:.bilecegini eös terrnek için ye ter li cörünrrıel<:tedi r. An

cak, blltün birimlerde, deneyimli ve geçici işçilerin bu 

örnekteki gibi karşılaştırılabilmeleri olanaksızdır. öte 

yandan, karşılaştırma olanağının bulundut;u kremalarrıa ma.:.. 

kinası için bile, üretim düşüklüğünün parasal karşılığını 

hesaplamak oldukça .zordur. 

Tam Gıda'da, geçici işçilerin işe alışmalarına kadar 

geçen süre içinde ortaya çıkan üretim dUşüklügü sorunu, 

iki farklı yöntemden birisi kullarıılarak çözülme!<:tedir: 

(a) Zapasitenin düşürülmesinin mümkün olmadıı.::;ı durum ya 

da bölümlerde işçi-sayısı ya da mesai süresi arttırılmak

tadır. örneğin, deneyimli on işçinin yapacae;ı toplama işi,

deneyimli sekiz işçinin yanına dört geçici işçi verilerek 

yaptırılmaktadır. (b) Yeterli sayıda deneyimli işçi bu

lunmadığı ya da kapasite düşüklüğünün sorun yaratmayaca

ğı durumlarda, rehber işçilerin nezaretinde geçici işçi

ler, sayıları arttırılınadan üretimi gerçekleştirmektedir

ler. Birinci durumda birim işçi verimliligi düşük düzeyde 

gerçekleşmekte, ikinci durumda ayrıca kapasitenin de ve

rimsiz kullanılması sonucu ortaya çıkrnal<:tadır. Bu sonuç..:. 

ların maliyetlerinin ·hesaplanrnasının güçlügü açıktır. 

III-3. Verimlilik Düşüklüğü Haliyeti: 

Bölüm I-2.3 1de, geçici işçi çalıştırılmasının, işlet

mede çalışanların verimliliği üzerine ne gibi olumsuz et

kileri olabileceği tartışılmıştı. Işçilerin sık sık deği-
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şiyor olması, işletme içinde iş kazalarının oranının art-

masına da yol açabilir. Yeni işe alınan Kişinin, yapacağı 

işi iyi bilmemesi nedeniyle sebep olabilecegi iş kazası 

ve işin yapımındaki hatalar ve benzer u urumların maliyeti 

arttırıcı, verimlili~i dUşürlicü etkisi vardır( 20 ). Tam 

Gıda' da da çok az olan iş l{azalarının, genelliKle, işe 

alışma devresinde ortaya çıktığı gözlenmeKtedir. imcak, 

bu iş kazalarının i'am Gıda'da önemli maliyet ya da sorun-

lara yol açtıgı söylenemez. 

l)eneyimsizlikten meydana gelen iş k:azalarının yanı-

sıra, iı;:çilerin üre tirnin d urmasına neuen olan ı<.ası tlı ctav-

ranışıarı da iş kazaları ile beraber sınıflandirılınakta-

dır. l3u tür davranı~~ıar ise, hem ortaya çıKarttıt:ları so-

nuçlar a•;_;ısından hem de işletmedeki hoşrıutsuzlu~un birer 

göstergesi olarak önemlictirler. Kimi duruularda U.retiınin 

bir kaç ~ün aksamasına yol açabilecek 1-;:adar önetnli tekniK 

sorunlara neden olan bu davranışlar, malünaların çeşitli 

yollarla sabote edilmeleri ya da biskiivi harnuruna yabancı 

madde karıştırılmasıyla örneklenebilir. işletmeye önemli 

zararlar veren bu davranı:şlar, işgörenle örgüt amaçları-

nın, ~r.ıam Gıda' da uyum içinde bul unmadıgının en belirgin 

göstereelerinden biridir. 

Tam Gıda 1 da işçilerin bir bölümü ile yapılc._xt .. conuşma-

( 20) :Per hat ~El~ A~.r~LAH, Personel Yöne tiırıi ve Beq eri 

1lişkiler, Reyo l3asımevi, lstanbul, (1975), s.l09. 



30 

larda, işçiler e;enelliKle morallerinin rıozuk olduc;unu saK-

lamaya bile gerek duymamışlardır. öte yandan, tm iççiler 

için iş ta tminini,n mümkün olan en alçak d ıizeyde bile ger

çekleşmemiş oldugu, işçilerin Kendilerine ve örgUtlerine 

yabancılaşmış oldukları kolayca sezilme.ıcted.ir. 0abuncuoglu 

bu yabancılaşmanın önemini vurgulamaktaaır( 2ı). Gerçekten 

de, üretimin sabote edilmesinin sıklıe;ı, :ram Gıda için, 

yabancılaşmanın çok önemli boyutlara ulaşmış bir sorun ol

duğunu göstermektedir. 

İ•'ıoral düzeyi ve iş tatmini son derece ciüı;;Uk olan iş

çiler, çok küçük nedenlerle bile kavga çıKarabilmektedir

ler. İşletmede kavga çıkaran işçilerin işlerine son veril-

mesi bile kavgaların önüne geçilmesine yetmerrıiştir. 1::-u 

kavgalar, işletme içinde varolan bir sosyal hu~ursuzlugun 

göstergesi oldukları gibi; bu huzursu~lugun artmasına da 

neden olmaktadırlar. Bu ortamda işçilerin yüksek bir verim-

lilikle çalışmaları beklenemez. Ancak ortamın verimliliK 

kaybı üzerine etKisi ve veiimlilik kaybının parasal karşı

lıgının ölçülmesi de hemen hemen olanaK::ıı~dır. 

İşgücünün, özelliKle d.Lı.şük moral ve iş tatmini nede-

niyle istikrarsızlık göstermesi, üretimin aKsamaması için, 

gerekenden daha çok işçinin istihdam edilmesini gere~tir-

me.ıctedir. Bu fazlalıgı zoruııl u hale getiren nedenler ara-

sında, geçici işçilerin, özelliKle sözleşme dönemi sonuna 

(21) :0eyyat SABUNCUOGLU, Endüstriyel lJavranışlar, 

B.İ.T.İ.A. İşletme FaK. Yayınları, Bursa,(l982),s.222. 



31 

doğru, iş aramak için sıK sık devamsızlık yapmaları da 

sayılabilir. Aslında iş tatmini ve moralin düşük.olınası

nın devamsızlıgı arttırdıgı da göster~lmiştir( 22 >. bu du

rumda, işgücü miktarının, devamsızlık neueniyle, beklen-

medik şekilde azalması durumunda bile üretimin aksamadan 

sürdürülebilmesi için, gereginden çok işçi alınırıaKtaO.ır. 

Bu duru·:nun maliyeti, ayrıntılı iş tanımlarının çıkarılma-

sı, iş degerlendirme çalışmalarının yapılması ve bu yolla 

gerekli işgücü miktarının sağlıklı bir şekilue hesaplan

masıyla ölçülebilir. Ancak Tam Gıda'da ne bu veriler, ne 

de üretimin standart zamanlarına ilişkin saglıklı bilgi-

ler olmaması nedeniyle, verimlilik düş üklüglin ün maliyeti-

nin güvenilir bir düzeyde tahmin edilebilmesi rnUnıkün de-

ğildir. 

III-4. Kal i te Düş üklügü .lVialiyeti: 

Geçici işçilerin çalıştırılması, üretirnin planlanan 

miktarda yapılamaması yanında, istenen Kalitenin sağlana-

mamasına da neden oldugu söylenebilir. ~am Gıaa'da, geçi-

ci işçiler, kaliteyi dogrudan etkileyecek hamurhane gibi 

bölümlerde çalıştırılmadıkları halde, ürün kalitesi, top-

lu işçi çıkartılmasından ve toplu alımlardan etkilenmek

tedir. İşletmede ıskarta oranının yükseKligi, özellikle 

(22) SLOUUN ve lv'ilSSHAUK, s.54-55, ve GA.H.IN ve 

UOOPER, s.61. 
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koliler halinde pazar1e:man poşetlenmiş ürunlerin kalite

leri söz konusu oldu6unda önem Kazanmaktadır. Tam Gıda, 

Eti Gıda 'ya e;öre-, poşet ürünlerin daha at;ırlıklı olaraK 

üretildiği bir tesistir. Gerçekte bu kuruluşların kutu 

bisküvi kapa8iteleri talebin üzerinde olduBu halde, po

şetlenmiş bisküvilerde genel bir üretim darbögaz.1: vardır. 

Ancak, ürünün poşetlenebilmesi için, starıaartlara çok ya

kın olması gerekmektedir. Standartıara yeterince uymayan 

ürünler ancak kutulanıp pazarlanabilmeKteuirler. Geçici 

işçilerin po9etlenebilecek ürünleri kutulamaya ya da po

şetlenemeyece.k ürünleri paketleme makinalarına gönderdik

leri gözlenmiştir. Bu davranışların nedenleri, deneyirn

sizlik, ilgisizlik, moral bozuKlugu ya aa benzer de~iş

Kenlerde aranabilir. 

Ambalajlama hataları olan ürünlerin yeninen degerlen

dirilmelerinde geçici işçilerden yararlanıldığı daha önce 

belirtilmişti. Geçici işçiler, ambalajları hatali bazı 

ürünlerin de kontroldan saglam ürünmüş gibi geçmesine göz 

yumabilmektedirler. Bu durum, firmanın piyasada prestij 

kaybetmesine yol açtıgı gibi, ürünlerin, peraKendecilerin 

eline ula9tıktan sonra teKrar geri aönrnesi sonucuna da ne

den olabilmektedir. Geri dönen ürünlerin Kabul edilmeleri 

ise, satış kaybına, gereksiz taşırrıa masraf'larına ve fatu

ralama sisteminde önemli işlem karmaşıklı.ıclarına yol açmak

tadır. Geçici işçilerin bu tür davranı;üarı bir artniyet 

ürünü olmasa da, i:;>çilerin morallerinin yüKseltilmesi ve 
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bireysel amaçlarının örgUt amaçlarına belirli ölç~lerde 

yaklaştırılması saglanmadan ortadan kaldırılabilecek bir 

sorun olarak görünmemeKtedir. 

Kolayca görUlebilecegi giui, bu maliyet kc-ıtec;orisi 

içindeki prestij kaybı ve işlem karmaşıklıgı gibi kalem-

lerin hesaplanması neredeyse olanaKsızdır·. Uelir kcıybının 

tahmin edilebilmesi ic;in ise çok ayrıntılı analiz yapılma-

sı, iadelerin ne kadarının Geçici işçilerden kaynaklc::~nan 

hataların sonucu oldugunun belirlenmesi ı.;erexir. 

III-5. Toplam Dolaylı Maliyetler: 
• 

Dolaylı maliyetler başlıı:;ı altında incelenen dört 

kategorinin de ölçUlınesinin zorlukları ortadadır. Bu ne-

denle, dolaylı maliyatıerin toplamının tahmin edilmesi 

için başka bir yöntem bulunması gereKmektedir. 

hall, vasıfsız işçilerin devri durumunda, toplam ma-

liyetlerin ancak yJzde 15 kadarının dolaysız maliyetler

den kaynaklandıgını g.ös termiş tir ( 23). bu duruınua, u olay

lı maliyetler, dolaysız maliyetierin yakla~ık altı katı 

kadar olmaktauır. öte yandan, l.i.all 1 in çalı:,;nııasında, bura-

da özellikle vurgulanan,verimlilik dUşU.kl~gü ve kalite 

dUşüKlüğU başlıkları aıtında incelenen maliyetler Gözönü-

ne alınmamışlardır. Ancak, Tam Gıda'da yapılan eözlemler, 

bu iki maliyet 1ca tegorisinin, en az diger iki ö.olaylı ma-

(23) HALL, s.50-5l. 
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liyet kategorisi kadar önemli oldu~u izlenimini vermekte-

dir. Bu durumda, Hall'in bulduğu oran, Tam Gıda için an-

cak bir alt sınır olarak Kabul edilebilir. ~onuç olarak, 

bu çalışmada, dalaylı maliyetlerin, dolaysız maliyetierin 

en az altı katı oldugu kabul edilmiştir. hall'in ihmal 

ettiği iki maliyet kategorisinin de digerleri kadar önem-

li oldugu varsayılırsa, dalaylı maliyetlerin, bu alt sı

nırın iki katına kadar ~ıkması beklenebilir. Bu durumda, 

dalaylı maliyetler, dolaysız maliyetierin oniki katına 

kadar çıkabilirler demeKtir. Bu neaenlerle, işglicli devir 

oranlarının hesaplanma~ından sonra, dalaylı maliyetierin 
. 

dolaysız maliyetierin altı ile oniki katı arasında olduğu 

varsayılarak hesaplamaya gidilecektir. 



BÖLÜM IV 

İŞGUCU DEVRİNİN FAYDALARI 

Bun~an önceki bölümlerde işgücü devrinin işletmeye 

ne gioi maliyetleri olduğu tartışılmı;_;;tı. Bu bölümde ise 

işgücü devrinin faydaları ele alınacaktır. 

Tam Gıda'da kullanılan teknolojinin bir sonucu ola-

rak bazı işler sıkıcı, monoton ve çekici olmayan işler

dir. Genellikle hemen hemen hiç zihinsel: çaba gereKtir-

meyen ve sürekli olarak tekrarlanan bir dizi iş elemanın-

dan meydana gelen bu işler, personel yöneticilerine önem-

li sorunlar dogururlar. Gerçekten de iş tatminsizliginin 

başlıca nedenlerinden birinin iş.l.erin rutin ve monoton 

karakteri oldugu, çeşitli araştırmacılar tarafından or

taya konmuştur( 2 4). Aşırı işbölümü sonucunda verimlilik 

(24) Toker DB.H.BLİ, Organizasyonlarda lJavranış, Ar 

Yayın Dağıtım, İstanbul,(l98l),s.284 ve bABU~CUO~LU, 

s.75. 



36 

bir çok hallerde düşmeKte, işçi devri ve işe devamsızlık 

halleri artmaktadır( 2 5). l3u gibi sorunların önüne geçmek 

için iş zenginleştirrne ya da benzeri çabalarla işi daha 

çekici hale getirmek gerekir. Oysa Tam Gıda'da uygulanan 

üretim yöntemi ve kullanılan teknoloji gözönüne alınırsa, 

böyle bir çözüm geli~tirmenin çok zor oldugu görülebilir. 

Bu nedenle bu tür işlerde geçici işçi çalıştırılması, bu 

problem için geçerli bir çözüm olaraK dLi.şünülebilir. 

fam Gıda 'nın ürünlerine olan talep, zaman içinde 

önemli boyutlar kazanabilen dalgalanmalar yapmaktadır. :Bu 

talep dalgalanmaları Ü> tikrarsız ekonomiK yapının, ülke 

genelinde ve işletme özelinde uygulanan ihracat politika-

larının istikrarsızlıe::;ının ya da ürünlerin bir Kısmının 

belirli mevsimlerde tercih edilmesinin sonucu olabilir. 

Endüstride bu tür talep dalgalanmaları, ya kapasitenin 

talebe uydurulmasıyla, ya da belirli.uönemlerdeki tüKetim 

fazlasının stoklanıp talebin yuKsak olaugu uönemlerde 

pazarlanmasıyla Karşılanman.taaır. Tam Gıda 1 nın ürünleri-

nin uzun süre stoklanabilir ürünler olmarnası nedeniyle 

talep dalgalanmalarına uyum saglayabilrneK için tek uygun 

yol, kapasitenin gereK duyulauğunda degiştirilebilrnesidir. 

Geçici işçi çalış tırılınası, işletmeye bu olarıagı veri:::·. 

Geçici işçiler başlangıçta üçer aylık sözleşrrıelerle 

işe alınmakteidırlar. Ancak bu süre içinae perJornıansıyla 

(25) DERELl, s.284, 
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dikkati çeken işçilerin sözleşmeleri üç aylık bir dönem 

için uza:tılmaKta, işletmenin işine yarayabilecel<: bece-

rikli ve çalışkan işçiler kadrolu işçi yapılabilmekteair. 

Geçici işçi çalıqtırılrrıası, bu tür nitelikli personelin 

bulunması olasılığını da arttırmaktadır. 

Geçici işçi çalıştırınanın buraya kaaar sayılan ıay

daları yanında en önemli bir diger faydası da, geçici iş

çilerin işletmeye rnaliye~lerinin kadrolu işçilerinkinden 

daha dUşük olmasıdır. ;_rablo-2 1 de Tam ü-ıda'nın Geçici ve 

n:adrolu işçilerinin aylık maliyetleri görülmektedir • .Buna 

göre kadrol~ bir işçinin işletmeye aylık maliyeti, ~eçici . 
işçininKinden beşbin lira .Kaaar daha fazladır •. ri..adrolu 

işçilerin kıdem tazminatları ve benzeri yüKleri ue ~özönü-

ne alınırsa, ~am Gıda'nın, geçici işçi çalı~tırmaxla, iş-

gUcU maliyetlerinden önemli miktarda tasarruf yap~ıgı or-

taya çıkar. 

Tablo-2. Kadrolu ve ge~ici işçilerin maliyetleri. 

Kadrolu Geçici 
...... 

:BrUt ücret ( ~'L/ay) 24.525 24.525 
İkramiye (TL/yıl) 49.050 -
Yakacak parası (TL/yıl) 5.000 -
Blbise ve Ayakkabı (TL/yıl) 1o.ooo -
çocuk parası (TL/ay) 50 50 

Yemek yardımı ( rr·Ljay) 3.'::)00 3.900 

Ulaşım (TL/ay) 2.550 2.550 

Toplam (TL/ay) 36.:562 31.025 
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Tam Gıda'da yapılan uygulamaya göre, ayrıca, vasıf

lı işçilere verilen'günlük 140 TL mesuliyet primi de f:.e

çici işçilere verilmemeKtedir. Bu kalem, ayda ortalama 

3750 TL civarınua bir farka neden olmaktadır. 

Bu faydaları gözönüne alındıgında, işgücü uevrinin, 

ne pahasına olur::m olsun dUşürülmesi ya da ortauan Kaldı

rılması gereken bir durum olmadığı sonucuna varılabilir. 

İşgücü devrinin maliyetlerinin bu faydalar ile karşılaştı

rılması, işletme yöneticilerine, kendi işletmelerinde ne 

ölçüde bir işgücü devrinin uygun sayılabilecec;i konusunda 

bir fikir verebilir. 



BÖLÜM V 

FAYDA-MALİYET KARŞILAŞTIRI~SI 

Genel olarak işgücU devrinin ve özel olara~ da Tam 

Gıaa'da geçici işçi çalıştırı1ması politiKasının maliyet

leri, birim işçi alımı temelinde, Bölüm II ve bölüm Ili' 

de tartışılrnı~ıtı. bölüm IV'de ise, geçici i9çi çalıştı..; 

rılmasının faydaları, aylık maliyet far.ıcı temelinde in

celenmişti. Bu bölümde, maliyetlerle.faydaların karşılaş

tırılabilmesi için, öncelikle iŞgücü aevri nesaplanacax, 

işgücü hareketliligini örgüt bünyesindeKi ortalama işgücü 

miktarına uayanuıran bu ortak kıstas aracılıglyla, daha 

sonra karşılaştırma yapılacaktır. 

V-1. İşgücü Devrinin Hesaplanması: 

İşgücü devir oranı en ~:;enel anlamıyla, belirli bir 

süre içinde işe girerı·.ya da çıkan işgücü miktarının firma 

içindeki toplam işgücü miktarına oranıdır. bu oran aylık, 

yıllık ya da bir kaç yıllık degerler nalinde hesaplanabi-
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lir. Ancak genellikle ou oran hesaplanırken, e;enişleme 

ya da kapasite dUşUrlilmesi nedeniyle hareKet eden işglicli 

dikkate alınmaz( 26 ). 

Bu çalışmada ~am Gıda bünyesinde, işletme politikası 

geregi istihdam edilen geçici işçilerden kaynaklanan iş-_ 

gücü devri incelendiginden, aşagıdlaki formtillerden yarar-

!anılacaktır: 

İDH :: 
Dönem içinde işe alınan. e:;eçici i:;c;i sayısı 

Toplam işçi sayısı 

Dönem içinde çıKartılan geçici işçi sayısı 
İDH = --~----------------------------·~------~ 

Toplam işçi sayısı 

İşçi devir hızı iDH'nın, yukarıdaki formUllerden hanei-

si kullanılarak hesaplanınası gerektigi konusunda genel bir 

kural yoktur. Yormlillerden birinin durumu daha iyi yansıt

ması durumunda, O formülün Kullanılması <laha doeru olabi-

lir. Ancak, dunern yeterince uzunsa, forrnıillerin yaKlaşık 

sonuçlar vermeleri beklenir. 

Tam Gıda·yeni sayılabilecek bir Kuruluş oldugu için, 

bu işletmede yapılan çulışmalarda temel zaman birimi ola

rak yıl'ın kullanılması saKıncalı olabilir. :Cu nedenle, 

işgüeli hareketliligi aylık olaraA incelenmi~tir. ~ablo-3' 

de, işletmede 198) yılındaki işgüeli yapısı hakkında genel 

bilgiler, Tablo 4'de ise, 1983 yılında her' ay işe alınan 

ve i.şten çıkarılan geçici işçi sayısı verilmiştir. 

(26) KAYA, s.8. 
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Tablo-3. Tam Gıda'da 1983 yılı işgUcli yapısı 
h kk d t ı b"l ·ı a ın a erne ı ,gı er. 

İşçi ::>ayısı G/K Aylar 
Toplam Kadrolu Geçici oranı 

Ocak 562 483 79 . 0,14 

·Şubat 529 500 29 o,o5 
t1art 531 500 31 o,o5 
Nisan 495 495 - -
!•layı s 488 488 - -
Haziran 480 480 - ~ 

Temmuz 475 475 - -
Ağustos 509 458 51 0110 
Eylül 515 449 66 o.ı2 

Ekim 553 442 lll 0,20 
Kasım 550 453 97 0,17 
Aralık 544 445 99 0,18 

Tablo~4. Tam Gıda'da 1983 yılında işe alınan 
ve işten çıkartılan işçilerin aylara 
göre dagılımı 

Aylar İşe Alınan Çıkarılan 

Ocak 5 7 
şubat 8 '38 

ı~ıart 29 29 
Nisan - 31 
Mayıs ı 8 

Haziran - 9 
Temmuz - 8 

Agustos 51 16 

Eylül 18 12 

Ekim 53 19 

Kasım 18 25 

Aralık 8 16 
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Tablo-5. İşletmede 1983 yılına ait i~gücü devir 
hızları 

Çıkarılan işçi Alınan işçi 

Aylar sayısına göre sayısına göre 
·~--

Ocak 0,012 o,oog 
Şubat 0,071 o,o15 
ıvıart 0,054 0,054 
Nisan o,o62 -
r~ıayıs o,o16 o,oo2 
Haziran 0,018 -
Temmuz o,o16 -
.A_ğustos 0,031 ot1oo 

Ey~ül 0,023 0,034 
I<; kim 0,034 0,102 
Kasım 0,045 0,032 
Aralık 0,029 u,_Ol4 

~oplam 0,041 0,362 

1983 Genel 0,418 0,387 

Tablo-5, işgücü devir hızı hesaplarının sonuçlarını 

içermektedir. 1983 yılı için aylık ve yıllık işgücü devri 

oranları, yukarıda verilen iki formülle ayrı ayri hesap-

lanmışlardır. Yıllık devir oranının bulunmasında, to1J1am 

işçi sayısı degeri olarak, yıllık ortalama i~çi sayısı 

520 Kullanılmıştır. 

V-2. İşgticU Devrinin Aylara Göre Maliyetleri: 

Bölüm II-5'te, işgücü devrinin toplam dolaysiz maliyetle-
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rinin, işe alım başına 18621 5 TL oldugu gösterilmişti. 

Bölüm III-5'te ise, işgücü devrinin dalaylı maliyetleri

nin, dolaysız maliyetlerin en az altı, en çok oniki katı 

olduğu savunulmuştu. :Buna göre, toplam işgücü devri ma

liyetleri, işe alım başına, 13 037,5 T~ ile 24 212,? TL 

arasında degişebilmektedir. (Hu degerler, sırasıyla, 

13 000 ve 24 000 TL olarak Kabul edileceklera.ir.) Tablo-6' 

nın ilk sütunu, 13 000 TL'nın işe alınan işçi sayısına gö

re hesaplanan işgücil devri oranıyla çarpılmasıyla elde 

edilen, aylık, en u.Uşü.k, işgücü devri toplam maliyet ora

nını vermektedir. İşe alınan işçi sayısına göre hesapla

nan devir oranının kullanılmasının sebebi, meıliyetlerin 

işe alım temelinde tahmin edilmiş olmasıdır. Tablo-6 1 nın 

ikinci siitunu, maliyetierin alabilecegi en yiliG->ek de~er

lerden oluşmaktadır. 

V-~. İşgücü Devrinin Faydalarının Aylara Göre 

Dagılımı: 

Kadrolu işçilerin i;;;letmeye aylık nıali,ietlerinin, Uc

retler açısından baKıldı~ında 5 000 TL kaa.ar daha fazla 

oldugu, ayrıca mesuliyet primi nedeniyle de ayda ortalama 

3 750 TL kadar bir fark daha ortaya çıktıgı ~ölüm IV'de 

gösterilmişti. Bu durumda, işgücü devrinin ölçillebilir 

faydalarının toplamı, çalıştırılan geçici işçi başına, ay

da 8750 TL olmaktadır. Bu deger, birim uygunluc;unun sağla

nabilmesi için, her ay işletmedeki geçici işçilerin toplam 
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Tablo-6. İşgücü devrinin 1983 yılı verilerine 

göre maliyet ve faydaları. 

r~ialiye tl er 
Aylar Faydalar 

h'n az h 'n çok 

Ocak ' 117 216 1230 
Şubat 195 360 480 
Mart 702 1296 ?ll 
Nisan - - -
ıvıayıs 26 48 -
Eaziran - - -
Temmuz - - -
Agustos 1300 2400 877 
Eylül 442 816 1121 
~kim 1326 2448 1756 
Kasım 416 768 1543 
Aralık 182 336 1?92 

.. 

Toplam 4706 8688 ::1110 

işçiler içindeki oranlarıyla çarpılac<iktır . .böylece iç çi 

başına, işgüeli devrinin aylık faydası bulunmuş olacaktır. 

Bu değerler, Tablo-6'da üçüncü sütunda gôt:>terilmiştir. 

İşgücü devrinin, if;gJcünu.n ni teligini yükseltecek be-

cerikli işçileri bulma olasılı~ını arttırması ya da sıkı-

cı işlerin neden olacagı verim dü.şüklüeü sorunlarının or-

taya çıkmasına meydan vermemesi gibi faydalarının ölçümü-

nün ne kadar zor oldueu açıktır. Bu çalışmada, bu faydala-

rın ihmal edilebilir bir u.üzeyae i:caldıgı varsayılmaktaciır. 



45 

V-4. İşgücü Iıevrinin ı·,ıaliyetlerinin :eaydaları ile 

Karşılaştırılması: 

Bu bölümde, buraya Kauar, işgücü devrinin toplam ma

liyet oranları ile öl<;;ülebilir faydalarının işçi başına 

oranları hesaplanmıştır. Tablo-6 1 dan Kolayca görülebile

ce~i gibi, ölçülemeyen faydalar hiç hesaoa katılmadıgı 

halde, Tam Gıda için 1983 yılında, işgücü devrinin fayda

ları, maliyetlerinin en Kötümser tahmininaen bile daha 

fazladır. Tablo-6•uaki toplam degerıerin, yıl içindeki or

talama iş<;i sayısı 520 ile çarpılması, tahmin edilen top

lam maliyet ve faydaların Dulunması için yeterlidir. Bu 

durumda, maliyetler en az 24 470 000 TL, en <;;ok 4 520 000 

TL, faydaların toplamı ise 4 740 000 TL civarındadır. 

Ancak, Tablo-3 ve Tablo-4'den de gör~lebilecegi gi-

bi, Tam Gıda'da, alınan, çıKartılan ve ·toplam eeçici iş-

çi sayıları, birbirini izleyen aylarda dengelenmiş degil

dir. Bu durum, Eti Gıda ile Tam Gıda arasında, gereK du

yulduğunda yapılan işçi transferinin bir sonucudur. Eu ne

denle, varılan sonucun, bir işçi için maliyet ve·faydala

rın hesaplanmasıyla saglanması yararlı görünmeKtedir. bir 

tek işçinin işe alınmasının toplam maliyetlerinin en az 

13.000, en çok 24 000 T1 civarında oldubu bulunmuştu. :bir 

geçici işçi, üç ay süreyle her ay 87~0 TL fayaa sa~layaca

ğına göre, toplam 26.250 T1'lık bir tasarrufa neci.en olacak

tır. Bu değer de, Tam Gıda için, t,e<;ici iş<;;i çalıştırılma

sının faydalarının maliyetlerinden büyük oldugunu göster

mektedir. 



BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, genel olarak işgdcU devri~in ve özel 

olarak da Tam Gıda'da bazı işlerin geçici işçi Kadrosunda-

ki işgören tarafından yürütülmesinin fayda ve rııdliyotleri 

incelenmiştir. Tam Gıda'da işgücü devri, bu çalı~maua il~ 

gilenilen sınırları i';inae bile, planlanmış, izlenen ve 

denetlenen bir çabanın ürünü olmaktan _çok, kendiliginden 

ortaya çıkan bir sonuç görünümündedir. Tam Gıda yönetici

lerinin işletmedeki işgücü devrinin fayda ve maliyetleri 

hakkında kabaca da olsa bir bilgileri yoktur. 

Gerek işletmenin ralcipleriyle rekabet gücünü, gereK

se ülke ekonomisini etkileyebilecek bir faktör olan( 27) 

işgücü devri, iyi yönetilmezse, işgücü verimliliginin is-

tenerl; düzeye çıkartılmasını engelleyebilir. AncaK, işgücü 

devrinin yalnızca olumsuz etkileri oldugu ve mutlaka or-

tadan kaldırılması gereKtigi söylenemez. Gellerman, iŞgücü 

(27) hALL, s.43. 
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devrine ilişkin pro bl emin, on u ortadan 1ı::aluırınak cı.ec;il, 

yönetebilmelı:: olduğunu vurgulamıştır( 2S) .. Fox, i;,;giicü aev·

rinin belli bir düzeyin Ustüne doğru itilmesi gereKtiğini 

savunmaktadır< 29 ). Kaya, devir oranının, kritik ctlizeyin 

altında kalmak koşuluyla, verimlilik ve Kaliteyi olumsuz 

yönde etkileıneyecegini ortaya koymuş tur ( 50 ). :t'ox 1 un • belli 

bir düzey', Kaya •nın ise 1 kritiK d üzey' diye adlandırdı.gı, 

işgücü devrinin maliyetlerinin taydalarına eç it oldugu dü-

zeyin üstünde işgücü devrinin, genellikle olumsuz etkile

rinin agır bastıgı söylenebilir. İşgücü aevrinin 'yöneti-

lebilmesi' için, bu düzeyin, diğer bir deyişle, işgücü 

devri düzeyi ile fayda ve maliyet'lerinin iliçkilerinin bi-

lin me si gerekir. Oysa işe; ücü devrinin, ürii.n lin Kal i te sin-

den iş kazalarının sıklıgına kadar, i:;ıletme içindeki pek 

çok degişkenle dolaysız ilişkileri vardır ve işgücil dev-

rinin maliyetlerinin hesaplanabilmesi için, örnegin, iş 

kazalarının sıklıklarının, nedenlerinin ve maliyetlerinin 

bilinmesi gerekir. Açıktır ki, örgütlerde bu Kadar yaygın 

ve ayrıntılı veri kayıtlarının tutulup saklanmasının ma

liyeti de çok yüksektir ve bu nedenle, işgücü devrinin ma

liyetlerinin tahmin edilmesi için gerekli veriler, genel

likle, gerek duyuldugu anda elde edilemez. İşgücü devri

nin yönetilebilmesi için gerekli bilı:;iler, ancaK projeler 

şeklinde ele alınıp sonuçlandırılan çalışmalar aracılıgı 

( 28 ) GELLE1Uı1AN , s • 50. 

(29) FOX, s.ll. 

(30) KAYA, s.?. 
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ile türetilebilirler. 

İşgücü devrinin maliyetleri konusunda çok sayıda ay

rıntılı çalışma yapılmıştır. İşgücü devrinin iş tatmini, 

moral ya da devamsızlık gibi bazı işgören davranışı kav

ramları ile dolaysız ve verimiilikle dalaylı ilişkileri 

pek çok araştırmacının ilgisini c;ekmiştir. Yapılan çalış

malarda, genellikle, işgücü devri maliyetleri dalaylı ve 

dolaysız maliyetler olmak üzere iki sınıfa ayrılmış, dc1ha 

sonra araştırmanın özelliklerine ya da araştırmacının ba

kış açısına göre .alt sınıflar tanımlanmıştır. 

Dolay.sız maliyetler, yeterli veri oulundugu zaman he

saplanması nispeten kolay olan somut maliyetlerdir. Dalay

lı maliyetlerse hangi yöntemlerle, hangi verilerin, nasıl 

işlenmesiyle hesaplanacagı konusunda genel kabul görmüş 

Kuralların olmadıgı maliyetlerdir. 

İşgücü devrinin faydaları, maliyetleri Kadar ayrıntı

lı çalışmalara konu olmamıştır. bu çalışmaua, işgücü dev

rinin faydaları sınıflandırılmamış, ücrete yansıyanların 

dışındaki faydalar ihmal edilmiştir. 

çalışmanın sonunda, Tam Gıda'da ilgilenilen işgücü 

devrinin faydalarının maliyetlerinin en Kötü.ml:)er tahminin

den bile fazla olduc:;u göriilrnüştür. Ancak, Tam Gıda perso

nel yönetiminin bu sonucu planlı bir çaba ile ortaya çı

kardığı söylenemez. öte yandan, hesaplanan faydalar, ma

liyetlerin Kötümser tahminine oldukça yakındır. Bu durum

da, kısa bir siire içinde ortaya çıkacak çeı;itli gelişme-
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lerin sonucu olarak, maliyatıerin faydaları a~ma~ı bekle

nebilir. böyle bir olasılıga karşı saglıklı karar alına-

bilmesi için e;ere1üi verilerin derlenmesine başlanrnalıciır. 

Böylece gelece1ctei.ci Kara!.·ları,·ı daha duyarlı olması sagla-

na bilir. 

İşgücü devrinin fayda ve maliyetlerinin tıesaplanr:ıa;n 

ya da kabul edilebilir bir yaKınlıkla tahmin edilebilmesi 

için gere.t\:l.i bii tün verilerin derlenip saKlanması eıwnomik 

olmasa da, 'l'am Gıda 1 d.a, birçok f'ar.lüı ku.llanım alanına sa-

hip temel bazı verilerin eKsiKligi, bu yare;ıyla açıklana-

maz. Gerç~kte işgücü devrinin yönetimi için ge~ekli veri-,. 
lerin çoğu, dogrudan personel yönetimiyle ilgili veriler-

dir. Kuruluşta yapılacak bir iş de~:;erleme çalıçınası sonu-

cunda elde edilebileceK iş tanımları ve ucret-prim sistem-

lerine ilir:,;kin veriler, işgücü yönetiminin bütıin alanla-

rında oldw_su gibi işgücü devrinin yöne-ı:;imınue de önemli 

katkılar sağlayabilir. üretim siirecine iliçKin, standart 

zamanlar, kapasite bil~ileri ve üretim istatistikleri gi

bi temel bilgiler yanında, ıskarta miktarını, nedenlerini 

ve maliyetlerini içeren ısKarta istatistiKleri ve üretim 

kaybı, onarım maliyetleri gibi verileri de içeren kaza 

istatistikleri de .iş~iicü devrinin yöne-ı:;iminde yararlı ola-

bilecek bilgilerdir. 
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