
American Management Association’ın 
yaptığı bir araştırmaya göre, işten 
ayrılan bir elemanın şirkete olan 
maliyeti bir yıllık brüt ücretinin yüzde 
30’u ila yüzde 200’ü arasında değişiyor. 
Pozisyon yükseldikçe maliyet de artıyor. 
Düşünün, en iyileri bulmak, aranıza 
katmak için didinip durmuşsunuz, onları 
eğitmiş, pek çok yatırım yapmış, işi 
öğretmişsiniz, tam sıra onlardan en 
yüksek verimi almaya gelmişken rakip 
firmaya kaptırmışsınız. Olacak iş değil! 

Bu tehlikenin farkında olan şirketler 
en iyileri ellerinde tutmaya gayret 
gösteriyorlar. Ücretin yanı sıra 
kariyer imkanları sunmak, çalışanı 
sık sık takdir etmek, performansını 
ödüllendirmek, sosyal kulüpler, keyifli 
çalışma ortamlarıyla işi daha zevkli 
hale getirmek, esnek çalışma saatleri 
çalışanı şirkete bağlayan en önemli 
unsurlardan.

Yetenekli  elemanı 
elde tutmanın yolları Dr. Bülent Marancı

maranci@tpao.gov.tr
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En iyileri elde tutmak için birbirleriyle 
yarışan, bırakın üniversiteyi, daha 
liselerden (yakında ana okuluna kadar 
inecektir) yetenekleri kapmaya çalışan 
şirketler aynı hassasiyeti çalışanlarını elde 
tutmak için de gösteriyor.

En iyileri kendine çekmeye çalışan 
şirketler henüz üniversite yıllarından 
markaya bağlılığı sağlamak, gençlerin 
güvenini kazanmak ve en iyileri kendilerine 
çekebilmek için yarışmalar, şirket turları, 
özel staj programları düzenliyorlar.

Bir elemanı bulmak, eğitmek, işi öğretmek, 
sonra en verimli zamanında elden 
kaçırmak, bir de üstelik rakibe kaptırmak, 

hiç hoş olmaz değil mi? Bunun farkına 
varan şirketler çalışanlarını elde tutmak 
için onları şirkete bağlamak, mutlu bir 
şekilde çalışmalarını sağlamak için farklı 
uygulamalara imza atıyorlar. 

Çalışanlar sadece ücret, terfi vs ile tatmin 
olmuyor; kendilerine, ailelerine değer 
verilmesini, iş-özel yaşam dengesinin 
gözetilmesini, cazip yan haklar paketleri, 
eğitim ve kariyer imkanları verilmesini, 
takdir görmek istiyorlar. Çalışanlar fikirlerini 
özgürce paylaşabilecekleri esnek şirketleri 
tercih ediyorlar. İş ortamlarının, ofislerin 
çekici hale getirilmesi, kafetaryalar, spor 
merkezleri, masaj seansları, sosyal kulüpler 
çalışanları işe bağlıyor.

İşten ayrılan çalışan, bilgisini, o şirketin 
know-how’ını da beraberinde götürüyor. 
Ardından o kişinin yerine yeni adam almak 
için yapılan seçme yerleştirme süreçleri, 
yeni elemanın oryantasyonu, işi öğrenmesi, 
deneyim kazanması şirketler için hem 
maddi ham manevi bir kayıp. 

İyi yetişmiş bir elemanı kaybetmenin 
maliyeti şöyle sıralanıyor: 

◊ Tazminat ve yeni işe yerleştirme gibi 
maliyetler,

◊ Verimlilik kaybı ve/veya pozisyonun 
açık olması nedeniyle oluşan iş kaybı gibi 
verimlilik maliyetleri, 

◊ Telefon görüşmeleri, özgeçmiş 
incelemeleri, aday belirleme gibi çalışmalar 
için çalışan seçimi öncesi maliyetler,

◊ Mülakat maliyetleri, anlaşma, başlangıç 
tarihi belirleme ve işe başlamayla ilgili 
maliyetler,

◊ Oryantasyon programları, resmi eğitim 
programları gibi eğitim maliyetleri, 

◊ Acemilik hataları, işin yavaş ilerlemesi 
gibi işi öğrenme sırasındaki verimsizlik 
maliyetleri,

◊ Moral bozukluğu, diğer çalışanlara işyükü 
binmesinden kaynaklanan diğer maliyetler.

Bu maliyetlere tabii, iyi yetişmiş bir 
elemanın rakibe geçmesinin etkileri dahil 
değil.

Herkesin bir şirkette çalışmaya devam 
etmek istemesi, kalıcı olması için ihtiyacı 
olan motivasyon farklıdır. Kimisi için 
tatminkar bir ücret paketi, kimisi için esnek 
çalışma saatleri, vaat edilen yaratıcı bir 
çalışma ortamı veya gelişim fırsatları 
cezbedici faktörlerin başında gelir. Bunun 
yanısıra kendi yeteneklerinin farkında olan 
çalışanlar başarılarının fark edilmesini 
ve ödüllendirilmeyi isterler. Burada 
unutulmaması gereken en önemli nokta, 
uygulayacağımız yöntem ne olursa olsun 
yetenekli çalışanı elde tutmak için kişilere 
özel uygulamaların önem kazandığıdır. 
Bir ücret paketi veya gelişim planı dahi 
kişilerin motivasyonları doğrultusunda 
şekillendirilebildiğinde ayırt edici bir 
özelliğe dönüşür.

Ücret tek başına yetersiz
En iyileri elde tutmanın yolu sadece 
ücretten geçmiyor. Çalışana kariyer 
imkanları tanımak, onu takdir etmek, güzel 
bir çalışma ortamı sunmak, performansını 
ödüllendirmek çalışanın şirkete bağlılığı 
açısından çok önemli. Ödülden kastetilen 
illa da maddi bir şey değil. Örneğin 
teşekkür etmek, çalışma arkadaşlarının 
yanında çalışanı övmek, üst yöneticiyle bir 
akşam yemeğine çıkarmak, hiç beklemediği 
bir gün ona izin vermek, çalışanın 
motivasyonunu ve bağlılığını inanılmaz 
derecede artırıyor. Özellikle çalışanların 
çocukları için yapılan uygulamalar (geziler, 
kültür sanat aktiviteleri) yani çalışanın 
ailesine verilen değer paha biçilmez.
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Yurtdışında şirketler çalışanlarına şirket hissesi verip, uzun dönemli 
paketlerle onları şirkete bağlarken, Türkiye’de daha çok çalışanların 
yetkinliklerinin geliştirilmesini yönelik yatırımlar yapılıyor. Örneğin şirketler 
nitelikli elemanlarını kaybetmemek için ‘yetenek havuzları’ oluşturuyor, 
kişilere yönelik gelişim planları çiziyor, bu kişilere eğitimler veriyor. Böylece 
çalışanlar şirkete katıldıkları günden itibaren kişisel ve organizasyonel 
gelişimleri için gerekli olan eğitim ve gelişim programlarından 
yararlanıyorlar. Bu programlar yıllık performans yönetimi çerçevesinde 
kişilerin bireysel yetkinlikleri doğrultusunda belirleniyor. Gerektiğinde 
çeşitli projeler ve görev rotasyonlarıyla destekleniyor. 

Türkiye’de daha sık erzak paketleri, yakacak yardımı, giyim çekleri, tatil 
çekleri uygulamaları tercih edilirken, örneğin, Avusturya’da tenis kulubü 
üyeliğine katkı payı, golf kulubü üyeliğine katkı payı, anlaşmalı seyahat 
acentaları ile indirimli tatil olanakları, ücretsiz check-up ve sabahın erken 
saatlerinde başlayıp mesai başlamadan biten yoga, rahatlamayı sağlayan 
Uzakdoğu kökenli sağlık aktiviteleri tercih ediliyor. 

Teknoloji şirketlerinde çalışanı elde tutmak zor
İyi çalışanı elde tutmanın en zor olduğu sektörler, telekomünikasyon, 
bankacılık, bilişim, ilaç, inşaat, enerji gibi teknolojinin önem kazandığı 
sektörler. Elde tutulması en zor pozisyonlar ise pazarlama ve marka 
yönetimi pozisyonları, satış pozisyonları, teknik uzmanlar.

Bu makaleyi  Tevfik Fikret’in bir deyişi ile bitirmek istiyorum;

“Üşenme, erteleme, vazgeçme! 
Uğraş, didin düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır.
Durmak zamanı geçti çalışmak zamanıdır.”
Tevfik Fikret

Kaynak:  yenibiris.com.  
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