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İşİşletmenin tanletmenin tanııttıımmıı

•• İİdaredare
–– 300 300 ççalalışışanan
–– FarklFarklıı ççalalışışma durumlarma durumlarıında nda ççalalışışanan

•• İİdari departmanlardari departmanlar
•• Operasyonel departmanlarOperasyonel departmanlar

–– Sosyal servislerSosyal servisler
–– İşİş servisleriservisleri
–– Evde yardEvde yardıım servislerim servisleri
–– vsvs..
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Talebin kTalebin köökenikeni: : ÖÖDD
•• Risk analizi yapma zorunluluRisk analizi yapma zorunluluğğu u 
FAKATFAKAT ::
•• İİdari servislerde dari servislerde ““riskrisk”” kavramkavramıına nasna nasııl yaklal yaklaşışılmallmalıı??
•• SaSağğllıık ik iççin in öönemli olan risk kavramnemli olan risk kavramıına na ççok fazla ok fazla 

odaklanmodaklanmışış ““gelenekselgeleneksel”” yyööntemlerin uygun olmamasntemlerin uygun olmamasıı
•• Hizmet sektHizmet sektöörrüünnüün riskleri = sadece psikososyal n riskleri = sadece psikososyal 

riskler?riskler?
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İİlk denemelk deneme : : Psikososyal risklerin analiziPsikososyal risklerin analizi

•• ÇÇok ikna edici olmayan anket ile analizok ikna edici olmayan anket ile analiz
–– Stresin varlStresin varlığıığı saptansaptanııyor fakatyor fakat ::

•• Net olmayan nedensel faktNet olmayan nedensel faktöörlerrler
•• ÇöÇözzüüm pistlerininm pistlerinin yokluyokluğğu u 

–– ÇÇalalışışanlaranlarıın memnuniyetsizlin memnuniyetsizliğğii::
•• ÇÇok ok indirgemeciindirgemeci: : yalnyalnıız temel psikososyal faktz temel psikososyal faktöörler rler 

ele alele alıınnııyor, veya diyor, veya diğğer ier işş organizasyonuna iliorganizasyonuna ilişşkin kin 
sorunlar, ortam...sorunlar, ortam...

•• ÇÇokok ""kapalkapalıı ": ": kendini ifade etme olanakendini ifade etme olanağığı olmayan olmayan 
ççok sayok sayııda seda seççenek enek 

•• ÇÇok ok tteorikeorik : : genel sorular, standart, genel sorular, standart, alanalanıın somut n somut 
sorunlarsorunlarıınnıı ele almayan ele almayan 

–– Rapor temelinde Rapor temelinde iyileiyileşştirmetirme olasolasııllığıığı yok yok 
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2. deneme2. deneme

•• SEPP SEPP ile bir yile bir yööntem bulmak ntem bulmak üüzere izere işşbirlibirliğğii ::
–– Ya Ya ""alanaalana"" orioriaantente
–– ÇÇalalışışanlar ile anlar ile tarttartışışmaya maya dayandayanııyoryor
–– SSoomut mut çöçözzüümler mler ççııkarmaykarmayıı sasağğlayan layan 
–– İİyilik halini yilik halini etkileyen faktetkileyen faktöörleri ortaya rleri ortaya ççııkaran karan 

ve sadece psikososyal faktve sadece psikososyal faktöörler derler değğil il 

SOSOBANEBANE stratejisinin stratejisinin öönerilmesinerilmesi
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AraAraççlarlarıın tann tanııttıımmıı
•• YYöönetime, netime, İİK ve K ve ÖÖD naD na

–– Hemen kabulHemen kabul
•• PK ne PK ne 

–– GiriGirişşimden memnunluk imden memnunluk 
–– Stres Stres ççalalışışmasmasıından ndan öönce stratejinin nce stratejinin öönerilememinerilememişş

olmasolmasıı şşanssanssıızlzlıık k 
–– Psikososyal risklere yPsikososyal risklere yöönelik anketin nelik anketin 

babaşşararııssıızlzlığıığından sonra ndan sonra ççalalışışanlaranlarıın n 
motivasyonunun dmotivasyonunun düüşşmesinden korkulmasmesinden korkulmasıı

•• ÇÇalalışışanlaraanlara
–– YYöönetim tarafnetim tarafıından, yndan, yııllllıık toplantk toplantıı ssıırasrasıında nda 
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ToplantToplantıı hazhazıırlrlığıığı

•• İİK iK işşbirlibirliğği ile i ile ÖÖD tarafD tarafıından indan işşletmenin farklletmenin farklıı
ççalalışışma durumlarma durumlarıınnıın tann tanıımlanmasmlanmasıı (toplam 8(toplam 8))

•• DDééparis toplantparis toplantıılarlarıınnıın n planlanmasplanlanmasıı: : 2007 y2007 yııllıı
boyunca ayda boyunca ayda 2 2 ççalalışışma durumu ma durumu 

•• SektSektööryelryel DDééparis paris KKıılavuzlarlavuzlarıı ççalalışışma ma 
durumlardurumlarıına gna gööre re 
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ÇÇalalışışma durumuma durumu
•• İİsimsim : : idari koordinasyonidari koordinasyon
•• AAktvitelerktviteler: : ev yardev yardıımcmcıılarlarıı servislerinin idari servislerinin idari 

koordinasyonu koordinasyonu 
•• İİçç : : izinlerin dizinlerin düüzenlenmesi, saatlerin ele alzenlenmesi, saatlerin ele alıınmasnmasıı, , 

vbvb....
•• DDışış : : ev tarifeleri, mev tarifeleri, müüşşteri bateri bağğlantlantıılarlarıı vbvb..

•• ServisinServisinYapYapııssıı
–– 1 1 servis servis şşefiefi
–– 10 10 ççalalışışanan (se(sekreterlerkreterler + + sosyal yardsosyal yardıım gm göörevlilerirevlileri))

•• YerlerinYerlerin OrganiOrganizasyonuzasyonu
–– 2 b2 büüro olan ro olan 1 1 mekanmekan + + sekreterya isekreterya iççin in 1 g1 giişşee
–– 4 b4 büüro olan ro olan 2 2 mekan sosyal yardmekan sosyal yardıım gm göörevlileri irevlileri iççin in 
–– Servis Servis şşefi iefi iççin 1 bin 1 büüro ro 
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DDüüzey zey 1 : D1 : Deeparisparis
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ToplantToplantıınnıın hazn hazıırlrlığıığı
•• SektSektööryel ryel DDééparis paris kkıılavuzlarlavuzlarıınnıın n seseççimi veimi ve hizmet hizmet 

sektsektöörrüüne uyarlanmasne uyarlanmasıı
•• ToplantToplantıı ssıırasrasıında sunulacak nda sunulacak 8 8 ggöörevin serevin seççimiimi
•• ÇÇalalışışanlar tarafanlar tarafıından toplantndan toplantııyaya katkatıılacaklarlacaklarıın n 

seseççilmesi ilmesi 
•• SeSeççilen kiilen kişşilere ilere davetiyedavetiye ggöönderilmesi nderilmesi 
•• İİlgili lgili serviseservise bilgi bilgi notunotu ggöönderilmesi nderilmesi 
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Hizmet sektHizmet sektöörrüü ççizelgesinin seizelgesinin seççimi imi 
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Bir baBir başşllıık k öörnerneğğii
2. İşin organizasyonu 

Tartışılacaklar 
İşin organizasyonu 

 Açık ve memnun edici 
 Alan ve zaman olarak memnun edici planlama  

Çalışma koşulları 
 Yer, aletler, materiyel, stoklar, öngörülemeyenler, dış 

talepler, zaman… 
 Kaliteli br iş yapmayı ve normal iş prosedürlerini uygulamayı 

sağlıyor 
 Daha yoğunlaşmayı gerektiren görevler için izolasyon 

mümkün  
İstasyonların desteklenmesi 

 Formlar, dosyalar, kağıtlar, mürekkep kartuşları… 
 Ne çok fazla ne çok az  tampon stoklar  

Komşu istasyonlardan bağımsızlık 
 Ne çok fazla  

Etkileşimler ve iletişim iş sırasında farklı isteasyonların 
çalışanları arasında kolay ve serbest  
İletişim olanakları 

 Ses, telefon, bilgisayar, … uygun ve hoş 
 Konuşmanın gizliliğini koruyor  

Bürolar manzaralı  
 Servisler birbirinden farklı değil  
 Müşteriler veya sık telefon görüşmesi yapan servislerin 

yoğunlaşma gerektren servislerden ayrı olması  

Kim somut ne yapabilir ne zaman? 
 

 
 

Daha ayrıntılı incelenmesi gereken yönler: 

☺ 
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ToplantToplantıınnıın n OrganiOrganizasyonuzasyonu
•• SSüürere : 2: 2 saatsaat
•• YerYer : : iişş istasyonlaristasyonlarıınnıın yakn yakıınnıında nda 
•• KatKatııllıımcmcıılarlar ::

–– 4 4 sosyal yardsosyal yardıım gm göörevlisi revlisi 
–– 1 se1 sekreterkreter
–– Servis Servis şşefiefi
–– Bilgisayar sorumlusu Bilgisayar sorumlusu 
–– PKPK
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Son BilanSon Bilanççoo
Çalışma durumu: idari koordinasyon 
1. Mekanlar ve çalışma alanları  ☺ 
2. İşin organizasyonu ☺ 
3. iş kazaları + elektrik riskleri ve yangın ☺ 
4. kişilerin ve malların güvenliği  ☺ 
5. Bilgisayar materyali ☺ 
6. Malzemeler  ☺ 
7. Çalişma pozisyonları  ☺ 
8. Güç gerektiren ve elle yapılan işler  ☺ 
9. Aydınlatma ☺ 
10. Gürültü Ve Ortam Isısı  ☺ 
11. Ortam havası hijyeni                                                                  ☺ 
12. Özerklik ve bireysel sorumluluklar                            ☺ 
13. İşin kapsamı                                                                         ☺ 
14. Zaman çatışmaları  ☺ 
15. İş ilişkileri                                                                       ☺ 
16. Psikososyal çevre  ☺ 
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Doldurulan TDoldurulan Tablablolarolar
2. İşin organizasyonu  
Kim somut olarak ne yapabilir ve ne zaman ? 
• Personel izinlerini çok geç aldığı için diğer çalışanların zamanında sorunlar 

yaşanıyor çünkü müşteri servisi sürekli idare edilmeli 
Ç : 2 günden fazla alınacak izinlerin çalışma çizelgesi ilan edilmeden önce yani 
önceki ayın 25 inden önce istenmesi (0€) 
 

• Bürolarda (ortak bürolar) müşteri randevularında gizliliğin korunamaması. Bazen 3 
müşterinin aynı anda aynı büroda 3 farklı kişiyle görüşülmesi olabiliyor 
Ç : Büroların müsaitliğine göre müşterilerin dönüşümlü görüşmesinin ayarlanması 
(0€) 
 

• Servisin içinde çok az toplantı. Toplantılar şefler arasında yapılıyor ama 
bilgilendirme olmuyor 
Ç : en az 3-4 ayda bir yapılmalı   
Gündem öngörülmeli; tutanak tutulmalı; ekiplere tutanak aktarılmalı (€) 

 
 

Daha ayrıntılı incelenmesi gereken yönler:                                                                        
Müşteriler için mümkün olan dönüşümlü görüşmeler  

☺ 
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4. Kişilerin ve malların güvenliği  
Kim somut olarak ne yapabilir ve ne zaman ? 
 
• Hiç para olmamasına rağmen mekan aşırı korunuyor. Bu topluma çok büyük 

miktarda çalınacak para olduüğu izlenimi veriyor ve tamamen gereksiz olan 
saldırılara yol açabilir 
Ç: görünür güvenlik önlemlerini azaltmak : güvenlik kapıları, kapılarda şifreler vb 
(€€) 
 

• Hırsızlık ya da saldırı durumunda prosedür eksikliği  
• Saldırı durumunda psikolojik destek eksikliği  

Ç : Saldırı surumunda prosedür hazırlamak ve gerektiğinde psikolojik destek 
verilmesi (0) 

 

 
 

Daha ayrıntılı incelenecek yönler: 
o Saldırı durumunda prosedürler 
o Saldırı durumunda yapılacak psikolojik yardım tipi  ☺ 
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12. Özerklik ve bireysel sorumluluklar 
Kim somut olarak ne yapacak ne zaman ? 
• Birbiri ile uyuşmayan acil durumlar arasında seçme zorunluluğu   

 
• Yönetim tarafından düzenli kısa devre yapılması  
 
• Malzeme servislerinin operasyonel servislerin hizmetinde olmadığı duygusu. 

Sürekli bilgi isteme ihtiyacı duyulması. Cevap ve yardım almada zorluklar. 

Daha ayrıntılı inceleme gerektiren yönler : 
- Hiyerarşik sırayı izlemek  
- Operasyonel ve idari servisler arasında ilişki   ☺
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İşİşletme iletme iççin son bilanin son bilanççoo

Çalışma durumları:  İd
ar

i 
ko

or
di

na
sy

on
 

Ta
rif

le
r 

m
uh

as
eb

e 

1. Les locaux et zones de travail    
2. L’organisation du travail    
3. les accidents de travail + risques électriques et incendie  ☺ ☺ 
4. La sécurité des biens et des personnes  ☺  
5. Le matériel informatique    
6. Les logiciels ☺ ☺  
7. Les positions de travail  ☺  
8. Les efforts et les manutentions ☺ ☺  
9. L’éclairage    
10. Le bruit et les ambiances thermiques    
11. L’hygiène atmosphérique                                                                  ☺  
12. L’autonomie et les responsabilités individuelles                              
13. Le contenu de travail                                                                          ☺  
14. Les contraintes de temps ☺ ☺ ☺ 
15. Les relations de travail                                                                        ☺  
16. L’environnement psychosocial    
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Son sentezSon sentez
Ne zaman? 

N° KİM? NE YAPIYOR? 
Mali. 
0,  € 
€€ 
€€€ 

Öng. 
tarih 

Ger. 
tarih 

1 Yönetim 
Arşivin belli bir zaman sonar diğer binalara desantralize 

edilmesini de öngören yeniden organize edilmesinin analizini 
yapmak  

 

  01 den 
03/2008 

 

2 Servis 
sorumlusu  

2 günden fazla olan izinlerin önceki ayın 25 inden önce alınması 
zorunluluğunu getirmek  0 hemen  

3 Yönetim Sosyal yardım elemanları için 4 cep telefonu almak  € 01/2008  

4 Servis 
sorumlusu 

Yılda en az 4 toplantı düzenlemek (trimestrde 1 idari ve sosyal 
servisler arasında». Gündemli, tutanaklı ve ekipleri 

bilgilendirerek . 
€ 2008 

 

5 Bakım Binaya girişteki merdivenin tamiri  
 €€ 01/2008  

6 Bakım Yokuşu azaltmak için girişe rampa yapma olanaklarının 
araştırlması   01/2008  

7 Bakım Kopuk olan prizlerin tamiri € 10/2007  

8 PK Binanın düzenlenmesi sırasında yangın çıkışlarını gözden 
geçirmek  € 12/2007  

9 Yönetim+ 
Bakım 

Görünür güvenlik önlemlerini azaltmak : güvenlik aralıkları, 
kapılardaki şifreler vb. 

 
€€ 04/2008 

 

27  …    
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DDééparisparis sonusonuççlarlarıı

• 27 çözüm ya da ek analiz önerisi 
• Sadece 6 çözüm PK tarafından çalışanların katılımı olmadan 

ortaya konabilirdi
• Psikososyal faktörler tartışılan genel faktörler içinde 

çalışanların iyilik hali açısından çok ön planda değildi 
• Psikososyal faktörlerden başka faktörler stres ve çalışma 

ortamını etkilemekteydi
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DDüüzeyzey 2 : 2 : GGöözlemzlem
Psikososyal faktPsikososyal faktöörler rler 

ToplantToplantıınnıın organizasyonun organizasyonu

• Déparis sonuçlarına göre çalışma durumuna uygulanabilir 
ve yararlı sonuçlar içinden ele alınacak konular seçilir

• 2 saatlik 4 ücretli ve kadrolular ile seçilen noktalara ilişkin 
toplantı

22 23

SonuSonuççlara lara öörnekrnek
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A) Özerklik ve bireysel sorumluluklar

• İnsiyatif ve özerklik 
– Planlama çok sınırlı hatta mümkün olmadığı için pek özerk 

olabilme imkanı yok. Buna karşın aslında öngörülebilen çok fazla 
iş yukarıdan acilen verilmektedir. Yapının tümü bu planlanmamış
süreçle başetmektedir.

– Daha önceden operasyonel işlere bağlı bir aciliyet olmakta fakat 
buna aslında öngörülebilen idari aciliyet hiçbir öncelik 
belirtilmeden eklenmektedir (serviste bir kutlamanın yönetimi ya 
da kendi işini yapmak ?)

Hiyerarşinin daha iyi planlaması konusunda istek
Görevlerde önceliklerin belirlenmesi 
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– İşbirliği yönünde verilen söze katılma olanağı fakat :
• Sözleşmeler nadiren önceden belirtilenlere uymakta (Süresiz 

sözleşmenin yerine yer değişikliği vb.)
• Personel servisinden bilgi almakta yaşanan büyük zorluklar, 

kendi başına kalma duygusu.

Personel servisinin operasyonel servislere karşı davranış ve 
niteliğini iyileştirmek. 
Departman sorumlularına deneme süresi ve işe alınanların 
sözleşme tiplerinin verilmesi. 
Yeterince önceden deneme süresinin bitişindeki değerlendirme 
zamanını belirlemek ve ilgili servis sorumlusuna bildirmek.
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Sorumluluklar
– Yönetimin hiyerarşik sıra konusunda sürekli kısa devre 

yapması
• Yönetim sorumlular tarafından alınan kararlar ile ters düşüyor. 

Departman sorumlularının zor duruma düşmeleri 
• Yönetim sahadaki bazı kişilerle görüşerek aldığı kararlar 

konusunda sorumluyu bilgilendirmiyor
• Yönetim sorumlunun söylemediği ya da haberi olmadığı

konularda onu referans göstererek bazı sözlerini 
gerekçelendiriyor

Doğrudan personelden bazıları ile alınan kararlar konusunda  
hiyerarşik sıraya uymaya özen göstermek ya da en azından 
departman sorumlularını haberdar etmek 

29 30

İşİşin kapsamin kapsamıı
• Rol çatışması

– Her servisin rolleri konusunda açık olunmaması Örn : istatistiklerin 
verilmesi gerekiyor fakat yeterince bilginiz yok ve kim yardım 
edebilir bilmiyorsunuz. 

– Görevlerde netlik yok. Birisi görevlendirilmiş fakat sonradan başka 
görevlerle bunalmış.
Görev Çok sayıda serviste olduğu gibi kişi başına görev değil 
görevin herbirinin tanımlarını yazın. Lijistik açıdan destek olarak 
bu tanımların çıkarılmasına servis sorumlusunu ortak edin
Her servisin sorumluluk ve rollerini tanımlayın 
Hiyerarşinin her bir üyesi için ortak sohbet yapılacak alanlar 
oluşturun ve orada yapılandırılmış ve resmi şekilde önemli 
bilgilerin paylaşılmasını sağlayın

31 32

İş çeşitliliği ve ilgi 
– Bazı servislerde: herşey iyi gittiğinde üzerinde durulmayan bir 

yapıda ağır bir yapılaşma nedeniyle motivasyon kaybı.
– İşletmede insan kaynakları yönetiminde karşıt tartışmalar. Bazı

kişiler iyi çalışıyor ve takdir edilmiyor, diğerleri iyi çalışmıyor fakat 
cezalandırılmıyor da. Bu motivasyon kaybı ve gevşekliğe neden 
oluyor.

İyi iş çıkartanlara sözel takdiri artırmak, iyi çalışmayanları
uyarmak
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Psikososyal Psikososyal ççevre evre 
•• İşİş

–– Tam mutlak iTam mutlak işş ggüüvencesi oldukvencesi oldukçça sorunlu. Ka sorunlu. Kööttüü
elemanlar da sonsuza kadar kalelemanlar da sonsuza kadar kalııccıı..

–– ÜÜcret dcret düüzgzgüün fakat hin fakat hiççbir bir şşeyin deeyin değğeri yok. eri yok. İİzin gzin güünleri nleri 
ve ve ççalalışışma saatleri ma saatleri öözele gzele gööre daha iyi fakat re daha iyi fakat üücret cret 
olarak uyumlu deolarak uyumlu değğil (yemek fiil (yemek fişşi, sigortalar....)i, sigortalar....)))

–– ÜÜcret eski olmakla bacret eski olmakla bağğlantlantııllıı, yetkinlikle de, yetkinlikle değğil. Bazil. Bazıı
şşefler diefler diğğerlerine gerlerine gööre daha az kazanre daha az kazanııyor.yor.

–– Diplomalar dDiplomalar düüzeyinde ezeyinde eşşitsizlik: bazitsizlik: bazıılarlarıı hakkhakkıınnıı alalııyor yor 
didiğğerleri almerleri almııyoryor..
İyi iş çıkartanlara sözel takdiri artırmak, iyi çalışmayanları
uyarmak
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Son bilanço

2009Alınan kararlar konusunda  
hiyerarşik sıraya uymaya özen 
göstermek ya da en azından 
departman sorumlularını haberdar 
etmek 

Genel yönetim

Q1/2009+her yeni işe girişteYeterince önceden deneme süresinin 
bitişindeki değerlendirme zamanını
belirlemek ve ilgili servis sorumlusuna 
bildirmek.

İK

Q1/2009+her yeni işe girişteDepartman sorumluluarına kişilerin 
sözleşme tiplerini ve deneme sürelerini 
bildiriyor

İK

2009Öncelik sırasına göre ekibinin ve 
sınıflarının hedeflerini belirliyor

Hiyerarşik sorumlu
Ne zamanNeKim



Q1/2009Hiyerarşinin her bir üyesi için ortak 
sohbet yapılacak alanlar oluşturun ve 
orada yapılandırılmış ve resmi şekilde 
önemli bilgilerin paylaşılmasını sağlayın

Genel yönetim

Q1/2009Her servisin rol ve sorumluluklarını
açıkca belirlemek 

Genel yönetim

Q3/2009Görev Çok sayıda serviste olduğu 
gibi kişi başına görev değil görevin 
herbirinin tanımlarını yazın. Lijistik 
açıdan destek olarak bu tanımların 
çıkarılmasına servis sorumlusunu 
ortak edin

İK+Departman 
sorumlusu

Ne zamanNeKim
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SonuSonuççlarlar
• 12 çözüm ya da ek analiz önerisi 
• Çalışanlar tarafından toplantının hazırlanması

– İş akışının bir örneği
– Unutulmaması gereken noktalara dair iş arkadaşlarının notları

• Çalışanların aktif katılımı
– Yapıcı tartışmalar ve somut örnekler 

• Kabul edilebilir artık risk eğer çözümler uygulamaya konursa: ileri 
analize gerek kalmaz

• İdarenin yavaşlığını düşünerek çözümlerin uygulanmama kuşkusu 
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YYööntemin kazandntemin kazandıırdrdııklarklarıı
• Katılımcı

– Kendini ifade etme fırsatı
– Değişimin aktörü olma fırsatı

• Hizmet sektöründe risk analizine olanak tanıması ve bir 
planın yapılabilmesi 
– İdari birimlerin risk yönetim sisteminde bir yeri vardır 
– İşte iyilik hali genel olarak ele alınmış sadece psikosoyal açı ile 

sınırlanmamış
Dolaysız ve dolaylı Psi.faktörler

• Korunma anlamında herkesin rol ve sorumlulukları yeniden 
dağıtılmış
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YYööntemin zorluklarntemin zorluklarıı

• Katılımcı dolayısıyla :
– Katılımcıların kişilikleri ve grup dinamiği 
– Çalışma durumunu katılımcıların iyi bilip bilmemesi 
– Koordinatörün yetkinliği 

• İş istasyonuna başvurma gerekliliği ve 2 saat boyunca 
katılımcıları hareket ettirme

• Yönetimin söz vermesi:
– Çözümlerin olası boyutunu düşünerek
– Lstratejinin tamamıyla uygulanması (4 düzey)

• 4 düzey arasındaki yönetimin dinamiği 


