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İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetim insanlık tarihi ile birlikte var olmuştur. Yönetim, değişik unsurların bir
araya gelmesiyle oluşan bir sistemdir. Bu unsurlar, örgüt (teşkilat, yapı), insan
kaynakları, araç-gereç, mali kaynak, yasal mevzuat, kamu politikaları ve hizmet
sunulan çevredir. Yönetim, örgütsel amaçların başarılması için örgütsel kaynakların
eşgüdümlenmiş kullanımını sağlamaya yönelik; planlama, örgütleme, personel
yönetimi ve denetleme sürecidir. Yönetimin doğal olarak en önemli unsuru insandır.
yönetsel ve örgütsel bütün faaliyetler insanlar tarafından gerçekleştirilir.

İnsanlar, yaptıkları görevlerin nitelikleri bakımından farklı gruplandırılmaya tabi
tutulabilirler. Örgütün, yönetici personeli, büro personeli, teknik personel, işçiler v.b.
Kamu kurumları olan resmi örgütlerde (teşkilatlarda) farklı farklı isimlendirmeler
olabilir. (Okul müdürü > eğitim yöneticisi vb.)
Yakın bir zamana kadar yönetimin en önemli unsuru olan insanın konumu,
personel yönetimi ile ifade edilirken, 1980’li yıllardan itibaren hızlı bir değişim
sürecine girmiştir. Personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi
yaklaşımına geçilmeye başlanmıştır.
Personeli (çalışanları), kontrol edilmesi ve yönetilmesi gereken edilgen ve
emeğin üreticisi varlık olarak gören anlayıştan; nitelikli, emeğin üreticisi, aktif, karar
süreçlerine ve tüm yönetim etkinliklerine katılması gereken insanlar olarak gören
anlayışa doğru yönelinilmiştir.
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İnsan kaynakları yönetimi, belirli bir yönetim anlayışına ve felsefesine dayanır.
İnsan kaynakları yönetimindeki gelişmeler, yönetim alanındaki dönüşümlerle
yakından ilişkilidir.
Yönetime ilişkin düşünce, yapı ve uygulamalar, uygarlıkların gelişme süreçleri
ve bu süreçlerde üretim faktörleri arasındaki ilişkilerden büyük ölçüde etkilenmiştir.
Tarım toplumu ile başlayan sanayi toplumu ile devam eden ve günümüzde bilgi
toplumu olarak bir sınıflandırma yapılacak olursa, yönetim anlayışında da
çalışanların niteliklerinin, statü ve rollerinde de bu sınıflandırma etkisinde
yapılanmalar olmuştur denilebilir.
Tarım toplumunda hakim üretim faktörü ve zenginliğin kaynağı topraktır.
Toprağı büyük ve verimli olanlar zengin olmuştur. Toplumda söz sahibi olmuşlar
siyasete de yön vermek suretiyle, kentlerin ve ülkelerin yönetiminde etkili hale
gelmişlerdir. Avrupa’daki aristokrasi bu dönemin ürünüdür.
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18. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan sanayi devrimi ile birlikte, ekonomik,
sosyal, siyasal ve kültürel alanda büyük değişimler yaşanmıştır. El sanatları, ev
atölyeleri biçimindeki küçük ve dağınık üretimler zaman içinde fabrika sistemine
dönüşmeye başlamıştır. Daha fazla üretim ve daha fazla kar güdüleri işletmelerin
sayılarını ve büyüklüklerini arttırmıştır. Üretimin tarımdan fabrikaya kaymasıyla,
zenginlik kaynağı, sermaye denilen para, tesis, makine vb. araç gerece geçmiştir.

Sanayi devrimi fabrikaların kurulması ve seri üretim yapılması aile
yapısından yerleşme düzenine, işçi işveren ilişkilerinden, devlet yapılarına
kadar değişikliklere sebep oldu. Geleneksel aile, çekirdek aileye, köylüler
sanayi işçisine dönüştü. Aristokratlar yerini sermaye sahibi burjuvaya bıraktı.
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Sanayi toplumu, iş merkezi olarak işletmeyi ve onun yönetimini öne çıkardığı
gibi kamu yönetiminde de bürokrasiyi ve bürokratları önemli bir güç merkezi haline
getirdi. Max Weber, Karl Marx, Frederick Taylor, Henry Fayol ve Woodrow Wilson
gibi düşünürler yönetime ilişkin teorilerini bu dönemlerde ortaya koydular. Çünkü bu
dönemde çalışanların, özel işletmelerde ve kurumlarda verimliliğini ve etkinliğini
arttırmaya yönelik önemli inceleme ve araştırmalar yapılmaya başlandı.

Sanayi işçisinin verimliliğini arttırmak için yapılan analiz ve yöntemler
konusunda çalışan Taylor, işçilere girdilerine, yani çalışma sürelerine göre
değil, çıktılarına yani verimliliklerine göre ücret ödenmesini önermiştir. Taylor’un
birçok araştırması ile ortaya yeni uygulamalar çıkmıştır.
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1920’li yılların sonlarından itibaren personel yönetimine ilişkin düşünce ve
uygulamalarda psikolojiden yararlanılmaya başlandı. Elton Mayo’nın yaptığı
araştırmalar, insan ihtiyaçlarına ilişkin analizler, kurumlarda çalışanların verimliliğini
arttırmak için onların psikolojik yönüne daha çok değer verilmesini ortaya çıkardı.
Mutlu çalışan, verimli çalışandır anlayışı gelişmeye başladı.
Üçüncü köklü değişim, bilgisayar teknolojisinin ve iletişim araçlarının hayatın
her alanına girmesiyle başladı. Bilgi üretimi, iletimi ve işlem kapasitesi arttı. Bilgi
gelişmenin, farklılığın, yeniliğin ve verimliliğin temel dinamiği haline geldi.
İşletmelerde bilgi ve onu üreten insan faktörü ön plana çıktı. Çalışma hayatında
insan merkezli bir yaklaşım ortaya koymak, insanı yetiştirmek, geliştirmek ve
bilgilerini iş hayatına uygulamasını sağlama yaklaşımı gelişti.
Bilgi toplumuna geçiş yalnızca daha fazla sayıda insanın çeşitli alanlarda bilgi
iş yapması değil, aynı zamanda bütün işlerin bilgi içeriğinin artmasını sağladı.
Dünyanın hemen her yerinde eğitimli iş gücünün sayısını arttırma çabası başladı.
Bu da insan unsurunun işletmelerin başarısında en önemli faktör olarak öne çıkardı.
Katılımcı yönetim anlayışının gelişmesini, çalışanların karar alma sürecinde iç
paydaş olarak muamele görmesini sağladı ve firmalar bu kaynağı daha çok
geliştirmeye koyuldular. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin
odağı özel sektör ile sınırlı kalmadı kamu sektörünü de etkiledi.
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Geleneksel Personel Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş odaklı

İnsan odaklı

İş bölümü

Takım çalışması

Statik

Dinamik

İnsan maliyet unsuru

İnsan önemli girdi

Kalıplar ve normlar

Misyon ve değerler

Klasik yönetim

Toplam Kalite Yönetimi

İşte çalışan insan

İşi yönlendiren insan

İç planlama

Stratejik planlama

Geleneksel ücret sistemi

Bireysel performansa dayalı ücret

Adama göre iş

İşe göre adam
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