
1. 6. Ünitenin, 183. ve 184. Sayfas›ndaki, “S›ra Sizde Yan›t Anahtar›” afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir.
S›ra Sizde 1
S›n›flama yöntemi yüksek nitelikli, objektif de¤erleme gerektiren (iflin bir bütün olarak dikkate al›n›p karfl›laflt›r›lma-
s›n› gerektirdi¤inden de¤erlemeyi yapan kiflinin subjektif yarg›lar›, iflin unvan› ya da ücreti gibi psikolojik etkenler gö-
receli olarak yan›lmalara neden olaca¤› için) ve daha çok bedensel güçle yap›lan ifllerin (ifl türü fazlal›¤›, güçlük dere-
cesi ile ücret aras›nda ba¤lant› kurman›n zorlu¤u ve üst yönetimin iflçilere yükledi¤i yasal yükümlülükler nedeniyle)
de¤erlenmesine uygun de¤ildir. S›n›flama yöntemiyle daha çok büro ifllerinin ve her düzeydeki yönetsel ifllerin de-

¤erlenmesinde göreceli olarak daha baflar›l› sonuçlar elde edilmektedir. 

S›ra Sizde 2
Ana-kök ücretin nakden ve Türk Paras› ile ödenmesi gerekir. Buna göre, kök ücret personele mal verilerek öde-
nemez ve ayr›ca taraflar sözleflmede yabanc› parayla ödenmesi kararlaflt›rm›fl olsalar bile, ücretin ödeme tarihinde-
ki geçerli kur üzerinden Türk Paras› ile ödenmesi gerekir. Ayr›ca nakit olarak ödenmesi gereken ücret senet veya
k›ymetli evraklar aras›nda yer alan bono ve poliçeyle ödenemez. Buna karfl›l›k yine k›ymetli evraklardan çekle öde-
me yap›lmas› mümkündür. Çünkü çek bir ödeme arac› olarak kullan›ld›¤›ndan bunun paraya çevrilmesinde sorun ya-
flanmayaca¤› kabul edilir.

S›ra Sizde 3
Devletin ekonomiye müdahalelsi kendini bazen üretim faktörlerinin fiyatlar›n› düzenlemek fleklinde gösterir. Bu
amaçla devlet faiz oranlar›n› saptar, en az ücret düzeylerini belirler, kiralar› dondurur, belirli ürünlerin fiyatlar›n›n
düflmesini engeller. Bu müdahaleler flüphesiz serbest piyasa ekonomisinin mant›¤›yla çeliflir. Fakat genellikle ekono-
mik dengelerin sa¤lanmas› aç›s›ndan gerekli olmaktad›r. Örne¤in, faiz oranlar›n›n saptanmas› ve ucuz para politika-
s›n›n izlenmesiyle ekonominin dengesi tam çal›flmaya yak›n bir düzeyde tutulabilir. Faiz politikalar›yla iliflkili asgari
ücret politikas›, çeflitli iflkollar›nda asgari ücretlerin birbirine yaklaflmas›n› mümkün k›lar.

S›ra Sizde 4
‹lk olarak bu sistem sadece genifl/kapsaml› bir yetkinli¤e dayal› insan kaynaklar› program›n›n bir parças› olarak ku-
rulmal›d›r. Tek bafl›na ya da öncü bir giriflim olarak yetkinli¤e dayal› ücret sisteminin baflar› flans› düflük olacakt›r.
‹kincisi, böyle bir sistem yeni yetkinliklerin tam olarak anlafl›lmas›n› ve benimsenmesini sa¤layan yetkinliklere da-
yal› bir performans yönetimi sistemini izlemelidir. Son olarak da iflletmede kapsaml› bir yetkinli¤e dayal› yönetim
sisteminin yerleflmesine önem verildi¤ini göstermek için ilave bir vurgulamaya ihtiyaç duyuldu¤unda yetkinli¤e da-
yal› ücret sistemi düflünülmelidir.

S›ra Sizde 5
Ücret politikalar› ile ‹K yönetiminin di¤er ifllevleri aras›nda önemli bir etkileflim vard›r. Örne¤in, yeni personelin ifle
al›nmas›nda ifller için ödenen bafllang›ç ücretleri baflvuran adaylar›n say›s›n› art›rabilir ya da azaltabilir. Bafllang›ç dü-
zeyi düflük ücretlerle personel arand›¤› zaman az say›da aday›n baflvurmas› kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle baz› iflletme-
ler çok say›da aday›n baflvuru yapmas›n› sa¤lamak için bafllang›ç ücret düzeylerini yüksek tutarlar. Böylece genifl bir
aday havuzu yarat›larak ve personel seçme standartlar› yükseltilerek daha nitelikli adaylar ifle al›nabilir. Bu, sonuçta
iflverenin e¤itim maliyetlerini de düflürebilir.
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