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1. ÖNSÖZ 

2001 yılında KalDer “Kıyaslama Projesi” olarak seçilen Teşvik Sistemleri Projesi, 

yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ürünüdür. Bu çalışmanın amacı, şirketlerde 

uygulanan Teşvik Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, farklı uygulamaları 

tespit edebilmek ve ilgilenen şirketlerin yararına sunmaktır. Bu amaçtan yola 

çıkan çalışma ekibi, ilk aşamada belirlediği şirketler üzerinde bir anket çalışması 

uygulamıştır. Ankete 36 kuruluş yanıt vererek katılmıştır. Proje ekibi tarafından 

sonuçlar değerlendirilmiş, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 7 şirket Kıyaslama 

Ortağı olarak seçilmiştir. 

Çalışmanın daha sonraki aşamasında, Kıyaslama Ortağı olarak seçilen şirketlere 

kıyaslama ziyaretleri düzenlemiştir; Bu ziyaretlerde, konu süreçlerle ilgili detaylı 

bilgiler alıkmış ve sonuç raporu hazırlamıştır. Bu raporda, 7 şirketin Teşvik 

Sistemlerindeki uygulamaları hakkında genel bilgiler bulacaksınız. Ayrıca 

çalışma sırasında tespit ettiğimiz bazı özel uygulamaları “örnek süreç” adı altında 

daha detaylı olarak dikkatinize sunuyoruz. 

Seçilen 7 şirkete ait bilgiler raporumuzda, şirket isimleri açıklamadan verilmiştir. 

Bu proje aşağıda belirtilen katılımcı kuruluşlar tarafından desteklenmiştir: 

• Anadolu Honda Otomobilcilik AŞ.  

• Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

• Beko Elektronik A.Ş. 

• Birmot A.Ş. 

• Coca Cola içecek Üretim A.Ş. 

• Volkswagen Elektrik Sistemleri A.Ş. 

Hürriyet İK’nın katkılarıyla yürütülen çalışmayı AC Danışmanlık konu uzmanı 

olarak yönlendirmiştir. 

İnsan Kaynakları Politikalarının bir telaş içinde ikinci plana atıldığı bu ekonomik 

kriz döneminde aslında böylesi politikalara daha fazla önem verilmesi gerektiğini 

teyit eden 36 kuruluşumuz değerli yanıtlarıyla çok önemli bir ortak mesaja imza 

atmışlardır. 

Kıyaslama Projesi Sonuç Raporu 9 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü oluşturan 

bu satırları, kıyaslama yaklaşımının özetle tanıtıldığı ikinci bölüm izlemektedir. 

Üçüncü bölümde projeye katılan üyeler tanıtılmaktadır. 36 kuruluşumsam anket 

sorularına verdikleri yanıtlar dördüncü bölümde sunulmaktadır. Beşinci bölümde 
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ise, kıyas ortağı olarak seçilen kuruluşların ankete verdikleri yanıtlardan bazıları 

bir karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla mercek altına alınmıştır. Altıncı bölüm, 

kıyaslama ziyaretlerinde elde edilen ve proje ekibinin üyeleri tarafından “iyi 

uygulama” olarak nitelendirilen yaklaşımları içermektedir. Bu bölümde kıyas 

ortağı olarak seçilen kuruluşlarda gözlenen ortak uygulamalar ile kuruluşlara 

özgü uygulamalar iki alt başlıkta ele alınıştır. Yedinci bölüm, AC Danışmanlık 

tarafından hazırlanan konuyla ilgili kaynak araştırmasını, sekizinci bölüm ise, 

kuruluşlara uygulanan anket formunu kapsamaktadır. Son bölümde ise, 

çalışmanın ayrıntılarını içeren proje takvimi yer almaktadır. 

 

Çalışmanın gerçekleşmesinde katkıları olan tüm taraflara teşekkür ederiz. 

 

Tuğrul ÇELEBİ  

KalDer İcra Kurulu Üyesi 

  


