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ÖZET
Ücret, çalışanın emeğinin karşılığında elde ettiği gelirdir. Çalışanın
başlıca veya çoğunlukla tek geliri olmasıyla sebebiyle, hem geçimin sağlanması hem de hayat standardının
sürdürülmesi açısından ücret kavramının önemi büyüktür. Diğer yandan,
işletmeler, sendikalar ve devlet açısından düşünüldüğünde de, ücretin
önemi göz ardı edilemez. Ücret, çalışanların tatmini ve güdülenmeleri anlamında önemli bir araçtır. İşletmeler
açısından da nitelikli işgücünün kazanılması ve işletmede tutulmasına
yardımcı olmaktadır. Ücretlerin artırılması, toplumun refah seviyesi, ekonomik canlılık, sektörlerin rekabet
gücü, toplumsal istikrar ve gelir dağılımı gibi konuların gelişimi ve takibi
açısından da önemli etkilere sahiptir.
Küreselleşmenin artan etkisi ve
neo-liberal ekonomi politikalarının
yaygınlaşmasıyla, esneklik kavramı
çalışma hayatının her alanında kendini göstermeye başlamıştır. İşletmeler rekabet üstünlüğünü elde tutmak,
kârlarını artırmak, maliyetleri azaltmak, verimliliği ve kaliteyi yükselt-

mek gayesiyle; üretim şekli, istihdam
yapısı, çalışma saatleri, ücret gibi temel konularda esneklik uygulamalarına gitmişlerdir. Performansa dayalı ücret de, ücret esnekliği bağlamında
başvurulan yöntemlerden biri olmuştur. Performansa dayalı ücret, işe
ödenecek ücretin düzeyi ile çalışanın
işteki performansı arasında bağlantı
kurulmasıdır.
Bu çalışmada, bir esneklik uygulaması olarak çalışma hayatında da
tartışmalı bir yere sahip olan performansa dayalı ücretlendirmenin
meta analiz yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 1992-2012 yılları arasında yapılmış meta analize uygun 12 adet tez
çalışmasından 20 adet etki büyüklüğü elde edilmiştir. Performansa dayalı ücretlendirmenin, personelin gelirine, motivasyonuna, memnuniyetine
ve sunulan hizmetin kalitesine etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda,
ortalama etki büyüklüğü 0,2683 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre,
performansa dayalı ücretlendirmenin küçük de olsa olumlu bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ancak,
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kriterlerin ve değerlendirmelerin, çalışanların katılımı ile gerçekleşmesi durumunda bu etkinin artabileceği
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler:
Ücret, Performansa dayalı ücretlendirme, İş gücü, Meta analiz
ABSTRACT
Wage is a income that is obtained
in exchange for labor. Wage being a
mainly and mostly income of workers
is of high importance for both provision of livelihood and maintaining the
quality of life. Meanwhile, the importance of wage can’t be ignored in terms of businesses, trade unions and
state. Wage is an important tool for
employees satisfaction and motivation. In terms of businesses, it helps
acqusition competent workers and
keep them in the business structure.
Increasing wages has significant influence on development and monitor
of issues such as social welfare, economic viability, competitiviness of
the sectors, social stability and income distribution.
With the expansion of globalization and the growing influence of
neo-liberal economic policies, the
concept of flexibility began to show itself in all aspects of working life. With
the aim to retain its competitive edge,
increase profits, reduce costs, enhance the efficiency and quality, businesses have gone to basic issues in
flexibility applicaiton such as mode
of production, employment structure, working hours, wages. Performance-based remuneration has been one

of the methods referred to in the context of wage flexibility. Performance-based remuneration is to establish
a connection between the employee’s
job performance and the level of work
remuneration.
In this study, via meta analysis
method, it is aimed to evaluate the
performance based remuneration
which is located on controversial place at the working life as an example
of the wage flexibility. In this context,
from 12 thesis made between the years 1992-2012 which are compatible
with meta analysis and 20 effect sizes
were obtained from these studies. The
effect of the performance-based remuneration has been investigated on
employee’s income, motivation, satisfaction and the quality of the services
offered. As a result of study an average effect size was calculated as 0.2683.
According to this result, though small
effect, performance based remuneration has been found to be a beneficial. However, with the participation of
employees in the event of the realization of evaluations and criterias are
evaluated may increase this effect.
Keyworlds:
Wage, Performance based remu
neration, Performance based pay, Labor, Meta analysis
GİRİŞ
Küreselleşmenin etkisi her alanda olduğu gibi, işgücü piyasasında da
yoğun bir rekabet yaratmaktadır. Özel
sektör işletmeleri ve çok uluslu şirketler ile onların üretim ağlarındaki
yerel işletmelerin rekabet stratejileri
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son yıllarda araştırma geliştirme, inovasyon ve katma değer yaratma kulvarlarında artmaya başlasa da, karşılaştırmalı üstünlüğe dayalı ve maliyet
düşürme odaklı rekabet anlaşıyı, tüm
dünyada varlığını sürdürmektedir.
Bu rekabet stratejisi ise, en çok ücretler üzerindeki baskı ile yol alabilmektedir. En iyi ürünü veya hizmeti
üretmeye ve bunları en iyi fiyata satarak kârlarını artırmaya çalışan işletmeler, personelini bu yönde motive
edebileceği bir seçenek olarak, “performansa dayalı ücret sistemlerine”
başvurmaktadır. Çünkü, en kaliteli
ve aranan nitelikteki ürün ve hizmeti üretebilmenin temelinde, motivasyonu yüksek personele sahip olmak
yatmaktadır. Bu sebeple, işletmeler,
çalışanların motivasyonunu artırmak
ve verimlilik artışını sağlamak amacıyla performansa dayalı ücret sistemini uygulamaktadırlar.
Sistem, değişik sektörler, meslekler, gruplar ile bireyler arasında uygulanabilmektedir. Bir sektörde, işletmede veya işyerinde etkin olarak
uygulanan bir performans sistemi,
başka bir sektör veya meslek grubunda tatmin edici olmayabilmektedir. İşletmelerin bünyelerinde uyguladıkları sistemlerin yeterli olup olmadığı, bu
alanda yapılan araştırmalarla değerlendirilmektedir.
Aynı konu ve alanda benzer değişkenlere sahip araştırmaların sonuçlarının sentez olarak sunulmasına olanak sağlayabilmek için çeşitli
araştırma yöntemlerine başvurulmaktır. Bu yöntemler ile sistemin ne
kadar başarılı olduğu tespit edilerek,
eksik kalan yerleri tamamlanma-

ya çalışılmaktadır. Çeşitli sektörlerde ve firmalarda, sağlık hizmeti, eğitim, psikoloji, ilaç sektörü, kriminoloji,
ekoloji alanında meta analiz, belirli uygulamaların etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır (Bkz.
Dinçer, 2013). Akademik çalışmalarda ise, belirli uygulamaların, çalışanlar, yönetim ve toplum üzerindeki
etkilerinin görülmesi ve münferit gerçekleşen araştırmaların bulgularından
sentez sonuçlar elde etmek amacıyla başvurulmaktadır. Bu çalışmada da,
meta analiz yöntemi kullanılarak, performansa dayalı ücretlendirme sisteminin etkinliği ve çalışanlar üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalardan
sentez bulgulara ulaşılmıştır. Bu amaçla, 12 adet tez çalışmaya dâhil edilmiştir. 12 adet çalışmadan 20 adet etki büyüklüğü elde edilmiş, bu kapsamda,
performansa dayalı ücretlendirmenin, çalışanın, motivasyonuna, gelirine,
mutluluğuna olan katkısı yanında, sunulan hizmetin kalitesine etkisi de ölçülmüştür.
1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1.Ücretin Tanımı ve Önemi
Birçok disiplinin kesişme noktasında olması, bir diğer deyişle, multi
disipliner bir konumda olması nedeniyle ücret, çeşitli tanımları yapılan bir
kavram haline gelmiştir. Ücret, üretim
faktörlerinden biri olan emeğin karşılığında elde edilen gelir olarak tanımlanmaktadır.1 Başka bir tanımda
ücret, işveren tarafından malın satışı
beklenmeden emek sahibine ödenen,
işletmenin kâr veya zararına bağlı ol1–Türker Topalhan, Ücret Teorileri ve Ücret Politikaları, Merdiven Yayıncılık, 2.Baskı, Ankara, 2013, s. 4.
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mayan ve miktarı önceden belirlenmiş gelir olarak ifade edilmektedir.2
Daha dar anlamda ücret, para ve para
olarak ölçülebilen maddi karşılıklar
olarak adlandırılabilir En genel anlamıyla ise, işgörenin çalışması ve/veya
çalışmaya hazır bulunması karşılığında örgüt tarafından verilen, maddi olan ve olmayan tüm ödüller olarak
tanımlanabilir.3 4857 Sayılı İş Kanunu
Md.32’de ücret kavramı, “Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler
tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır”4 şeklinde açıklanmıştır. Görüldüğü gibi, ücretin ödenebilmesi için karşılığında bir iş yapılması
ve para cinsinden ödenmesi gerekmektedir.
Sosyal bilim dallarının ücrete yaklaşımları farklı olduğundan, tanımlamaları da farklı olabilmektedir. Hukuksal yönden ücret, yapılan işin
karşılığı; sosyal yönden, çalışanların başlıca geliri; ekonomik yönden
ise emeğin fiyatı olarak tanımlanabilir. Sosyal bilim dalları içinde ücretle ilgili olarak en kapsamlı tanımlama
ise Sosyal Politika bilim dalı tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda, ücretin ekonomik, sosyal ve hukuki yanına ilave olarak, “insani” yönü de ön
plana çıkarılmaktadır. Ücretin, çalışanın başlıca veya tek geliri olması sebebiyle, yapılan işin değerine göre üc2– Özlem Işığıçok, “Ücret”, Sosyal Politika, (Ed. Aysen
Tokol, Yusuf Alper), 5.Baskı, Dora Basım Yayın Ltd.Şti,
Bursa, 2014, s. 160.

ret alınması ve böylece bakmakla
yükümlü olunan aile fertlerini de kuşatan kapsayıcı bir bakış açısı, ücretin
insani yönünü ortaya koymaktadır. 5
İnsanın çalışma amaçlarının özünde çeşitli gereksinimlerini karşılamak
yer almaktadır. Fiziksel, sosyal ve psikolojik nitelikteki insan gereksinimleri, modern yaşamda ancak belirli düzeyde bir gelirin elde edilmesi ile
mümkün olmaktadır. Sermaye ve
rant sahipleri olanlar ayrı tutulacak
olursa, günümüzde ücretli çalışma
pek çok insanın ve ailesinin tek geliri
olmaktadır.6 Çalışma yaşamına henüz
katılacak olan biri veya işini değiştirmek isteyen bir çalışan için de ücret,
öncelikle bakılan koşullardan biri olmaktadır. Bunun en büyük sebebi de,
ücretin, çalışanın satın alma gücünü
ve dolayısıyla da yaşam kalitesini etkilemesidir.7
Sözkonusu tanımlar ışığında ücret
ile ilgili genel bir açıklama yapılacak
olursa, üretim faktörlerinden emeğin
karşılığı olduğu, para cinsinden ödeneceği, miktarı önceden belirlendiği için işletmenin kârı ve zararıyla ilişkilendirilemeyeceği, çalışanın başlıca
geliri olduğu, yaşam kalitesini etkilediği ve aynı zamanda çalışanın bakmakla yükümlü olduğu insanları da
etkilediği için, insani bir yönünün de
olduğu söylenebilir.
Çalışanların tek geliri olması sebebiyle ücretin, geçimin sağlanması yanında, hayat standartlarının sür5–Işığıçok, s. 160.

3–İsmail Durak Ataay, Ahmet Cevat Acar, “Ücret
Yönetimi”, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları,
10. Baskı, İstanbul, Ekim 2010, s. 348-349.

6– Özlem Çakır, Ücret Adaletinin İş Davranışları
Üzerindeki Etkileri, Başbakanlık Basımevi, Ankara,
2006, s.1.

4–4857 Sayılı İş Kanunu, Seçkin Yayıncılık, 32.Baskı,
Ankara, 2014, s.40.

7– Aşkın Keser, Çalışma Psikolojisi, Ekin Yayınevi,
4.Baskı, Bursa, 2014, s.145.

KARATAHTA/ İŞ YAZILARI 87

dürülmesinde de önemi büyüktür.8
Ayrıca, ücret kavramının bir ülkenin
ekonomik kalkınmasında, sosyal gelişiminde ve politik istikrarında oldukça önemli bir yeri vardır. Bu nedenle, gerek emeğini ortaya koyan işçi,
gerekse bu emeğe karşı işletmelerin
yaptığı ödemeler ve devlet açısından
ücretin taşıdığı önem ve kapsam çok
geniş boyutlara varmaktadır. 9
İşletmeler veya yönetim açısından ücret, katlanılması gereken bir
maliyet olmaktadır. Nitelikli işgücünün cezbedilmesi, istihdam edilmesi,
güdülenmesi ve işletmede tutulması
açısından ücret önemli bir araç haline
gelmektedir.10 Ücret, çalışanların motive edilerek, performanslarının artırılmasında da kullanılmaktadır. Diğer
taraftan, ücret, insan kaynakları ve
stratejik işletme planlarının etkin bir
şekilde uygulanmasını destekler. Bu
bağlamda, ücret, çalışanları yenilikçi
olmaya, daha fazla risk almaya ve sorumluluk üstlenmede istekli olmaya
özendirerek, firmaların rekabetçi bir
üstünlük kazanmalarını sağlar.11
Çalışanlar açısından ücret, başlıca ve çoğunlukla tek gelir kaynağı olması ile tatmin ve motivasyon sağlaması açısından önemli bir faktördür.
Özellikle, ücretin performansla ilişkilendirilmesi durumunda, güdüleme açısından oldukça önemli bir araç
olduğu çeşitli araştırmalarla desteklenmiştir.12 Yapılan birçok araştırmada, ücretin çalışan tatminine yönelik
etkileri incelenmiş ve anlamlı bir iliş8–Dursun Bingöl, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta
Yayınları, 7.Baskı, İstanbul, Eylül 2010, s. 429.
9–Türker Topalhan, Ücret Teorileri ve Ücret Politikaları, Merdiven Yayıncılık, 2.Baskı, Ankara, 2013, s. 3.

kinin varlığı saptanmıştır. Keser tarafından aktarılan çalışma sonucuna
göre, Rice, Philips ve McFarlin tarafından 1990 yılında özel bir şirkette ruh
sağlığı uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, ücret ile iş
tatmini arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.13
Ücretin zorunlu olan malları satın
alması açısından ekonomik bir yönü
vardır. Ayrıca, ücret bir başarı elde
etme duygusunun sembolik bir aracını ortaya koyar. Çalışan kendi ücretini aynı işi yapan diğer çalışanlarla
kıyaslayarak, adil olup olmadığı hakkında bir tespitte bulunur. Çalışanlar,
ayrıca ücret gelirleri ile bulundukları sosyal konumlarını karşılaştırarak,
statülerini belirginleştirirler. Bu, ücretin psikolojik yönüyle ilgilidir. Ücret gelirinin çalışanın göstermiş olduğu gelişmeyle de ilgisi vardır. Kişinin
daha çok çalışması karşılığında daha
çok ücret alması, onun performansını
artırmasına neden olur.14
Sendikalar açısından ücretin önemi
büyüktür. Sendikaların sadece ücret
pazarlığı yaparak, diğer sosyal haklarla daha az ilgilenmeleri “ücret sendikacılığı” şeklinde nitelendirilerek eleştiri
almakla birlikte, sendikal başarı ölçütlerinden en önemlisi, çoğu durumda,
toplu pazarlık sonucu işverenlerden
sağladıkları ücret artışları olmaktadır.
Sendikalar üyelerinin refah seviyelerinin artması için toplu pazarlık sürecinde ücretlerin artması yönünde baskılarda bulunurlar. Çoğunlukla yaşanan
uyuşmazlıkların nedeni de, ücret konusunda anlaşmaya varılamamasıdır.15

10–Ataay, Acar, s. 356.

13– Keser, s.145.

11– Bingöl, s. 431.

14–Bingöl, s. 431.

12–Ataay, Acar, s. 356-357.

15–Bingöl, s. 432.
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Devlet, toplum ve genel ekonomi açısından bakıldığında da ücretin
önemi anlaşılmaktadır. Kamu maliyesi açısından ücretler önemli bir vergi kaynağıdır. Ayrıca, sosyal politikalar ve ekonomi politikaları açısından
ücret belirleyici bir rol oynamaktadır.
Toplumun refah seviyesi, ekonomik
canlılık, sektörlerin ve ekonomilerin
rekabet gücü ve toplumsal istikrar,
gelir dağılımı vb. konular açısından
da ücret önemli etkilere sahiptir. Dolayısıyla, hem makro hem mikro düzeyde ücret önemli bir olgudur.16
Sanayi toplumlarında nüfusun
çoğunluğu ücret geliri ile yaşamlarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla, çalışanların bir ülkedeki gelir dağılımından adil bir pay alması, çalışma
barışının sağlanması ve sağlıklı bir
toplum yapısının oluşturulmasında
ücret önemli bir faktör olarak ortaya
çıkmaktadır .17
Ücret, çalışma yaşamının en
merkezi noktalarından, güdüleyici öğelerinden ve çalışanın motivasyonu artıran etkenlerinden biridir.18
Çalışanlar açısından ücretin bu yönünün etkin olarak kullanılması, bir
diğer deyişle, performans ve motivasyonun artırılması için performansa dayalı ücret sistemi başvurulan yöntemlerden biri olmaktadır.
1.2. Performansa Dayalı
Ücretlendirme Sistemi
Performansa dayalı ücretlendir16–Ataay, Acar, s. 358.
17– Topalhan, s. 5.
18–Mustafa Yaşar Tınar, Çalışma Psikolojisi, 1.Baskı,
Necdet Bükey Matbaacılık, İzmir 1996, s. 62.

me sistemi, çalışanların ücret, prim,
ikramiye ve diğer mali ve sosyal haklarından herhangi birinin, bir kısmının veya tamamının, önceden
konulan ölçütlere, hedeflere veya diğer performans belirleyici unsurlara ne derece yaklaştıkları ya da ulaşıp ulaşmadıklarına göre belirlenmesi
esasına dayanır. Performansa dayalı ücret sistemi, ücretin, çalışanın üretime yaptığı katkı oranında farklılaşmasını esas almaktadır. Performansa
dayalı ücretlendirmede amaç ise, ödenecek ücretin düzeyi ile çalışanın işteki performansı arasında bağlantı kurulmasıdır.19
Dünya çapında birçok işletme, çalışanlarının katkısını devam ettirme
ve onları motive etme açısından gittikçe artan bir şekilde performansa
dayalı ücret sistemini tercih etmektedirler.20 Performansa dayalı ücret sistemleri, çalışanların performansı ile
ücret arasında ilişki kurularak oluşturulan bir sistemdir. Performansı
doğru şekilde ölçebilecek bir değerleme yöntemi ile oluşturulacak bu sistemin, çalışanlar arasında kabul görmesi ve güvenilirliği, büyük önem
taşımaktadır. Bu sistemin, sadece işletme yönetimi tarafından değil, tüm
çalışanlar tarafından anlaşılması ve
benimsenmesi için çaba harcanması gerekmektedir. Sistemin sürekli ve
etkin olması bu ölçütlere bağlıdır .21
19– Gamze Kakan, Kamu Yönetiminde Performans
Değerlendirmesi ve Sağlık Sektöründe Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemi, (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Anakara, 2010, s. 87-88.
20– Meiyu Fang, Barry Gerhart, “Does Pay For
Performance Diminish Intrinsic Interest”, The International Journal of Human Resource Management,
C: 23, Sa: 6, 2012, s. 1176.
21– Topalhan, s. 102.
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Performansa dayalı ücretlendirmede “performans değerlendirme
sonuçları” önemli bir yere sahiptir.
Performans değerlendirme sonuçlarının elde edilebilmesi için, öncelikle performans standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Performans
standardı, belli bir iş ya da hizmeti yerine getirmek üzere görevlendirilen
çalışanın ulaşmış olduğu başarı ve etkinlik düzeyini gösterir. Performans
değerlendirme sonuçları ise çalışanın performnasının daha önce belirlenmiş zayıf, orta, iyi, çok iyi gibi kriterlerle değerlendirilmesi işlemidir.22
Dolayısıyla, performans standartları
belirlenmiş çalışanın, bu standartlara
ne kadar ulaşmış olduğu, performans
değerlendirme ile tespit edilmektedir. Buradaki en önemli nokta ise,
performans değerlendirmenin objektif yapılabilmesidir. Çalışanların
performanslarının değerlendirilmesinde ayrımcılık yapıldığına dair bir
algı oluşması veya ücretlendirmenin
adaletli olmadığına inanılması durumunda, güven ortamı zedelenebilecektir. Bu durum da yönetime duyulan güveni azaltacaktır.
Performansa dayalı ücret sisteminde, çalışanın, normal çalışma performansının daha üzerinde bir performans göstermesi beklenir ve
ücretlendirme de, mevcut performans ile olması istenen performans
arasındaki farka göre belirlenir. Bu
sistemin özünde, çalışanın işe yönelik istek ve arzusunda bir artış sağlanması ve bu durumun da, ulaşılacak
hizmet veya ürünün üretim ve verim22– Doğan Kestane, “Performansa Dayalı Ücret
Sistemi ve Kamu Kesiminde Uygulanabilirliği”, Maliye Dergisi, Sa: 142, 2003, s. 130-131.

lilik artışlarına yansıtılması amaçlanmaktadır. Performansa dayalı ücretlendirme, yüksek kalite ve yüksek
verimlilik sağlamak için çalışanların
motivasyonlarının artırılması gerektiği düşüncesinden doğmuştur.23
Performansa dayalı ücretlendirme sistemi ortak kavramlara sahiptir.
Bunlar: işe ve pozisyona göre bir ücretlendirme olmayışı, fakat çalışana
özgü bir nitelik taşıması, ücretlendirmede bireyin, takımın veya örgütün
performansının ölçü olarak alınması
ve son olarak, her bir çalışan için farklı bir ücret artışının gerçekleştirilmesidir.24
Performansa dayalı ücretlendirme
sisteminin temelinde, takdir etmenin motivasyonu artıracağı ve artan
motivasyonun da performans artışında etkili olduğu yönünde iki temel
yaklaşım bulunmaktadır. Ücret başlı başına motivasyonu artıran bir etken değildir. Çeşitli iç ve dış teşvikler
motivasyonu artırabilir.25 İçsel teşvikler dışarıdan gelen teşviklere nazaran
daha kuvvetlidir. İç motivasyonları
güçlü olan kişiler karşılaştıkları olaylar karşısında daha sağlam durmakta, hayatın yaşanmışlıklarının, kendi
yetenek, bilgi ve becerileri ile doğrudan ilgisinin olduğunu düşünmektedirler. Daha çok başarı odaklı olmaktadırlar. Bu kişiler iş başında daha iyi
performans göstermekte ve kendi
23– Gülşen Bolat, Performansa Dayalı Ücret Sisteminin İşgören Motivasyonuna Etkisi, (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Atılım Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012, s. 41.
24– Tuncay Yılmaz, Performansa Dayalı Ücret
Sistemi: Türkiye’de Uygulanan Performansa Dayalı
Ücret Planlarının Kısmi Bir Analizi, (Yayınlanmamış
Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sakarya, 2004, 18.
25–Kakan, s. 88.
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çalışma tempolarını ayarlayabilmektedir. Diğer taraftan, dış motivasyonları yüksek olanlar ise hayatlarında
daha çok dışarıdan gelen etkiler sonucu motive olabilmekte ve daha çok
belirlenmiş tempolara uymakta başarılıdırlar.26 Performansa dayalı ücretlendirme sisteminin de dışsal bir
motivasyon aracı olması sebebiyle, içsel motivasyona ve yönelimlere zarar
verdiği ve toplam performansı etkilediği ifade edilmektedir.27
Çalışanlardan istenen verimin alınabilmesi için onları motive edecek
unsurlar çok iyi anlaşılmalıdır. Eğer
performansa dayalı ücretlendirme
sistemi uygulanacaksa, bu sistemin
özünde çalışanların motive olabileceği bazı özellikler olmalıdır. Bunlar; çalışanın gözünde performansa dayalı
ücretin öneminin artırılması, yüksek
performansın olumsuz sonuçlarının
önüne geçilmesi, ücret dışındaki diğer
olumlu sonuçların da yüksek performans ile ilişkilendirileceği koşulların
yaratılması ve başarılı performansın
daha yüksek maddi ödüllerle sonuçlanacağına çalışanların inandırılmasıdır.28
Performansa dayalı ücretlendirme
sisteminin doğru uygulanması, çalışan ile çalışmayanın ayırt edilmesine ve bir motive edici araç olarak çalışanların örgütten ayrılmalarına engel
olabilir.29 Ayrıca, çalışanların iş tatminlerinin artmasını ve şikâyetlerinin
azalmasını sağlayabilir. Başarılı kişilerin ödüllendirilmesini sağlayan bir

sistem olması sebebiyle motive edici bir yönü de vardır.30 Seviyesi yüksek olan bir ücretlendirmenin yüksek
oranda iş tatmini ile örgütsel bağlılığı sağladığı ve işgücü devir oranını düşürdüğü tespit edilmiştir. Ancak,
bunun gerçekleşebilmesi için performansa dayalı ücretlendirme sisteminin çok açık ve çalışanlar tarafından çok iyi anlaşılmış olması gerekir.
Böylece çalışan tarafından yapılan iş
ile ücretlendirme arasında bir bağ kurulacak, dolayısıyla iş tatmini artacaktır.31 Doğru uygulanmazsa çeşitli olumsuzluklara neden olabilecektir.
Hâlihazırda mevcut olan bireysel rekabet ortamı ve bireysel kazancı artırma isteği, çalışanlar arasında bir
çatışmaya dönüşebilir. Yönetim üzerinde bir baskı oluşturur ve maliyetlerin artmasına neden olabilir.32 Ayrıca,
bu sistemde dikkatin hacim ve hıza
yöneltilmesi ile yapılması gereken işin
niteliği ve kalitesi göz ardı edilebilir.33

26– E.Scott Geller, The Psychology of Safety, Chilton
Book Company, Pennsylvania, 1996, s. 256-257.

30–Bolat, s. 45.

27–Fang, Gerhart, s. 1177.
28– Kakan, s. 96-97.
29– Murat Bilecen, İşletmelerde Performans Değerlemenin Ücret Yönetimine Etkisi, (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, s. 59.

2.PERFORMANSA DAYALI
ÜCRET SİSTEMİNİN META ANALİZ
ÇALIŞMASI İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
1980 sonrasında serbest piyasa
ekonomisi ve küreselleşme, ekonomik ve sosyal politikalar ile işletmelerde insan kaynakları politikalarını
da derinden etkilemiştir. Liberal ekonomi politikalarına yeniden dönüş yapılması, beraberinde birçok yapısal
31– Flora Chiang, Thomas A. Birtch, “Pay for Performance and Work Attitudes: The Madiating Role of
Employee-Organization Service Value Congruence”,
International Journal of Hospitality Management, C:
29, 2010, s. 637.
32–Kakan, s. 102.
33– Bilecen, s. 59.
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düzenlemeyi de getirmiştir. Post-Fordist üretim tarzı olan anında üretimde,
sipariş, alındığı anda üretilmektedir.
Stoksuz üretim de denen bu yeni durumda hız ve esnek çalışma yöntemleri önem kazanmaktadır. Geleneksel anlamda çalışmanın yönünü esnek
çalışma modellerine çevirmesiyle, ücretlendirmede de buna bağlı olarak
düzenlemeler olmuştur. Performansa dayalı ücretlendirme sistemi de bu
yeni yapıya uygun olarak benimsenen
yöntemlerden biridir. Birçok araştırma
sonucunda, sistemin uygulanışında
sektörler, meslekler ile birey ve gruplar arasında farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada da performansa
dayalı ücretlendirme sisteminin etkisini ölçebilmek için meta analiz yöntemi uygulanmıştır. Bu kapsamda,
birçok araştırma yöntemi uygulanmasına rağmen, meta analiz yöntemi pek
başvurulan bir yöntem olmamıştır. Bu
sebeple, öncelikle meta analiz yöntemi
hakkında bilgi verildikten sonra elde
edilen veriler aktarılacaktır.
2.1. Meta Analiz Yöntemi
Bilimsel olarak araştırılmak istenilen herhangi bir konuda çok iyi düzenlenmiş olsa bile, tek bir çalışma
sorunu çözmeyebilir. Burada karşımıza meta analiz yöntemi çıkmaktadır.
Meta analiz yöntemi ile iki veya daha
fazla bilimsel çalışmanın sonuçları
uyumlu ve tutarlı bir şekilde bir araya getirilir.34 Tek bir araştırma sonuçlarına nisbeten, meta analiz çalışmasının sonuçları daha güvenilirdir. Çünkü,
meta analizde bir bulgunun başka bir
34–Ayhan Aydın ve Diğerleri, “Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarında Cinsiyetin Etkisi: Meta Analitik
Bir Analiz”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,
Educational Sciences: Theory & Practice, Bahar, 2011,
s.618.

araştırmadaki bulguya uyduğu ifade
edilmektedir.35
Meta analiz, bağımsız çalışmalardan elde edilmiş analiz sonuçlarını ve
aralarındaki ilişkiyi bütünleştirmek
amacıyla kullanılan istatistiksel analizlerdir.36 Meta analiz, diğer analizlerin
analizidir. Bir alanda benzer çalışmaların sonuçlarının birleştirilmesi için
kullanılan istatistiksel bir yöntemdir.
Meta analiz, bireysel çalışmalardaki
verileri kullanarak, nicel biçimde etki
büyüklüğü olarak tabir edilen bilgiyi
birleştirmek ve analiz etmek için kullanılan metottur. Birçok küçük bireysel çalışma sonuçlarını bir ya da birden
fazla istatistiksel yöntem kullanılarak
birleştiren ve daha fazla bilgi veren bir
analiz tekniğidir.37
Bir meta analiz çalışmasında izlenmesi gereken altı ana basamak vardır.
Bunlar: Araştırma sorusunun ortaya
konması, literatür taraması, çalışmaların kodlanması, etki büyüklüğü indeksinin belirlenmesi, etki büyüklüklerinin dağılımının istatistiksel analizi
ve sonuçlar ile yorumların yapılmasıdır.38
Meta analizin türüne bağlı olarak, birçok çeşit etki büyüklüğü (ef35– Larry B.Christensen, R.Burke Johnson, Lisa
A.Turner, Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz,
(Çev: Ahmet Aypay), 1.Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara,
2015, s. 17.
36– Larry C. Lyons, “Meta-Analysis: Methods of
Accumulating Results Across Research Domains”,
15.01.2004, http://www.lyonsmorris.com/lyons/
MetaAnalysis.htm, (24.10.2012), s.1.
37–Mücahit Camnalbur, Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkililiği Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması,
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,
2008, s.45.
38– Gülfer Özdemirli, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin
Öğrencinin Matematik Başarısı ve Matematiğe
İlişkin Tutumu Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz
Çalışması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Adana, 2011, ss.37-38.
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fect size) (d veya p) formu veya başka bir tür ölçme sistemi kullanılabilir.
Kullanılan ölçekler ve ölçüm sonuçları çalışmadan çalışmaya değiştiği için, karşılaştırmaya izin veren bir
yöntemle sonuçlar, standardize edilmiş değerler olan etki büyüklükleri
indeksine çevrilir. Meta analizde bazı
istatistiksel yöntemlerden istifade
edilir. Bu yöntemlerin ilk aşaması, çalışmalardaki sonuçların hangi model
için daha uygun olacağının belirlenmesidir. İstatistiksel modeller, “sabit
etki modeli” ve “rasgele etki modeli” olmak üzere ikiye ayrılır. Sabit etki
modeli, toplanan çalışmaların hepsinin tamamen aynı etkiyi tahmin etmesi varsayımına dayanır. Sabit etki
modeli varsayımları yerine gelmediğinde, çok yaygın bir şekilde kullanılan rasgele etkiler modeli, çalışmaların kendi içlerindeki varyansını ve
çalışmalar arası varyansı dikkate alarak bir değerlendirme yapmanın daha
doğru olabileceğini öngörmüştür.39
2.2.Meta Analiz Yönteminin
Uygulanması
Araştırma sorusuna cevap bulabilmek için performansa dayalı ücretlendirme sistemi ile ilgili yurtiçi ve
yurtdışında yapılmış tezler incelenmiştir. Literatür taraması Ekim 2013
ile Aralık 2013 dönemleri arasında yapılmış olup, 1992-2012 yılları arasında yapılan çalışmaları kapsamıştır.
Yurtiçinde yapılmış tezlere ulaşabilmek için YÖK’ün tez sunum sayfasından “performans” ve “ücret” anahtar kelimeleri ile bu alanda yapılmış
39– Mehmet Şelli, Zeki Doğan, “Meta Analiz ile
Tarımsal Verilerin Değerlendirilmesi”, Harran
Üniversitesi, Z.F.Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 4, 2011, s.48.

çalışmalara erişilmeye çalışılmıştır.
Bu kapsamda 50 adet tez tespit edilmiş, bunlardan 34 tanesine erişilmiştir. Ancak bu çalışmalardan meta
analize üç adet dâhil edilmiştir. Yurtdışında yapılmış tezlere ulaşabilmek
için Dokuz Eylül Üniversitesi çevrimiçi kütüphane imkânları kullanılmıştır. Arama için “pay for performance”, “performance based pay”,
“performance pay” ve “performance related pay” anahtar kelimeleri ile
tezler araştırılmıştır. Bu kapsamda
uygun başlıkları taşıyan 26 adet teze
ulaşılmıştır. Bu tezlerden uygun olan
9 adedi meta analize dâhil edilmiştir.
Toplamda 76 adet tez belirlenmiş olmasına rağmen, 12 adedinin kullanılması, çalışmaların istatistiksel kısımlarının meta analiz yöntemi için uygun
olup olmaması ve çalışmalara ulaşılabilmesi ile ilgilidir. Meta analiz yönteminin niceliksel bir yöntem olması sebebiyle, uygun sayısal verilere ihtiyaç
duyulur. Ancak, birçok tez uygulaması istenen standartları sağlayamadığından, kapsam dışında bırakılmıştır.
Ayrıca 16 adet tez erişime açık olmadığından, içeriğine ulaşılamamıştır.
1992 ile 2012 yılları arasında yapılan 12 adet tez çalışmasından toplam
20 adet etki büyüklüğü elde edilmiş
olup, “Performansa dayalı ücretlendirme sistemi; personelin geliri, motivasyonu ve memnuniyeti ile sunulan
hizmetin kalitesini artırmaktadır.” tezine cevap aranmıştır.
Aynı konu üzerinde farklı zaman,
yer ve kişilerce yapılan araştırma bulgularını birleştirmek için bulgu tipleri ve istatistiksel model seçimine bağlı olarak farklı istatistiksel birleştirme
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yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada Cohen’in “T” ve “F” testlerinden etki
büyüklüğünü (ES) elde etmek için gerekli formüller kullanılacaktır. Etki büyüklüğü meta analizin temelini oluşturur ve iki değişken arasındaki ilişkinin
gücüdür. Her çalışmanın etki büyüklüğü hesaplanır ve böylece bütün çalışmaların etki büyüklükleri arasındaki
tutarlılık değerlendirilir.40 Bir deneyden diğerine, deneysel işlemlerin büyüklüklerinin karşılaştırılmasında bize
imkân vermesi açısından özellikle etki
büyüklüğü önemlidir.41 Ortalama ve
standart sapma değerlerinin verilmediği çalışmalarda “T testi” ve “F testi”
kullanılarak etki büyüklüğü bulunabilir. Şekil-1’de gösterilen formüller bu
amaç için kullanılır.
Şekil-1: Cohen d’sini t-testinden
Hesaplama Yöntemi
	
  

	
  

Kaynak: Thalheimer ve Cook, s.4.

Şekil-2’de standart sapma ya da
standart hata değerlerinin bulunmadığı durumlarda t-testinden etki büyüklüğünün nasıl hesaplanacağı gösterilmektedir. T (29) =3.12 gibi bir örnekte
29 değeri serbestlik derecesi ve 3,12’de
F değeridir. Eğer burada deney ve kontrol grupları için örneklem büyüklüğü
40– Michael Borenstein ve Diğerleri, Introduction to
Meta-Analysis, A John Wiley and Sons Ltd.Publication, West Sussex, 2009, s.3-4.
41– Will Thalheimer ve Samantha Cook, “How to
Calculate Effect Sizes From Published Research: A
Simplified Methodology”, A Work Learning Research
Publicition, 2002, s.2. www.work-learning.com.

bilinmiyorsa ve sadece tek bir örneklem büyüklüğü varsa, o zaman ikinci formül kullanılarak yaklaşık etki büyüklüğü bulunabilir.
Şekil-2: Standart Sapma ya da Standart
Hata Değerleri Yoksa Cohen d’sini t-testinden
Hesaplama Yöntemi
	
  

Kaynak: Thalheimer ve Cook, s.5.

Şekil-3’te de standart hata değeri verilmişse, örneklem büyüklüğünün karekökü ile çarpımından sandart
sapma değeri bulunabilir.
Şekil-3: Standart Sapma Yerine Standart
Hata Değerleri Varsa Cohen d’sini
t-testinden Hesaplama Yöntemi

Kaynak:	
  Thalheimer ve Cook, s.6.

Şekil-4’te MSE (Mean Squared Error) değerinin bulunduğu durumlarda
etki büyüklüğünün hesaplanma yötemi verilmiştir.
Şekil-4: Cohen d’sini F-testinden
Hesaplama Yöntemi

	
  

Kaynak: Thalheimer ve Cook, s.7.

Şekil-5’te MSE’nin olmadığı, ancak F değerinin verildiği durumlarda
etki büyüklüğünün nasıl hesaplandı-
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ğı anlatılmaktadır. Yalnız bu hesaplama sadece iki durumun kıyaslanması durumunda kullanılır ve serbestlik
derecesi 1 olması gerekmektedir. F
(1,39)=3,12 örneğinde 1 rakamı durum
sayısına bağlı olarak serbestlik derecesini, 39 ise denek sayısına bağlı
olarak serbestlik derecesini gösterir.
3,12’de F değeridir.
Şekil-5: MSE’nin Olmadığı Durumlarda

0,75 orta (medium),
•0,75 ≤ Etki büyüklüğü değeri < 1,10
geniş (large),
•1,10 ≤ Etki büyüklüğü değeri < 1,45
çok geniş (very large),
•1,45 ≤ Etki büyüklüğü değeri muazzam (huge) düzeyde etkisi vardır.
Meta analiz çalışmasındaki hesaplamaların ve grafiklerin yapılması
için MetaWin 2.1 ve Excel 2003 programları kullanılmıştır.

Cohen d’sini F-testinden Hesaplama Yöntemi

	
  
Kaynak: Thalheimer ve Cook, s.8

Çalışmaların etkisi, daha geniş bir
yelpaze sunması açısından Thalheimer&Cook tarafından aşağıda belirtilen düzey sınıflamasına göre yapılmıştır.42
•-0,15 ≤ Etki büyüklüğü değeri <
0,15 önemsiz (negligible),
•0,15 ≤ Etki büyüklüğü değeri < 0,40
küçük (small),
•0,40 ≤ Etki büyüklüğü değeri <
42– Serkan Dinçer, “Türkiye’de Yapılan Bilgisayar
Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarısına Etkisi
ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması: Bir Meta-Analiz
Çalışması”, 2012, s.3.

2.3. Çalışmaya Ait
Betimleyici Veriler
Performansa dayalı ücretlendirme
sisteminin çalışanın geliri, motivasyonu ve memnuniyeti üzerinde etkisini ölçme, ayrıca, hizmet kalitesine bir
etkisinin olup olmadığını anlama açısından 50’si yurtiçi, 26’sı yurtdışından
olmak üzere 76 tez incelenmiştir. Bu
tezlerden üçü yurtiçi, dokuzu ise yurtdışı kaynaklı olup, toplam 12 tezden istifade edilmiştir. Bu çalışmalarda F ve
T değerleri kullanılarak, çalışmaya dâhil edilme kriterlerini karşıladığı için, 20
adet etki büyüklüğü tespit edilmiştir.
12 adet çalışmada örneklem sayısı toplam 3519’dur. Çalışmalardan sekiz adedi ABD’de, üçü Türkiye’de ve bir adedi
ise Kanada’da yapılmıştır. Çalışmaların
yapıldığı yıllara göre frekans ve yüzde
tablosu Tablo-1’de aktarılmıştır.

Tablo-1: Çalışmanın Yapıldığı Yıllara Göre Frekans ve Yüzde Tablosu
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Tablo-2’de verilen etki büyüklüğü
bilgileri sonraki hesaplamalarda kullanılmıştır.
Tablo-3’te çalışmaların etki yönü
büyüklüğüne bakıldığında, 20 etki büyüklüğünün de yönünün pozitif olduğu görülmektedir.
Tablo-4’te etki büyüklükleri Cohen’in sınıflandırmasına göre sınıflandırıldığında, en büyük oranın %40
ile “Küçük” ve %30 ile “Orta” ölçekte

olduğu görülmektedir.
Bir meta analiz çalışmasında
farklı çalışmalardan elde edilen etki
büyüklüğü bulguları farklı olabilir. Önemli olan farklılıkların olup olmasından çok, var olan farklılıkların
makul düzeyde olup olmadığıdır. Bu
nedenle, etki büyüklüklerinin normal dağılıma uygun olup olmadığını
belirlemek için heterojenlik testleri
yapılmaktadır.

Tablo-2: Çalışmalara Ait Bilgiler ve Etki Katsayıları

Tablo-3: Çalışmaların Etki Büyüklüğü Yönüne Ait Frekans ve Yüzde Tablosu

Tablo-4: Çalışmaların Etki Büyüklüğü Cohen’in Sınıflandırmasına Ait Frekans ve Yüzde Tablosu
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Şekil-6: Etki Büyüklükleri Histogram Grafiği
Etki büyüklükleri dağılımını görmek için
Şekil-6’daki MetaWin programıyla oluşturulan
histogram grafiği verilmiştir. Grafiğe bakıldığında
özellikle 0.16 ve 0.27 etki büyüklüğü bölgesinin
yüksek frekans ile temsil edildiği görülmektedir.

	
  

Bununla birlikte MetaWin programı ile normal dağılım grafiği oluşturularak Şekil-7’de sunulmuştur. Genel dağılımın X=Y doğrusu boyunca
ve tanımlanan güven aralıkları olarak gösterilen kesik çizgiler arasında bulunması normal dağılıma yakın
oldugunu gösterir. Normal dağılımın
elde edilmesi, söz konusu veri dağılı-

mındaki etki büyüklüklerinin toplam
etki büyüklüğü hesaplamasında kullanılmaya uygun olduğunu göstermektedir. Şekil-7’de görüldüğü üzere
etki büyüklüklerinde büyük sapmalar görülmemekte ve normal dağılıma uygun oldugu anlaşılmaktadır. Bu
bulguya dayanarak meta analizi oluşturan çalışmaların birleştirilmesinin

Şekil-7: Etki Büyüklüklerinin Genel Dağılımı
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istatistiksel olarak uygun olduğu söylenebilir.
Şekil-8’de verilen etki büyüklükleri ve güven aralıkları dağılımı grafiği
ile etki büyüklüklerinin aldığı değerler ve güven aralıkları görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken
en önemli husus, grafikte yorumlamayı engelleyecek büyük sapmalar
veya heterojenlik belirtileri görülmemesidir. Bu grafiğe göre etki büyüklüklerinin söz konusu dalgalanma ve
sapmaları göstermediği, kendi içerisinde tutarlı bir dağılım sergilediği ve
tümünün pozitif değerler aldığı görülmektedir.
2.4. Sabit ve Rasgele Etkiler
Modeline Göre Ortalama Etki
Büyüklüğü ve
Homojenlik Değerleri
Tablo-5’te görüldüğü gibi meta

analize dâhil edilen 12 çalışmadan
elde edilen 20 etki büyüklüğünün sabit etkiler modeline göre yapılan analizinde, %95 Güven aralığının alt sınırı 0,0258 üst sınırı 0,5107 ile ortalama
etki büyüklüğü 0,2683 olarak elde
edilmiştir. Cohen’in düzey sınıflandırmasına göre değerlendirildiğinde 0,15
ile 0,40 arasında kaldığı için küçük
(small) etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu değer, performansa dayalı ücretlendirme sisteminin küçük de olsa
çalışanın gelirini, motivasyonunu ve
memnuniyeti ile sunulan hizmet kalitesini artırdığını göstermektedir. Homojenlik durumuna bakıldığında, 20
serbestlik derecesine göre Ki-Kare
tablosundan elde edilen değere göre
(38,582) daha düşük olduğu için, etki
büyüklüğü homojendir. Çalışmanın
homojen olması, verilerin birleştirilebileceği anlamına gelmektedir. Sabit

Şekil-8: Etki Büyüklükleri ve Güven Aralıkları Dağılımı

Tablo-5: Sabit Etkiler Modeline Göre Ortalam Etki Büyüklüğü ve Homojenik Değerleri
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etkiler modeline göre çalışma homojen olduğu için rasgele etkiler modeline göre hesaplamaya gerek bulunmamaktadır.
2.5. Alt Kategorilere Göre
Etki Katsayıları ve
Homojenlik Test Sonuçları
Tablo-6’da performansa dayalı ücretlendirme sisteminin dört alt
kategori açısından sonuçları aktarılmaktadır. Tüm alt kategorilerin Ki_
Kare değerleri dikkate alınırsa, sabit
etkiler modeline göre homojen oldukları ve tüm etki büyüklüğü değerlerinin sınıflandırma düzeyine göre küçük olduğu görülmektedir.
Analiz sonucu elde edilen sentez
bulgularda performansa dayalı ücretlendirmede “memnuniyet artışı”
alt kategorisinin en büyük etki büyüklüğü değerine sahip olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle, çalışanlar bireysel performanslarına uygun
olarak ücretlerinde artış sağlanmasından memnuniyet duymaktadırlar. Elde edilen değerlere bakıldığında,
çalışanlar açısından yine performansa dayalı ücretlendirmenin küçük seviyede de olsa “motivasyon artışı” ve

“gelir artışına” sebep olduğu anlaşılmaktadır. Yine çalışanlar performansa dayalı ücretlendirmenin hizmet
kalitesinde bir artışa neden olduğunu
düşünmektedirler.
Ancak, meta analiz çalışmasında
ortaya çıkan bu olumlu etkinin “performansa dayalı ücret sisteminin”
her koşulda, her işte, her sektör ve çalışan statüsünde iş tatminini ve motivasyonunu artıracağı iddiasında bulunmak doğru olmayacaktır. Bunun
nedeni ise, performansa dayalı ücret sisteminin bireysel performanstan yola çıkmasıdır. Çalışma ortamında bireysel kazançların artırılması bir
süre sonra çalışanlar arasında gizli bir
rekabet olasılığı taşıdığından, çalışma
barışı açısından da üzerinde iyi düşünülmesi gereken bir uygulamadır.
Performansa dayalı ücretlendirmenin aynı veya benzer işleri yapan,
ürün veya hizmette fark yaratmanın
mümkün olmadığı işlerde ve belirli çalışma statülerindeki kişilerde saatlik kazançlarının farklılaştırılması yönünde uygulanmasının sakıncalı
olacağı düşünülmektedir. Ancak, yenilik, yaratıcılık gerektiren, yapılan iş
sonuçları üzerinde farklı katma değer
yaratmaya imkan sağlayan nitelikte-

Tablo-6: Alt Kategorilere Göre Etki Katsayıları ve Homojenlik Test Sonuçları
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ki ve proje bazlı işlerde çalışanlar için
performansa dayalı ücretlendirmenin
iş tatmini ve motivasyon açısından
yararlı olabileceği düşünülmektedir.
SONUÇ
Performansa dayalı ücretlendirme
sistemi, liberal ekonomi politikaları
paralelinde uygulanan esnek çalışma
modellerine uygun bir ücretlendirme yöntemi olarak, çalışanların ücret teşviği sayesinde motivasyonlarının yükseltilmesi, buna paralel olarak
üretim ve hizmet kalitesinin artışını
sağlanmayı amaçlayan bir yöntemdir.
Sistemin sektörler, meslekler ve
birey ile gruplar arasında uygulanışı
farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Bu sebeple, bir sektörde başarılı olarak uygulanan bir yöntem, başka bir
sektör veya meslek grubunda başarılı olmayabilir. Bu sebeple her sektör,
örgüt, meslek, grup ve birey bazında
kendine özgü bir sistemin uygulanışı
başarı oranını artıracaktır.
Kişilerin motivasyon, memnuniyet ve performanslarını artırmada iç ve dış teşvikler olmak üzere birçok yöntem bulunmaktadır. Ücret de
bunlardan biridir. Ancak, tek başına
yeterli olmamaktadır. Performansa
dayalı ücretlendirme sistemi doğru ve
adil kullanılırsa etkili bir araç olmaktadır. Bu sebeple, öncelikle meslek,
sektör ve müşteri yapısı çok iyi analiz edilmeli ve buna göre bir yapı oluşturulmalıdır.
Performansa dayalı ücretlendirme
sisteminin çalışanlara olan etkisinin
ölçülmesi amacıyla birçok farklı araştırma yöntemi denenerek; çalışanlara, üretime, hizmet kalitesine, müş-

terilere ve dış çevreye olan etkileri
ölçülmeye çalışılmıştır. Meta analiz
yöntemi, sık kullanılan bir yöntem olmamakla birlikte, bu konuda yapılan
araştırmaların bir araya getirilerek
değerlendirilmesini kolaylaştıran bir
yöntem olmaktadır.
Performansa dayalı ücretin çalışanlara olan etkisinin ölçüldüğü 12
adet tez çalışmasından 20 adet etki
katsayısı meta analiz yöntemi ile birleştirilerek; çalışanların motivasyonuna, memnuniyetine, gelirlerine ve
sunulan hizmetin kalitesine olan etkileri ölçülmüştür. Elde edilen etki büyüklüğü, Cohen’in sınıflandırma düzeyine göre “küçük” olarak tespit
edilmiştir. Elde edilen değer küçük de
olsa, performansa dayalı ücretlendirme sisteminin, çalışanın motivasyonuna, memnuniyetine ve gelirlerine
katkı sağladığı görülmektedir. Ayrıca,
hizmet kalitesinin artışına küçük de
olsa bir katkısı vardır.
Elde edilen etki büyüklüğü değerinin küçük ve pozitif olması, çalışma
sorusunun desteklendiğini göstermektedir. Ancak değerin orta, geniş,
çok geniş ve muazzam değerlerine
ulaşması da mümkündür. Bahsedilen değerlere ulaşmamış olmasının
altında çeşitli sebepler yatmaktadır.
Bunların en başında, tüm çalışanların, sistemin adaletli olarak uygulandığına inanmamaları gelmektedir. Sistemin işyerlerinde rekabeti
artırdığını, bu durumun da strese sebep olduğu, adil olarak uygulanmadığı zaman çalışanların motivasyonunu azalttığı düşünülmektedir. Bu
faktörler göz önüne alındığında, elde
edilmek istenen verim paralelin-
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de sistemin çok iyi tasarlanıp, uygulanması gerekir. İlave olarak, geri bildirimler desteğinde düzenli olarak
onarıcı ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi gerekir.
Performansa dayalı ücretlendirme
sisteminin doğru ve adil uygulanması durumuna başarılı olacağı düşünülmektedir. Çalışanların sistemle ilgili
memnun olmama nedenlerinin araş-

tırılması yerinde olacaktır. Özellikle,
performans kriterleri çok iyi belirlenip, çalışanlar arasında adil bir şekilde
uygulanması sağlanmalıdır. İlave olarak, gösterilen çabanın hızı ve niceliği yanı sıra, niteliği de ön plana çıkarılmalıdır. İşini özenle ve kaliteli yapan
çalışanın, emeğinin tam olarak karşılık bulmasına yardımcı olacak sistemler üretilmelidir.

KARATAHTA/ İŞ YAZILARI 101

KAYNAKÇA

Ataay İ. ve Acar A. C. (2010) , “Ücret Yönetimi”, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 10. Baskı,
İstanbul, Ekim, S. 347-445.
Aydın A, Sarıyer Y. ve Uysal Ş. (2011). “Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarında Cinsiyetin Etkisi: Meta
Analitik Bir Analiz”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory &
Practice, Bahar, s.615-633.
Bilecen Murat (2007). İşletmelerde Performans Değerlemenin Ücret Yönetimine Etkisi, (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Bingöl Dursun (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 7.Baskı, Eylül, İstanbul.
Bolat Gülşen (2012). Performansa Dayalı Ücret Sisteminin İşgören Motivasyonuna Etkisi, (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Borenstein M., Hedges L., Higgins J.P.T. ve Rothstein H. R. (2009). Introduction to Meta-Analysis, A John
Wiley and Sons Ltd.Publication, West Sussex.
Camnalbur Mücahit (2008). Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkililiği Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması,
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,
Chıang Flora, Thomas A. Birtch (2010). “Pay for Performance and Work Attitudes: The Madiating
Role of Employee-Organization Service Value Congruence”, International Journal of Hospitality
Management, C: 29, s. 632-640.
Chrıstensen Larry B., R.Burke Johnson, Lisa A.Turner (2015), Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz,
(Çev: Ahmet Aypay), 1.Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
Çakır Özlem (2006). Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
Dinçer Serkan (2012), “Türkiye’de Yapılan Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarısına Etkisi
ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması: Bir Meta-Analiz Çalışması”, Türk Fen Eğitim Dergisi, Vol. 12,
s.99-118.
Fang Meiyu, Barry Gerhart (2012). “Does Pay For Performance Diminish Intrinsic Interest”, The
International Journal of Human Resource Management, C: 23, Sa: 6, , s.1176-1196.
Geller E.Scott (1996). The Psychology of Safety, Chilton Book Company, Pennsylvania.
Işığıçok Özlem (2014). “Ücret”, Sosyal Politika, (Ed. Aysen Tokol, Yusuf Alper), 5.Baskı, Dora Basım Yayın
Ltd.Şti, Bursa,
Kakan Gamze (2010)., Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirmesi ve Sağlık Sektöründe
Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anakara,
Keser Aşkın (2014). Çalışma Psikolojisi, Ekin Yayınevi, 4.Baskı, Bursa.
Kestane Doğan (2003). “Performansa Dayalı Ücret Sistemi ve Kamu Kesiminde Uygulanabilirliği”,
Maliye Dergisi, Sa: 142, ss. 126-144.
Lyons Larry C. (2004), “Meta-Analysis: Methods of Accumulating Results Across Research Domains”,
15.01., http://www.lyonsmorris.com/lyons/MetaAnalysis.htm, (24.10.2012).
Özdemirli Gülfer, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencinin Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin
Tutumu Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2011.
Şelli Mehmet, Zeki Doğan, “Meta Analiz ile Tarımsal Verilerin Değerlendirilmesi”, Harran Üniversitesi,
Z.F.Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 4, 2011.
Tınar Mustafa Yaşar (1996). Çalışma Psikolojisi, 1.Baskı, Necdet Bükey Matbaacılık, İzmir
Thalheimer Will ve Samantha Cook, “How to Calculate Effect Sizes From Published Research: A
Simplified Methodology”, A Work Learning Research Publicition, 2002, www.work-learning.com.
Topalhan Türker (2013). Ücret Teorileri ve Ücret Politikaları, Merdiven Yayıncılık, 2.Baskı, Ankara.
Yılmaz Tuncay (2004). Performansa Dayalı Ücret Sistemi: Türkiye’de Uygulanan Performansa Dayalı
Ücret Planlarının Kısmi Bir Analizi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

