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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan kaynakları yönetimi ;
İnsan kaynaklarının sağlanması, İstihdam edilmesi, Yönlendirilmesi için 
kavramsal bir çerceve oluşturur.

Bu çerçeve içerisinde yer alan faaliyetlerin tümü;
İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini, 
çalışanlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılmasını ve aynı zamanda 
sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini planlamaktadır.

3



İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
- İşletmede gereken insan kaynağının sağlanmasını (işe alım sürecleride 

dahil) 

- Bu kaynağın eksikliklerinini giderilmesi için birim içerisinde eğitim 
verilmesi

- Çalışanların organizasyondaki yerinini belirlenmesi ve görevlerinin 
planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi 

Politikaların belirlenmesini görevini üstlenen çok yönlü bir disiplindir. 
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TEMEL FALİYET ALANLARI

- Örgüt, işler ve insanlar için planlama yapılması

- İnsan kaynaklarının elde edilmesi

- İnsan kaynaklarının elde tutulması

- Bireysel ve örgütsel performansın artırılması
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TEMEL İŞLEVLERİ
- İnsan kaynakları planlaması 
- İş analizi, İş tasarımı
- Personel bulma ve seçme
- Personel işe yerleştirme ve oryantasyon 
- Eğitme ve geliştirme
- Kariyer planlama ve geliştirme
- Performans Değerleme
- Ödüllendirme ve ücretlendirme
- Sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılama
- Disipline etme



DOĞRU İŞ     
NİTELİKLİ İNSAN!
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VEGA İK NELER YAPAR ?
▪ Personel Bilgi Takibi

▪ Organizasyon Şeması
▪ İş Tanımı
▪ Performans Değerleme ve Çalışan Anketleri Yapabilir
▪ Eğitim Planlama
▪ Vardiya Planlama

▪ Duyuru

▪ Zorunlu Bes ile Bağlantı Yapabilir
▪ Puantaj ve Bordro Yapabilir.
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PERSONEL BİLGİ TAKİBİ
▪ Çalışanlarınızın şahsi ve işletme ile ilgili bilgilerinin takibi yapılır. 
▪ Çalışanlarınıza verilen zimmetler listelenir.
▪ İzin ve Avans talepleri görülür. 
▪ İşe giriş çıkışlarının takibi yapılır.
▪ İş tanımları atanabilir.
▪ Çalışanın bağlı olduğu yönetici ve yöneticiler tanımlanır.
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Place your screenshot here
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PERSONEL KARTI



ORGANİZASYON ŞEMASI

Organizasyon şeması 
kuruluşların üst yönetimden 
başlayarak, kimin kime bağlı 
olarak çalıştığını, işletmedeki 
hiyerarşiyi gösteren şematik 
ifadelerdir. 
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Place your screenshot here
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ORGANİZASYON ŞEMASI



İŞİN TANIMI

Vega İK ile iş tanımı yapılırken bu işte 
çalışacak olan çalışanın rapor verdiği 
yöneticiden, işin gerektirdiği genel 
özelliklere kadar pek çok detayı 
tanımlayabilirsiniz. 
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Place your screenshot here
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İŞ TANIMI



Performans Ölçme ve Değerleme, 
Anket Sistemlerinin Kurulması

Çalışanın yeteneklerini, potansiyelini, iş 
alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzer 
niteliklerini diğerleriyle karşılaştırarak 
yapılan bir ölçüm yöntemidir. 
Performans Değerlendirme Sistemleri 
verimli bir iş süreci için bütün 
kurumların uygulaması gereken bir 
yöntemdir. Bu ölçme değerlendirme 
süreci sistematik, adil, ve düzenli olarak 
yapılması gerekmektedir. 
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Place your screenshot here
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ANKETLER
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ANKETLER
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ANKETLER



EĞİTİM PLANLAMA

Çalışanlarınızın alması gereken 
zorunlu veya görevleri ile ilgili 
gerekli eğitimleri planlayabilirsiniz.

Planlanan Eğitim ile ilgili 
değerlendirmeler yapıp verilen 
eğitimin kalitesini ve çalışanınızın 
eğitimde gösterdiği başarıyı takip 
edebilirsiniz
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EĞİTİM PLANLAMA
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VARDİYA PLANLAMA

İş sektöründe vardiyalı çalışmak zorunda olan 
işletmelerde personelin vardiyalarının planlanmasında 
zorluklarla karşı karşıya kalırlar.

Vega İK vardiya planı ile iş gücünüzü etkin ve hatasız 
planlayarak etkili bir çalışma zamanı hazırlayabilirsiniz.
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VARDİYA PLANLAMA
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DUYURU VE BİLDİRİMLER

İşletmelerde çalışanlar arası ve 
birimler arası iletişim önemlidir. 
Çalışanlarınıza hızlı bir şekilde 
bildirim gönderebilirsiniz. Yapılan 
duyuru hem browserdan hemde 

mobil uygulamadan bildirim olarak 

çalışanın sayfasında görünür. 
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Zorunlu olan Bireysel Emeklilik Kesintilerini hangi firma ile anlaşıldığını ve 
maaşından yapılan kesintileri takip edilerek çalışanın BES uygulamasından 
çıkış talepleride Vega İK üzerinden takip edilebilir.
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PUANTAJ VE BORDRO 

Puantaj, bir işletmede çalışanların saat ya 
da gün bazında çalışma sürelerinin kayıt 
altında tutulması ve raporlanmasıdır.

Bordro işverenin iş karşılığında işçiye yaptığı 
ödemeyi, tüm vergi ve kesintileriyle birlikte 
gösteren ve işçi çalıştığı sürece periyodik olarak 
düzenlenen belgedir. 
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PUANTAJ VE BORDRO 



30

Kazan ya da kaybet, Vega İK ile 
her zaman yüksekleri hedefle!

TEŞEKKÜR EDERİZ...


