ÝNSAN KAYNAKLARI

THOMAS KÝÞÝLÝK ENVANTERÝ
Thomas Yönetim Sistemi, þirketlerin insan kaynaðýný doðru deðerlendirmelerinde
çözümler sunuyor.

Doðru Ýþe Doðru Ýnsan... Ama Nasýl?

B

ilginin ve insanýn daha önce hiç olmadýðý kadar
önem kazandýðý bu dönemde yöneticilerin en
büyük sýkýntýlarýndan biri de doðru çalýþaný
seçebilmektir. Bu yüzden insan kaynaklarý (ÝK) belki de
daha önce hiç olmadýðý kadar büyük önem taþýmakta,
eleman seçmek ve performans belirlemek için uluslararasý
normlarda testler uygulanmakta, sürekli yeni teknikler
geliþtirilmekte. Bunlardan biri de Thomas Sistemi. Ayný
zamanda yalan makinesinin de mucidi olan Amerikalý
Psikolog William Moulton Marstonun teorisi üzerine
kurulan bu model istenen göreve en uygun adaylarý
seçerken, çalýþanlara da güçlü ve zayýf yönlerini gösteriyor.
Yapýlmasý gereken iþ ise sadece 24 soruluk bir testi 8
dakika içinde doldurmak. Belli bir ölçümlemeye göre
deðerlendirilen test, kiþinin güçlü ve limitli yönlerini
ortaya koyarak bir kiþilik profili çiziyor.
Thomas Sisteminin isim babasý olan Thomas
Hendrikson, Marstonun asistaný iken onun teorisini
bir deðerlendirme formu aracýlýðý ile ölçümlenebilir hale
getirerek insanlarýn davranýþ yapýlarýný tanýmlayan
Personel Profil Analizi raporlarýný geliþtirmiþ. Ancak
ABDlilerin deðerlendirmediði sisteme Ýngilizler talip
olmuþlar. Ýngiliz iþadamlarý ve psikologlar 1981 yýlýnda

Thomas uluslararasý bir danýþmanlýk firmasý. Kökeni,
yalan makinesinin mucidi ABD'li psikolog William
Marston'un normal insan davranýþlarý üzerine 1928'de
tanýmladýðý bir modele dayanýyor. Asistaný Thomas
Hendrikson ise bu modeli ölçümlenebilir hale getirerek,
Personel Profil analizi raporlarýný oluþturmuþ. Þirketin
ismi de buradan geliyor.
O zamanlar ticari olmayan bu sistemi Ýngiliz iþ adamlarý
keþfediyor ve ticari hakkýný alýyorlar. Merkez Ýngiltere
oluyor. Thomas Türkiye'nin ise 15 yýllýk bir geçmiþi var.
Bu sistem 50'yi aþkýn ülkede kullanýlýyor.
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Sol baþtan itibaren Ceki Benalkabes (Danýþman)
Oturan: Atila Koryürek (Þirket kurucusu ve Gn. Md.) Kaan
Koryürek (Danýþman) Karmen Piriç (Ýdari iþler ve Finans
Md.) Kerem Koryürek (Danýþma)
sistemi satýn alýp, þu anda 59 ülkede kullanýlýr halde olan
Thomas Internationali kurmuþlar. Kuruluþun Türkiye
temsilciliði ise Thomas Türkiye olarak 1991 yýlýnda
Atila Koryürek tarafýndan kurulmuþ. Thomas
Türkiyenin Çözüm Danýþmaný Kaan Koryürek,
yaptýðýmýz sohbette Thomas Management Systems insan
kaynaklarýyla direkt baðlantýlý çünkü insaný çok ne,t doðru
ve hýzlý bir þekilde tanýmlamamýzý saðlayan bir sistem. Fakat
insan kaynaklarýyla sýnýrlý kalmýyor diyor. Doðru iþe
doðru insan bizim sloganýmýz diyen Koryürek sistemi
þöyle anlatýyor:
Sistem, ara vermeden maksimum 8 dakika içinde
Önce Kalite Dergisi Haziran 2007

doldurulan bir deðerlendirme formunun ardýndan size,
o kiþiye ait yorumlanmak üzere grafik ve 19 farklý baþlýk
altýnda rapor sunabilen Ýnsan Yönetimi Planlama,
Deðerlendirme ve Geliþtirme aracý. Biz ne yapýyoruz?

yeteneklerini görerek yönlendirmelerinin önemine dikkat

Bireye doldurtmuþ olduðumuz deðerlendirme formunun
ardýndan, sistemden almýþ olduðumuz grafik ve raporlar
sayesinde o bireyi daha yakýndan tanýma fýrsatý elde
ediyoruz.

Bizim yaptýðýmýz çalýþma sonunda, satýþtan operasyon

Koryürek, göreve en uygun kiþinin bulunmasýnda
firmalara yardýmcý olduklarýný belirtiyor. Bu raporlarla
kiþinin davranýþ yapýsý objektif biçimde görülebilir. Bunu
mülakatta göremezsiniz. Kiþinin tecrübesi, mülakattaki
performansý, CV'si, referanslarý, eðitimi ve yanýnda Thomas
olunca, resim tamamlanýyor. Ama tek baþýna Thomas'ý
kullanarak seçim yapmak doðru deðil diye de ekliyor.
Koryürek yöneticilerin çalýþanlarýný doðru tanýyýp,

çekiyor ve þu örneði veriyor: Çalýþtýðýmýz bir þirkette çok
iyi bir CV ve referanslara sahip, sektörde deðerli bir satýþ
müdürü vardý ama baþarýlý çalýþmalar yapamýyordu.
müdürlüðüne kaydýrýldý, satýþa da yeni biri geldiði ve
performansta ciddi bir artýþ oldu.
Amacýmýz þirketlere, kurumlara Ýnsan ve Yönetim
konusunda etkin bir karar aracý sunarak bireysel ve kurumsal
verimin artmasýna yardýmcý olmak diyen Thomas
Türkiyenin kurucusu Atila Koryürek ise yalnýþ kiþiyi
yalnýþ göreve getirmenin maliyetinin son derece büyük
olduðunu vurgulayarak þunlarý söylüyor: Özellikle iþe
alýnan kiþi eðer kilit bir yönetim posizyonunda ise kayýp
çok daha büyük boyutlarda gerçekleþiyor. n

Akýllý bir yönetim aracý:
Doðru deðerlendirme, etkin yönetim
Thomas sistemi yalnýzca yeni personel alýmý deðil, mevcut
personelin deðerlendirilmesi, üniversite öðrencilerinin kariyer
seçimi, kiþinin güçlü ve limitli yönlerinin belirlenerek bu
konuda geliþtirilmesi gibi birçok amaca yönelik olarak
kullanýlabiliyor.
Göreve uygun kiþilerin deðerlendirilmesi için öncelikle firmaya
'Personel Görev Analizi' (PGA) yapýlarak görevin gerekleri
ortaya konuluyor. Daha sonra adaylara yapýlan 'Personel
Profil Analizi' (PPA) ile göreve en uygun kiþiler belirleniyor.
PPA için, 24 satýrdan oluþan ve her satýrýnda dört adet sýfat
bulunan bir formun adaylar tarafýndan doldurmasý isteniyor.
Bilgisayara girilen bu verilerin sonucunda üç grafik ve 19
ayrý rapor alýnabiliyor.
Bu raporlar arasýnda Personel Profil Analizi, Personel Görev
Analizi, Güçlü ve Limitli Yönler, Kariyer Rehberi, Eðitim
Ýhtiyaçlarý, Satýþ Deðerlendirmesi, Yönetim Tarzý gibi baþlýklar
bulunuyor.

karar verme, sorun çözme, analitik düþünme, yaratýcýlýk
becerileri
l Güçlü ve limitli yönleri
l Stres - sýkýntý  problem  bunalým durumu ve olasý
kaynaklarý
l Nasýl motive olduðu
l Çalýþabileceði ideal üst düzey yöneticinin tanýmý
l Grup ve þirket kültürüyle uyumu
Yöneticinin hangi yönleri deðerlendiriliyor?
l Yönetim tarzý
l Yöneticisinin bireyi nasýl yöneteceði, yönlendireceði, motive
edeceði, iletiþim kuracaðý
l Diðerleri üzerindeki etkileri
ÖRNEK UYGULAMA:

Bireyin hangi yönleri deðerlendiriliyor?

Ýnsan kaynaklarý departmanlarýna uygulamýþ olduðumuz
tanýtým ve ücretsiz raporlama hizmetimiz ile ilgili ayrýntýlý
bilgi almak için ilgili kiþi ve iletiþim bilgileri:

l Genel davranýþ özellikleri (Kendini nasýl görüyor)
l Þu an nasýl davrandýðý (çalýþma maskesi)
l Üzerinde aþýrý baský olduðunda, bu baskýyla baþa çýkabilmek
için nasýl bir davranýþ deðiþikliði yaptýðý
l Potansiyeli ve hangi görevlerde baþarýlý olacaðý
l Liderlik, yönetim, iletiþim, insan iliþkileri, sonuç alma,

Ceki Benalkabes
Thomas Yönetim Sistemi Danýþmaný
Tel
: 212 - 293 70 62
E-mail :ceki.benalkabes@thomasturkiye.com
Web : www.thomasturkiye.com
Web : www.thomasturkiye.com/ornek_uygulama.htm
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