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hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Son on yılda gündeme gelen sosyal sermaye kavramı başta sosyoloji olmak üzere siyaset
bilimleri, organizasyon bilimleri ve iletişim gibi farklı disiplinler tarafından tanımlanmaya
çalışılmıştır.
İletişim çalışmalarını sosyal bilimlerin diğer disiplinlerinden ayrı düşünemeyiz. Çalışma
konuları açısından bakıldığında insan ve toplum etkileşimi bu etkileşimin gelişen teknoloji ile
birlikte nasıl evrildiği her zaman ilgi konusu olmuştur. Çalışma hayatı ve özellikle çalışma
hayatının temel öznesi olan insan ve insan davranışları, etkileşimleri farklı perspektiflerden
değerlendirilmektedir. Bu dersin temel konusunu oluşturan “Sosyal Sermaye” kavramı
çalışanlar arasında ki bağlılığa işaret etmektedir. Ele alınış açısına göre farklı farklı tanımlar
yapılabilme özelliğine sahip olmasının yanı sıra sosyal sermaye kısaca; ortak iş birliğine olanak
sağlayan normlar ve ağlar olarak tanımlanabilir. Örgütler sadece makine ve insan gücünden
oluşmazlar. Üretimi en iyi seviyede gerçekleştirebilmek için insanın temelinde olduğu bu
üretim mekanizmasına verilen değer yine insan merkezli olmalıdır. İnsani değerler tüm
örgütlerde değer yaratma amacına hizmet etmelidir. Günümüzde en az finansal kaynaklar kadar
önemli olan insan kaynaklarının da yönetilmesi gerekliliği çalışma konusu olmaktadır.
Sosyal Sermaye sosyal bağların, güvenin, karşılıklı ilişkilerin ve değerin insanlar arasında
olduğu kadar şirketler arasında ve özellikle tüketici ve üretici arasında da önemli olduğunu bize
göstermektedir. Toplum kesimlerinin ve bireylerin birbirlerine olan güven düzeyi, yazılı olan
ve olmayan her türlü toplumsal davranış ve kurallardan oluşan normlar ve sosyal içerikli
iletişim imkânlarının niteliği, sosyal sermayenin genel düzeyini belirlemektedir. Cohen ve
Prusack’a göre sosyal sermaye; insanlar arasındaki aktif ilişkilerle, insan ağlarını ve gruplarını
birbirine bağlayan ve işbirliğine ortam hazırlayan güven, karşılıklı anlayış ve ortak değerler ve
davranışlardan oluşmaktadır.
Sosyal Sermaye Yönetimi dersinde genel olarak sosyal sermaye kavramı tanımlanarak daha çok
iletişim bakış açısıyla insan ilişkilerinin en etkili şekilde sürdürülmesini sağlayan kimi konu
başlıklarına, çatışma yönetimi, duygusal zeka, mobbing değinilecektir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. PİERRE BOURDİEU’YU TEMEL ALMAK
1.1. Halkla İlişkilerin Sosyolojik Açıdan Kavranması Halkla İlişkilerin Geçerliliği
1.1.1. Habitus
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1.1.3. Sermaye
1.1.3.1. Ekonomik Sermaye
1.1.3.2. Bilgi Sermayesi
1.1.3.3. Sosyal Sermaye
1.1.3.4. Simgesel Sermaye

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Habitus kavramını Bourdieu’dan alıntılayarak nasıl tanımlarız?
2) Sosyal sermaye ne demektir?
3) Kaç çeşit sermaye vardır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Bourdieu’nun
Halkla Alan, Habitus ve Sermaye Pierre Bourdieu’nun alan,
İlişkiler
çalışmalarına Kavramları
habitus ve sermaye
katkıları
kavramlarının halkla ilişkiler
çalışmalarında nasıl
kullanıldığı
Konu

Kazanım

Anahtar Kavramlar
Alan, Sermaye, Habitus

Giriş
Pierre Bourdieu'nün sosyolojisinden yararlanarak, hüküm sürmekte olan kuramlardan daha
gerçekçi bir halkla ilişkiler bakış açısı oluşturulabilir. Bourdieu aktörleri, farklı biçimlerdeki
simgesel ve maddi kaynakların yardımıyla (sermaye) kendilerine sözüm ona alanlarda yer
edinmek üzere için mücadele eden olarak kişiler olarak görmektedir.

1. BOURDİEU’YU TEMEL ALMAK
1.1. Halkla İlişkilerin Sosyolojik Açıdan Kavranması
Pierre Bourdieu'nün sosyolojisinden yararlanarak, hüküm sürmekte olan kuramlardan daha
gerçekçi bir halkla ilişkiler bakış açısı oluşturulabilir. Bourdieu aktörleri, farklı biçimlerdeki
simgesel ve maddi kaynakların yardımıyla (sermaye) kendilerine sözüm ona alanlarda yer
edinmek üzere için mücadele eden olarak kişiler olarak görmektedir (Bourdieu ve Wacquant,
1992). Burada alan, aktörlerin sahip oldukları farklı tür ve miktardaki kaynaklara bağlı olarak
ortaya çıkan ve egenmelik, astlık ya da eşitlik ilişkilerinin yaşandığı sosyal uzamdır. Halkla
ilişkiler, bu konumlara sahip olmak için verdikleri mücadelede örgütlere yardımcı olmakta ve
farklı kaynaklara ilişkin bir tipoloji geliştirilmektedir. Bourdieu'nün sosyal bilimlere esas
katlısı, "uygulama kuramı"nın yanı sıra, habitus, alan ve sermaye kavramlarıdır.

1.1.1. Habitus
Habitus, sosyal dünyadaki aktörler için strateji üreten ve aktörlerin sosyal dünya ile ilişki
kurmalarını sağlayan bir yapılandırma düzeneğidir. Habitus; kalıcı davranışlar sistemi, hem
bilinçli, hem de bilinç dışı olarak işlev gören içselleştirilmiş zihinsel ya da bilişsel yapı,
insanların yapmaları ya da yapmamaları gerekenler konusunda sınırlayıcı olan bir kavramdır.
Habitus, davranışların oluşturulduğu ve bireylerin bu davranışları yaşamları boyunca
deneyimler yoluyla gösterdikleri durumlara dayanmaktadır (Bourdieu ve Wacquant, 1992).
Aktörler gerçekten de aktiftir; onları belirleyen habitus değildir ya da dışarıdaki güçler
tarafından boğun eğmeye de zorlanmazlar. Yansımanın bir sonucu olarak habitus'a direnç
gösterilebilir. Kalıcı davranışlar sistemi olarak, açık bir sistemdir; toplumu meydana getirir,
fakat aynı zamanda, toplum tarafından da üretilir. Değişime açıktır ve "sürekli olarak
deneyimlere maruz kalır; bu nedenle de, sahip olduğu yapılarını güçlendiren ya da değiştiren
etkiler söz konusudur. Kalıcıdır ama sonsuza kadar devam etmez" (Bourdieu ve Wacquant,
1992: 133).

1.1.2. Alan
Alan, habitus'la diyalektik bir ilişkisi olan, sosyal alan ya da aktörlerin yer aldığı konumlar
arasındaki ilişkiler ağı olarak anlaşılmaktadır. Farklı konumlar, eşit olarak paylaşılmayan güç
ya da sermaye biçiminde yapılandırılır ve sabitlenir. Çatışma ve rekabet, farklı türdeki
sermayeleri biriktirmeye, korumaya ya da dönüştürmeye çalışan aktörler arasındaki ilişkilerin
özelliğini tanımlar. Bir aktörün sahip olduğu sermayenin miktarına ya da türüne değişen
konumlar: egemenlik, astlık ya da eşitliktir.

1.1.3. Sermaye
Bourdieu, sermayeyi üçe ayırır: ekonomik sermaye (para, mal), kültürel kapital (bilgi,
yetenekler, eğitimsel nitelikler) ve sosyal kapital (bağlantılar, grup üyelikleri). Fakat aynı
zamanda, kapitalin bu üç türünün, simgesel kapital (prestij, onur) olarak kavranabileceğini de
belirtir (Bourdieu, 1986). Aktörler öncelikle, sahip oldukları sermayenin hacmine göre alan
içine yayılmış durumdadır. İkinci olarak, aktörler, sermayelerinin oluşum biçimine göre
dağılım gösterir. Diğer bir ifadeyle, sahip oldukları tüm varlıklar içinde, farklı türdeki
sermayelerin göreceli ağırlığına göre konumlandırılırlar (Bourdieu, 1991).
Sosyal dünya, az çok özerkliği olan, ancak üstteki güç alanı tarafından sınıflandırılmış çeşitli
alanlardan oluşmuş görünür. Örgütsel düzeyde bakıldığında, bir araştırma merkezinin bilimsel
alana, okul-aile birliğinin eğitim alanına, bir bankanın ekonomi alanına, bir tiyatronun kültür
alanına, bir bakanlığın bürokrasi alanına ait olduğu söylenebilir. Bu tür alanların genel özelliği,
bir sermaye türüne diğerlerine göre daha fazla değer vermeleridir; ve bu sermayenin farklı bir
alandaki değeri daha az olabilir. İş dünyası söz konusu olduğunda, ekonomik alnlamdaki
sermayeye öncelik verilir, ancak bu sermaye türünün akademik alandaki değeri daha azdır, zira
burada önemli olan, bir akademisyenin meslekdaşları arasındaki önemi ve konumudur.

Bir kaç değerli istisna hariç (ör. Edwards, 2006; Harris, 2005; Ihlen, 2005), Bourdieu'nün
çalışmasının halkla ilişkiler içinde gözardı edildiği görülmektedir. Bourdieu'nün sosyolojinin
üzerinde tekrar çalışılmış uyarlamasının, önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.
Alan kavramı, bir örgütün elinde çeşitli kaynaklar bulundurup, bunları kullanmasının bir yolu
olarak değerlendirilebilir. Bourdieu'nün temel alanımasının avantajı, ilişkiye dayalı ve dinamik
niteliklere yapılan vurgudur. Aktörlerin konumu, birbirleri ile olan ilişkileri bağlamında
görülmekte ve değişik tür ve miktardaki sermayenin işlevleri, bu sermaye türlerinin alana özgü
olarak değerlerinin takdir edilmesi ve sermayeyi elde etmek, elde tutmak ya da dönüştürmek
üzere sürekli olarak gösterilen çaba biçimde açıklanmaktadır. farklı alanlarda kendi çıkarlarını

gözeten örgütsel aktörlere yardımcı olan bir pratik olarak düşünülürse, halkla ilişkiler
uygulamaları bu resme uyduğu söylenebilir.
Kurumsallaşma, bir örgütteki "sosyal davranışa denge ve anlam katan; bilişsel, kuralcı ve
düzenleyici yapılar ve etkinlikler" (Scott, 1995: 33) olarak tanımlanmaktadır. Burada örgüt, bir
grup birey tarafından, belirli bir hedefe ulaşmak üzere, iletişimi de içerecek şekilde yapılan
işlerde eşgüdüm sağlamaya yönelik girişimler olarak anlaşılmalıdır (Bruzelus ve Skävad,
2000). Bu durum, belirli bir kalıcılığın söz konusu olduğunu ve bazı rollerin katılımcılara en
basit şekilde verildiğini göstermektedir. Bununla birlikte örgütler, kurumsallaşma derecelerine
göre farklılık gösterebilir. En basit işlem biçimi, bir örgütün insan kaynaklarına bakmaktır:
örgütün üyeleri kimler ve kaç kişiler diye sormaktır. Üyeliğe dayalı örgütler söz konusu
olduğunda, örgütün sahip olduğu üye sayısı da, doğal olarak, geçerli bir veridir.
Kurumsallaşma, bu özelliği nedeniyle, insan sermayesi olarak da nitelendirilebilir.
Kurumsallaşmanın diğer bir özelliği de, istikrardır. Bir örgüt, uzun soluklu konularla başa
çıkmaya çalışırken istikrarlı olabilirse, bundan büyük yarar sağlar. Çevre ile ilgili
anlaşmazlıkların çoğunda görüldüğü gibi, çevre konusunda duyarlı yurttaşlardan oluşan böyle
bir grup, hazırladıkları plan sürüncemede kalınca, kaynaklarının eriyip gittiğini farketmiştir
(Ihlen, 2004). Diğer taraftan bu olay, söz konusu gruba beceri geliştirme olanağı da vermiştir.
Kurumsallaşmanın diğer özellikleri, uzmanlaşma ve tekdüzeliktir. Değişmeyen faaliyetler
genellikle tekdüzeliğe ve belirli faaliyetlerin örgütün belirli üyeleri ile bağdaştırılmasına neden
olur. Bunun en önemli göstergesi, bir örgütün halkla ilişkiler faaliyetlerini de tekdüze hale
getirmiş olması ya da örgüt kaynaklarının günlük işlere bağlamış olmasıdır. Kısacası, eğer
örgütün bu işe atanmış bir halkla ilişkiler müdürü ya da halka ilişkiler bölümü varsa, o örgütün
halkla ilişkilerinin nasıl ele alındığı önemli hale gelir.

1.1.3.1. Ekonomik sermaye
Sermayenin diğer biçimlerinin aksine, ekonomik sermaye örgüt dışında tutulabilir. Paranın
kendisi önemli değildir, fakat bu kaynak, diğer kaynakları elde etmek için önemli bir araç
olabilir. Örgüt, diğer bir ifadeyle, basın kitlerini (dosyalarını), basın bültenlerini ve
gazetecilerin haber oluşturmalarını kolaylaştıracak diğer araçlar için bilgiye yönelik mali
desteği sağlayabiliyor mu? (Gandy, 1980). Örgüt, halkla ilişkiler ajanslarından uzman yardımı
alıyor mu?
Bununla birlikte, halkla ilişkilerin etkili olabilmesi için mutlaka pahalı olması gerekmez.
Kaynak açısından nisbeten fakir durumda olan çevre örgütlerinin yıllar içinde medya yer alma
biçimlerini ve oranını garantilemiş olmaları dikkate değer bir noktadır. Bir yanda, zaten güçlü

olan kaynaklar ayrıcalıklı konumlarını daha da güçlendirmek için halka ilişkileri
kulllanmaktadır (Davis, 2000). Enerji ve çevre konusundaki anlaşmazlığa yönelik olarak
Norveç'te yapılan bir çalışmada, kaynak açısından çok fakir durumdaki bir çevre örgütü, üç
büyük Norveç şirketini arkasına almış olan hasmını alt etme başarısı göstermiştir. Bu başarı,
halkla ilişkilerin yalnızca zeki bir biçimde kullanılması sonusunda gerçekleşmiştir.

1.1.3.2. Bilgi sermayesi
Bilgi sermayesinin belirli bir biçimi, siyasal sürecin nasıl işlediği ve nasıl lobi yapıldığı ile
ilgilidir. Siyasetçilerin tartışmaya en açık oldukları ve iktidardan gelen bilgiye karşı denge
sağlamak üzere uzmanlığa ihtiyaç duydukları zamanları sezebilmek, değerli bilgiyi oluşturur.
Bir örgüt, siyasal güç oyununu oynama, iktidar için ittifak oluşturma ve rekabet konsundaki
genel becerisinin yanı sıra, geleneksel ya da stratejik nedenlerle yararlı olabilecek belirli seçim
bölgelerinin desteği ile güçlenir.
Diğer önemli bilgi türü ise medyanın nasıl işlev gördüğü ile ilgilenir. Örneğin, haber değeri
için gerekli olan nitelikler, geniş biçimde kabul görmüştür. Olayların genel anlamdaki kültürel
değerlerle uyumlu, yakın bir zaman öncesi ile ilgili, dramatik, çatışmaya dayalı, somut,
betimlenmesi mümkün, eyleme ilişkin siyasal gündemle bağlantılı olması gerekir (Shoemaker
ve Reese, 1996). Haber değerleri, en yaygın kaynak stratejisidir ve haber değerleri ile uyumlu
olay yaratma ya da haber değerlerini karşılayacak şekilde olayların gazetecilere sunulması
biçiminde görülür (Palmer, 2000). Pek çok kaynak, medyanın, çatışmaları güçlendiren
söylemler yerine, vurucu söylemlere daha fazla değer verdiğini ifade etmektedir (Ihlen, 2001).
Bir örgüt, olumlu medya profilleri oluşturarak, geleneksel kurumsal dezavantajlarla başa çıkma
konusunda ilerleme kaydedebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, halkla ilişkiler, resmi olmayan
kaynaklar için çok daha büyük bir potansiyel oluşturur. Gerçekten de, profesyonel anlamdaki
halkla ilişkilerin yaygınlaşması, medyanın resmi olmayan kaynak niteliğindeki gruplara
erişimini kısıtlamaktan çok, genişletmek için önemli bir potansiyele sahiptir. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta, istenilen en küçük kaynağa bile ulaşma olanağı bulunmayan bir çok
çıkar grubunun ve bireylerin varlığıdır (Davis, 2002).

1.1.3.3. Sosyal Sermaye
Bourdieu, sosyal sermayenin iki bileşeni olduğunu belirtmektedir: öncelikle, bir kişinin sahip
olduğu iletişim ağının boyutu ve ikinci olarak, iletişim ağının diğer öğelerin sahip olduğu ve
kişinin bu ağ yoluyla erişebildiği sermayenin hacmi. Sosyal sermaye, bilinçli ya da bilinçsiz
olarak yapılan, hediye, hizmet, sözcük, zaman, dikkat, özen ya da ilgi vb. alışverişini içeren bir
yatırım stratejisi olarak düşünülmektedir. Aynı zamanda, 'sorumluluk' ya da 'saygınlık'
kavramları ile de dolaylı olarak ilişkilidir. Bir iletişim ağındaki üyeleri birbirlerine karşı öznel

olarak şükran, saygı ya da dostluk duyabilirler; bu ilişkinin, yasal hak ve sorumluluklar
biçiminde resmileştirilmesi de mümkündür. Saygınlık oluşturulabilir, ancak tanınacağı garanti
edilemez. Sosyal sermayeye yatırım yapmanın riski de vardır. Dar bir ekonomik bakış açısıyla
değerlendirildiğinde, sosyal sermayeye yatırım yapmak anlamsız görünmektedir, zira uzun
vadede kar getirir. Bununla birlikte, sosyal sermaye olmadan elde edilemeyecek çeşitli 'mal' ve
'hizmetler' söz konusudur. Bu sermayenin, herhangi bir ihtiyaç ortaya çıkmadan önce
oluşturulması gerekmektedir.
Bir örgütün sosyal sermayesini araştırmak için Bourdieu'nünkünün yanı sıra, sosyal sermayeye
yönelik diğer çalışmalara (ör. Lin, 2002) dayanan bazı soruların sorulması gerekir. Örneğin, bir
örgütün sosyal sermayeye nasıl bir yatırım yapacağı; siyasetçilerle, gazetecilerle, eylem
gruplarıyla, bürokratlarla, araştırmacılarla ve diğer örgütlerle olan bağlantıları güçlendirmek
için nasıl girişimde bulunacağı sorulabilir. Yapılan toplantıların sayısı ve bu toplantıları
düzenlemek için harcanan zaman ve para, önemli göstergeler olarak kullanılabilir.
Sorulacak diğer bir soru, bir örgütün iletişim ağının büyüklüğüdür. Örgüt, yukarıda belirtilen
kitlelerle ne kadar bağlantı kurmaktadır ve bu konuda diğer örgütlerle karşılaştırıldığında,
durumu nedir? Örneğin, siyasal bir kararı değiştirmek için gerekenin, bazen yalnızca "iyi" bir
bağlantı olduğu fikrine de hazır olmak gerekir. Başarılı bir halkla ilişkiler kampanyasına
yönelik bir çalışma, bir çevre örgütünün kendilerini "olağan şüpheliler" olarak adlandıran
aktivistlerin oluşturduğu grubun dışındaki kişilerden de nasıl yaralandığını ve faaliyetlerine
aktif olarak katılmalarını sağladığını göstermiştir (Ihlen, 2009: 291).
Genel anlamda sorulabilecek diğer sorular, bir iletişim ağındaki üyelikleri dolayısıyla,
örgütlerin potansiyel olarak ulaşabilecekleri sermayenin türüne yöneliktir. Örneğin, ağdaki
diğer örgütler, nasıl bir profesyonel duruşa (simgesel) ya da uzmanlığa (kültürel) sahiptir?
Araştırma konusu olan örgüt, iletişim ağı ile bunlara nasıl ulaşmıştır? Örneğin bazı örgütlerin
lobicilik ve sağlam siyasal bağlantılara sahip olma konusunda iyi bilgisi vardır. Bu bilgiyi va
bağlantıları, ağdaki diğer üyelerle paylaşarak, sermaye transferi söz konusu olur ve sosyal
sermayenin gücü ortaya çıkar. Norveç'te hidroelektrik santral konusunda çıkan büyük tartışma
yerel bir örgütün, lobicilik ve siyasal bağlantılar sayesinde köklü bir çevre örgütü ile yaptığı
işbirliğinde nasıl yararlandığını ortaya koymuştur (Ihlen, 2004).

1.1.3.4. Simgesel sermaye
Bourdieu'nün gerçekleştirdiği önemli çalışmalar arasında, beğeni önemli bir yer tutmaktadır.
Burada simgesel sermaye, "uzmanlığa yönelik itibar ve saygın, onurlu olma imgesi" (bourdieu,
1984: 291) olarak tanımlanmaktadır. Farklı bir yerde, "simgesel sermayenin mantığını tanıyan
ya da isterseniz, sahip olduğu varlığın ya da birikimin rastlantısallığını yanlış tanıyan algı
kategorileri yoluyla algıladıklarında" (Bourdieu ve Wacquant, 1992: 119), sermayenin diğer

türlerinin tamamının simgesel sermaye biçimini aldığı ifade edilmiştir. Simgesel sermayenin
kökleri diğer sermaye türlerine uzanmakla birlikte, temeldeki çıkar ilişkilerini gizlediği için
"reddedilmiş" bir sermaye biçimidir. Simgesel sermaye, diğer sermaye biçimlerinin tersine,
özneldir ve tanınmak için meşru taleplerde bulunduğu düşünülmektedir. Simgesel sermaye, güç
ilişkilerini meşrulaştırmaktadır (Bourdieu, 1990).
Simgesel sermayenin diğer sermaye biçimlerine uzanan kökleri üzerinde uzun uzadıya
düşünülebilir. Örneğin sosyal sermaye, "bilgi mantığı ve onaylama ile yönetildiği için"
(Bourdieu, 1986: 257) her zaman simgesel sermaye olarak işlev görür. Gerçekten de, farklı
sermaye biçimlerini birbirinden ayırmak genellikle zordur, fakat bir kişi ya da örgütün "iyi
bağlantılarının" olması için ihtiyaç duyduğu itibar, açıkça görüleceği gibi, simgesel sermayedir.
Aynı durum, bilgili olmanın getirdiği itibar için de geçerlidir. Buna ek olarak, simgesel
sermaye, saygın bir eğitimin getirdiği bilgi sermayesi (kültürel sermaye) ile edinilebilir.
Kurumsallaşmanın, gazeteciler tarafından daha ciddiye alınan resmi ve kurumsal kaynaklarla
bağdaştırılmış meşrulaştırma ve güvenilirlik çerçevesinde simgesel sermayeye dönüştürüldüğü
söylenebilir. Norveç çevre örgütleri ile ilgili somut bir örnek, bir hidroelektrik santralın
yapımına karşı savaşan küçük bir çevreci örgütle ilgili haberlere, daha eski ve köklü çevreci
örgütlere göre medyada daha az yer verilmesidir (Ihlen, 2001). Dolayısıyla, bir örgüt ne kadar
eski ve kurumsallaşmış olursa, bu örgütün gazeteciler tarafından "doğal" bir haber kaynağı
olarak kabul edilme olasılığı artacaktır. Kurumsallaşma, simgesel sermayeyi oluşturur.
Yeniden oluşturulmuş sermaye tipolojisi
Daha önceki bölümlerde sözü edilen sermaye türleri bir araya getirilerek, halkla ilişkilerin
analizine yönelik olarak aşağıdaki sorular sorulabilir:
(1) Örgütün kurumsallaşma derecesi nedir? Örgütteki insan kaynaklarının doğası, yönetimin
büyüklüğü, örgütün sahip olduğu üye ya da çalışan sayısı, bu çalışanlardan kaçının halkla
ilişkilerde görevli olduğu ve bu sayının diğer örgütler ya da rakiplere göre oranına ilişkin sorular
sorulabilir.
(2) Örgütün ne tür ekonomik sermayesi vardır? Bu sermaye, örgütün bütçesi biçiminde
tanımlanabilir. Diğer taraftan, bu bütçenin ne kadarının halkla ilişkilere aktarıldığını iclemek
de ilginç olabilir. Büyük bir bütçeye sahip olmak, bilgi için mali destek sağlanmasını ya da
dışarıdan halkla ilişkiler için profesyonel yardım alınmasını kolaylaştırabilir. Veriler ortaya
konularak, farklı örgütler arasında karşılaştırma yapılabilir.

(3) Örgütün ne tür bilgi sermayesi vardır? Burada bilgi sermayesi, resmi bir kurumda alınan
eğitim ya da deneyim yoluyla edinilmiş olan becerileri içermektedir. O zaman bilgi sermayesi,
Bourdieu'nün ele aldığı kültürel sermaye ya da kültürel olgunluktan daha geniş bir kategoridir
(Bourdieu, 1984). Bu durumda bilgi sermayesi, resmi ya da resmi olmayan eğitime, becerilere
ve örgütte temsil edilen deneyimlere odaklanabilir. Özellikle, örgütün ne tür bir halkla ilişkiler
uzmanlığının olduğunu değerlendirmek ve bunu alandaki diğer örgütlerle karşılaştırmak ilgi
çekici olabilir. Nasıl lobi yapılacağına ve modern toplumda oynadığı merkezi rol nedeniyle
medyada nasıl yer bulunacağına dair bilgi çok önemlidir. Bunların her ikisi de maddesel ve
simge üreten kurumlardır.
(4) Örgütün ne tür sosyal sermayesi vardır? Bourdieu'ye göre, sosyal sermaye esas olarak grup
üyeliği ve bunu izleyen ahlaksal nitelik ile güvenilirlikten oluşmaktadır. Buradaki önemli
özellikler; bir aktörün sahip olduğu iletişim ağının büyüklüğü ve bu kişinin sahip olduğu
sermayenin hacmine ilişkin olarak ağdaki diğer kişiler tarafından yapılan değer takdiridir. Bir
örgütün sosyal sermayeye yaptığı yatırımın büyüklüğü de dikkat edilmesi gereken bir konudur.
Sosyal sermaye, bir örgütün rakipleriyle, siyasetçilerle, gazetecilerle, bürokratlarla,
araştırmacılarla ve diğer ilgili gruplarla olan bağlantıları çerçevesinde, niteliksel olarak da
değerlendirilebilir. İletişim ağı bağlamında değerlendirilecek olan sermayenin yapısının da
belirtilmesi gerekir. Burada yine örgütler arasında karşılaştırma yapılabilir.
(5) Örgütün ne tür simgesel sermayesi vardır? Simgesel sermaye, "uzmanlık ilişkin itibarın yanı
sıra, saygınlık ve onurlu olma imgesidir" (Bourdieu, 1984: 291). Bunun anlamı, sermayenin
diğer tüm türlerinin, bir örgütün simgesel sermaye hacmini destekleyici ve arttırıcı yönde işlev
görebileceğidir. Simgesel sermaye niceliksel olarak, sosyal konum, prestij ve bir örgütün
meşruluğu çerçevesinde, niceliksel olarak da incelenebilir ve en yaygın biçimiyle, merkezi
konumdaki diğer aktörler ve/veya medya yatafından ifade edilir.
Özet olarak, yukarıda sözü edilenlerin halkla ilişkiler açısından geçerliliği, öncelikle, sermaye
ve halkla ilişkiler yardımıyla oluşturulan güç konumlarının farklı biçimlerini inceleyebilme
olanağına dayanmaktadır. En önemli nokta, mevcut halkla ilişkiler kuramının genel olarak iyi
bir ontoloji* sunamamasıdır (Cheney ve Christensen, 2001). Alan kavramınının yanı sıra,
kaynaklar ya da sermaye tipolojisi ile bu konuya dikkat çekilmiştir.
Bir aktörün başarılı olması için, öncelikle içinde bulunduğu alandaki kaynaklarını ve konumunu
iyi anlaması gerekir. İkinci olarak aktörün, bu alanı belirleyen kurallar, yönetmelikler, resmi ya
da resmi olmayan sermaye biçimlerinden haberdar olması gerekir. Üçüncü olarak, aktörün,
kendisininkinin yanı sıra, rakiplerin sermaye biçimlerinin de bilindiği bir alan içinde manevra

varlıkbilim, var oluş gerçeğinin özelliklerini ve nesneler arasındaki bağıntıları konu olarak ele alan felsefenin
bir dalı.
*

yapabilme ve koşulları müzakere edebilme olanağının olması gerekir. Bu noktalar, stratejik ve
karmaşık halkla ilişkiler uygulamalarının öğeleri olarak değerlendirilmektedir.
Bir örgütün halkla ilişkiler faaliyetlerini çerçevelemek amacıyla, alan kavramı, Pierre
Bourdie'nün çalışmalarından ve sosyolojiden ödünç alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında, sosyal
düzende yer edinmek üzere birbirleriyle rekabet halinde olan örgütlerin bir ya da daha fazla
alanda konumlandırıldıkları görülmektedir. Buradaki aktörler, konularının tartışılması,
tanımlanması ve çözüme bağlanmasını sağlamaya çalışırlar.
Alanlar arasındaki mücadelede, örgütler farklı türdeki sermayelere dayanırlar. Bu noktaya
kadar, örgütsel sermayeye daha fazla odaklanan bir disiplin olması nedeniyle, medya
sosyolojisinin anlayışı temel alınmış ve bu anlayışı içerecek şekilde yeni bir tipoloji
oluşturulmuştur. Kaynaklara yönelik diğer çalışmalar yerine, Bourdieu'nün temel alınmasının
yararı, Bourdieu'nün ilişkiye dayalı ve dinamik nitelikleri ön plana çıkarmış olmasıdır.
Aktörlerin konumu, birbirleri ile olan ilişkileri bağlamında ele alınmakta ve sermaye miktarı ve
türü, sermaye türleri için alana özgü olarak yapılan değerlendirmeler, sermayeyi edinme, elde
tutma ya dönüştürme amacıyla sürekli olarak yapılan girişimler olarak açıklanmaktadır.
İleride yapılacak araştırmalarda, sermaye biçimlerine yönelik daha zengin ve belirgin
kategorilerin geliştirilmesi ve bu kategorilerin, örgütlerin faaliyette bulundukları alanlarla olan
ilişkisinin ortaya konulması yararlı olacaktır. Halkla ilişkiler uygulamalarında belirleyici bir rol
oynadıkları için, sermaye biçimlerinin daha iyi anlaşılması, daha iyi bütünleştirilmesi ve daha
kapsamlı olarak araştırılması gerekmektedir. Bu yaklaşım hem akademisyenlerin, hem de
uygulayıcıların halkla ilişkiler alanına daha gerçekci bir açıdan bakabilmelerine yardımcı
olacaktır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pierre Bourdieu'nün sosyolojisinden yararlanarak, hüküm sürmekte olan kuramlardan daha
gerçekçi bir halkla ilişkiler bakış açısı oluşturulabilir. Bourdieu'nün sosyal bilimlere esas katlısı,
"uygulama kuramı"nın yanı sıra, habitus, alan ve sermaye kavramlarıdır. Habitus, sosyal
dünyadaki aktörler için strateji üreten ve aktörlerin sosyal dünya ile ilişki kurmalarını sağlayan
bir yapılandırma düzeneğidir. Alan, habitus'la diyalektik bir ilişkisi olan, sosyal alan ya da
aktörlerin yer aldığı konumlar arasındaki ilişkiler ağı olarak anlaşılmaktadır. Bourdieu,
sermayeyi ise üçe ayırır: ekonomik sermaye (para, mal), kültürel kapital (bilgi, yetenekler,
eğitimsel nitelikler) ve sosyal kapital (bağlantılar, grup üyelikleri). Fakat aynı zamanda,
kapitalin bu üç türünün, simgesel kapital (prestij, onur) olarak kavranabileceğini de belirtir.
Aktörler öncelikle, sahip oldukları sermayenin hacmine göre alan içine yayılmış durumdadır.
İkinci olarak, aktörler, sermayelerinin oluşum biçimine göre dağılım gösterir. Diğer bir
ifadeyle, sahip oldukları tüm varlıklar içinde, farklı türdeki sermayelerin göreceli ağırlığına
göre konumlandırılırlar

BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. Habitus, sosyal dünyadaki aktörler için strateji üreten ve aktörlerin sosyal dünya ile

ilişki kurmalarını sağlayan bir yapılandırma düzeneğidir.

II. Bourdieu, sermayeyi ikiye ayırır: ekonomik sermaye (para, mal) ve kültürel kapital

(bilgi, yetenekler, eğitimsel nitelikler)

III. Sosyal sermayenin iki bileşeni olduğunu belirtmektedir: öncelikle, bir kişinin sahip

olduğu iletişim ağının boyutu ve ikinci olarak, iletişim ağının diğer öğelerin sahip
olduğu ve kişinin bu ağ yoluyla erişebildiği sermayenin hacmi.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
I ve II
I, II ve III
I ve III
II ve III

2) Kalıcı davranışlar sistemi hem bilinçli hem de bilinç dışı olarak işlev gören
içselleştirilmiş zihinsel ya da bilişsel yapı, insanların yapmaları ya da yapmamaları
gerekenler konusunda sınırlayıcı olan bir kavramdır.
Yukarıda yapılan tanım aşağıdaki hangi kavram ile ilgilidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Habitus
Alan
Sermaye
Çerçeve
İlişki Yönetimi

3) Habitus'la diyalektik bir ilişkisi olan, sosyal alan ya da aktörlerin yer aldığı konumlar
arasındaki ilişkiler ağı olarak anlaşılmaktadır.
Yukarıda yapılan tanım aşağıdaki hangi kavram ile ilgilidir?
a) Habitus
b) Alan
c) Sermaye
d) Çerçeve
e) İlişki Yönetimi

4) …………………………, bir örgütteki "sosyal davranışa denge ve anlam katan;
bilişsel, kuralcı ve düzenleyici yapılar ve etkinlikler" olarak tanımlanmaktadır.
a) Kurumsallaşma
b) Habitus
c) Alan
d) Sermaye
e) Bilgi sermayesi
5) Uzmanlık ilişkin itibarın yanı sıra, saygınlık ve onurlu olma imgesi ne tür bir sermaye
çeşididir?
a) Bilgi sermayesi
b) Sosyal sermaye
c) Simgesel sermaye
d) Kültürel sermaye
e) Ekonomik sermaye
6) Sermayenin diğer biçimlerinin aksine, örgüt dışında tutulabilen sermaye hangi
sermayedir?
a) Bilgi sermayesi
b) Sosyal sermaye
c) Simgesel sermaye
d) Kültürel sermaye
e) Ekonomik sermaye
7) …………………. kavramı, bir örgütün elinde çeşitli kaynaklar bulundurup, bunları
kullanmasının bir yolu olarak değerlendirilebilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

a)
b)
c)
d)
e)

Alan
Habitus
Sermaye
Kurumsallaşma
Bilgi

8) Bir aktörün başarılı olması için
I.
Öncelikle içinde bulunduğu alandaki kaynaklarını ve konumunu iyi
anlaması gerekir.
II.
Bu alanı belirleyen kurallar, yönetmelikler, resmi ya da resmi olmayan
sermaye biçimlerinden haberdar olması gerekir.
III.
Kendisininkinin yanı sıra, rakiplerin sermaye biçimlerinin de bilindiği bir
alan içinde manevra yapabilme ve koşulları müzakere edebilme olanağının
olması gerekir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I, II ve III
Yalnız III

9) Aşağıdakilerden hangisi Pierre Bourdie’nin sermaye türlerinden değildir?
a) Bilgi sermayesi
b) Ekonomik sermaye
c) Sosyal sermaye
d) Kültürel sermaye
e) Sayısal sermaye
10) Bir aktörün sahip olduğu sermayenin miktarına ya da türüne değişen konumlar: …..,
…………. ya da …….
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

egemenlik - astlık - eşitlik
özgürlük- demokrasi - astlık
adalet – astlık - bilgi
vicdan – eşitlik – adalet
ekonomi – kültür – toplum

Cevaplar: 1d, 2a, 3b, 4a, 5c, 6e, 7a, 8d, 9e, 10a
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sermaye Teorileri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sosyal sermayenin oluşum İktisat teorisinin gelişimine
bakılarak
günümüzdeki
dinamiklerini tarihsel süreç
göz önüne alınarak kavramak iktisat anlayışına yönelik
anlamlandırma yoluyla

Anahtar Kavramlar
İktisat Teorileri, Beşeri Sermaye, Kültürel Sermaye, Sosyal Sermaye, Sosyal
Sermayenin Unsurları

Giriş
Bu ders kapsamında sosyal sermayenin ortaya çıkış dinamikleri ve kavramın kapsamı
aktarılacaktır. İktisat teorisinin gelişimi üzerinde durularak, sermaye bakışın tarihsel
perspektifte nasıl değiştiği ve ortaya çıkan yeri sermaye türleri irdelenecektir.

2.1. Klasik İktisat Teorisi
16. yüzyıl, sahip olunan zenginliğin (altın, gümüş vb.) miktarına göre refahın ölçüldüğü
merkantilist dönemin ardından, iktisat teorisi açısından klasik döneme geçilmiştir. Klasik
dönemde Smith, Ricardo, Malthus gibi isimler öne çıkmıştır. Klasik teori özellikle Adam
Smith’in görüşleri çerçevesinde gelişimini sürdürmüştür.
“Smith’in iktisadi ilkelerini dayandırdığı temel kavramlar ‘özgürlük’ (liberalizm) ve
‘görünmeyen el’ kavramlarıdır. Her şeyin üstünde Smith, kendini ‘basit doğal özgürlük
sistemi’ne adamıştır. Sistemin merkezinde kendi çıkarlarını takip ederken toplumun refahını da
arttıran fert vardır. Smith’in ünlü deyimiyle bu ‘görünmez el’dir” (Savaş, 2007: 269). Smith’in
temel düşüncesine göre evrende doğal bir düzen vardır. Maksimum refaha varmak isteyen birey
bu düzene uymalıdır. Çünkü toplumun refahını bu mekanizmalar sağlamaktadır. Kişiler özgür
olmak, kendini sevmek, geleneklere uymak, çalışmak ve değişime girmek gibi davranışlarda
bulunmaktadır. Bundan ötürü, kişi çıkarının en iyi nerde olduğunu kendi bilmektedir. Kişi
özgür olmalıdır ki çıkarlarını gerçekleştirebilsin. Kişinin kendi durumunu ve geleceğini sürekli
iyiye doğru yönlendirmeye çalışması genel bir ahenk oluşturacaktır. Örneğin bir girişimciyi
değerli bir malı üretmeye yönlendiren tek şey kendi özel çıkarıdır. Smith’e göre kendi özel
çıkarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyete geçen bir kişi, çoğu kez topluma da hizmet
etmektedir. ‘İş bölümü’ adı altında gerçekleştirilen iş birliği ulusal gelirin yaratılmasını
sağlamaktadır (Arslan, 1991: 168-169).
“Bu noktada akla nasıl bir insanın çıkar sağlamak için yaptığı davranışın kamuya da çıkar
sağladığı sorusu gelebilir. Smith’e göre bireydeki bu eğilim, tanrısal bir iradenin eseri olduğu
gibi, insanlar böyle bir eğilimin etkisin altında hareket ettikleri zaman kendiliğinden bir toplum
düzeninin oluşması da yine tanrısal bir planın gereğidir. Böyle olduğu için Tanrı, bireysel
çıkarla kamu çıkarı arasında tam bir uyumun bulunmasını istemiştir. Böylece insan kişisel çıkar
duygusuyla hareket ederken, birbirleriyle anlaşmaya gittikleri yolun sonu hakkında bilinçli
olmaya ihtiyaç duymaksızın kamu çıkarı kendiliğinden oluşur. Örneğin bir atelyenin yöneticisi
olan fert, başında bulunduğu işletmeyi, yabancı ulusların benzer sanatlarının üstüne çıkarmaya
çalışırken düşündüğü şey, işinin güven altında olması ve daha çok kazanç elde etmesidir. İşte
bu durumda adeta gizli bir el onu, kendisinin hiçbir zaman aklına gelmeyen bir amaca, yani
kamu çıkarının gerçekleşmesine yöneltiyor” (Arslan, 1991: 171). Bu çaba sonucunda ülkenin
sanatı gelişerek kamusal bir fayda ortaya çıkmaktadır
“Smith’e göre, sermaye birikimi ve özel mülkiyetin bulunmadığı ilkel ve vahşi toplum
döneminde, değeri belirleyen biricik faktör ihtiva edilen emek idi. İhtiva edilen emek, bir malı

elde etmek için fiilen harcanan emek anlamına gelmektedir. İlkel ve vahşi dönemde sermaye
birikimi ve özel mülkiyet bulunmadığı için, herkes ihtiyaçlarını kendi emeği ile sağlamak
zorundaydı. Güneşin doğduğu andan battığı ana kadar geçen dönemde, yani bir günlük
dönemde, harcanan (ihtiva edilen) emek bir malın değerini belirlemede kullanılacak bir ölçü
oluşturmaktadır. Buna göre, bir avcı bir günlük bir zaman aralığında, kunduz avlamak
istediğinde sadece bir kunduz, geyik avlamak istediğinde de iki geyik avlayabiliyorsa, bir
kunduzun değeri iki geyiğin değerine eşit olmalıdır. Her ikisini avlamak için harcanan emek bir
günlük emek olduğuna göre, bir günlük emekle avlanan bir kunduz, bir günlük emekle avlanan
iki kunduz değerine eşittir. O halde ilkel ve vahşi dönemde değeri belirleyen faktör bir günlük
emektir. Değerin tamamen emek tarafından üretildiğini ileri süren bu görüşe emek-değer teorisi
denir” (Bocutoğlu, 2012: 31-32).
Smith’e göre sermaye birikiminin ve özel mülkiyetin bulunduğu sanayi kapitalizmi döneminde
ise, değeri sadece emeğe bağlamak artık söz konusu değildir. Üretim sürecinde emeğin yanında
toprak ve sermaye de kullanılmaktadır (Bocutoğlu, 2012: 32). Sermaye birikimi ve özel
mülkiyetin bulunmadığı ilkel ve vahşi toplum döneminde, değeri belirleyen biricik faktör ihtiva
edilen emek iken, sermaye birikiminin ve özel mülkiyetin bulunduğu sanayi kapitalizmi
döneminde emeğe kumanda etmek mümkün olduğu için, değer; emek, sermaye ve toprak
tarafından toplu olarak yaratılmaktadır” (Bocutoğlu, 2012: 33). Bu bağlamda, klasik iktisat
teorisi kapsamında değerlendirilebilecek William Nassau Senior’un imsak teorisinde değerin
emek, sermaye ve toprak ile oluştuğu belirtilir (Bocutoğlu: 49).
Dolayısıyla değerin bir bileşeni olan sermayenin klasik teori açısından birikmiş zenginlik olarak
tanımlandığı söylenebilir. “Kendi durumunu iyileştirmek isteyen her bireyin eline geçen
zenginlikten bir kısmını biriktirmesi ve bununla doğrudan doğruya veya dolaylı değiş-tokuşu
arttırarak kendi kişisel kendi kişisel mutluluğunu oluşturması gerekir” (Arslan, 1991: 172).
Smith, sermayeyi bir kişinin kendi adına başkalarını çalıştırmasını sağlayan stok mekanizmaları
olarak tanımlar. Bu bağlamda değerin yaratılabilmesi için çalışıp emek harcayacak birinin
olması, özellikle tarım örneğinde bir toprağın bulunması ve çalışmayı mümkün kılacak stok
araçlarının, yani sermayenin mevcut olması gerekmektedir.
“Zenginliğin başka bir kaynağı da tutumluluktur. Ekonomik zenginliğin toplum üzerindeki
olumlu tesiri tartışılamaz. Çünkü gerçekten de sermaye tutumlulukla artar, israf ve kötü
yönetimle azalır. Tutumlu kişi sadece kendi zenginliğini arttırmaz, tutumlulukla başkalarının
da müsrifliğini kapatarak genel refahın artmasına yol açar. Smith bir yandan insanın yaşamında
daha çok tutumluluğun egemen olduğuna inanır ve bunun birikime yol açmasını

“…durumumuzu iyileştirme isteğinin” yarattığını ifade ederken diğer yandan zenginliğe
tapınmanın ahlaki bir yozlaşma olduğunu ifade etmiştir. Smith’e göre zenginleşme isteği
yozlaşmaya sebebiyet verirken zengin olmak için çalışmak beraberinde gelişmenin oluşmasına
neden olmaktadır” (Kesici, 2010: 94-95).
Sermaye kavramı ilk olarak Marx’ın üretim ve tüketim sürecinde burjuvazi ve işçi sınıfı
arasındaki ilişkilerle sermayenin nasıl ortaya çıktığına yönelik analizlerde görülmektedir.
Sermaye ona göre üretim ve değişim sürecindeki artık değerdir. Yani bu artık değer kapitalistler
tarafından işçi üzerinden elde edilen değerdir (Kapu, 2008: 260). Klasik teorisi açısından ise
sermaye, üretilmiş üretim araçlarıdır. Örneğin, fabrikalarda kullanılan, üretime doğrudan etki
eden araçlar birer üretim aracıdır. Sermaye stokunun artması demek üretim de artması demektir.
Sermaye stoğu; tüketim malları (gıda dışında tüketilebilecek mallar), sabit sermaye malları
(fabrika da kullanılan araç gereç vb.) ve dolaşan sermaye mallarından (kar getirmek için satılan
şeyler) oluşur. Smith’e göre, mal ve hizmet üretimini çoğaltmak için, etkin bir iş bölümüne,
bol kapitale ve geniş bir piyasaya ihtiyaç vardır. Bütün bunların ilk koşulu ise, ekonomik
özgürlüktür. Bütün bunlar, çalışma serbestisini ve kapitalin serbest dolaşımını gerektirir
(Arslan, 1991: 170).
Tüm bu bağlamda klasik sermaye teorisinin sermaye kavramına somut ekonomik çıktılar olarak
baktığı söylenebilir. Bu dönemde bireysel faktörler birere sermaye unsuru olarak
değerlendirilmemektedir. Ekonominin işleyişi ve zenginleşme üzerine odaklanılan dönemde
sermaye kavramı iktisadi perspektifle ele alınmış ve bunun sonucunda da sermaye kavramına
dar bir bakış sergilenmiştir.

2.2. Neo-Klasik Teori
Literatürde Neo-klasik teoriye kaynaklık eden düşünürler, Francis Edgeworth, Alfred Marshall,
Arthur Cecil Pigou, Piero Sraffa, Edward Chamberlin, Knut Wicksell, Joseph Schumpeter
şeklinde tanımlanmaktadır.
“Klasik ekolün revizyonu da denebilecek olan Neo-klasik kuram, Marxizmin gelişmesinden de
etkilenerek, değer teorisini yeniden açıklamaya yönelmiştir. Klasiklerin ortaya koyduğu
makroekonomik yaklaşım korunmakla birlikte, üretici ve tüketici gibi küçük karar birimlerinin
davranışlarını incelemek üzere, mikro ekonomik görüş ile ilgili konuların ön plana çıktığı
söylenebilir. Neo-klasikler, değeri yeni bir açıdan izah etmeye çalışırken, nesnel reel maliyet,
1870’lerden itibaren yerini, sübjektif reel maliyete bırakmıştır. Yeni teori psikolojik etkenlere

dayandırılarak fayda ön plana alınmış, değerin belirleyicisi olarak da emek-zaman yerini
sübjektif zahmete bırakmıştır. Bu çerçevede Neo-Klasik iktisat, marjinal değer ve bölüşüm
anlayışında birleşen iktisat okullarının oluşturduğu bir bütündür” (Atik, 2012: 5).
Neo-klasik teori, değer konusunda emeğe önem atfeden klasik teorinin aksine emeğin değer
sürecindeki rolüne eleştirel bakar. Marjinal fayda teorisi ile emeğin değer sürecindeki rolüne
farklı bir bakış getirirler. “William Stanley Jevons ve Carl Menger tarafından geliştirilen
Marjinal Fayda Teorisine göre bir malın değerinin belirlenmesinde emeğin hiç bir rolü yoktur.
Bir malın değeri, tüketicilerin o maldan elde ettikleri marjinal fayda tarafından belirlenir.
Tüketici bir malı faydalı buluyorsa o mal değerlidir. Marjinal Fayda Teorisine göre, emek
değeri belirleyen bir faktör olmaktan tamamen çıkarılmakta, emeğin değeri, yani ücretler bile
tüketicilerin marjinal faydası tarafından belirlenmektedir. Buna göre tüketicilerin faydalı ve bu
nedenle de değerli buldukları malların üretiminde kullanılan emeğin ücreti yüksek olmaktadır.
Marjinal Fayda Teorisi Neo-Klasik iktisat teorisinin temelini oluşturur” (Bocutoğlu, 2012: 49).
“Neo-Klasik kuramın en çok eleştiri alan varsayımlarını genel başlıklar altında toplamak
gerekirse, üç temel varsayımdan söz etmek mümkündür. Bunlar; homo economicus (ekonomik
insan), tam rekabet koşulları ve kar maksimizasyonu ve ceteris paribus (diğer şartlar sabitken)
olarak sıralanabilir: Homo economicus varsayımı, Klasik ve Neo-Klasik kuramların ortak
paydası olarak kabul edilebilir. Söz konusu kavram; bireylerin kendi çıkarlarına göre hareket
ederken uzun dönemde de toplumun refahını artıracak şekilde hareket ettiklerini öngörür.
Burada önemli olan sorun, sözde bireyin ortalama tüketici (üretici) davranışlarını genel olarak
açıklayıp açıklayamamasıdır. Homo economicus birey, mallar, piyasalar ve diğer ekonomik
konularda tam bilgiye sahip, karşılaştığı seçenekler arasında mutlaka değerlendirme yapan,
çoğu aza tercih eden, yaptığı tercihler birbiriyle çelişmeyen kişidir. Homo economicus
tüketiciler, faydalarını maksimize ederken, üreticiler, karlarını maksimize eder” (Atik, 2012: 56). Tam rekabet koşulları ise çok sayıda satıcı ve alıcının bulunduğu, aktörlerin tek başına
fiyatları etkileyemediği piyasayı tanımlamaktadır. “Tartışılan diğer bir varsayım da kar
maksimizasyonudur. Neo-klasik iktisat hangi rekabet piyasası koşullarında bulunursa bulunsun,
her firmanın nihai amacını kar maksimizasyonu olarak kabul etmekte ve bunu gerçekleştirmek
için firmaların üretimlerine marjinal maliyetlerin, marjinal hasılatlarına eşit olduğu düzeye
kadar artıracaklarını ve satış fiyatlarının da belirtilen üretim miktarına göre belirleneceğini
varsaymaktadır. Firmaların gerçek hayatta talep ve maliyet fonksiyonlarını bilmeleri ya da
ürettikleri malın talep esneklikleriyle ilgili tam bilgiye sahip olmaları mümkün değildir. Bir çok
üretim alanında marjinal hesaplamaları yapmak ya da başka bir deyişle bölünebilirlik mümkün

değildir. Son olarak, ceteris paribus varsayımına göre; iktisadi bir olgu incelenirken, bu olguyu
inceleyen değişkenlerden belirli bir tanesinin değiştiğini, diğer değişkenlerin ise sabit kaldığı
varsayılır. Bu varsayım, iktisat bilimine teori oluşturmada ve analiz yapmada kolaylık
sağlarken, yapılan analizlerin gerçeklikten kopmasına sebep olan basitleştirici bir mantığa
karşılık gelmektedir” (Atik, 2012: 7).
Neo-klasik teori kapsamında ekonomik karşılığa gelen somut sermaye tanımının dışında farklı
sermaye biçimleri de ortaya çıkmıştır. Bu sermaye biçimleri doğrudan maddi bir karşılık
göstermese de çıktıları itibariyle maddi fayda sağlayabilecek potansiyelleri temsil etmektedir.
İlgili sermaye biçimleri bireylerin doğuştan ve sonradan edinebileceği bir takım katma değerleri
temsil ederken, aktöre modern ekonomik düzende hareket alanı tanımaktadır.

2.2.1. Beşeri Sermaye
“Beşeri sermaye kavramı iktisat literatürüne Smith, Marshall ve Mill’in çalışmaları ile girmiştir.
Denison, Schultz

ve Becker

gibi iktisatçılar ise bugünkü beşeri sermaye kavramını

geliştirmişlerdir” (Eser ve Gökmen, 2009: 43).
“Beşeri sermaye [human capital] kavramının, bir sosyal kavram olarak, üzerinde birleşilmiş
ortak bir tanımı bulunmamaktadır. En genel ifadeyle beşeri sermaye, toplumdaki bireylerin,
üretim süreciyle ilgili olarak, bir taraftan sahip oldukları bilgilerinin, becerilerinin,
yeteneklerinin, tecrübelerinin, işine karşı duygusal bağlılığının, davranışlarının ve değerlerinin
ulaştığı düzeyi; diğer taraftan bedensel ve zihinsel zindeliği ya da sağlamlığı ifade eden bir
kavramdır. M. Husz, beşeri sermaye kavramıyla, bir hane halkının ya da bir neslin üretim
sürecinde kullanabileceği zamanını, tecrübesini, bilgisini ve becerisini ifade etmektedir”
(Keskin, 2011: 128).
“Paul Theodore W. Schultz beşeri sermaye yatırımlarını kayıtlı öğrenci sayısıyla öğrenci başına
eğitim maliyetinin çarpımı olarak ifade etmektedir. Beşeri sermaye teorisinin en tanınmış
isimlerinden G.S. Becker eğitime, sağlığa, beceri kazandırma faaliyetlerine yapılan
harcamaların fiziki ya da finansal sermayeyi değil beşeri sermayeyi geliştirdiğine vurgu
yapmaktadır. Bunun gerekçesini ise, fiziki ve finansal sermayeyi kişiden ayırmanın mümkün
olması; ancak bir kimsenin bilgisini, becerisini, sağlığını ve değerlerini kendisinden ayırmanın
mümkün olmamasıyla ifade etmektedir” (Keskin, 2011: 128). Kıcasa beşeri sermaye; “üretime
katılan işgücünün sahip olduğu ve diğer üretim faktörlerinin daha verimli kullanılmasına imkân
veren bilgi, beceri, tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerler olarak tanımlanmaktadır. Söz

konusu değerler, yeni teknolojilerin bulunması ve etkin bir şekilde kullanılmasına yol açmakta,
böylece ekonomik büyüme artmakta ve ülke ekonomisi daha hızlı gelişebilmektedir” (Eser ve
Gökmen, 2009: 42).
“Beşeri sermaye, bireylerin bilgi ve becerilerine yatırım yaparak, donanımlı hale gelmesini
sağlamaktadır. Beşeri sermayesi gelişen birey, üretim süreçlerinde emeğinin karşılığı için
pazarlığa girmektedir. Aynı zamanda, orta sınıfa ait aileler çocuklarının sosyal sermayelerini
garanti altına almayı amaçlamaktadırlar” (Ağcasulu, 2017: 115). “Beşeri sermayeyle ilgili
olarak yapılan ampirik çalışmaların çoğunda, beşeri sermaye yatırımlarının tarım ve sanayi
sektörlerindeki yüksek verimliliğe, gelir dağılımının daha adil olmasına, istihdam imkanlarının
artmasına, bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesine ve bunun gibi bir çok olumlu
etkilere yol açtığı tespit edilmiştir” (Eser ve Gökmen, 2009: 42).
“Üretim sürecinde birlikte kullanılmakla birlikte beşeri ve fiziki sermaye arasında önemli
farklılıklar mevcuttur. Beşeri sermaye kavramının tam olarak anlaşılabilmesi ve öneminin
kavranabilmesi açısından bu farklılıklara değinmek anlamlı olacaktır. Eğitim ve sağlık
harcamaları gibi beşeri sermayeye yapılan yatırımlar, fiziki sermayeden farklı olarak üretim
sürecinin yanı sıra bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yöneliktir. Bireylerin
niteliğinde ve niceliğinde sürekli değişimler meydana gelmektedir. Bu nedenle, beşeri sermaye
değişken bir yapıya sahiptir ve fiziki sermaye gibi stoklanması mümkün değildir. Dolayısıyla,
beşeri sermayenin kullanılmadığı her zaman dilimi onun kaybı anlamına gelmektedir. Ayrıca
nerede, nasıl ve hangi şartlar altında çalışacağına kendisi karar veren beşeri sermaye, bu
yönüyle fiziki sermayeden farklı olarak üretim sürecinin aktif bir oyuncusudur. Söz konusu
farklılıklara rağmen, üretim sürecinde bu iki sermaye türü birbirini tamamlamaktadır. Sadece
fiziki sermaye ya da sadece beşeri sermaye kullanılarak üretimin yapılabilmesi neredeyse
mümkün değildir. Üretim teknolojisine göre, beşeri sermaye ile fiziki sermaye değişik
oranlarda bir araya getirilmektedir. Öte yandan, bazen yanlışlıkla birbirinin yerine
kullanıldığını gördüğümüz sosyal sermaye ile beşeri sermaye kavramları arasındaki
farklılıklara da kısaca değinmek faydalı olacaktır. Sosyal sermaye; fertler arasındaki güvene
dayalı sosyal ilişkilerin miktarını, niteliğini ve şeklini belirleyen kurumlar, iletişim ağı ve
kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Sosyal sermaye kişinin sosyal, eğitim, sağlık, aile ve
çalışma hayatı ile kamu idaresindeki faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle,
sosyal sermaye beşeri sermaye verimliğine de önemli ölçüde katkı yapan unsurlar arasında yer
almaktadır” (Eser ve Gökmen, 2009: 44).

“Ekonomik büyüme ile nitelikli beşeri sermaye arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Ülke
ekonomisinin temel bileşenlerinden biri olan beşeri sermaye, bireysel bazda olsun firma
bazında olsun, nitelikli ise, doğrudan ya da dolaylı olarak kalkınma ve gelişmenin nedeni
olmaktadır” (Bal, 2011: 3). Dolayısıyla, tüm sermaye biçimlerinin ekonomik olarak çıktısı
bulunduğunu söylemek mümkündür. Yaygın olarak yalnızca maddi anlama karşılık gelen
sermayenin ekonomi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ancak beşeri, kültürel ve sosyal
sermaye gibi sermaye türlerinin tamamının bireyler ve gruplar için ekonomik sonuçları vardır.

2.2.2. Kültürel Sermaye
Neo-klasik sermaye kuramı Marx'ın ekonomik sermayesinin yanı sıra kültürel, beşeri ve sosyal
sermaye türlerini de yazına kazandırmıştır. Kültürel sermaye, sembol ve anlamların
içselleştirilmesi, doktrin hale getirilmesi sürecidir. En iyi örneği eğitim sistemi olan kültürel
sermaye, sembol ve anlam üretiminden oluşmaktadır. (Ağcasulu, 2017: 115)
“Kültürel sermaye, geniş anlamıyla eğitim -başka bir deyişle, ‘sosyalleşme’- sürecinde elde
edilen birikimin toplamını dile getiren bir kavramdır veya belirli bir grubun paylaştığı kültürel
eğilim, tutum, inanç, gelenek, değer, iş yapma biçimi ve ifade neticesinde öğrendiği ya da
edindiği beceriler olarak tanımlanabilir. Bourdieu, kültürel sermayeyi formel eğitimle kazanılan
ve diplomalarla objektif bir görünüm kazandırılan ‘okul sermayesi’ ile aileden kaynaklanan ve
doğal bir biçimde, aile hayatı içerisinde kazanılan nitelikleri ifade eden “tevarüs eden kültür
sermayesi” olmak üzere ikiye ayırarak inceler. İster okul sistemi yoluyla elde edilmiş olsun,
ister aileden devralınmış olsun, entelektüel niteliklerin toplamına karşılık gelir” (Avcı ve Yaşar,
2014: 67). “Bourdieu’ye göre kültürel sermayenin üç biçimi vardır: kültürel sermaye
bedenselleşmiş halde (sunum üslubu, konuşma tarzı, güzellik vb.), nesneleşmiş halde (resimler,
kitaplar, makineler, binalar gibi kültürel ürünler) ve kurumsallaşmış halde var olabilir”
(Yıldırım ve Ergün, 2017: 1375).
“Hem okul hem de ailedeki sosyalleşme süreci boyunca edinilen kültürel sermaye, sınıfsal
pozisyonun işaretleyicisi olarak önemlidir. Kültürel tavır, tercih ve davranış, yani bir bütün
olarak kültürel sermaye, kişinin beğenileri yoluyla toplumsal seçimi seferber edecek biçimde
ortaya çıkar. Bu anlamda kültürel sermayenin taşıyıcısı olarak beğeniler/zevkler, sosyal ayrımın
da işaretleyicisidirler. Bourdieu okul başarısının nedenini başarılı çocukların ‘zeka’sında veya
‘yetenek’inde değil; toplumsal kökeninde ve aile ortamından tevarüs ettiği kültürel
sermayesinde arar. Metafizik bir kader olduğu sanılan şeylerin (“Okulda başarısız; çünkü

tembel, çünkü aklı almıyor” vs.) aslında tahakküm ilişkilerinin bir uzantısı olduğunu gösterir.
Okul başarısızlığının nedeni olarak, kültürel sermayenin eşitsiz dağılımına dikkat çeker” (Avcı
ve Yaşar, 2014: 67).
Kültürel sermaye de tıpkı diğer sermaye biçimleri gibi çıktıları itibariyle ekonomik kazançlar
sağlayabilir. Yukarıda bahsedilen başarı, güzellik, sunum gibi olguların hepsi kapitalist
düzende birer ekonomik çıktı yaratmaktadır. Nitekim Ekşioğlu’nun, yaptığı çalışmada da
kültürel sermaye ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki tartışılmış, araştırma sonuçları
uluslararası kentsel dönüşüm örnekleri, Girdi Çıktı Analizi (GÇA) ve Fayda Maliyet Analizi
(FMA) bulgularından yola çıkarak toplumların kültürel sermaye birikimi ile eğitim, ekonomik
kalkınma ve sosyal refahı arasında olumlu bir ilişki olduğu, kültürel sektöre yapılacak
yatırımların tüm ekonomide canlandırıcı etki meydana getireceğini saptamıştır (Avcı ve Yaşar,
2014: 68).
“Sınıfsal statüleri doğrudan etkileyen ekonomik sermaye paraya hemen dönüşebilir ve farklı
biçimlerde muhafaza edilebilir. Kültürel sermaye ise eğitim yoluyla kazanılır ve zamanla
ekonomik sermayeye de dönüşebilir. Sosyal sermaye ise bireyin sahip olduğu toplumsal gruplar
ile oluşur. Özetle, kültürel sermaye en genel tanımı ile bireyin toplum içerisinde sahip olduğu
tüm manevi değerleri kapsamaktadır” (Seyfi, 2017: 184-185)

2.2.3. Sosyal Sermaye
“Bir toplumda mevcut temiz hava, su, yeraltı zenginlikleri gibi kaynakların tamamını ‘doğal
sermaye’; insanların bilinçli çabaları sonucunda yaratılan kaynakları (binalar, uydular, parklar
vs.) ‘fiziki sermaye’; mübadele aracı olarak kullanılan ve maddi servetin kaynağını oluşturan
para ve kıymetli kağıtları (hisse senedi, tahvil vs.) ‘finansal sermaye’; insanların eğitim yoluyla
kazandıkları bilgi ve yetenekleri ‘beşeri sermaye’ ve toplumun evrimsel gelişimi dahilinde
kendiliğinden oluşan inançlar, alışkanlıklar, değerler, semboller vs. unsurların tamamını ise
‘kültürel sermaye’ olarak adlandırabiliriz. Bunların dışında kültürel sermaye kavramına
oldukça benzer kavramlardan birisi de ‘sosyal sermaye’dir” (Aktan ve Çoban, 2008: 5).

Kaynak: (Aktan ve Çoban, 2008: 5)
Günümüzde toplam sermayenin oluşumu artık pek çok farklı sermaye biçiminin birleşimi ile
gerçekleşmektedir. Her birey farklı sermayelere sahip olmakta ve bunları yaşamında etkin
olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda sosyal sermayenin ilişkilerle ilgili olduğu gerçeğinden
hareketle, toplam sermayenin oluşumunda özel bir yere sahip olduğu da söylenebilir.
“Sosyal sermaye ile birey, komşularının arkadaşlığı, şefkati ve yardımseverliğinin avantajlarını
bulacak ve toplumun bütün kesimleri büyük bir fayda sağlayacaktır. İnsanlar cemiyetin bir
parçası oldukları zaman sosyal ilişkiler ve kişisel memnuniyet düzeyi artacaktır” (Aktan ve
Çoban, 2008: 2). “Buradan hareketle sosyal sermayenin, toplumdaki sosyal ilişkilerde şekil
bularak, bireyin toplumsal gelişimi açısından önemli bir kavram olduğu açıktır. Sosyal ilişkiler,
sosyal sermaye bağlamında, bireylerin ortak hedefleri doğrultusunda beraber hareket etmelerini
sağlayarak güven, norm ve iletişim ağları çerçevesinde bir araya gelmelerini destekleyici bir
ortam hazırlamaktadır” (Üçler vd. 2016: 286). Dolayısıyla, sosyal sermayenin önem kazandığı
günümüzde söz konusu kavrama yönelik bakış açısına sahip olabilmek için kavrama detaylıca
bakmak gerekmektedir.

2.2.3.1. Sosyal Sermayenin Gelişimi ve Tanımı
“Kavram ilk kez 1916 yılında Amerikalı Reformist L. J. Hanifan tarafından kullanılmıştır.
Hanifan, sermaye kavramını, asıl anlamını teşkil eden ekonomik boyutunun dışında kullanmak
ve toplumsal bütünlüğü var eden bireyler ve aileler arasında, insanların gündelik yaşamına dair,

iyi niyet, arkadaşlık, sempati ve sosyal ilişkilerin varlığına dikkat çekmek için kullanmıştır”
(Türk, 2015: 130). “Sosyal sermayeyi günümüzdeki anlamıyla ilk kullanan bilim adamlarının
ise, Jean Jacobs, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron ve Glenn Loury olduğu ifade
edilmektedir. Fakat en geniş anlamıyla kullanan bilim adamlarının ise James Coleman ile
Robert Putnam oldukları belirtilmektedir” (Kapu, 2008: 269)
“Sosyal sermaye, iki kelime ile 'ilişkiler önemlidir' düşüncesinden hareket etmektedir. Ana
fikri, sosyal iletişim ağlarının değerli olduğudur. 'Sosyal' kavramı, sosyal sermayenin
kaynaklarının tek başına bireylerde yer alamayacağını nitelemektedir. 'Sermaye' kavramı ise
sosyal sermayenin verimliliğe olumlu katkısını ve diğer sermaye türleriyle etkileşimini
göstermektedir. Sermaye, bir toplumda değerli olarak kabul edilen kaynaklara yatırım ve
oluşturulan artık değer olarak görülmektedir. Kuramsal olarak sermaye, bu kaynak ve
değerlerin bir getiri olarak elde edilip yeniden üretilme sürecini tanımlamaktadır. İlk olarak
Marx tarafından kavramsallaştırılan sermaye kavramı, günümüzde katı anlamda sadece
ekonomik terimlerle kullanılmamaktadır. Farklı sermaye türlerinin de faydasının ölçülebilmesi
ve katma değerinin arttırılabilmesiyle sermayenin tanımı genişletilmiştir” (Ağcasulu, 2017:
115).
“Sosyal sermaye kavramı farklı literatürlerde farklı tanımlamaları içinde barındırmakla birlikte
iki temel yönü öne çıkmaktadır. Birincisi, sosyal yapı içinde insanların davranışlarını
yönlendiren formel ve informel kurallardır. Bu açıdan bireylerin birbirlerine ve normlara
güvenmeleri oldukça önemlidir. Karşılıklı güven ve normlara olan güven işbirliğini
kolaylaştırmakta ve işlem maliyetlerini düşürmektedir. İkincisi ise sosyal sermayenin
göstergesi olarak gönüllü organizasyonlara ve kulüplere katılım oranının kabul edilmesidir”
(Aktan ve Çoban, 2008: 3).
“Sosyal sermayeyi inceleyen araştırmacılar, sosyal sermayeyi tanımlarken kullandıkları analiz
düzeyine göre farklı tanımlar önermişlerdir. Sosyal sermaye, bazı çalışmalarda ulusların veya
coğrafik bölgelerin, toplulukların; bazı çalışmalarda ise bireylerin, örgütlerin bir özelliği olarak
tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle sosyal sermaye, çeşitli analiz düzeylerinde incelenmiş ve
hem makro hem de mikro bakış açılarıyla ele alınmıştır. Sosyal sermayeyi “kamu malı” olarak
görenler, bu olguyu makro düzeyde incelemiş; buna karşın sosyal sermayeyi ‘özel mal’ olarak
görenler ise sosyal sermayeyi mikro düzeyde incelemişlerdir. Örneğin Putnam, sosyal
sermayeyi şu şekilde tanımlamıştır: Sosyal sermaye, karşılıklı yarar için koordinasyon ve
işbirliğini kolaylaştıran ağlar, normlar ve sosyal güven gibi sosyal örgütlerin sahip oldukları
özellikleri ifade eder. Fukuyama’ya göre sosyal sermaye, grup veya örgütlerde ortak amaç için

çalışma yeteneğidir. Sosyal yapının bir özelliği olarak sosyal sermayeyi ele alan Coleman ise
sosyal sermayeyi, sosyal yapı içindeki bireylerin eylemlerini kolaylaştıran bir varlık olarak
tanımlamıştır. Bu tanımlardan anlaşıldığı üzere sosyal sermayenin kamu malı olma özelliğini
benimseyenler, sosyal sermayenin topluma doğrudan, bireye ise dolaylı bir faydası olduğu
görüşündedirler. Bunun tam tersi sosyal sermayenin özel mal olma özelliğini benimseyenler
ise, sosyal sermayenin bireye doğrudan, topluma dolaylı bir faydası olduğu görüşündedirler.
Örneğin Portes için sosyal sermaye, aktörlerin sosyal ağlardaki veya diğer sosyal yapılardaki
üyelikleri sayesinde yarar elde etme yetenekleridir. Knoke’a göre sosyal sermaye, sosyal
aktörlerin örgüt içinde veya örgütler arasında, diğer sosyal aktörlerin kaynaklarına ulaşmak için
bağlantılarını oluşturdukları ve harekete geçirdikleri bir süreçtir. Burt ise sosyal sermayeyi,
‘finansal ve insan sermayelerini kullanmak için fırsatlar sunan arkadaşlar, iş arkadaşları ve daha
genel ilişkiler toplamıdır’ şeklinde tanımlamıştır” (Özdemir, 2008: 82-83). Dolayısıyla sosyal
sermayeyi ‘kamu malı’ olarak görenlerin sosyal sermeyenin topluluğa faydası olduğu; ‘özel
mal’ olarak görenlerin ise sosyal sermayenin bireylerin kişisel çıkarlarını oluşturmada bir araç
olduğu yönünde bir düşünce öne sunduğunu söylemek mümkündür.
Benzer şekilde, “bu sermayenin farklı türleri, Adler ve Kwon tarafından iki sınıflandırmada
toplanmıştır. İlk tanımlama sosyal sermayeyi, mikro düzeyde 'bireysel bir kaynak' olarak ele
almakta ve belli bir ana aktörün diğer aktörlerle ilişkilerine odaklanmaktadır. Bu bakış açısı,
sosyal sermayeyi ilişkisel ve bireysel boyutta ele alarak bireye getirilerine odaklanmaktadır.
Bireylerin kaynaklara erişimi ve ilişkilerin sermayeye dönüştürülmesi ile ilgilenmektedir.
Bireylerin ilişkilere yaptıkları yatırımlar ve beşeri sermayeye katkılar da incelenmektedir.
İkinci tanımlama kavramı, makro düzeyde 'kolektif bir kaynak' olarak ele almakta ve bireylerin
dışsal bağlantılarına odaklanmaktadır. Bu görüş, belli grupların sosyal sermayeyi kolektif
getiriye dönüştürmeleriyle ilgilenmektedir. Kolektif getirilerin bireyler üzerindeki başarısına ve
etkilerine odaklanılmaktadır. Sosyal sermayenin kamusal yönünü vurgulayan anlayışta, toplum
doğrudan, birey ise dolaylı faydalanıcıdır” (Ağcasulu, 2017: 116).
“Bireysel getirilere vurgu yapan Baker sosyal sermayeyi, belli sosyal yapılardan elde edilen ve
bireylerin ilişkilerinden dolayı çıkarları için kullandıkları bir kaynak olarak tanımlamaktadır.
Bireyin sahip olduğu bağlantılar, aynı zamanda aktörün ulaşabileceği olası kaynakları ve bu
kaynaklara yönelik sınırlarla fırsatları belirlemektedir. Sosyal sermaye bir nitelik olarak, kişinin
kendine yaptığı bir 'yatırım' ve örgütün kolektif amaçlarına yaptığı 'artı değer' olarak
görülmektedir. Sosyal sermayenin doğasında ilişkiler yer aldığı için, beşeri ve ekonomik
sermayenin aksine, aktörlerin kontrol edemediği bir sermaye türüdür” (Ağcasulu, 2017: 116).

“Woolcock ve Narayan sosyal sermayeyi, insanların kolektif bir şekilde davranabilmesini
mümkün kılan normlar ve ağlar olarak ele almışlardır. Woolcock ve Narayan bu basit
tanımlamanın bir takım amaçlara hizmet ettiğini vurgulamışlardır. Birincisi, bu tanım, sosyal
sermayenin sonuçlarından çok kaynaklarına vurgu yapmaktadır, bunun yanında güven,
karşılıklılık gibi sosyal sermayenin önemli özelliklerinin tekrarlanan süreçlerle sağlandığını
belirtmektedir. İkinci olarak bu tanım, sosyal sermayenin farklı boyutlarının etkileşimine fırsat
tanımakta ve toplumların sosyal sermayeye daha az veya daha çok erişebilirliğine vurgu
yapmaktadır” (Aktan ve Çoban, 2008: 3).
“Güven (Trust) adlı eseri tüm dünyada büyük ilgi ve takdir gören Francis Fukuyama ise sosyal
sermayeyi, sosyal işbirliğini sağlayan ve asli sosyal ilişkileri destekleyen ortak normlar ve
değerler olarak tanımlamaktadır. Fukuyama’ya göre, ‘sosyal sermaye, insanların ortak amaçları
için gruplar ya da organizasyonlar halinde bir arada çalışabilme yeteneğidir” (Aktan ve Çoban,
2008: 3).
“Sosyal sermaye kavramının genişliği, sosyal hayatın ilkel bir özelliğini yansıtmaktadır. Buna
arkadaşlık bağı örnek olarak gösterilebilir. Arkadaşlık sosyal destek, finansal yardım, psikolojik
ihtiyaçların giderilmesi gibi farklı amaçlara hizmet etmede kullanılabilmektedir. Bu yüzden
genel çatı özelliği taşıyan sosyal sermaye birçok disiplinden beslenmiş ve farklı kuramsal bakış
açıları tarafından değerlendirilmiştir. Fakat sosyal sermayenin çok kapsamlı olması, şüpheci
yaklaşımlara da neden olmuş, hatta kavramın çok elastik bir formda olduğunu iddia edenler bile
olmuştur. Bununla birlikte sosyal sermayenin kapsamının genişletilebilmesi, aynı zamanda
farklı disiplinlerde de kullanılmasına destek olmuştur” (Ağcasulu, 2017: 115).
“Özetle diyebiliriz ki sosyal sermaye kavramının ilk kullanımlarına sırasıyla L.Hanifan,
J.Seeley, A.Sim, E.Loosely, M.Fortes, J.Jacobs, I.Light, G.Loury, E.Schlicht gibi isimlerde
rastlanmaktadır. Ancak kavramı bugünkü anlamıyla ilk kullanan, ‘sosyal sermayeyi elit bir grup
tarafından birlikte bulundukları kişilere karşı yarış içindeyken kullandıkları bir kaynak’ olma
boyutuna vurgu yapan Bourdieu olmuştur. Kavramı geliştiren ve sosyal bilimlerin gündemine
etkili bir şekilde girmesini sağlayan, ‘sosyal sermayenin göreceli olarak dezavantajlı olanlara
da bir kaynak’ teşkil ettiğini tespit eden Coleman olmuştur. Kavrama bugünkü popülaritesini
kazandıranların ise ‘kavramı daha da genişleterek, toplumsal düzeyde işleyen bir kaynak
olarak’ tanımlayıp kavrama kamusal boyutu katan Putnam'ın ve kalkınmada güven unsurunu
merkeze alan çalışmalarıyla sosyal sermayeye katkıda bulunan Fukuyama'nın olduğunu
söylemek mümkündür” (Şan ve Şimşek, 2011: 96).
2.2.3.1.1. James Coleman’ın Sosyal Sermaye Yaklaşımı

“James Coleman, söz konusu kavramı 1988 yılında gençlerin okuldan ayrılma problemlerinin
nedenleri üzerine yaptığı çalışmada tanımlamıştır. Coleman, okuldan ayrılma nedenlerini aile
geçmişi ile alakalı üç bileşen etrafında toparlamıştır. Bunlar finansal sermaye, beşeri sermaye
ve sosyal sermayedir. Coleman’a göre sosyal sermaye, çocuğun aile ile yakın ilişkisi dışında
evin ve okulun ait olduğu toplumun sürekliliğini ve bağların sağlamlığını göstermektedir.
Coleman’a göre sosyal sermaye, fonksiyonları ile tanımlanır. Sosyal sermaye tek bir unsurdan
değil, farklı türdeki unsurlardan oluşmaktadır. Sosyal sermaye sosyal yapının bazı yönlerini
(formel ve informel kurallar) tamamen içinde barındırır ve sosyal yapı içindeki aktörlerin
davranışlarını (bireysel veya işbirlikçi davranma) oluşturmalarına yardımcı olur” (Aktan ve
Çoban, 2008: 3).
Klasik ekonominin rasyonel seçim kuramında ise sosyal sermayedeki sosyal yapı vurgusunun
aksine, inanların bütün davranışlarının kendi çıkarlarını gözeterek yaptığı iddia edilir.
“Rasyonel seçim teorisinin, bireylerin kendi çıkarlarını, diğerlerinin kaderlerini düşünmeden
hareket ettiği düşüncesini içerirken, Coleman, sosyal sermaye kavramını, insanların nasıl bir
arada çalışmayı başarabildiğini açıklamada bir araç olarak kullandığını belirtir. Coleman, bu
tutumuyla, bireylerin bireysel çıkarları ile sosyal sermayeleri arasında bir bağ kurmuş
olmaktadır” (Türk, 2015: 141-142).
“Sosyal Kapalılık Kuramıyla birlikte Coleman, yapısal boşlukların tersine sosyal ağların kapalı
olmasını; ancak kapalı ağlarda işbirliği, güven gibi esasların gelişebileceğini ifade etmiştir.
Ağların kapalı olması, etkin normların mevcudiyetini güçlendirecek ve güvenilirliği
arttıracaktır. Ağlarda kapalılık olduğu sürece bilgi paylaşımı kolaylaşacaktır. Yakın, sıkı
bağlardan oluşan kapalı ağlar, insanların birbirlerine güvenmeleri durumunda yaşayacakları
riskleri azaltacaktır” (Özdemir, 2008: 84).
Coleman yukarıdaki ‘kapalılık’ düşüncesi üzerinden sosyal sermayeyi tanımlamak için ise bir
takım örnekler vermektedir. Bu örneklerden biri tüccarlar grubu üzerinedir. Coleman New
York’da yaşayan Yahudi, aynı sinagoga giden ve aynı topluluk içinde yaşayan tüccarları örnek
vermektedir. Aslında kapalı bir topluluk olan bu tüccarların aile, topluluk ve din yoluyla
edindikleri yakın bağları piyasadaki işlemleri kolaylaştırmakta ve doğal sigorta sunmaktadır.
Bu topluluğun herhangi bir üyesi taşları çalmak ya da farklı olumsuz bir eylemde bulunduğunda
topluluğun bağlarını kaybetmek ile karşı karşıya kalmaktaydı. Bu bağların gücü, güvenilirliğin
alındığı ve ticaretin kolaylıkla gerçekleşebileceği olası işlemleri mümkün kılmaktadır. Bu
bağların yokluğunda ise ayrıntılı ve pahalı bağlar ve sigorta araçları gerekli olmaktadır

(Coleman, 1988: 99). Dolayısıyla sosyal sermayenin ekonomik etkinlikler üzerinde de
kolaylaştırıcı bir etkisi olduğu düşünülebilir.
“Coleman, sosyal sermayeyi, beşeri sermaye ile kıyaslayarak izaha yönelir. Onun için sosyal
sermaye (norm,güven ve ağlardan oluşan) sosyal yapının içerisinde yer alan tarafların kesin
eylemleridir. Rasyonel seçme teorisi bağlamında konuya yaklaşan Coleman tercihlerin taraflar
arası fayda ve zarar münasebetine göre karşılıklılık temelinde bir ilişkinin ortaya çıkabileceğini
izah etmektedir. Karşılıklılık faktörü hem güven hem de sosyal sermayenin tanımlanmasında
önemli bir faktördür. Şayet bu terimle sosyal sermaye tanımlanacak olursa aktörler arasındaki
koordinasyonun üretilmesini sağlayan sosyal kaynakları sosyal sermaye olarak ifade edebiliriz.
Bu kaynaklar daha iyi iş ve olanakların sağlanmasında etkili unsurlardır” (Türk, 2015: 142)
“Coleman; temel bir sosyal sermaye analiz birimi olarak bir ağ içinde yer alan bireyler, onların
rolleri ve ilişkileri üzerinde durmuştur. Bireyler yada grupların faaliyetlerinin spesifik bir sosyal
ağa üye olarak, bu ağlarda yer alan diğer aktörlerle doğrudan ya da dolaylı bağlantılar
yardımıyla büyük ölçüde kolaylaşabileceği görüşü sosyologların yaygın şekilde paylaştığı bir
düşüncedir. Sosyal sermayeyi dışsal bir faktör olarak kabul eden görüşün aksine pek çok
sosyolog ve politika bilimcisi sosyal sermayenin bir ağ içindeki bireyler arasında gerçekleşen
pozitif ilişkilerden doğduğunu kabul eder. Onlara göre sosyal sermaye aktörlerin kollektif
yapısını niteleyen ve onlara uyum sağlama yeteneği kazandıran içsel bağlantılar sistemini
içerir” (Çetin, 2006: 3)
“Coleman, sermaye biçimlerini şu şekilde karşılaştırmaktadır: “fiziksel sermaye, gözlenebilir
materyal biçimlerde cisimleştiği için tamamen elle tutulur bir sermaye biçimi iken, beşeri
sermaye, bir birey tarafından elde edilmiş yetenek ve bilgide bulunduğundan daha az elle bir
sermaye biçimidir. Sosyal sermaye ise kişiler arasındaki ilişkilerde var olduğundan daha da az
elle tutulur bir sermaye biçimidir. Fiziksel ve beşeri sermaye nasıl üretici etkinliği
kolaylaştırıyorsa, sosyal sermaye de aynısını yapar. Örneğin; içerisinde yoğun bir grup,
yukarıdaki verilen tüccar örneğindeki gibi, böyle bir güvenilirlik ve güvene sahip olmayan bir
gruptan daha çok başarı elde edebilir (Türk, 2015: 142).
“Coleman sosyal sermayenin kaynağını açıklama noktasında ise sosyal sermayenin öncül ya da
sonuç olmasından öte bir yan ürün olduğunu savunmaktadır. Ona göre sosyal sermaye insan
ilişkilerinde aktörlerin eylemlerinden ortaya çıkan bir yan üründür” (Türk, 2015: 140). Diğer
bir ifadeyle, Coleman’a göre sosyal sermaye, istenen sonuca ulaşma konusunda ‘destekleyici’
niteliğindedir.

2.2.3.1.2. Robert Putnam’ın Sosyal Sermaye Yaklaşımı
“Sosyal sermaye konusunda çalışma yapanların başında Robert D. Putnam gelmektedir.
Putnam’a göre, sosyal sermaye, bütün toplumsal ağların ortak değerini ve bu ağlardan ortaya
çıkan toplumsal eğilimleri ifade etmektedir. Putnam’ın sosyal sermaye ile ilgili yaptığı başlıca
tanımları şu şekilde aktarabiliriz: (1) Sosyal sermaye, ...toplumun etkinliğini arttıran güven,
normlar ve iletişim ağları gibi özellikleridir. (2) Sosyal sermaye bir toplumdaki kurumlar,
firmalar ve bunlar arasındaki ilişkiler ağıdır. Buna ek olarak sosyal sermaye davranış, güven,
işbirliği ve benzeri ortak normların toplum için etkin bir işlev kazanmasına olanak
sağlamaktadır. Sosyal sermaye, bütün sosyal ağların ve bu ağların birbirleri ile etkileşiminden
ortaya çıkan eğilimlerin ortak bir değerine işaret etmektedir” (Aktan ve Çoban, 2008: 3).
"Sosyal sermaye, karşılıklı yarar için koordinasyon ve işbirliğini kolaylaştıran şebekeler,
normlar ve sosyal güven gibi sosyal organizasyonun özelliklerini ifade eder” (Putnam, 1995:
66).
“Putnam sosyal sermayenin özünde sosyal ağların yattığını, bu ağların da bireyler ve grupların
verimliliğini etkileyen değerler ve sosyal bağlantılara sahip olduğunu belirtir. Ona göre sosyal
sermaye; bireyler ve sosyal ağlar arasındaki ilişkiler, davranış normları ve güvenilirlik olarak
ifade edilebilir. Sosyal sermayeyi sosyal ağların yapısını karakterize eden ilişkiler olarak
inceleyebilmek için Putnam, sosyal ağlardan kaynaklanan normların gerekli bir unsuru olarak
güven olgusunu ele almıştır” (Çetin, 2006: 3-4).
“Putnam, sosyal sermayenin insan hayatının her aşamasında kalıcı etkilerde bulunduğunu ve
buna bağlı olarak, suç oranlarının azalmasında, hükümetlerin daha verimli çalışmasında ve
yolsuzlukların azalmasında, etkili olduğunu tespit etmiştir” (Karagül ve Masca, 2005: 40-41).
Buna ek olarak Putnam, yaptığı araştırma ile sosyal sermaye ve refah arasında da ilişki
kurmuştur. “İtalya'nın kuzeyi ve güneyi arasındaki farklılıkları tanımlama ve açıklama
çabasının ürünü olan ilk önemli çalışmasında Putnam, politik istikrarı ve ekonomik refahı
oluşturan yurttaşlık katılımının rolüyle ilgilenmiş, kuzey bölgesinin göreli başarısının nedeni
olan kurumsal performansın temelinde hükümet ve sivil toplum arasındaki karşılıklı ilişkinin
yattığını ileri sürmüştür” (Şan ve Şimşek, 2011: 95).
“Robert Putnam, sosyal sermayeyi, oluşumuna zemin hazırlayan ilişkilerin niteliği temelinde,
aile üyeleri ve yakın arkadaşlıklar gibi nispeten homojen gruplar içindeki güçlü ilişkiyi ifade
eden Bağlayıcı Sosyal Sermaye ve mesafeli arkadaşlar, üyeler ve iş arkadaşları gibi nispeten
daha zayıf ve daha az yoğun ilişkileri ifade eden Köprü Kurucu Sosyal Sermaye şeklinde iki
temel biçim belirlemiştir. Putnam, seçkin kimlikleri destekleme ve homojenliği sürdürme

eğiliminde olan bağlayıcı sosyal sermayeyi ‘dışsallaştıran’ bir sermaye türü; çeşitli sosyal
bölümler içinden insanları bir araya getirme eğilimindeki köprü kurucu sosyal sermayeyi de
‘içselleştiren’ bir sermaye türü olarak nitelemekte, bağlayıcı sosyal sermayenin 'geçinmek' için,
köprü oluşturan sosyal sermayenin ise 'başarılı olmak' için önemli olduğunu söylemektedir.
Putnam'ın bu ayrımına Woolcock ise farklı sosyal sınıf veya güç düzeyindeki insanlar ve
gruplar arasındaki ilişkileri ifade eden birleştirici boyutu eklemişlerdir. Birleştirici Sosyal
Sermaye, farklı sosyal sınıflara ait olan bireyler arasındaki ilişkileri nitelemektedir. Hiyerarşik
bağlamda insanları bir araya getiren bu ilişki içinde güce, sosyal statüye ve refaha farklı
grupların ulaşması sağlandığından “birleştirici” olarak nitelenmektedir” (Şan ve Şimşek, 2011:
97).
“Sosyal sermaye kavramsallaştırması toplumsal alanda insanların dikkatlerini bu güne kadar
celbetmemiş bir potansiyeli fark etmelerini sağlamış ve birçok alanda olumlu etkiler
doğurmuştur. Bourdieu'nün sosyal sermaye yaklaşımı sosyal eşitsizliklerin, iktidar ilişkilerinin
çözümlemesi, sermaye ve iktidar arasındaki bağlantının güçlü bir biçimde fak edilmesi
noktasında analitik bir derinlik kazandırmıştır. Coleman'ın yaklaşımı da sosyal ve siyasi
davranışlarda yeni anlayışlar üretmek için büyük potansiyeller taşımaktadır. Putnam'ın
yaklaşımı ise ampirik çalışmalarla kökleşerek ilişkilerin, ağların, değerlerin sosyal teoride ele
alınmasında kavramın analitik bir araç olarak yer almasını sağlamıştır. Sosyal sermaye
kavramsallaştırması ekonomi alanında ‘ekonominin, ekonomik-olmayana bağımlı olduğunu ve
ondan etkilendiğini’ göstererek, toplumsal dünyaya dair parçalı algılayışımızı değiştirmeye
başlamıştır” (Şan ve Şimşek, 2011: 105).
2.2.4. Sosyal sermayenin Temel Unsurları
Sosyal sermaye, insanlar arasındaki etkin bağlantılar bütününden, insan şebekelerini ve
topluluklarını birbirine bağlayan ve işbirliğini mümkün kılan güven, etkileşim ve ortak
değerlerden, yani sosyal normlardan oluşur (Töremen, 2002: 559). “Putnam’a göre, güven ile
işbirliği arasında iki yönlü bir ilişki söz konusudur. Güven işbirliğini geliştirmekte ve işbirliği
ise güveni doğurmaktadır. Bu ilişki zamanla genelleşmiş işbirliği normlarının gelişmesine yol
açmaktadır. Böylece toplumda sosyal değişimin gönüllü olarak gerçekleşmesi sağlanmış
olmaktadır” (Kapu, 2008: 272). Dolayısıyla unsurların birbirini etkilediği ve biri olmadan bir
diğerinin mevcut olmasının imkansız olduğu söylenebilir.

2.2.4.1. Etkileşim

“Sosyal sermaye literatüründe üzerinde önemle durulan olgulardan birisi karşılıklı ilişki ya da
etkileşim şeklidir. Burada kastedilen, resmi olarak düşünülmüş yasal bir değişim veya bir iş
sözleşmesi değildir; daha çok kısa dönemli diğergamlık ile uzun dönemli kişisel çıkarların bir
kombinasyonudur. Bireyler belirli bir kişisel maliyete katlanarak başka insanlara karşılıksız
olarak değişik hizmetler sunmaktadırlar ya da onların faydasına olacak davranışlarda
bulunmaktadırlar. Bu hoş tutumdaki genel beklenti, gelecekte umulmadık bir zamanda ihtiyaç
hissedilen bir durumda karşılığının alınacağı şeklindedir. Böyle bir anlayışın hâkim olduğu
toplumlarda insanlar birbirlerinin faydası için çalışır. Sonuç itibariyle toplumdaki herkesin
isteklerine hizmet edilmiş olur” (Kapu, 2008: 271).
“Sosyal sermaye, toplumsal ilişkilerde her zaman genelleştirilmiş bir karşılıklılık
(mütekabiliyet) anlayışına sahip olduğundan, onun bu niteliği beraberinde dayanışma kültürünü
geliştirmektedir” (Aktan ve Çoban, 2008: 7). Bu sayede de kişilerin ve kurumların üyesi olduğu
topluluklar birbiri ile etkileşim ve dayanışma içine girmektedir. “Sürekli etkileşim ve iletişim
ortamında bulunan toplumda beklentiler ve gelişmeler belli hızda değişerek sürmektedir.
Birçok örgütü başarılı yapan çalışanlarının birbirleriyle kurdukları yakın ilişkilerdir” (Töremen,
2002: 566).
2.2.4.2. Güven
“Sosyal sermayenin en temel unsuru şüphesiz ki güvendir. İnsanlararası, kurumlararası ve
insanlar ile kurumlar arası güven, sosyal sermayenin temel belirleyicisi konumundadır. Güven
çok sağlam bir yapıya sahip olmalı ve hem bireyler arasında, hem de kurumlar arasında
karşılıklılık esasına dayanmalıdır. Tek taraflı güven çoğu kez tek taraflı fedakârlığı ifade
etmektedir ve sosyal sermayenin karşılıklılık özelliğine ters düşmektedir” (Aktan ve Çoban,
2008: 7). “Onyx ve Bullen güvenin, başka insanların karşılıklı olarak yardım edici bir davranış
içinde olacağı veya en azında zarar verici davranışlarda bulunmayacağı beklentisinin hakim
olduğu itimat anlayışına dayanan bir sosyal yapıda insanlara gönüllü olarak risk yüklenme
anlayışını kazandırdığını ifade etmektedir. Fukuyama ise güveni, ortak olarak paylaşılan
normlara dayanan ve üyelerinin birbirlerine karşı düzenli, güvenilir ve işbirliğine dayalı
davranışları sergiledikleri bir toplum içinde yükselen beklentiler olarak tanımlamaktadır”
(Kapu, 2008: 271).
Sosyal sermaye toplumdaki bireylerin her yönden gelişimini hazırlayan bir oluşumdur.
Özellikle kalkınma, büyüme ve verimlilik açısından düşünüldüğünde sosyal sermayenin
toplumdaki bireylerin birbirlerine ve siyasi, hukuki ve ekonomik sisteme olan güvenlerinin
artması anlamına geldiği iddia edilmektedir (Gök, 2014: 19). Benzer şekilde Fukuyama’ya göre

de küresel dünyada ekonomik faaliyetlerin tümü bireysel çabaların dışında yüksek seviyeli
sosyal işbirliği içeren sosyal organizasyonlar tarafından başarılmaktadır. Toplumların
ilerlemesi için güven önemlidir. Güven konusunda aşama kat edildiğinde aynı şekilde
ekonomik ilerleme de kendini aynı nitelikte göstermektedir (Büyükilikmen, 2015: 48).
Dolayısıyla, güven sosyal ilişkilerin başlatıcısı ve sürdürücüsü olarak sosyal sermayenin de
oluşumunu ve sürdürülmesini sağlamaktadır. Daha önce verilen, Coleman’ın tüccarlar üzerine
örneğinde olduğu gibi güven, ilişkilerde kolaylaşmayı sağlarken; güveninin yokluğu ise bir
takım sigorta araçlarını gerekli kılmakta, ya da ilişkilerin başlamadan bitmesini sağlamaktadır.
Bu durum hem kişiler hem de bütün olarak toplum için gerekliği işbirliğinin nitelikli bir şekilde
kurulmasını önlemektedir.
2.2.4.3. Sosyal Normlar
“Sosyal sermayenin temel dayanağını oluşturan başka önemli bir faktör de sosyal normlardır.
Hem Putnam ve hem de Coleman, sosyal normların sosyal sermayenin oluşması için
vazgeçilmez olgular olduğunu belirtmişlerdir. Onlara göre sosyal normlar, informel bir sosyal
kontrol biçimi sağlamaktadır. Böylece daha formel kontrol biçimleri ya da kurumsallaşmış
yasal cezalara olan ihtiyaç azalmış olmaktadır. Sosyal normlar genellikle yazılı değildirler.
Fakat sosyal bir yapıda beklenen sosyal davranışın belirlenmesinde veya sosyal olarak değer
atfedilen

davranış

biçimlerinin

neler

olduğunun

belirlenmesinde

önemli

bir

rol

oynamaktadırlar. Emredici sosyal normlar, özellikle ileri derecede sosyal davranışların
gelişmesinde ve aynı şekilde sosyal olmayan davranışların da önlenmesinde güçlü bir etkiye
sahiptirler” (Kapu, 2008: 272).
“Sosyal sermaye; değerler, sosyal normlar, davranışlar ve tutumlardan oluşan kültürel yönünün
yanında, yasal çerçeve, hukukun üstünlüğü ve müeyyideler vb. daha somut nitelikleri de
içermektedir. Esasen bunlar iç içe geçmiş bir yapıyı oluşturmaktadırlar. Sosyal sermaye makro
ve mikro düzeyde de ele alınabilir. Makro düzey, organizasyonları işleten kurumsal çerçeveyi
ifade etmektedir. Makro düzey, hukukun üstünlüğü, siyasal rejim tipi, yerelleşmenin düzeyi ve
siyasal karar alma sürecine katılım seviyesi gibi formel ilişkileri ve yapıları içermektedir. Mikro
düzey ise sosyal bağların ve yatay organizasyonların gelişmeye olan potansiyel katkısını ifade
etmektedir” (Aktan ve Çoban, 2008: 7-8)

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında popüler kültürün ne olduğunu tanımlayarak popüler kültür
ürünlerini inceledik. Söz konusu inceleme sonucunda popüler kültürün nasıl üretildiğini
kavrayıp yayılımını kitle iletişim araçları sayesinde nasıl sağladığını gördük. Buna ek olarak
popüler kültür ürünlerinin nasıl birbirini desteklediğini ve tüketimi körüklediğini
anlamlandırdık.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

1-Klasik İktisat Adam Smith’in görüşleri çerçevesinde
gelişmiştir

( )

( )

2-Marjinal değer kavramı Neo-klasik iktisat ile ortaya
çıkmıştır

( )

( )

3-Sosyal sermaye kavramını Adam Smith ortaya atmıştır.

( )

( )

4-Sosyal sermayenin temel unsurlarından biri ‘güven’dir

( )

( )

( )

( )

5-Neo-klasik
girilmiştir.

dönemden

sonra

merkantilist

döneme

Cevaplar: 1 d, 2 d, 3 y, 4 d, 5 y
1- Smith’e göre sermaye birikiminin ve özel mülkiyetin bulunduğu sanayi kapitalizmi
döneminde ise, değeri sadece emeğe bağlamak artık söz konusu değildir. Üretim
sürecinde emeğin yanında …………………. ve …………….. de kullanılmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a) Toprak – Sermaye
b) İnsan – Sermaye
c) Toprak – Bina
d) Toprak – İnsan
e) Sermaye – Bina
2- Aşağıdakilerden hangisi sermaye türlerinden biri değildir?
a) Sosyal sermaye
b) Finansal sermaye
c) Fiziki sermaye
d) Kültürel sermaye
e) Geleneksel sermaye
3- Sosyal sermayenin özünde sosyal ağların yattığını, bu ağların da bireyler ve grupların
verimliliğini etkileyen değerler ve sosyal bağlantılara sahip olduğunu belirtir. Ona göre
sosyal sermaye; bireyler ve sosyal ağlar arasındaki ilişkiler, davranış normları ve
güvenilirlik olarak ifade edilebilir. Sosyal sermayeyi sosyal ağların yapısını karakterize
eden ilişkiler olarak inceleyebilmek için, sosyal ağlardan kaynaklanan normların gerekli
bir unsuru olarak güven olgusunu ele almıştır.
Yukarıdaki sosyal sermayeye ilişkin görüşler kime aittir?

a)
b)
c)
d)
e)

Putnam
Coleman
Bourdieu
Smith
Fukuyama

4- “……………………………… Coleman, yapısal boşlukların tersine sosyal ağların
kapalı olmasını; ancak kapalı ağlarda işbirliği, güven gibi esasların gelişebileceğini
ifade etmiştir. Ağların kapalı olması, etkin normların mevcudiyetini güçlendirecek ve
güvenilirliği arttıracaktır. Ağlarda kapalılık olduğu sürece bilgi paylaşımı
kolaylaşacaktır. Yakın, sıkı bağlardan oluşan kapalı ağlar, insanların birbirlerine
güvenmeleri durumunda yaşayacakları riskleri azaltacaktır”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal kapalılık kuramı
Beşeri ilişkiler kuramı
Sosyal ilişkiler kuramı
Kapalı toplum kuramı
Kültürel ilişkiler kuramı

5- Aşağıdakilerden hangisi sosyal sermayenin nitelikleri arasında değildir?
a) Değerler
b) Sosyal normlar
c) Davranışlar ve tutumlar
d) Yasal çerçeve
e) Planlar ve politikalar

Cevaplar: 1a, 2e, 3a, 4a, 5e

3. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN KİŞİLİĞİN ÖNEMİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN KİŞİLİĞİN ÖNEMİ
3.1. Kişilik kavramı
3.2. Kişilik ve Çalışma Hayatı Arasındaki İlişki
3.3. Kişilik ile Yapılan İş Arasındaki Uyumun Faydaları
3.4. Kişilik ve İş Seçimi Arasındaki İlişki
3.5. Örgütsel Davranış ve Kişilik Özellikleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kişiliğin bileşenleri nelerdir?
2) Kişilik ile yapılan işin arasındaki uyumun nasıl faydaları vardır?
3) Örgütsel davranış ve kişilik özellikleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Örgütsel Davranış Açısından Kendi kişiliğini ve yapmayı Kişiliğine uygun bir iş
Kişiliğin Önemi
düşündüğü işleri karşılaştırır seçiminin iş başarısına olan
olumlu etkisini farkeder

Anahtar Kavramlar
Kişilik, Çalışma Hayatı, İş Seçimi

Giriş
Örgütsel davranış, bir örgüt içinde çalışan insanların davranışlarını anlamaya, geleceğe dönük
tahminler yapmaya ve insanların davranışlarını kontrol etmeye ilişkin bir disiplindir. Örgütsel
davranış, insan davranışlarını içinde yaşadığı çalışma ortamında incelemekte ve bir ölçüde de
bireyin örgütten ne şekilde etkilenerek davranış değiştirdiğini araştırmaktadır İş yaşamının
insan ve kişiliği üzerinde etkili olduğu gerçeği; gerek kuramsal çalışmalarla, gerekse konuyla
doğrudan bağlantılı olmayan bazı ikili ilişkileri inceleyerek ortaya çıkarılmış bulunmaktadır.
Gerçekten de çalışma yaşamı boyunca edinilen deneyimler, bireyin değer, tutum ve
davranışlarında belirleyici bir rol oynayabilmekte, kişiliğini etkileyebilmekte, diğer yandan
bireyin kişiliği, örgütsel davranışı şekillendirebilmektedir.

3. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN KİŞİLİĞİN ÖNEMİ
3.1.Kişilik Kavramı

İnsanları birbirinden ayıran veya onları diğerlerinden farklı kılan en önemli faktör kişiliktir.
İnsan, anlaşılması kolay bir canlı değildir. İnsandan insana, hatta toplumdan topluma bir takım
düşünce, davranış ve yaklaşım farklarının doğması önlenememektedir. Demek ki insan,
“bireysel” bir yaratıktır. Ona bu bireyselliğini kazandıran özellikler “kişilik” dediğimiz, onun
kendisi ve çevresiyle, başkalarına benzemeyen kendine özgün biçimde geliştirdiği ilişkilerin
yapısıdır. Bir diğer ifade ile kişilik, bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin
tümünü ifade eder.

Kişilik; dinamik, her zaman hareket halinde olan bir yapı olmakla birlikte, oldukça sürekli ve
kararlı bir nitelik taşır. Özelliklerinin sürekli ve kararlı olması nedeniyle bireye özgü nitelikler
belirlenebilmekte, ölçülebilmekte ve bireyler için sakin, atak, uyumlu gibi değerlendirmeler
yapılabilmektedir.

Öte yandan bir kimsenin kişiliği süreklilik gösterir. Normal bir insanın kişiliği zamanla pek
değişmez. İnsan, çeşitli durumlarda kişilik yapısına uygun davranır. Sakin biri, işinde, sokakta,
herhangi bir olay karşısında son derece sakindir. Çocukluğunda, yetişkinlikte, olgunlukta hep
sakin davranışlarıyla dikkat çeker. Kimi insan hayalcidir, gerçeklerden kaçar. Kimisi ise
gerçekçi olup, içinde bulunduğu durumu tüm olumlu ve olumsuz özellikleriyle kabullenir.
Bazıları içe dönük olup, sakin, sessiz, fazla konuşmayan, kendileriyle ilgilenen, fazla arkadaşı
olmayan, çevreleriyle pek ilişki kurmayan, ürkek kimselerdir. Bazıları ise dışa dönük olup,
hareketli, sosyal, konuşkan, girişken, rahatlarına düşkün, arkadaş canlısı, yeri geldiğinde
saldırgan, korkusuz insanlardır. Bütün bunlar insanların birbirinden farklı olmasının
göstergeleridir.

Kişiliğin temel alt yapısı, bireye ilişkin kalıtımsal ve çevresel etmenlerden oluşur. Kalıtım ve
çevre etkileşiminin bir ürünü olarak bireyin kişiliği gelişim süreci içinde zamanla kazanılan bir
özellik gösterir.

Kişilik, bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini etkileyen etmenlerin kendine özgü

görüntüsüdür. Devamlı olarak içten ve dıştan gelen uyarıcıların etkisi altında olan kişilik,
bireyin biyolojik ve psikolojik, kalıtsal ve edinilmiş bütün yeteneklerini, güdülerini,
duygularını, isteklerini, alışkanlıklarını ve bütün davranışlarını içine alır. Kısaca, kişiliğin
oluşmasında insanın doğuştan gelen (kalıtımsal) özellikleri ve içinde yer aldığı çevrenin etkisini
bir arada görmek mümkündür. Buradan, çevrenin etkisini dikkate alarak, kişiliğin sadece bireye
özgü özellikleri değil, belirli ölçüde içinde yaşanılan insan topluluğunun, belirli ölçüde de tüm
insanlarda ortak bazı özellikleri yansıttığı sonucu çıkartılabilir (M.Yaşar Tınar,1999,s.93)

Kişilik, bireyin benliği ve sosyal dış dünyası arasındaki karşılıklı ilişkisi sonucu oluşur. Kişilik,
kişiye verilen görevle de ilgili olduğuna göre, kişiye bu sosyal rolü ile kazandırılan bazı objektif
unsurlar

onun

bilincini

etkilemekten

geri

kalmayacaktır.

Genetik özellikler ve çevresel etkenler insanın kişiliğini şekillendirdiği için, her insanın kişiliği
bir diğerinden farklıdır. Kişiliğinde farklılık gösterdiği ölçüde de yeteneği farklılaşmaktadır.
Kimi insan, zekâsı ölçüsünde teknik yeteneğe sahip olabilir. Bir başkası kişilik yapısı özelliği
olarak başka insanlarla iyi iletişim kurma yeteneğine sahip olabilir. Kişilik, bir kişinin tüm
özelliklerini yansıtan ve doğumdan ölene kadar devam eden bir süreçtir. Kişiliğin bir süreç
içinde oluştuğu ve bu süreçte eğitim, deneyim ve öğrenmenin önemli bir rol oynadığı görülür.

Bazı davranışlar, kişiliğin yerleşmiş şekli olarak görülmesine karşılık insan, yeni istekler,
duygular, düşünce ve davranışlar sergileyerek kişiliğinde bazı değişmeler meydana getirebilir.
Örneğin insanlarla diyalog kurmakta zorlanan, fazla konuşmayan birinin, üstlendiği görevi
insanlarla diyalogu gerektiriyorsa, bu şahıs diğer insanlarla bir arada olmak zorunda
kaldığından zaman içinde girişken bir özelliğe sahip olabilecektir. Bu nedenle de insanın kişilik
özelliklerinin bir boyutunun zaman içinde değişebileceği söylenebilir. Ancak yine de bireyin
kişiliği, zamandan zamana aynı kalan özellikleridir.

Belirli bir grup içinde yer alan bireylerin kişisel özelliklerinden söz edildiğinde bazılarının
sevimli, bazılarının ise sosyal, bazılarının bireyci, bazılarının başarılı, bazılarının cimri olduğu
söylenir ve bu yönleri ile kişilerin genel değerlendirmesi yapılır. Bir kişiden söz edilirken
bireyin dürüstlüğünden, çekingenliğinden, kavgacılığından, tutuculuğu veya benzeri
özelliklerinden bahsedilir. Bireyin bu özelliklerinden bahsedildiğinde de özel bir durumundan
söz edilmeyip, belirli bir zaman dilimi içinde devamlılık arz eden davranışlarından söz edilmiş
olunur. Bu özelliklerin her biri de kişilik özelliklerinin bir sonucu veya bir bölümü olarak

düşünülür. Böylece kişilik dendiğinde “belirli bir durumda veya belirli olaylar karşısında
kişinin takındığı tavrın davranışsal yönü ve devamlılık gösteren özellikleri” akla gelir. Bireyin
takındığı tavrı dendiğinde ise kişinin belirli bir grup içinde diğerlerini nasıl etkilediği, kendisini
nasıl gördüğü ve başkalarına karşı davrandığı, kendisini değerlendirilebilir özellikleri
anlaşılmaktadır.

İnsanda bazı özellikler vardır ki, kimisinde bunlar birbirine benzer, kimilerinde ise sadece
bireye aittir. Psikolojik olarak kişilik söz konusu olduğunda, bir insanın belirli özellikleri
anlatılmak istenir. Fakat davranışsal açıdan esas alınan kişilik, belirli bir kişinin zihinsel,
bedensel ve ruhsal özelliklerinde görülen farklılıklardır. Buna göre kişilik farklılığından söz
etmek, temelde insanların taşıdığı özelliklerin farklılıklarından söz etmektir. Bu nedenle
yeryüzündeki hiçbir insan zihinsel, bedensel, ruhsal, fiziksel bakımdan birbirinin aynı değildir.

İnsan, kişiliğini ve bireyselliğini, çevresine yani topluma uyma süreci içinde kazanan, belli
ilişki tiplerine bağlı olarak yapılaştıran bir varlıktır. İşte, insanın bu toplumsallık içinde kendi
bireysel yerini bulma çabası, süreci ve başarısı, onun kişiliğinin belirleyicisidir
(B.Tolan,G.İsen,V.Batmaz,1991,s.109)
Birey doğal yetenekleri ile içine girdiği topluma uyumunu sağlarken kişiliği de
biçimlenecektir. Kişiliğin gelişiminde zeka düzeyi ve öğrenme yeteneği gibi özelliklerin önemli
bir temel olduğu bilinmektedir.

Yalnız kendi kişiliğimiz hakkında değil, başkalarınınkiler hakkında da bir şeyler bilmiyorsak,
toplumsal yaşantımızın özü olan insanlar arası ilişkiler labirentinde hangi kapılardan
geçeceğimize, hangi köprülerden uzak duracağımıza karar vermemiz de güçleşecektir.(B.Tolan
ve diğerleri,S.108)
Bu nedenle sadece kendi kişilik özelliklerimiz değil, bir arada olduğumuz diğer insanların
kişilik özelliklerini bilmek yararlı olacaktır.Bazı kuramcılar kişiliğin belirli gelişim dönemleri
sonucunda oluştuğundan bahseder. Sigmund Freud, Eric Erikson ve Jean Piaget gibi kuramcılar
kişiliğin bir gelişim sonucu ortaya çıktığını belirtmektedirler. Bazı kuramcılar ise Treyt ve Tip
üzerinde dururlar. Kişilik yapısı üzerinde yapılan çalışmalarda bireyin temel özelliklerini
belirten ve devamlılık gösteren bazı karakteristikler üzerinde durulmuştur. Örneğin utangaçlık,
saldırganlık, uysallık, tembellik, isteklilik, güvenilirlik ve sakinlik gibi. Bu karakteristikler

birçok durumda aynı şekilde devamlılık gösterdiği taktirde bunlara Treyt adı verilmektedir.
Bunlar bireyin davranışlarını açıklamada kullanılan ve devamlılık gösteren özellikleridir. Treyt
üzerinde duran en önemli isimler arasında Allport ve Odbert bulunmaktadır. Ancak kişilik
treytleri her şeyi açıklamada yeterli değildir. Zira bireyin çevresi ile olan ilişkileri göz ardı
edilebilir.

Belirli bir genetik yapı ile dünyaya gelen birey, sosyal çevresi ile karşılıklı etkileşimden oluşan
“sosyalleşme” veya "toplumsallaşma” süreci içerisinde, kendisine toplum içinde rol üstlenmeyi
olanaklı kılacak bazı yetenekler, beceriler, güdüler, tutum ve görüşler, sosyal değer ve normlar
oluşturmaktadır. Böylece kişiliği gelişir ve şekillenir. Sosyalleşme süreci genellikle iki önemli
yerde gerçekleşir. İlki aile, ikinci yer ise öğrenim kurumlarıdır. Ailede bireyin kişiliğinin
temelleri oluşur, öğrenim kurumlarında ise ana çizgileri belirlenmiş kişiliğin ayrıntıları
belirlenip, bireye bilgi ve yetenekler kazandırılır. Bir diğer üçüncü sosyalleşme yeri ise, bireyin
çalıştığı iş yeridir. Mesleki sosyalleşme ile kişi bir yandan okul yaşamından devraldığı
kişiliğinin ayrıntılarını belirlemeyi sürdürmekte, diğer yandan uzun süreli etkiler sonucu, kişilik
özelliklerinde değişikliklere yol açabilmektedir.(M.Yaşar Tınar,a.g.e,s.97)

3.2. Kişilik ve Çalışma Hayatı Arasındaki İlişki

Her şeyden önce çalışmak, sadece bir gelir elde etmenin ötesinde, statü oluşturmak, kimlik
duygusu geliştirmek ve saygınlık öğesi olarak insan yaşamı içinde önemli bir yere sahiptir.
Çalışan insanlar, yaşamlarının büyük bir bölümünü işyerlerinde geçirmektedirler. Çalışma
hayatına atılan bir insan ilk olarak kendi kişilik yapısıyla örgüt içinde yerini alır. Kendi kişilik
yapısıyla yapacağı iş ve içinde yer aldığı örgüt uyum içinde olduğu taktirde bireyin iş
yaşamındaki başarısı yükselir. Aksi halde işin sonucunda bireyin beklentisi yerine
getirilememiş olur. Kişi, iş yaşamında üstleneceği rolü benimseyerek sosyalleşme sürecinde
çalışma hayatına hazırlıklı olduğu taktirde, örgüt amaçları ile bireysel amaçları arasında
bütünlük sağlamak kolay olacaktır. Zira bu süreçte bireye kazandırılan yeni yetenekler, bilgi ve
beceriler sadece bireyin çalışma hayatında değil, özel yaşamda da kullanabileceği ve
davranışlarını şekillendirebileceği hususlardır. Bu doğrultuda bireyin kişiliğinin gelişimine de
katkıda bulunur.
Kısaca iş çevresi, bireyin kişilik üzerindeki etkilerini artırmaktadır. Örneğin kariyer elde etmek
isteyen bir kişi, işinde ona bu kariyer imkanını sağlayacak fırsatları arayarak ve değerlendirerek

geçirir. Kariyer amacına ulaşabileceği imkanlar işyeri tarafından tanınırsa bu onun işindeki
başarısını arttırır. Bu çerçeve içinde işletmenin, çalışanların kişisel eğilimlerine, arzu ve
ihtiyaçlarına cevap veren motivasyon etmeni olarak kişiliğin oluşmasına etkide bulunduğu
kadar, iş alışkanlıkları yaratarak, hiyerarşik kurallar koyarak kişilik üzerinde ve davranışlarda
da büyük ölçüde katkıda bulunduğu görülmektedir.

Kişiliğin, bireyin çalıştığı işi ve çevresini algılamasında ve değerlendirmesinde önemli bir etkisi
vardır. Karşılaştırmalı psikoloji bu konu üzerinde durmaktadır. Bireyin davranışları, onun
içinde yaşadığı ortam ve çevresindeki bireyler arasındaki sürekli etkileşim sonucu oluşması
nedeniyle bireyin kişiliği iş çevresinden etkilendiği gibi aynı zamanda da birey kişiliği ile iş
çevresini etkiler. örneğin uyumsuz kişiliğe sahip bir birey, örgüt ortamını ve çalışma barışını
olumsuz etkiler.

Aile ve iş çevresi dışında kişinin arzuları, eğilimleri, biyolojik ihtiyaçları, hatta geldiği ırklar
veya coğrafi bölgeler yanında dış dünyanın alışkanlıkları, ekonomik düzeyi, hukuksal ve
ahlaksal kurallar, yasa ve ilkeler de kişilik üzerinde etkide bulunur.

3.3.Kişilikle Yapılan İş Arasındaki Uyumun Faydaları

Bireyin kişiliği ile iş yaşamı arasında uyum olduğu taktirde söz konusu olabilecek sonuçları
bazı

başlıklar

altında

toplamak

mümkündür.(İ.Erdoğan,1994,ss.266-276)

Bunlar;

• Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi, örgüte bağlılığını arttıracak ve kişinin
davranışları ile örgüt üyelerinin davranışları benzer amaçlı olmaya başlayacaktır. Böylece
işletmenin amaçları doğrultusunda etkinlik sağlanacak, bireyin zihinsel ve bedensel
özelliklerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı elde edilmiş olacaktır.

• Bireyin içinde yer aldığı sosyal yapı ile kişiliği arasında bir bağ kurulacak olursa birey, grup
normlarına uymada güçlük çekmeyecek ve davranışları ile grup üyeleriyle ilişkileri arasında
yönetsel etkinliği artıracak bir ilişki kurulacaktır.
• Grup normlarının bireylerin davranışlarını belirleme açısından önemli etkisi olduğu
bilinmektedir. Beklenen kurallara uyma, bireyin kişiliğine göre değişebilir. Grup üyeleri
tarafından dışlanmak istemeyen bir kişi grubun baskısına uygun davranacak, ilişkilerini uyumlu

bir biçimde yürütecektir. Aksi halde kişilik faktörü ortaya çıkacaktır. Konu Freud’un kişilik
yaklaşımı açısından değerlendirildiğinde grup normlarının kişi tarafından benimsenmesinde
süperegonun önemli etkisi olacaktır.

• Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağın kurulması örgütün devamlılığı
açısından da son derece önemlidir. Bu da büyük ölçüde çalışanların kişiliğine bağlıdır.

• İşyerindeki tüm grup üyeleri ile kurulacak olan olumlu etkileşim, örgüt iklimini oluşturacak
böylece örgüt üyeleri arasında sıkı bir bağ oluşacaktır.

• Bireyler, bulundukları sosyal yapı içinde kişiliklerine uygun başka bireyler bulurlarsa ve bu
bireylerle olan ilişkileri örgütün belirlediği kalıplar içerisinde yürürse, örgütsel etkinlik
sağlanmış olacaktır.

• Bireyin kişiliği liderlik davranışının ortaya çıkmasında da son derece önemlidir. Gerçekten de
bir liderin ortaya çıkışı, bulunduğu grubun özelliğine bağlı olduğu kadar, liderin kendisine ve
kendisine bağlı olan bireylerin kişilik özelliklerine de bağlıdır.

• Liderin kişilik özellikleri, bazen gruplarına da yansımaktadır. Özellikle hırslı, yıkıcı veya
kırıcı tutumları grup üyelerince benimsenirse, grubun olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır.

• Örgüt içinde informel grupların oluşumu ve gelişimi, bu grupları oluşturan kişilerin
kişiliklerinin uyuşmasına bağlıdır. Her şeyden önce bu grupların karşılıklı etkileşimi olumlu
ilişkiye bağlıdır. Bireylerin grup ilişkilerinden beklentileri, gruba karşı tutumları, değer
yargıları, bir diğer ifade ile bireyin benlik duygusu ile grup amaçları birbirine benzer ise
etkileşim gücü o ölçüde fazla olacaktır. Aksi halde birey grubun dışında kalmayı tercih
edecektir.

• Örgüt içindeki bireylerin bazıları zaman içinde işten ayrılırlarsa, bu ayrılışın temel faktörü
kişisel tatmin olacak ve tatminsizliğin kaynağı da kişinin bekleyişleri ile örgütün işleyişi
arasındaki uyumsuzluk olacaktır. Kişilik yapısı ile örgütün değerler sistemi arasında benzerlik
varsa “ait olma” ihtiyacını birey işyerine bağlılığını göstererek karşılayacaktır.

• Örgüt üyeleri arasında kurulacak haberleşme ağının sağlıklı oluşması da bireylerin kişiliğine
bağlıdır. Haberleşme kanallarının açık olması, verilen mesajın sağlıklı yorumlanması örgütsel
etkinliği arttıracaktır. Çalışanlar arasındaki haberleşme eksikliği ve düşmanlığın artışı, esas
itibariyle haberleşme zincirindeki bireyin kişiliği ile yakından ilgilidir. Benzer uyarıcılar
karşısında bireylerin farklı tepkiler göstermesi kişilik faktörüyle ilgili olduğuna göre, benzer
mesajlar karşısında da farklı tepkiler beklenebilir. İyi bir haberleşme mesajı gönderen bireyin,
mesajı alan bireyle kişilik faktörlerinin örtüşmesine bağlıdır. Aksi halde yanlış anlaşılabilecek
sözlü

veya

sözsüz

mesajlar

çatışmayı

artıracak,

örgütsel

verimlilik

azalacaktır.

3.4. Kişilik ve İş Seçimi Arasındaki İlişki

Kişilik, iş yerinde kişiye verilen görevle de ilgili olduğuna göre, kişiye bu sosyal rolü ile
kazandırılan unsurlar, onun bilincini etkiler. Her insanda kişiliğinin gereği olarak hırsların,
arzuların ve ihtiyaçlarının şiddeti farklıdır. Kimisi fazla sorumluluk almaktan korkarlar, hırslı
değillerdir. Belli bir mevkiye terfi etmeleri kendileri için yeterli olacaktır. Kimisi ise terfi ile
tatmin olmaz, devamlı yükselmek, sorumluluk almak, ödüllendirilmek ve en iyi sosyoekonomik çıkarlar elde etmek için çalışır. Bütün bu davranışlar insanın kişiliği ile ilgilidir.
Nitekim yönetim tarafından bireyin kişilik yapısına uygun işlerin bu kişilere yaptırılması, işin
kısa sürede yerine getirilmesine ve iş başarısına etkide bulunacaktır. Örneğin insanlarla
çalışmaktan hoşlanan ve kişilik yapıları dışa dönük, diğer bir ifade ile sosyal olan insanların,
halkla ilişkiler ve personel departmanlarında görev yapmaları, verimliliklerini arttıracaktır. İçe
dönük kişilerin muhasebe bölümünde veya bilgisayar başında çalışmaları da bu kişilerden elde
edilecek başarıyı olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü çeşitli işler, insanlardan değişik
davranışlar istemektedir. Bu davranışlara uygun kişilik yapısındaki insanların bu işleri
üstlenmesi başarı şanslarını arttıracaktır. Aksi halde kişiliğine uygun bir işi üstlenmeyen
birisinin, iş yerinde huzursuz olacağı, hatta bunalıma girebileceği söylenebilir. Nitekim kişinin
yaptığı iş ile kişiliği arasında ilişki olduğunu belirten Holland’ın teorisi bu konudaki önemli bir
göstergedir.

Holland’a göre yapılan iş ile kişilik arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bireysel olarak
geleceğin planlanmasındaki ilk adım, kişinin ilgileri, değerleri, tutumları ve becerileri hakkında
öğrendikleridir. Doğal olarak insanlar ilgilendikleri işlere yönelmek isterler. Meslek veya iş

seçiminde en yaygın kullanılan yaklaşım Jonh Holland’ın mesleki tercih modelidir. Holland’a
göre; bireyin değerleri, ihtiyaçları ve motivasyonunu içeren kişiliği, iş seçiminde önemli bir
etmendir (G.Dessler,1988,s.530)

John Holland’ın meslek tercih teorisi üç temel özellik içermektedir (S.Robbins,1994,ss.25-27)

• İnsanlar farklı mesleki tercihlerde bulunmaktadırlar.

• Kişilikleriyle uygun işlerde çalışanlar, uygun olmayan işlerde çalışanlara göre daha başarılı
ve daha mutludurlar.

• İnsanlar arasında doğuştan gelen kişilik farklılıkları mesleki ilgilerini belirlemektedir.

Holland, her insanın kişilik yapılarının farklı olması doğrultusunda, ilgi, istek, amaç, tutum ve
yeteneklerindeki farklılık ölçüsünde iş seçimlerini yapmaları gerektiğini belirtmektedir.
(S.Osipow, 1973, ss.41-49) Holland altı temel kişilik tipi ve mesleki eğilimden söz etmekte ve
her

kişilik

türünün

hangi

mesleğe

veya

işe

eğilimli

olduğunu

göstermektedir.

(D.Cenzo,S.Robbins,1996,s.276) Hollanda’a göre kişilik ve yaptığı iş uyumlu olduğunda iş
tatmini yüksek, iş gören devir hızı düşüktür.(S.Robbins,1994,s.27) Bu nedenle birey kendini
değerlendirme süreci içinde ilgilerini, değerlerini, yeteneğini, bir diğer ifadeyle kişiliğini
tanıdığı nispette,seçeceği mesleğe veya yapacağı işe yönelik kararını da sağlıklı vermiş
olacaktır.

Holland’a göre altıgen şekildeki iki alan birbirine ne kadar yakın ise o kadar birbirine uygundur.
Bitişik kategoriler tamamen benzeşmekte, zıt taraflar, köşeler ise birbiriyle hiç
benzeşmemektedir. Örneğin Gerçekçi ile Araştırmacı, Teşebbüsçü ile Sosyal eğilimler birbirine
benzemekte, ancak Teşebbüsçü ile Araştırmacı, Sanatçı ile Geleneksel eğilimler birbiriyle hiç
benzeşmemektedir (D.Brown, L.Brooks, 1990, s.46).

Holland’a göre kişilik özelliklerine uygun işlere yönelen bireylerin başarısı yükselecektir.
Örneğin gerçekçi kişilik yapısındaki bir birey, çiftçilik veya ormancılık yapabilir. Geleneksel
kişilik

tipinde

olanlar,

finans,

muhasebe,

yönetim

işlerine

daha

yatkındır.

Holland’ın modeli üzerinde yapılan araştırmalar, kişilik yöneliminin meslek veya iş seçiminin
yalnız en iyi belirleyicisi olmayıp, aynı zamanda kişilik türü ile iş arasında iyi bir uyumun
bulunması durumunda kariyerlerini değiştirme olasılığının çok düşük olduğunu da
doğrulamıştır. Örneğin girişimci kişilik tipinin hem yönetsel işlere girme hem de bu görevde
uzun süre kalma olasılığı yüksektir (H.Can ve diğerleri, 1995, s.116).

3.5.Örgütsel Davranış Ve Kişilik Özellikleri

Örgütsel davranış bilimcileri davranışları etkileyen bazı temel kişilik özellikleri üzerinde
durmaktadırlar. Bunlar kendilik kontrolü, başarıya yönelim, otoriter kişilik, makyavenalizm,
kendine güven, kendini yansıtma ve risk alma eğilimidir. (E.Özkalp,Ç.Kırel,1998,s.77) Her
birinin iş hayatında önemli rolleri bulunmaktadır.

Kendilik kontrolü (Locus of control): Kendilik kontrolü, bireyin herhangi bir davranışının
ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması
şeklinde

tanımlanır

(S.Robbins,1996,s.95).

Örneğin

çok

çalışırsa

ödüllendirilip

yükseltileceğine, çalışmazsa işten atılacağına inanması gibi. Bu insanlar içsel acıdan kendini
kontrol edebilen insanlardır. İşyerlerinde yöneticilerinden kendileri hakkında olumlu veya
olumsuz sözler duymak isterler. Daha başarıya yönelimlidirler, başarısızları karşısında
kendilerini suçlarlar. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahiptirler. Az hastalanmaları nedeniyle
de işe devamsızlık oranı düşüktür. İşe ve işyerine daha sadakatlidirler, bu nedenle iş değiştirme
sıklıkları da azdır. Bu insanlar zor olan işleri başarma konusunda ustadırlar. Bağımsız hareket
etme ve karar almayı gerektiren işler bu tip insanlara daha uygundur. Örneğin yönetsel ve
profesyonel işler gibi. Bazılarında ise dışsal kendilik kontrolü bulunmaktadır. Bunlar her işi
kendi dışındaki faktörlere bağlarlar. Örneğin işte yükselememelerinin nedenini kendilerinden
değil şans ve kaderin etkisiyle açıklarlar. Bu insanlar daha katı, yönlendirici bir yönetim
modelini tercih ederler. Bu kişiler işlerinden fazla tatmin olmayan, devamsızlık oranı yüksek,
işe yabancılaşmış kişilerdir. Tatminsizliklerinin nedeni olarak örgütü suçlarlar. Emirlere daha
çabuk uyarlar, rutin işlerde daha başarılıdırlar, ancak yönetim ve çalışma şartları ile ilgili olarak
sürekli şikayet ederler.

Başarıya Yönelim: Başarma ihtiyacı tüm insanlarda mevcuttur. Bu ihtiyacı yüksek olan kişiler
işlerini daha iyi yapma durumundadırlar. Bunlar, başarılarını engelleyen her şeyi ortadan

kaldırmak ve bunu da kendi çabalarıyla yapmak isterler. Başarı ve başarısızlarını kendilerinde
görürler, bu nedenle orta güçlükteki işleri yapmayı tercih ederler. Ne çok kolay ne de çok zor
işlere yönelirler, ancak başarabilecekleri işler kendileri için uygundur. Özellikle bu tip insanlar
pazarlama, satış, montaj hattı yöneticiliği veya büro yöneticiliğinde daha başarılıdırlar. Başarı
ihtiyacı yüksek olanlar rekabetçi, geri bildirimi yüksek, sorumluluğu olan işlere verilirlerse bu
tür

kişilik

yapısı

iş

performansını

da

olumlu

yönde

etkileyecektir.

Otoriter Kişilik (Authoritarian Personality): Otoriter kişiliğe sahip olan insanlar, örgüt içinde
çalışan insanlar arasında statü ve güç farklılığının olması gerektiğine inanırlar. Bu tip kişiler
katı kuralları olan, insanları yargılayan ve herkese tepeden bakan, altındakileri ezen, güvenilir
olmayan, gücünü otoritesinden alan bireylerdir. Çalışanların iş kurallarına aşırı uyumlu
davranmalarını gerektiren hiyerarşik bir yapıya sahip örgütlerde otoriter kişilik tipi başarılı
olabilir.

Makyavellenizm (Machiavellianizm): Bu özelliğe sahip bireyler, diğer insanlarla arasına
mesafe koyar ve sonuçlarına göre hareket ederler. Başkalarını kullanmasını severler, içinde
bulundukları duruma göre hareket ederler. Pazarlık durumunda son derece başarıdırlar.

Kendini Yansıtma (Self-Monitoring): Birey, başkalarının davranışlarını gözleyerek onlara
benzer davranış gösterir. Kendini yansıtma gücü yüksek olan kişiler, davranışlarını çevresine
göre düzenleyebilirler. Bu insanların uyum gücü yüksektir, başkalarının davranışlarına yakın
ilgi gösterirler. Farklı konumlarda farklı şekilde davranabildikleri için yöneticilik görevini
başarıyla yürütebilirler.

Kendine Güven (Self-Esteem): Kendine güveni olan kişiler başkalarını memnun etmek isteyen,
başarı için yeteneklerinin varlığına inanan, yaptıkları işten tatmin olan insanlardır. Risk almayı
severler. Güveni düşük olanlar ise etrafına karşı şüpheci, başkalarına bağımlı olan tatmin düzeyi
son

derece

düşük

insanlardır.(S.Robbins,1996,s.97)

Risk Alma (Risk Taking): Riske girme eğilimi yüksek olan kişiler bazı mesleklerde son derece
başarılı olabilirler. Örneğin yöneticilik, borsacılık mesleği bu kişilere uygun olup bazı
avantajlar sağlayabilir. Ani kararlar verilmesi gereken bazı durumlarda yöneticilere ve
işletmeye önemli faydalar sağlanabilir.

Sonuç olarak, çalışma yaşamı ile kişilik arasında bir etkileşimin olduğu konuları, çeşitli
araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. Özellikle çalışma yaşamı, kişiliğin oluşması ve gelişmesi
için önemli bir sosyalleşme alanıdır. Ayrıca çalışma ortamı,(iş arkadaşları, yönetimin yaklaşımı
vb.) bireyin kişiliğini etkilemekte aynı zamanda da örgüt, bireyin kişiliğinden etkilenmektedir.
İnsanlar, çalışma yaşamlarındaki ortamın, iş gereklerinin, rollerinin gerektirdiği kişilik
yapılarını benimseme durumundadırlar. Kısaca iş ve kişilik arasında karşılıklı bir etkileşim söz
konusudur.

Bireyin sahip olduğu iş, onun kimliğinin bir parçasıdır ve adı, cinsiyeti ve uyruğu ile birlikte
kimliğini belirtmede önemli rol oynar. Kimlikle meslek arasındaki sıkı bağ, “doktorum”,
“öğretim üyesiyim”, “avukatım” gibi anlatımlarla daha belirgindir. Meslek rollerine girmek,
işten alınan doyumu da belirtir. Çalışma hayatındaki başarı arttıkça bireysel kimlik ve iş kimliği
gelişmeye devam eder. Özellikle kişiliklerine uygun meslekleri seçen veya işe yönelen
insanların kendilerini gerçekleştirme çabaları da sonuçsuz kalmayacaktır. Çalışmak, hem
yaşamın sürdürülmesi hem de kişiliğin gelişmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. İnsan
çalışıp yarattıkça, kendine güveni artar. Yaptıklarıyla saygınlık kazandıkça kendini
gerçekleştirme olanağı bulur. Üretim sürecine etkin biçimde katılan insan, içinde yaşadığı
toplumun bir parçası olduğunu, kendisine gereksinme duyulduğunu hisseder. Toplumla
bütünleşen kişi, birlik ve beraberlik duygusunu daha iyi anlar.

Olgun ve dengeli kişiliğe sahip olan insanlar, azimli ve sebatkâr oldukları için iş doyumunu
sağlamışlardır ve mutludurlar. Problemleri gerçekçi gözle değerlendirerek toplumun isteklerine
göre çözmeye çalışırlar. Böyle insanlar yaşamaktan, çalışmaktan kıvanç duyarlar. Geleceğe
umutla bakarlar, kompleksli değillerdir, yardım severdirler, iş birliği ve dayanışmaya açıktırlar.
Örneğin, iş yerinde parasal sıkıntı çeken arkadaşlarına borç para vererek üzüntü ve sevinçlerini
paylaşarak, meslekî ve sosyal açıdan onu destekleyerek yardımcı olmaya çalışırlar. Bu nedenle
bir iş yerinde çalışanların kişisel özellikleri, iş yerinin verimliliğini ve işleyişini önemli ölçüde
etkilediği için olgun ve dengeli kişiliğe sahip olanların, bir işletmenin üretim ve verimliliğini
arttıracağı gerçektir.

Öte yandan kişilik özellikleri yaptıkları işe uygun olmayan insanların kendi kişiliklerine ve
çevrelerine saygıları azalır, kendilerini toplumdan soyutlanmış hissederek yalnızlık ve

yabancılaşma duygusunu kapılırlar, kaygı ve gerilimler başlar, davranış ve uyum bozuklukları
artar. Sonuçta iş yerinde çatışma ve huzursuzluk oluşur. Böylece kişisel verim düştüğü için
örgütsel verimlilikte de düşme gözlenir.

Bazı insanlar yaptıkları iş ile kişilik yapıları arasında uyum olsa bile kişilik yapıları itibariyle
geçimsiz olan insanlardır. Kimi insanların ise özel durumlarına ve kişiliklerine bağlı sorunları
vardır. Bu tür insanların anlaşılması ve bunlarla ilişkilerin yürütülmesi zordur.
Topluma uymayan kişiler, herhangi bir gruba ve özellikle her türde otoriteye uymada güçlükleri
olan kişilerdir. Bu kişiler, devamlı saldırgan ve tartışmacı halleriyle her türlü iyi niyetli
davranışa karşılık vermedeki yetersizlikleriyle, kişisel mutsuzluklarıyla ve bulundukları her
grupta kaçınılmaz şekilde yarattıkları sorunlarla tanınırlar. Tek zevkleri kendilerini haksızlığa
uğramış durumuna sokmalarıdır. Bu insanlar psikolojik açıdan incelenirlerse, genellikle
otoriteye başkaldırdıkları ve arkadaşlarıyla, ya da arkadaşları olmadığından tanıdıklarıyla
geçinmede güçlükleri olduğu görülür. Bu kişiler şüpheci ve alaycıdırlar ve her türlü iyi
davranışa karşı gösterdikleri hırçın tepkiler, herkesin kendilerinden uzaklaşmasına yol açar.
Bazıları sadece kendilerini düşünür, başka insanların duygu ve düşüncelerine önem vermezler,
bencil davranırlar, huysuz ve kıskançtırlar. Her topluluk da olduğu gibi iş yerlerinde de
anlaşılması ve geçinilmesi zor olan bu tür insanların yer alması mümkündür. Bir iş yerinde bu
tür insanların bulunması huzursuzluk yaratır. Huzursuzluk sonucu çalışanların verimlerinin de
düşmesine sebep olurlar. Örgütsel davranış açısından işletmede çalışanların tümü olumsuz
etkileneceği için çatışmalar artar. Bu nedenle çalışma hayatı, örgüt üyelerinin kişiliğinden
etkilenmekte, aynı zamanda da bu çevre bireylerin kişiliğini etkilemekte ve örgütsel davranışı
şekillendirmektedir. Sonuçta çalışma hayatının kalitesi bütün bu oluşumlardan etkilenmektedir.
Bu nedenle, personel seçim ve yerleştirme sürecinde işletmelerin eleman seçiminde kişilik
değerlendirmeleri yaparak uygun olan elemanları işe seçmeleri ve uygun işlere yönlendirmeleri
önem kazanmaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bireyin sahip olduğu iş, onun kimliğinin bir parçasıdır ve adı, cinsiyeti ve uyruğu ile birlikte
kimliğini belirtmede önemli rol oynar. Kimlikle meslek arasındaki sıkı bağ, “doktorum”,
“öğretim üyesiyim”, “avukatım” gibi anlatımlarla daha belirgindir. Meslek rollerine girmek,
işten alınan doyumu da belirtir. Çalışma hayatındaki başarı arttıkça bireysel kimlik ve iş kimliği
gelişmeye devam eder. Özellikle kişiliklerine uygun meslekleri seçen veya işe yönelen
insanların kendilerini gerçekleştirme çabaları da sonuçsuz kalmayacaktır. Çalışmak hem
yaşamın sürdürülmesi hem de kişiliğin gelişmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. İnsan
çalışıp yarattıkça, kendine güveni artar. Yaptıklarıyla saygınlık kazandıkça kendini
gerçekleştirme olanağı bulur. Üretim sürecine etkin biçimde katılan insan, içinde yaşadığı
toplumun bir parçası olduğunu, kendisine gereksinme duyulduğunu hisseder. Toplumla
bütünleşen kişi, birlik ve beraberlik duygusunu daha iyi anlar.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz
Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

4- Kişilikleriyle uygun işlerde çalışanlar, uygun
olmayan işlerde çalışanlara göre daha başarısız ve
daha mutsuzdurlar.

( )

( )

5- Kendilik kontrolü, bireyin herhangi bir davranışının ortaya
çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının
olduğuna inanması şeklinde tanımlanır.

( )

( )

1- Otoriter kişiliğe sahip olan insanlar, örgüt içinde çalışan
insanlar arasında statü ve güç farklılığının olması gerektiğine
inanırlar.
2- Kişilik yapısı ile örgütün değerler sistemi arasında
benzerlik varsa “ait olma” ihtiyacını birey işyerine bağlılığını
göstererek karşılayacaktır.
3- Liderin kişilik özellikleri, bazen gruplarına da
yansımaktadır. Özellikle hırslı, yıkıcı veya kırıcı tutumları
grup üyelerince benimsenirse, grubun olumsuz etkileri ortaya
çıkacaktır.

Cevaplar: 1d, 2d, 3d, 4y, 5d
1- …………….; dinamik, her zaman hareket halinde olan bir yapı olmakla birlikte,
oldukça sürekli ve kararlı bir nitelik taşır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

a)
b)
c)
d)
e)

Benlik
Kişilik
Güven
Bireyselleşme
Karakter

2a)
b)
c)
d)
e)

Sosyalleşme süreci öncelikle nerede başlar?
Aile
Eğitim kurumları
Arkadaş ortamı
Sosyal medya
İş ortamı

3- ……………………, her insanın kişilik yapılarının farklı olması doğrultusunda, ilgi,
istek, amaç, tutum ve yeteneklerindeki farklılık ölçüsünde iş seçimlerini yapmaları
gerektiğini belirtmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

a)
b)
c)
d)
e)

Sigmund Freud
Eric Ericson
John Holland
Eric Berne
Carl Gustave Jung

4- Başkalarını kullanmasını severler, içinde bulundukları duruma göre hareket ederler.
Pazarlık durumunda son derece başarıdırlar.
Bu özelliklere sahip bireylerin kişilik tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisine
uygundur?
a) Makyavelenizm
b) Kendilik kontrolü
c) Kendini Yansıtma
d) Başarıya Yönelim
e) Risk Alma

5a)
b)
c)
d)
e)

Kişilik daha çok aşağıdaki seçeneklerin hangisinin ürünüdür?
İhtiyaçlar ve gereksinimler
Soyut ve somut istekler
Objektif ve subjektif istekler
Aile ve cinsiyet
Kalıtımsal unsurlar ve sosyal çevre

Cevaplar: 1b, 2a, 3c, 4a, 5e
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4. ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
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4.2. Örgütlerde Çatışmanın Önemi
4.3.Çatışmanın Nedenleri
4.4.Örgütlerde Çatışma Türleri
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4.6. Örgütsel Çatışmanın Çözülme Stratejileri
4.7.Çatışmanın Kavramsal Modeller Boyutunda İncelenmesi
4.8. Çatışmadan Öğrendiklerimiz

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çatışma Nedir?
2) Örgütlerde çatışmayı yönetme yöntemleri nelerdir?
3) Çatışmadan neler öğreniriz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çatışma
ve
Yöntemleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Çatışma Örgütlerde
çatışmayı Öncelikle çatışmanın her
yönetme becerisi edinir
zaman olumsuz
olmayayacağını yönetildiği
takdirde olumlu
sonuçlanacağını öğrenir

Anahtar Kavramlar
Çatışma, çatışmanın nedenleri, yönetim becerisi

Giriş
Örgütlerde karşılaşılan durumlardan birisi de çatışmadır. Farklı kişilikte pek çok kişinin
çalıştığı örgütler sıklıkla çatışmalara sahne olmaktadır. Çatışma teknik olarak; insanın birbiriyle
ikame edilemez iki amaç, hedef arasında seçim yapmak zorunda kalma durumu olarak ifade
edilmiştir. İkisinden biri tercih edilirse, diğeri ulaşılmaz olacaktır. Bu; insanlar ve güçler
arasında da söz konusu olabilir. Çarpışma, savaş, şiddetli geçimsizlik, anlaşmazlık, zıtlık hep
çatışma kavramını çağrıştırır. Çatışma; birçok, karışık sosyal etkileşimin kaçınılmaz bir
sonucudur. Çatışma yönetildiği takdirde sonuçlar her zaman olumsuz olmayabilir.

4.1.Çatışma nedir?
Çatışma sadece insanlara özgü bir olay değildir. Tüm canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek
için sürekli olarak çevreleri ile mücadele etmek ve yeri geldiğinde çatışmak zorundadırlar. Bir
canlı herhangi bir ihtiyacını tatmin etmek istediğinde bir engelle karşılaşırsa;bir gerginlik
meydana gelir. Bireysel anlamda çatışma; hem fizyolojik hem sosyo-psikolojik ihtiyaçların
tatminine engel olan sıkıntıların meydana getirdiği gerginlik halleridir. Örgütsel anlamda
çatışma ise; bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal
faaliyetlerin durmasına ve karışmasına neden olan olaylardır.
Çatışma teknik olarak; insanın birbiriyle ikame edilemez iki amaç ,hedef arasında seçim
yapmak zorunda kalma durumu olarak ifade edilmiştir. İkisinden biri tercih edilirse, diğeri
ulaşılmaz olacaktır. Bu; insanlar ve güçler arasında da söz konusu olabilir. Çarpışma, savaş,
şiddetli geçimsizlik, anlaşmazlık, zıtlık hep çatışma kavramını çağrıştırır. Çatışma; birçok,
karışık sosyal etkileşimin kaçınılmaz bir sonucudur.

4.2. Örgütlerde Çatışmanın Önemi
Organizasyonlarda değişimi isteyenlerin, mevcut durumu korumak isteyenlerin, grupların,
lobilerin, kliklerin, rakiple rin vb. mücadele ortamları vardır. Bir grup etki alanında başka bir
grubun yer almaya başladığını hissettiği anda, çatışma eğilimine girer.
Çatışma, örgütlerde bölümler, gruplar ve bireyler arasında kaçınılmaz bir süreçtir. Eğer örgüt
bir değişimi yaşamak azmindeyse çatışma şarttır. Çatışmada önemli olan farklılıkların
bütünleştirilmesi ve organizasyonların enerjisini boşa harcamamalarının sağlanmasıdır.
Bugün çatışma, modern örgütlerin en ciddi sorunlarından birisidir. İnsan Kaynağı bu yüzden
verimsiz kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar; yöneticilerin zamanlarının %20'sinden
fazlasını örgüt içi çatışmalara yada çatışma sonrası yaşanan olumsuzlukları gidermeye
ayırdıklarını göstermektedir. Yöneticiler kaynaklarını bu alanda kullanırlarken; kaynakların
paylaşımındaki sorunlar,örgüt içi görevlerdeki bağımsızlık,amaçlardaki farklılık, personelin
anlayış ve değerlerindeki farklılık,kişisel statü ve altyapı dengesizlikleri ve örgütsel iletişimde
yaşanan sorunlar gibi birçok sorunu ve bunların sonucunda ortaya çıkan çatışma kaynaklarını
da dikkate almalıdırlar.
Önemli fonksiyonları olan yöneticiler, etkin ve verimli örgüt yönetimi modelinde çok önemli
bir yere sahiptir. Kişiler arası farklılıkları, amaç farklılıkları, yöntem farklılıkları, değer, algı ve

sorunları tanımlamadaki farklılıkları örgüt amaçları doğrultusunda değerlendirmelidir. Çünkü
bütün bu unsurlar örgüt içinde uyumsuzluğa ve çatışmaya neden olarak örgütsel etkinliği ve
verimliliği düşürmektedir. Ama örgütsel çatışmanın örgütlerin verimliliğini ve etkinliğini
olumlu,yapıcı olarak etkilediği durumlar da söz konusudur. Zaten amaç da çatışmayı gerektiği
şekilde yöneterek olumlu yönlerinden faydalanmaktır.
Hiç çatışmanın olmadığı örgütlerde yenilik,değişim, yaratıcılık ve performans olumsuz yönde
etkilenebileceği gibi,sürekli ve önemli çatışmaların olduğu örgütlerde de kararların gecikmesi
ve verilememesi, tavizlerin sorunları çözmeye yetmemesi gibi nedenlerle yine performans
olumsuz etkilenir ve örgütün varlığı tehlikeye girer. Bu yüzden tüm çatışmalar örgütler için
faydalı olmasa da, bazı çatışma türleri işgörenler arasında uyumu artırır,çatışanların başarı
düzeylerinin yükselmesine neden olabilir.
Çatışmanın örgüt için olumlu sonuçları aşağıdaki gibidir:
¨Çatışanlar kendi haklılıklarını ortaya koyabilmek için daha yaratıcı olurlar.
¨Uzun zamandır çözüm bekleyen örgütsel ve bireysel sorunlar çözüme kavuşacak ve gerilim
azalacaktır.
¨Sessiz,yorum yapmaktan kaçan kişilerin fikirleri alınabilecektir.
¨Örgütsel etkinliği ve verimliliği etkileyen sorunlar ortadan kalktığından motivasyon düzeyi
artacaktır.
¨Performans değerlendirmesi sağlanacaktır.
Örgüt için çatışmanın olumsuz yönleri;
¨Personelin ruh sağlığını bozar ve Örgüt için tehlikeli bir ortam oluşturur.
¨Örgütü verimliliğini düşürür.
¨Örgütte emek,zaman,kaynak savurganlığı artar.
¨Örgüt amaçlarından sapmalar meydana gelir.
¨Ortak çalışmalara karşı pasif ve aktif bir direniş oluşur.
Çatışma, örgüt için olumlu bir şekilde değerlendirilebilecek bir güç kaynağı olmasından dolayı
önemlidir. Çatışmalar, örgüt için gerekli olan değişimin yolunu açabilirler. Çatışmanın olumlu
yönlerinden faydalanabilmek için çatışmanın etkin yönetilmesi gerekir. Etkin yönetilen
çatışmalar örgütün misyonunu ve kültürünü geliştirirler. Etkin yönetilmeyen çatışmalar

örgütleri durgunluğa iter,sorunlarının artmasına neden olur. Çatışmanın örgüt için önemi;
örgütsel verimliliğe ve etkiliğe katkısından kaynaklanır.

4.3. Çatışmanın nedenleri
İnsanlar her ortak konuda farklı düşüncelere, yaklaşımlara sahip olabilirler. Çatışmanın
yönetilebilmesi için altında yatan sebeplerin bilinmesi gereklidir. En genel şekli ile örgütsel
çatışmanın nedenleri olarak ,bürokrasinin gelişmesine neden olan; rutinleşme, uzmanlaşma,
standartlaşma gösterilebilir. Çatışmaların kaynakları farklıdır. Bazıları kişiseldir,bazıları
birimlerarası ilişkilerden kaynaklanır. Çatışmaların sayısı arttıkça çatışmalar da büyür. Bu da
çatışmayı yöneteceklerin dikkatlerini geçmişe yöneltmelerine neden olur.

Fonksiyonel bağımlılık
Örgüt içinde gerçekleştirilen bir takım işler ve bunları yapan birimler arasında fonksiyonel
bağlılıklar vardır. Bu bağlılık kaynakların kısıtlı olmasından,faaliyetlerin zamanlamasından ve
örgütsel görev ve sorumluluklarda görülen karışıklıklardan kaynaklanır.

İş bölümünde meydana gelen aksamalar
İşbölümü yapmak bireylerin kendi işlerinden başka kimseyi ve işi önemsememesine neden
olabilir. Bu da diğer bireyler ve birimlerle iletişim kopukluğuna neden olur. Çatışmaya temel
hazırlar.

Sınırlı kaynakların paylaşılması
Örgütte kaynakların sınırlı olduğu ve gerektiği anda, gerektiği yerde elde edilebilir olması
gerektiği kaçınılmazdır. Bu sınırlılık yüzünden bireyler ve birimler kaynaklara ulaşamazlarsa
gerginlik oluşur.

Örgüt içi güç mücadelesi
Örgüt çalışanları sahip oldukları güç alanını genişletmek istediklerinde, alanlarına girdikleri
diğer çalışanlarla çatışma içine girebilirler. Çatışmanın doğabilmesi için diğer çalışanların bunu
algılaması gerekir.

Yönetim alanı ile ilgili belirsizlik
Örgütlerde kimin hangi alanda ve konuda çalışacağı, ne ölçüde kime karşı sorumlu olacağı
belirsiz olabilir.

Amaç ve çıkar farklılıkları
Örgüt içindeki alt birimler uzmanlaşmaya başladıkça farklı amaçlar geliştirebilirler. Farklı
amaçlar da farklı çıkarlara,algılamalara neden olabilirler.

Haberleşme eksikliği
Bireyler ve birimler arası iletişim eksikliği; bilgi akışında ve geri beslemede aksamalara neden
olur. Bu da dedikodu kanalının çalışmasına neden olur.

Farklılıklar
İnsanların düşünce,duygu ve davranış bakımından farklı olmaları çatışmalarına neden olabilir.
Kişilerin olayları, durumları algılamaları da farklıdır.

İşçi-İşveren ilişkilerinde kutuplaşmalar

Örgütsel çatışmaların en önemli nedenlerinden birisi de; yönetim ile personel ve özellikle işçi
kesimi arasındaki ilişkilerin kutuplaşmış olmasıdır. Kutuplaşma arttıkça çatışma ihtimal de
artar.

Statü farklılıkları

Organizasyonlarda belirli kişi veya gruplar kendi statülerini başkalarından farklı ve daha
prestijli bir statü olarak görebilirler.

4.4.Örgütlerde Çatışma Türleri
Örgütlerde çalışma kuşkusuz insanlara özgü bir olaydır. Ama örgütsel yapı sadece onun içinde
görevli olan bireylerden oluşmaz. Bireylerin yanında onların oluşturduğu gruplar ve bölümler
de yer alır.

Bireylerarası Çatışmalar
İnsan kendi içinde de duygu,düşünce ve davranışları açısından çatışmaya düşebileceği gibi
başka insanlarla da çatışma yaşayabilir. Örgütlerde en sık rastlanan bireyler arası çatışma türü;
ast-üst çatışmaları ile kurmay-komuta yöneticileri arasındaki kişisel anlaşmazlıklardan doğan
çatışmalardır. Bu tip çatışmalara bireysel farklılıklar neden olur.Bireyler arası çatışmanın yapıcı
sonuçlarını beş maddede toplamak mümkündür:
¨Sosyal sistemin gerektirdiği görevleri yapmak için gerekli olan teşvik ve enerjiyi artırır.
¨Çatışma, farklı görüşlerin varolması nedeniyle bireylerin ve sosyal sistemin yaratıcılığını
artırabilir.
¨Her birey kendi görevine ilişkin bilgisine geliştirilir. Çünkü çatışma bireyi kendi görüşlerini
açıklamaya ve destekleyici fikirlerini ortaya çıkarmaya zorlar.
¨Herkes kendi varlığını daha iyi fark etmeye başlar
¨Bireyler arası çatışma kişinin kendi bireysel çatışmasını yöneltmesine yardım eden bir araç
olur.

Gruplararası Çatışmalar
İki grup arasında meydana gelen çatışmadır. Aynı grup içinde meydana gelen çatışmalar
bireyler arası çatışmaya girer. Gruplar arası çatışmalar aynı bölüm yöneticisine bağlı olan
grupların birbirleri ile mücadeleye girmesi halinde ortaya çıkar.En çok rastlanan çatışma tipi

budur ve yönetimi de zordur. Yönetici hakem rolü izlese bile bu durum grupların hoşuna
gitmezse örgütün geneli etkilenebilir.
Sosyal örgütlerde çatışmanın birçok örnekleri yaşanmaktadır. Örneğin, pazarlama ve satış
bölümlerindeki sorumlular çeşitli mamuller satmak ve sürekli değişen mamul karması
oluşturmak isterler. Öte yandan imalat bölümündekiler daha az mamulü daha çok miktarlarda
üretmek isterler. Çünkü bu anlayış yaşamlarını kolaylaştıracaktır. Örgütler çatışmaya karşın
yaşamışlar ve yaşayacak ve gelişeceklerdir. Gruplar, çatışmayı yaşayacak ve çatışmayı
yönetmeyi öğreneceklerdir ve öğrenmek zorundadırlar. Örgütlerin temel taşı olan grupları
tanımak ve yaşadıkları sorunları öğrenmek yoluyla yaşam kolaylaşır. Bireyler,gruplar,örgütler
yarınlarına güvenle bakarlar.Gruplar arası çatışmanın azaltılmasında farklı yöntemler
kullanıldığı belirtilmiştir. Bu yöntemlerin başarılı olabilmesinin temelinde örgütün yeniden
tasarlanması yatar.Çatışmaya neden olan sorun birden fazla birimi ilgilendirse de; sorun
çözümünü bir grup bulur.

Bölümlerarası Çatışmalar
Aynı örgüt içinde yer alan, her birinin görev ve yetkilerinin farklı olduğu bölümler arasında
bazı önemli çatışmalar meydana gelir. Finans bölümü ile üretim bölümü arasında bazı
yatırımlar için kaynak bulma konusunda zamanlama açısından meydana gelen görüş ayrılığı
çatışmaya neden olabilir.

Örgütlerarası Çatışmalar
Bu çatışma türünde bir örgütün kendi dışındaki diğer örgütlerle çatışması söz konusudur.
Ekonomik sistemde ve açık sistem anlayışı içinde çeşitli örgütler birbirleri ile doğal olarak
çatışma içinde olacaktır.

4.5. Örgütsel çatışmayı yönetme
Çatışmaların yönetimi, kişiler arası ilişkilerde gördüğü önemli fonksiyonların yanında, örgütsel
etkinlik ve verimliliğin sınırlarının belirlenmesinde de önemli bir yere sahiptir. Günümüzde
çatışma örgütlerde olumlu ve yönetilebilen bir süreç olarak ele alınmak zorundadır. Çatışmayı
bu şekilde ele aldığımızda ,bu oluşumun; çatışma sayesinde örgütlerde değişik içerikli davranış
biçimlerinin ve karar seçeneklerinin ortaya çıkarılması açısından bir esneklik sağlandığı ve

bireylerin yaratıcılığının güçlendirildiği, uzmanlık alanlarının örgütün tüm düzeylerine
yayılmasını sağlayanı bir süreç olduğunu görürüz.
Örgütlerde, yöneticilerin personel arasındaki ve gruplar arasındaki çatışmaları, örgüt
amaçlarına katkıda bulunacak şekilde yönetmeleri gereken bu süreç dört aşamadan
oluşmaktadır:

Potansiyel Muhalefet
Bu ilk aşamada çatışma doğuracak nedenlerin varlığı söz konusudur. Bunlar doğrudan
çatışmaya yönelik olmayabilir ama çatışmanın varlığı için gereklidir. Bu nedenler iletişim ,yapı
ve kişilik değişkenleridir. İletişim nedenleri; anlam güçlükleri, yanlış anlama ve gürültüdür.
Yapısal

değişkenler;büyüklük,uzmanlaşma

derecesi,yetki

alanlarının

belirginlik

durumu,önderlik tarzı,ödül sistemleri, karşılıklı bağımlılık derecesi ve kişilerin amaç
uyuşmazlıklarıdır. Kişilik değişkenleri; bireylerin değer sistemlerinde yatmaktadır.

Kavrama ve Kişiselleştirme
Bu aşamada potansiyel nedenler araştırılır,anlaşılır ve benimsenir. Birinci aşamadaki koşullar
hayal kırıklığı yaratıyorsa potansiyel uyuşmazlık gerçek düzeyine çıkmış olur.

Davranış
Üçüncü

aşama;

davranış

aşamasıdır.

Bu

davranışlar

rekabet

(yarışma),

işbirliği,uzlaşma,kaçınma ve uyarlanma biçiminde ortaya çıkar.

Sonuçlar
Son aşama;çatışmanın sonuçları ile ilgilidir. Bu sonuçlar ya grup başarısını artırıcı(işlevsel)
yada düşürücü nitelikte olabilir.

4.6. Örgütsel çatışmanın çözülme stratejileri
Örgütün her tür çatışmada ödemeler-katkılar denge kuramına dayalı olarak analiz edilmesi
gerektiği ve önemli olanın örgüt üyelerinin çatışmayı örgütten ayrılarak mı, yoksa var olan

ilişkileri değiştirerek mi, yoksa var olan ilişkiler çatısına dayalı olarak çatışma içinde olan
kişilerin değerlerini ve davranışlarını değiştirerek mi çözdüklerinin belirlenmesidir. Örgütlerde
çatışmaların çözülebilmesi için birçok teknik geliştirilmiştir. Ama bu stratejileri kullanırken;
etkili

bir

zamanlama,bütün

üyeleri

içerme,örgüt

üyeliği

misyonunu

geliştirebilme,olumsuz,sembolik politikaları ve siyaseti engelleme, belirli konular üzerinde
odaklaşma ve sorunları çözme iradesini gösterme,belli sorunlar üzerinde yoğun olarak
çalışıldığı izlenimini verme ve mevcut sorunlar ile izlenen politikaların gelişimini takip etme
gibi hususlara da dikkat etmek gerekir.

Kaybedelim-Kazanın
Bu stratejide kişi yenilgiye uğramayı çoktan kabul etmiştir. Çünkü kaybetmeyi faydalı
görmektedir. İleride bunu karşılığını alacağını düşünür. Kaybetmekte bir umudu vardır.

Kaybedelim-Kaybedin
Çatışma bu şekilde çözümlenirse her iki taraf da yenilgiye uğramış olur. Burada orta bir yol
bulunabilir. Bir kişi tatmin edilerek ekarte edilebilir. Hakeme başvurma yöntemi söz konusu
olabilir. Bu strateji en az tercih edilenidir, çünkü sonuçta her iki taraf da yenilgiye uğrar.

Kazanalım-Kaybedin
Her iki taraf da tüm güçlerini, kaynaklarını kazanmak için kullanırlar. Sonuçta biri kazanır,
diğeri kaybeder. Örgütte biz ve onlar kavramı oluşur. Stratejinin uzun dönem etkisi belirsizdir.
Ayrıca çatışmaya giren her iki taraf da, aynı stratejiyi uyguladıklarında iki eşit grubun
çatışmaya girmesi halinde, her iki taraf için de yenilgi söz konusu olabilir.

Kazanalım-Kazanın
Bu çözüm yolu; hem örgüt, hem birey için en iyisidir. Her iki taraf için de fayda sağlayacak
bir yaratıcı çözüm stratejisi söz konusudur. Her iki tarafın enerji ve yaratıcılığı diğer tarafı
yenmek yerine sorunu çözmeye yönelmiştir. Sonuçta her iki tarafın gereksinmeleri karşılanır
ve iki taraf da ödüllendirici sonuçlara ulaşır. Çatışan bütün taraflar, örgütte bazı yanlışlıkların
olduğuna ve bunlara dikkat çekilmesi gerektiğine inanırlar. Bu strateji, amaçlara ve sonuçlara

yöneliktir. Bireyler katkı sağladıkları örgütsel amaçların niteliğini ve bireysel amaçları ile olan
ilişkileri bilmektedir.
Çatışmayı çözme stratejilerinin hem olumlu hem olumsuz yönleri vardır. Strateji, örgüt
yapısına göre değişir. Başarı; büyük ölçüde yönetici veya çatışmayı çözme tekniğini kullanan
kişi veya bölümün bu alandaki yeteneğine bağlıdır.

4.7. Örgütsel çatışmayı çözümleme teknikleri
Örgütler; bireylerden oluştuğu için, bireysel çatışmalara daha çok sahne olmaktadır.
Çatışma tehdidi altındaki birey, doğrudan psikolojik baskı altında kalmaktadır. Bu durumda
olanlar; istifa vb. araçlar kullanarak mevcut ortamdan fiziki olarak çekilme, olaylara karşı
kayıtsız kalma ve ilgi göstermeme, bunların sonucu olarak saldırganlaşma ve kendi tutum ve
davranışlarını makul göstererek savunmacı bir hal alma gibi davranışlar gösterebilmektedirler.
Örgütsel çatışma kaçınılmaz olduğuna göre yönetimin belirlediği stratejiler doğrultusunda
çatışmayı kontrol etmesi yani çözerek yönetmesi gerekir. Örgütlerde işlevsel olmayan düzeye
ulaşan çatışmanın olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için bazı teknikler geliştirilmiştir.

Çözümleme Yaklaşımı
Çatışmaya taraf olan birey yada bölümler bir araya gelerek birbirleriyle ilgili sorun ve
beklentilerini dürüst bir şekilde anlatırlar ve bir sonuca varmaya çalışırlar.Burada çatışmanın
üzerine tam anlamıyla ve açık olarak gidilmektedir. Yönetici çatışan tarafları yüz yüze getirerek
kendisinin de katkısıyla konunun açık ve ayrıntılı bir biçimde tartışılmasını sağlar.

Daha önemli ve daha kapsamlı amaçları belirleme
Çatışan tarafları bir araya gelmeye mecbur bırakacak amaçlar belirlenir.Çatışan tarafların
amaçlarından daha önemli amaçlar belirlenerek çatışan tarafların aralarındaki farklılıkları bir
kenara bırakmaları ve ortak amaçlar doğrultusunda birleşmeleri sağlanır.

Güç kullanma yaklaşımı

Bu yol çatışmaların yöneticinin gücünün ve otoritesinin kullanılarak çözümlenmesini ifade
eder. Bu yolu izleyen yönetici,"burada amir benim, benim dediğim olacak" demektedir. Burada
çatışmayı çözmekten çok, güç kullanım yoluyla bastırmak amaçtır. Ayrıca taraflar arasında
kazanma ve kaybetme durumu yaratarak kaybeden tarafın hayal kırıklığına ve düşmanca
tavırlar içine girmesine neden olmaktadır.

Önemsememe yaklaşımı
Çatışmanın muhatabı olan taraflardan birisinin çatışma konusu durumu önemsememe ve
problemi tırmandırmamasıdır.

Taviz verme Yaklaşımı
Çatışma yönetiminde çok sık kullanılan bu yöntemin esası "farklılıkların paylaşılması"dır.
Çatışmaya taraf olanlar, kendi amaçlarından biraz fedakarlık yaparak ortada belirli bir yerde
buluşacaklardır. Bu yönteme uzlaşma yöntemi de denir. Karşılıklı fedakarlık söz konusu olduğu
için kazanan veya kaybeden bulunmamaktadır. Çünkü bir pazarlık söz konusudur.

Çoğunluk oyu yaklaşımı
Bazen yöneticiler çatışmaların halli için çoğunluk oyu yaklaşımını izleyebilirler. Bunun esası
belirli çatışmalarda çoğunluğun benimsediği yolun izlenmesidir.

Örgütsel ilişkileri değiştirme yaklaşımı
Örgütsel ilişkilerin çatışmaları ve çatışma kaynaklarını azaltıcı yönde değiştirilmesi ile
ilgilidir. Bu değiştirme iş tanımları ile ilgili kaynakların ayrılması veya belirli birimlerin başka
birimlerle bağlanması şeklinde olabilir.

Yumuşatma yaklaşımı
Kısa vadeli çıkar hesapları yerine uzun vadede işbirliği ihtiyacını ve bunun taraflara getireceği
yararları vurgulamak ve durumun vahim ve acil bir nitelik taşımadığını belirterek vaziyeti
olduğundan daha iyi gösterme çabalarına yumuşatma diyoruz. Burada yönetici çatışmanın

nedenlerine inmez, sadece parçalanmanın zararlı olacağını vurgular. Çatışmanın etkisi belli bir
süre için azaltılmış olur.

Çatışmada taraf olan kişilerin yer değişimi
Bu yöntemde ya çatışan tarafların görev,yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenerek karşılıklı
ilişkileri azaltılmakta yada çatışan tarafların görev yerleri değiştirilerek birbirlerini görme ve iş
ilişkilerinde bulunma imkanları ellerinden alınmış olur.

Ortak düşman yaratma
Bu yöntem sayesinde rekabet azaltılarak saptanan ortak düşmana karşı işbirliği geliştirilir.
Örneğin çatışma içindeki üretim ve satış bölümleri diğer bir örgütün aynı gruplarıyla çatışmaya
neden olabilir.

Hakeme başvurma yöntemi
Taraflar kendi aralarında anlaşmıyorlarsa veya yönetici onları bir konuda ikna edemiyorsa; bu
takdirde nesnelliğine güvenilen üçüncü bir kişinin veya grubun hakemliğine başvurulabilir.
Ancak her iki taraf da hakemin kararı ne olursa olsun saygı ile karşılaması gereklidir.

4.8.Çatışmanın kavramsal modeller boyutunda incelenmesi

Araştırmalara dayalı olarak örgütlerde çatışmanın üç kavramsal model boyutunda incelendiği
görülür .
¨Pazarlık Modeli; kıt kaynaklar için rekabet eden menfaat gruplarının sorunlarına yönelmek
için tasarımlanan bir modeldir. Bu model, özellikle işçi-yönetim ilişkileri, bütçeleme süreçleri
ve hat-kurmay çatışmalarında uygun bir model olarak gözükmektedir.

¨Bürokratik Model; üst-ast ilişkilerindeki çatışmalara, genellikle hiyerarşinin dikey
boyutundaki çatışmaları ele almaktadır. Davranışı denetlemeye yönelik kurumsal yaklaşımlarla
örgütün söz konusu denetime olan tepkisinin oluşturduğu sorunlara yönelir. Rensis Likert'in

Liderlik Yaklaşımları'nda görülen Sistem1, 2, 3, 4 örgütlerinden bürokratik modelde sadece
Sistem 1 ve 4 örgütlerinde etkin sonuçlar alınmıştır.
Sistem 1 örgütünde liderde inanç ve güven yoktur,iletişim kopuk ve hiyerarşiktir. Yakından
nezaret söz konusudur. İşgörenlerde örgüte karşı bir bağlılık yoktur. Karar süreci üst düzeyde
oluşur. Hatalar cezalandırılır. Bireysel amaçlar örgüt amaçları ile bütünleşmemiştir.Amaçlar
üst düzey tarafından belirlenir.
Sistem 4 örgütünde Liderde astlarına karşı bir inanç ve güven söz konusudur. İşgörenlerin
örgütle bütünleşmesi tamdır. İletişim açıktır ve sağlamdır. Karar süreci her düzeyde oluşur.
Gruplar sayesinde daha gerçekçi amaçlar belirlenir. Otokontrol esasına dayalı tüm örgüte
yayılmış bir denetim söz konusudur.
¨Sistem modeli; pazarlık modeli rekabet sorunlarına,bürokratik model denetim sorunlarına
yönelirken eşgüdüm sorunlarına yönelmiştir.
Eşgüdüm; ortak maçlara yönelmek için üst yöneticinin astları arasında düzenli grup çabası
kalıplarını geliştirmek ve eylem birliğini sağlamak için oluşturduğu bir süreçtir.
Rensis Likert'in liderlik yaklaşımları açısından incelendiğinde ;
Sistem 1 örgütünde; çatışan taraflar arasında çok gizli bir iletişim vardır. Çatışan taraflar
birbirlerini kandırmaya çalışırlar,yöneticiler de iletişimi engellemek için yoğun çaba
harcarlar,çatışmayı çözmek için bastırmayı kullanırlar,birbileri üzerinde güç kazanmak için çok
çaba harcarlar,çözümler kaybeden tarafın çok tepki göstermesi şeklinde olur.
Sistem 2 örgütünde;iletişim önemli ölçüde gizlidir,taraflar çoğunlukla birbirlerini kandırmaya
çalışırlar,iletişim sınırlandırılmaya çalışılır,az bastırma kazan-kaybet yaklaşımı ve uzlaşma söz
konusudur. Taraflardan biri güç kazanmaya çalışır.
Kaybeden taraf az açık tepki gösterir.
Sistem 3 örgütünde ; iletişim biraz gizli biraz samimidir. Taraflar bazen birbirlerini kandırmaya
çalışırlar,ama genelde bir bilgi aktarımı söz konusudur. Kazan-kaybet yaklaşımı, pazarlık söz
konusudur. Uzlaşma söz konusudur ama taraflar yine de güç kazanmaya çalışırlar. Kaybeden
taraf durumu kabullenir,ama arasıra tepki gösterir.
Sistem 4 örgütünde; açık, gizli olmayan, samimi bir iletişim vardır. Doğru bilgi paylaşımı söz
konusudur. Fikir birliğine dayanan yaratıcı çözümler vardır. Çatışmanın iki tarafı da ortak çaba
içindedir. Kaybeden taraf durumu kabullenir.

4.9. Çatışmadan öğrendiklerimiz
¨Çatışmanın kaçınılmaz olduğunu unutmayın.
¨Çatışmanın hayatımızda var olduğuna sevinin.
¨Çatışmanın iyi çözümlenmesi ve yönetilmesi halinde statü ve özellikleri olumlu bir şekilde
değiştirdiğini unutmayın.
¨Çatışmayı yönetmeyi öğrenmenin insan ilişkileri ve verimliliğe yapılan bir yatırım olduğunu
unutmayın.
¨Becerilerinizi geliştirmek için çatışmayı kullanın.
¨Çatıştığınız insanlarla birlikte öğrenin.
¨Kendinizi ve başkalarını güçlendirmek için çatışmayı kullanın.
¨Ders almak için büyük çatışmaları beklemeyin, küçüklerinden de ders alın.
¨Yenilgilerden de zaferlerden öğrendiğiniz kadar çok şey öğrenin.
¨Değişimi yönetmekte çatışmayı kullanın.
¨Çatışma stratejilerinin ve yönetme tekniklerinin bir bütün olduğunu unutmayın.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğduğumuz andan itibaren hep başka insanlarla birlikte yaşamak zorunda kalırız. Bazen bu
insanları kendimiz seçebilme şansına sahip olurken, bazen de böyle bir şansımız olmaz. Hiçbir
insan, diğer insanlarla her zaman aynı fikirde olmadığından ve olamayacağından dolayı insanlar
arasındaki çatışma da kaçınılmaz olacaktır. Eğer insan ilişkide bulunacağı kişiyi seçme şansına
sahipse, çatışmadan kaçma şansı da olacaktır. Ama bu da biraz imkansız gözükmektedir. Çünkü
insan sosyal bir varlıktır. Yaşamını devam ettirebilmesi, kendini yenileyebilmesi için devamlı
örgütler içinde yer alması gerekir. Örgütlerde de varlığın sürdürülebilmesi için sürekli bir
değişim şarttır.
Değişime uygun cevap verebilme sayesinde gelişme sağlanabilir. Ama her zaman değişime
ayak uydurmak,uygun cevaplar vermek kolay olmaz. Her insan; değişime, yeniliklere kolay
ayak uyduramaz, tutucudur. Ayak uydurma söz konusu olsa bile değişimin nasıl gerçekleşeceği,
nasıl uygulanacağı konusunda hep fikir ayrılıkları söz konusu olacaktır. Bütün bunlar çatışmaya
neden olacaktır. Aslında çatışmanın olmadığı örgütlerden, ortamlardan şüphelenmek gerekir.
Çünkü örgütler sınırlayıcı ve itici güçlerin karşı karşıya geldiği bir çarpışma alanıdır.
Çatışma; insan olmanın doğal bir sonucudur. Çatışma, genelde olumsuz, negatif bir faktör
olarak algılanır. İyi yönetilmediği zaman yıkıcı özelliklerinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Ama çatışma örgütlerde pozitif ve yönetilebilir bir süreç olarak ele alındığında örgüt
verimliliğine ve etkinliğine çok büyük katkılarının olduğu görülecektir. İnsan, kendi içinde bile
kendisiyle çoğu zaman çatışabilirken, duygu-düşünce-yaklaşım ve davranışları farklı olan
insanlarla çatışmaması olağanüstü olacaktır.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz
1- Önemsememe yaklaşımı çatışmanın muhatabı olan
taraflardan birisinin çatışma konusu durumu önemsememe ve
problemi tırmandırmamasıdır.
2- Çatışmada örgüt amaçlarından sapmalar meydana gelmez.
3- Örgütsel çatışma kaçınılmaz olduğuna göre yönetimin
belirlediği stratejiler doğrultusunda çatışmayı kontrol etmesi
yani çözerek yönetmesi gerekir.
4- Kaybedelim kazanın stratejisinde de kişi yenilgiye
uğramayı çoktan kabul etmiştir. Çünkü kaybetmeyi faydalı
görmektedir. İleride bunu karşılığını alacağını düşünür.
Kaybetmekte bir umudu vardır.
5- Çatışma, farklı görüşlerin varolması nedeniyle bireylerin
ve sosyal sistemin yaratıcılığını artırabilir.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1 d, 2 y, 3 y, 4 d, 5d
1- …………………………; kıt kaynaklar için rekabet eden menfaat gruplarının
sorunlarına yönelmek için tasarımlanan bir modeldir. Bu model, özellikle işçi-yönetim
ilişkileri, bütçeleme süreçleri ve hat-kurmay çatışmalarında uygun bir model olarak
gözükmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a) Bürokratik Model
b) Pazarlık Modeli
c) Liderlik Modeli
d) Sistem Modeli
e) Çatışma Modeli

2a)
b)
c)

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışmayı çözümleme tekniklerinden biri değildir?
Güç kullanma yaklaşımı
Önemsememe yaklaşımı
Görmezden gelme yaklaşımı

d) Çözümleme yaklaşımı
e) Daha önemli ve daha kapsamlı amaçlar belirleme yaklaşımı
3- Taraflar kendi aralarında anlaşmıyorlarsa veya yönetici onları bir konuda ikna
edemiyorsa; bu takdirde nesnelliğine güvenilen üçüncü bir kişinin veya grubun
görüşüne başvurulabilir. Ancak her iki taraf da kişi ya da grubun kararı ne olursa olsun
saygı ile karşılaması gereklidir.
Yukarıda sözü edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çözümleme yaklaşımı
b) Amaç belirleme yaklaşımı
c) Yumuşatma Yaklaşımı
d) Çoğunlukoyu yaklaşımı
e) Hakeme başvurma yaklaşımı
4- Çatışma yönetiminde çok sık kullanılan bu yöntemin esası "farklılıkların
paylaşılması"dır. Çatışmaya taraf olanlar, kendi amaçlarından biraz fedakarlık yaparak
ortada belirli bir yerde buluşacaklardır. Bu yönteme ………………………… de
denir. Karşılıklı fedakarlık söz konusu olduğu için kazanan veya kaybeden
bulunmamaktadır. Çünkü bir pazarlık söz konusudur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Yumuşatma Yaklaşımı
Amaç belirleme yaklaşımı
Uzlaşma Yaklaşımı
Çözümleme yaklaşımı
Hakeme başvurma yaklaşımı

5- Her iki taraf da tüm güçlerini, kaynaklarını kazanmak için kullanırlar. Sonuçta biri
kazanır, diğeri kaybeder. Örgütte biz ve onlar kavramı oluşur. Stratejinin uzun dönem
etkisi belirsizdir. Ayrıca çatışmaya giren her iki taraf da, aynı stratejiyi
uyguladıklarında iki eşit grubun çatışmaya girmesi halinde, her iki taraf için de yenilgi
söz konusu olabilir.
Yukarıda tanımlanan örgütsel çatışma çözümleme stratejisi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kazanalım- Kaybedin
b) Kaybedelim-Kazanın
c) Kaybedelim-Kaybedin
d) Kazanalım-Kazanın
e) Kazanalım-Unutun
Cevaplar: 1b, 2c, 3e, 4c, 5a

5. ÖRGÜTLERDE ÇALIŞAN MAĞDURİYETİ: MOBBİNG

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5. ÖRGÜTLERDE ÇALIŞAN MAĞDURİYETİ: MOBBİNG
5.1. Örgütlerde Çalışan Mağduriyeti
5.2. Psikolojik Taciz (Mobbing) Kavramı
5.3. Çatışma ve Mobbing İlşkisi
5.4.Kişilik-Çalışma Hayatı-Mobbing İlişkisi
5.5. Psikolojik Taciz Süreci
5.6. Mobbing Sürecinde Yer Alanlar ve Kişilik Özellikleri
5.7. Psikolojik Tacize Empatik Yaklaşım

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Moobingin ne olduğuna ilişkin bir fikriniz var mı?
2) Kişilik özellikleri ile mobbing uygulayıcıları arasında ne tür bir ilişki vardır?
3) Mobbing mağdurlarının özellikleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örgütlerde
Çalışan Mobbing’in
Mağduriyeti: Mobbing
kavrar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
ne

olduğunu Mobbingin ve taraflarının ne
olduğununu kavrar örgütsel
yaşamda karşılaştığı
durumları tanımlayabilir

Anahtar Kavramlar
Mobbing, Psikolojik Taciz, Kurban, Empati

Giriş
Son on yıldır yoğun bir şekilde karşımıza çıkan mobbing kavramı, özellikle Fransa, Almanya,
İtalya gibi batı ülkelerinde pek çok çalışanın, iş yaşamında karşılaştığı sıkıntılarını psikologlara
aktarması ve tedavi sürecine gidilmesi ile somutlaşmıştır. Peki nedir Mobbing? Mobbing, iş
yaşamında karşılaşılan rutin çatışmalardan farklı olarak, önceleri düşmanlık biçiminde ortaya
çıkan, iş yerindeki bir kişinin veya bir grubun diğer bir kişi veya gruba yönelik belli bir amaç
doğrultusunda sistematik olarak yaptıkları, belirli bir sürece yayılan davranışlar
bütünüdür. Örgütlerde Çalışan Mağduriyeti: Mobbing bölümünde, mobbingin kavramsal
olarak tanımlaması yapılarak, örgütlerde mobbing davranışlarının neler olduğu, çatışmadan
mobbing ne gibi ayırımlar olduğu, mobbing ile kişilik arasındaki nasıl bir bağlantıdan söz
edilebileceği, mobbing sürecinde neler yaşandığı üzerinde durulmuştur. Mobbingin aktörlerinin
kimler olduğu belirtilerek, özellikle mobbingin aktörlerine ilişkin olarak empatik yaklaşım bir
çözüm önerisi olabilir mi? değerlendirilmiştir.

5. ÖRGÜTLERDE ÇALIŞAN MAĞDURİYETİ: MOBBİNG
5.1. Örgütlerde Çalışan Mağduriyeti
Çalışma yaşamı insan yaşamında önemli bir yere sahiptir, çünkü insan yaşamının yaklaşık üçte
biri çalışarak geçer ve bu faaliyette birey, hayatının devamlılığını sağlar. Çalışma ile birey
sadece maddi kazanç elde etmekle kalmaz, bir yandan da yaptığı işten mutluluk elde etmesi,
başarı kazanması ve tatmin olması gibi unsurlarla manevi kazanımlar elde eder (Keser, 2004:
2). Günümüzde kişisel saygınlık ölçütlerinin neredeyse en önemlisi iş yaşamındaki başarı
olarak görülmektedir. Bu nedenle çalışma hayatı, toplumda önemli bir rol ve yer sahibi olmak,
mevcut potansiyelini dışarıya yansıtabilmek için temel toplumsal kurumların başında
gelmektedir. Çalışma kavramı insanın bedensel ve zihinsel güçlerini belli bir amaca yönelik
olarak planlı bir şekilde kullanabilmesidir.

“Çalışma yaşamında, işin kalitesi kadar yöneticilerle, iş arkadaşlarıyla ve müşterilerle olan
ilişkilerde önemlidir. Kişi iş yaşamında, dostlarını veya üstlerini daima ilişkileriyle kazanır
veya kaybeder. Zira, sosyal yaşamda olduğu gibi iş yaşamında da başarılar, iyi insan ilişkilerine
dayanır”(Aytürk, 2007: 164). Çalışma yaşamında iyi ilişkiler ise, iyi bir iletişim, empati ve
empatik dinleme ile sağlanabilmektedir. Çalışma kavramını 3 farklı açıdan değerlendirebiliriz;
Psikolojik açıdan çalışma kavramı incelendiğinde birey ile görev arasındaki ilişki
anlaşılmaktadır. Burada önemli olan çalışma koşulları ile bireysel özelliklerin birbirine uyum
sağlaması ve bir denge noktasına ulaşılması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Ekonomik
yaşama göre çalışma ise insanın fiziksek ve zihinsel gücünün belli bir üretimin gerçeklemesi
için sarf edilmesi anlamında kullanmaktadır. Bir diğer ifade ile çalışma bir geçim kaynağıdır.
Kısaca ekonomik varlığın temelidir. Sosyolojik açıdan çalışma ise insanın bir iş otaya
koyabilmesi için diğer bireylerle olan etkileşimi hiyerarşik bir düzen içerisinde belli bir statüye
ulaşmasıdır. Çalışma yaşamında sosyolojik ve psikolojik açıdan sorunlar yaşandığında bu
ekonomik durumu da olumsuz etkilemektedir.

Modern toplumlarda çalışma hayatı, çoğu insanın yaşamının merkezi haline gelmiş durumdadır
ve insana bilgi ve becerilerini kullanma imkanı verir. İş hem toplumsal hem de sosyal bir bağdır.
Bu topluma kabul edilmeyi ve topluma girmeyi sağlayan belli başlı unsurlardan biridir ve
statüyü belirler. Kişinin toplumdaki pozisyonu ve rolünü açıklar, insanın istekleri
doğrultusunda kişisel veya kişisel olmayan toplumsal veya sosyal bağları güçlendirir. Çalışma

hayatı kişinin toplumla ilişkisini ve toplumsal duruşunu da etkilediği için yaşanan
olumsuzluklar, kişinin tüm hayatını olumsuz etkilemektedir.

“Psikolojik taciz (mobbing), çalışma hayatı içerisinde çok da yeni olmayan bir kavramdır.
Toplumsal hayatta ve çalışma hayatında her zaman mevcut olan, fakat diğer şiddet türlerinin
yaygınlığı dolayısıyla ön plana çıkmamış bir olgudur”(Güngör,2008: 1). Çalışma hayatının
gizli tehlikelerinden biri olan psikolojik taciz olgusu, bu duruma maruz kalan bireyler ve
oluşum biçimi açısından, hedefe ulaşmak için her yolu kullanan ‘şiddet’ kavramı içerisinde
değerlendirilmektedir. Şiddetin pek çok boyutu vardır; fiziksel şiddetten, cinsel şiddete ve sözlü
şiddete oradan da hedef alınan kişiye uygulanan psikolojik şiddete kadar uzanmaktadır. Tüm
bu şiddet türleri toplumsal yaşamda olduğu kadar çalışma yaşamında da yer almaktadır. Son
yıllarda çalışma hayatında özellikle psikolojik şiddet karşılaşılan en önemli sorunlardan biri
haline gelmiştir.

Mobbing’in (Psikolojik taciz) nedenleri arasında en çok kar/kazanç yasası anılmaktadır. Zaman
içerisinde iş yeri koşullarının değişmesi, yüksek verimlilik ve rekabet arayışı, özerkliğin artışı
gibi nedenler işsizlik bağlamında çalışanlar üstündeki baskıyı arttırmaktadır. Kamu veya özel
kesim fark etmeksizin çalışan için tam bir mağduriyet söz konusu olan bu baskı sonucunda
kişinin iş yerinde veriminin düşmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Haksız suçlama, genel taciz, küçük düşürme, aşağılama, duygusal eziyet ve psiko-terör
uygulamak yoluyla, bir kişiyi ya da grubu iş yerinden dışlamayı amaçlayan, kötü niyetli
eylemlerden oluşan mobbing, çeşitli aşamaları içinde barındıran, en az üç ile altı aylık süreye
yayılan bir süreçtir. Araştırmalara göre çalışanların yaklaşık yüzde 10’luk dilimi mobbinge
uğramaktadır. Tacize en çok maruz kalanlar kariyerlerinin ortasındaki kadınlardır. 40 yaşını
geçmiş, yalnız yaşayan ve işine çok angaje olanlar, mobbingin ideal hedefleri olarak
görünmektedir. Fakat iş yerinde kıskanılan parlak, başarılı ve güçlü kişilerde mobbingin hedefi
olabilmektedir. Çalışanları koruyucu yasal mevzuatın, işten çıkarmaları zorlaştırması
karşısında yöneticiler çalışanları baskı ve psikolojik taciz yoluyla uzaklaştırmaya
yönelmektedir. Yıldırma eylemlerinin örgütlerde daima yöneticilerce tek bir kişiye karşı
yapıldığı düşünülebilir. Ampirik çalışmalar bu durumu açıkça doğrulamamaktadır. Örgütün her
kademesindeki görevlilere bu eylem biçimleri uygulanabilmektedir. Örgüt hiyerarşisinde bu

eylemlerin üç biçimde görülebileceği ifade edilmektedir: Birincisi bu eylemlerin aynı düzeyde
çalışanlar arasında gerçekleşmesi, ikincisi kendilerinden daha alt pozisyonda çalışanlara
uygulanması, üçüncüsü ise çalışanların üstlerine karşı yıldırma davranışlarında bulunmalarıdır.
Örgütteki yıldırma davranışları yatay, aşağıya ve yukarıya doğru görülmekte ve örgütteki güç
ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Zarar verici zorbaca gerçekleştirilen bu eylemlerin örgüt
içindeki yönü ne tarafa olursa olsun sonuçta çalışanları olumsuz etkilemekte, görevlerinden
istifa etmelerine neden olmakta ve sağlıklarını etkileyecek boyutlara kadar ulaşmaktadır. Bu
baskı sonucunda çalışan, işten çıkmakla sonuçlanan ve tamiri zor olan ruhsal problemlerle baş
etmek zorunda kalabilmektedir. Beklenen sonuç da budur.

Ülkemiz çalışanları yönünden durum biraz daha zordur. Psikolojik açıdan yardım isteme
konusu Türk toplumu için henüz çok yeni bir anlayış olduğundan çoğunlukla bu konuda hekime
başvurulmamaktadır. Bu gereksinimin toplumumuzdaki güçlü aile bağları ile giderildiğini
söylemek mümkündür. Ülkemizde, çalışanların iş ortamlarındaki fiziksel ve ruh sağlığına önem
veren gelişmiş ülkelerdeki gibi “yıldırmaya karşı destek ve rehabilitasyon” merkezleri
bulunmamaktadır. Bu nedenle yıldırma sürecinin mağdur ettiği ailesi olmayan bireylerin aile
desteği de alamayacağı düşünüldüğünde, durum bu mağdurlar yönünden de oldukça zor bir
süreçtir. Mobbingin yaşandığı örgütte iş gücü devri yükselmekte, giderek artan huzursuzluk
ortamından ve çatışmadan kaçmak için arayışlar başlamaktadır. Bireylerin, işlerine ve
örgütlerine aidiyet duyguları azalmakta, daha iyi bir çalışma atmosferi olan işyerlerine geçmek
için fırsatlar aranmaktadır. Yetişmiş bireylerin ayrılması ile örgütte kazanılmış olan tecrübe
yitirilmekte bunun sonucunda da yeniden eğitim maliyeti artmaktadır. Ülkemizde ise yıldırma
sürecine ne akademik çevrelerin ne iş çevrelerinin ne de meslek örgütlerinin henüz yeterli
dikkati çekilememiştir. Oysa benzer sorunlar pek çok işyerinde yaşanmakta ve ekonomik kriz
ortamında daha da artmaktadır. Oysa, bu süreç görmezden gelinmeyecek kadar ciddi bir şekilde
tüm çalışanları tehdit etmektedir.

Örgüt iklimini en fazla tehdit eden sorunların başında, örgütlerde atalet duygusunun yaşanıyor
olması gelmektedir. Atalet, örgütlerde pasiflik, tembellik, durağanlaşma ve verimsizlik
yaşanması halidir ve mobbing durumu bu ortamın göstergelerinden biridir. Örgütlerdeki atalet
duygusunun temel nedenleri arasında duygusal nedenler geniş yer almaktadır. Amaçsızlık,
yönetimsel baskılar, korku kültürü, mükemmeliyetçilik, hayal kırıklığı, engellenme, psikolojik
baskılar çalışanlarda genel olarak iş ortamından uzaklaşma, işte durgunluk ve verim

düşüklüğüne neden olmaktadır. Bu problemler ekonomik ve sosyal unsurlardan beslendiği gibi,
duyguları etkili yönetme yetersizliğinden de beslenmektedir. Özellikle günümüz örgütlerinde
çalışanlara karşı giderek artan psikolojik şiddet, stres, depresyon ve tükenmişlik hisleri temel
insani duyguların ihmal ve suiistimal edilmesinden beslenmektedir. Çalışanın duygularını
hedef alan mobbing (psikolojik taciz) davranışlarına çözüm olarak önereceğimiz empatik
yaklaşım ile çalışanların sağlıklı duygu yönetimine sahip olmasına olanak sağlanabilmektedir.
Kişinin sosyal olarak uyum becerisi veya yeteneği, onun duyguları, davranışları ve diğer
insanların niyetlerini doğru algılamasına ve yorumlamasına yani empati yeteneğine bağlıdır.
Sosyal zekanın en önemli unsurlarından birisi olan empati, her çalışanda ve yöneticide aranılan
ve bulunması gereken bir özelliktir. Empatik yaklaşımın, örgütlerin sağlıklı bir işleyiş
bütünlüğüne kavuşabilmelerinde bireysel ve yönetsel açıdan etkileri oldukça önemlidir. Hem
yöneticiler hem de çalışanlar açısından empatik yaklaşım gösterebilmek mobbing sürecinin
nedenlerini anlama da ve çözüm üretebilmede olumlu etkisi oldukça yüksektir.

Çalışmamız kapsamında PTT çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz araştırma da,
mobbingin var olduğu örgütlerde yaşanan durumların PTT kurumunda da olup olmadığı
sorgulanmaya çalışılmıştır. PTT kurumu çalışanlarının kuruma aidiyetleri, benzer imkanları
sunan başka bir işe geçmeyi düşünüp düşünmedikleri, mobbing yaşanıyor ise bu davranışları
daha çok kimlerin sergilediği, araştırmanın diğer inceleme konularıdır.

5.2. Psikolojik Taciz (Mobbing) Kavramı

İşyerinde duygusal taciz anlamına gelen “mobbing” kavramı, günümüzde örgüt psikolojisi
üzerine çalışanların işyerindeki psikolojik tacizi tanımlamak amacıyla kullandıkları bir
kavramdır. Heinz Leymann bu kavramı duygusal taciz anlamında ilk olarak 1984’de İsveç’de
“İş Hayatında Güvenlik ve Sağlık” konulu bir raporun içinde kullanılmıştır. Leymann’ın
çalışanlar arasında uzun dönemli düşmanca ve saldırgan davranışların varlığına dair yaptığı
saptamalar sonucunda mobbing kavramı kullanılmaya başlamıştır. Mobbing aslında iş
yaşamında her zaman var olmuş, ama yakın zamana kadar adlandırılmamış bir olgudur.

“Latince ‘kararsız kalabalık’ anlamına gelen ‘mobile vulgus’ sözcüklerinden türeyen ‘mob’
sözcüğü, İngilizce kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık veya çete anlamına
gelmektedir. Mobbing ise, psikolojik şiddet, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme
anlamına gelmektedir (Tınaz, 2006: 7). Leyman’ın tanımlamasıyla mobbing bir psiko-terördür
ve nedeni, düşünce ve inanç ayrılığından tutun da, kıskançlık ve cinsiyet ayrımına kadar her tür
faktör olabilir (Leymann, 1990: 119). Leymann 1984 yılında İsveç’te mobbing davranışlarını
tanımlarken bu davranışların bir tür iş yeri terörü olduğunu vurgulamıştır. Bu terör bir ya da
birkaç kişinin tek bir kişiye sistemli olarak yönelttikleri etik dışı iletişim ve düşmanca
davranışlardan oluşmaktadır. (Leymann, 1996: 166). “Leymann, iş yerinde mobbing
davranışının varlığını belirtmekle kalmamış, davranışın özel niteliklerini, ortaya çıkış şeklini,
uygulanan şiddetten en fazla etkilenen kişiler ve doğabilecek psikolojik sonuçları da
vurgulamıştır” (Tınaz, 2006: 11).

Leymann, mobbingi “bir veya birkaç kişi tarafından, bir diğer kişiye yönelik nedeni, düşünce
ve inanç ayrılığından kıskançlık ve cinsiyet ayrımına kadar çok çeşitli olabilen, sistematik bir
biçimde, düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde ortaya çıkan bir çeşit
psikolojik terör” olarak tanımlamaktadır (Leymann, 2009). Davenport ve arkadaşlarına göre
duygusal bir saldırı olan mobbing; bir kişinin diğer insanları kendi rızaları ile veya rızaları
dışında başka bir kişiye karşı etrafında toplaması ve sürekli kötü niyetli hareketlerde bulunma,
ima, alay ve karşısındakinin toplumsal itibarını düşürme gibi yollarla, saldırgan bir ortam
yaratarak, söz konusu kişiyi işten çıkmaya zorlamadır (Davenport vd., 2003: 15). Tutar’a göre
mobbing; çalışanlara üstleri, astları veya kendileriyle eşit düzeyde olanlar tarafından sistematik
biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama davranışlarıdır. (Tutar,
2004: 11) Baykal’a göre mobbing; işyerinde belirli bir kişiyi hedef alan, uzun süreli ve
sistematik bir şekilde devam eden olumsuz davranışlardır (2005: 7). Çobanoğlu (2005: 21-22)
ise mobbingi, işyerindeki kişiler üzerinde sistematik baskılar yaratarak, ahlak dışı yaklaşımlarla
bu kişilerin performanslarını ve dayanma güçlerini yok etmek suretiyle işten ayrılmalarını
sağlama olarak tanımlamaktadır.

İletişim süreci içerisinde gerçekleştirilen mobbingi, gündelik kullanım içerisinde, birine karşı
onu küçük düşürücü hareketlerde bulunma, yine aynı kişiyi uyumsuz olmakla suçlama, o kişiyi

çalışma hayatı içerisinde yalnız bırakma, imalar ve dışlayıcı tutumlar sergileyerek kişiyi
yıldırma ve kişiyi işinden ayrılmaya mecbur bırakma şeklinde tanımlayabiliriz. Görüldüğü gibi
mobbing kavramı anlatılmaya çalışılırken çoğu olumsuz nitelemeler kullanılmaktadır.

“Mobbing sürecinin, ona maruz kalan kişi için dönüşebileceği en çaresiz boyutu ise, mobbing
mağdurunun kendisine karşı yapılan tüm hakaret ve sataşmalara rağmen iş yeriyle ilişkisini
kesmemesi, kendisine karşı yapılan tüm dışlayıcı uygulamalara ve suistimallere karşı hala
çalışmayı sürdürmesidir”(Köse, 2006) .

“Mobbing kavramı Türkçe literatüre ise farklı şekillerde kullanılmaktadır. Zaman
içerisinde mobbing kelimesinin yaygın olarak kullanılmasıyla, bilinilirlik anlamında
popülaritesi artmıştır. Türkçe karşılığı saldırma, sataşma, yıldırma olsa da, kaba
şiddetten ayırt etmek adına “psikolojik terör”, psikolojik şiddet”, “psikolojik yıldırma”,
“psikolojik taciz” kavramları kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu olgunun
vehametini daha kesin olarak tanımlaması ve durumun hukuki boyutu da göz önünde
bulundurulduğunda “taciz” teriminin kullanılması daha yerinde olmaktadır. Söz konusu
tacizin kişinin ruhsal bütünlüğüne ilişkin bir takım saldırılar içermesi nedeniyle de
“psikolojik taciz” olarak tanımlanmasında yarar vardır” (Güngör, 2008: 8).

Mobbing duygusal bir saldırıdır. Bir iş yerinde çalışan bireyin, saygısız ve zararlı bir davranışın
hedefi olmasıyla başlar. Kişiye karşı gerçekleştirilen eylemler korkutucu davranışlara ve açık
suistimallere dönüşür.

“Uluslararası düzeyde yapılan tüm araştırma sonuçlarının birleştiği ortak nokta, psikolojik taciz
mağdurlarının diğer şiddet ve taciz mağdurlarından çok daha fazla sayıda oldukları
doğrultusundadır” (Tınaz, 2006: 2). Sadece çalışma hayatında değil, toplumsal yaşamın her
alanında muhatap aldığı kişinin, kişisel ve örgütsel iletişimini olumsuz yönde etkileyen, ruhsal
ve bedensel sağlığına zarar veren psikolojik tacize ilişkin çalışmalar arttıkça, farkındalık
yaratılacak ve mücadele yolları aranacaktır.

“Psikolojik taciz aslında çalışma hayatında çok yeni bir kavram değildir. Günümüzde bu denli
tartışılmaya başlamasının temel nedeni ise, gerek bireylerin kişisel gelişimleri, gerekse diğer
şiddet biçimlerine dair cezai yaptırımlar içeren düzenlemeler yapılmış olması nedeniyle
azalması, dolayısıyla psikolojik taciz olgusunun ön plana çıkmasıdır” (Güngör, 2008: 2).
Psikolojik tacize ilişkin yasal düzenlemeler ise günümüzde tam anlamıyla işlerlik
kazanmamıştır.

Psikolojik taciz konusuyla ilgili araştırmalar yoğun olarak Avrupa’da yapılmaktadır.
Ülkemizde ise son 5-6 yıldır bu konu hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Sorunun boyutlarının
tespiti, gerek çalışanların konu hakkındaki duyarlılıklarının arttırılması, gerekse kurumlar ve
ilgili kuruluşların konuya ilişkin bir takım önlemler almalarını sağlamak açısından önem
taşımaktadır.

Psikolojik taciz olgusuna duyarlılık sağlanması ile kişilerarası ve örgütsel iletişimin temel
dayanak noktaları olan aidiyet duygusu, güven unsusu, dürüstlük, bilgi paylaşımı, iş birliği ve
eşgüdüm halinde çalışma gibi sosyal erdemler, bireyler arasındaki empati, sempati,
yardımlaşma ve dayanışma gibi prensipleri pozitif yönde etkileyecek ve işgücü başarısını
arttıracaktır.

5.3.Çatışma ve Mobbing İlişkisi

“Toplumsal yaşamın bir gereği olarak insanlar yaşamlarını sürdürmek için sürekli olarak
çevreleri ile mücadele etmek ve yeri geldiğinde çatışmak zorundadır. İnsan ilişkilerinde sıkıntı
ve gerginliklerin yaşanması da olasıdır. İnsanlar bakımından çatışma; fizyolojik, sosyolojik ve
psikolojik ihtiyaçların tatminine engel teşkil eden olaylardan ve sıkıntılardan doğan
gerginliklerdir” (Bingöl, 1996: 261). “Çatışma, iki veya daha fazla taraf arasında uyumsuzluk,
gerginlik veya başka tür zorlukların varlığı olarak ortaya çıkar. Çatışma çoğu zaman taraflar
arasında karşıtlıklar ya da sataşma olarak kendini gösterir. Çatışmanın tarafları genellikle
birbirlerini, kendi ihtiyaç ve amaçlarını engelleyici bir öğe olarak görürler” (Aşan ve Aydın,
2001: 205). Çatışmayı, iki veya daha fazla kişi ya da grubu harekete geçiren güdüler sürecinde,
hedeflerin, isteklerin, beklentilerin, ihtiyaçların, amaçların birbirine uyumlu olmaması olarak

tanımlamak mümkündür. Çatışmanın temelinde kişiler veya gruplar arasında uyumsuzluklar ve
anlaşmazlıklar söz konusudur.

Örgütlerde çatışma, karşıtlık, birbirlerine zıt davranışlar ve muhalif etkileşim demektir.
Çatışma, bir tarafın diğer tarafa karşı olmasını ve diğer tarafın amaçlarına ulaşmasını
engellemeye çalışmasını içerir.

Örgüt iş ve işlev bölümü yaparak, bir yetke hiyerarşisi içerisinde ortak bir amacı
gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların etkinliklerinin eşgüdümüdür. Bu tanım bir
örgütte görev alan kişilerin, önceden tanımlanan kimi rollere girerek, hiyerarşik bir düzen
içerisinde bu rollerin gereğini yerine getirmeye çalıştıkları anlamına gelmektedir. Örgütlerin
işleyişi sırasında örgüt üyeleri arasında kimi çatışmalar ortaya çıkabilir. Örgütlerin nitelikleriyle
ilgili olarak örgüt içi çatışmaların pek çok türü bulunabilirse de, en çok rastlanan çatışmalar iki
öbekte toplanabilir: “rol çatışmaları “ ve “alt-üst” ilişkilerinden doğan çatışmalardır.

Rol çatışmaları ile alt-üst ilişkisinden doğan çatışmalar, çoğunlukla birlikte ortaya çıkar. Roller
ve ast-üst konumları, birer sonuç değil çatışma nedenidir. Roller ve ast-üst konumları, örgüt
üyelerinin çeşitli kişilik özellikleriyle birlikte bir takım kişi-içi ya da kişiler arası çatışmalara
yol açabilir.

Örgüt üyelerinin kimi işleri kendi rolleri içinde algılayıp algılamamaları ya da rollerini
kendilerine uygun bulup bulmadıkları da yine örgüt içi çatışmalarda belirgin bir işlev görebilir.
Örgüt üyelerinin başvurdukları sözlü ya da sözsüz iletişim yolları ya da örgütteki rollerin
belirgin şekilde tanımlanmamış olması da, örgütte çıkabilecek çatışmaların nitelini
belirleyebilir.

“Kişilik farklılıkları çatışma için ciddi potansiyeldir. İnsanlar işe girdiklerinde, doğal
olarak kişilik özelliklerini de işe taşırlar. Yapılan araştırmalara göre bazı kişilik tipleri
çatışmaya daha yatkındırlar. Örneğin baskınlık güdüsü yüksek, saldırgan özellikleri
taşıyan kişilerin daha fazla çatışmaya neden olabilecekleri ifade edilirken, eşitlikçi,

güvenilir, açık fikirli özelliklere sahip kişilerin çatışmaların şiddetini kırdığı yönünde
görüşlerde vardır”(Aşan ve Aydın, 2001: 210).

Kişilik farklılıkları her zaman görülebilen bir çatışma şeklidir. Bireylerin değişik çevre ortam
ve kültürlerden gelmeleri başlı başına bir çatışma nedenidir.

“Kişilerin değer yargıları kişilerarası ve örgüt içi çatışmalara neden olabilir. Bazı kişiler daha
rasyonel davranışlar gösterirken diğerleri rasyonel olmayan davranışlara girebilirler. Bazıları
tarafsız olmaya çalışırken, diğerleri duygusal davranışa girebilirler” (Özkalp ve Kırel, 2005:
394).

Kişilerarası çatışma, örgütlerde en sık görülen çatışma şeklidir ve çoğunlukla bireylerin kişilik
farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Kişilerin birbirlerinden farklı amaç, beklenti, algı, bilgi,
yöntem ve değer yargıları çatışmaya neden olmaktadır (Bahar, 2006: 117). İki veya daha fazla
kişinin arasında meydana gelen bir çatışma türüdür. Amaç, tutum, değer ve davranışlar arasında
farklılıklar olduğunda ortaya çıkan bir çatışmadır.

Bireylerle gruplar arası çatışma, daha çok çatışma gruplarının kendi norm ve
standartlarını üyelerine benimsetmek ve itirazsız kabul ettirmek için onlar üzerinde
uyguladıkları baskılardan kaynaklanmaktadır. Grup norm ve standartlarını amaçlarını
ve bu amaçlara ulaşmak için izlenen yöntemleri benimsemeyen ya da bunları kendi
özgür iradesiyle çelişir gören bireyler grup ile çatışma içine gireceklerdir. Grupça
belirlenen üretkenlik hedefinin gerisinde kalan veya üstüne çıkan ve bundan dolayı
cezalandırılan bir birey, gruba kızıp onunla çatışma içine girebilir (Şimşek vd, 2001:
145).

Bu tür çatışmalar daha çok, çalışma gruplarının kendi norm ve standartlarını üyelerine
benimsetmek ve itirazsız kabul ettirmek için onlar üzerinde uyguladıkları baskıdan
kaynaklanan çatışmalardır.

Gruplar arası çatışmalar, daha çok aynı bölüm yöneticisine bağlı olan grupların birbiriyle
mücadeleye girmelerinden doğar. Örgütlerde biçimsel olarak kısımlar arasında düşünce,
planlama ve uygulama yolları bakımından veya bazen duygusal açıdan anlaşmazlıklar doğabilir
(Eren, 2000: 404).

“Leymann 1982’den bu yana sürdürdüğü çeşitli çalışmalarında, mobbingin çatışmanın
abartılmış bir hali olarak görüldüğünü ancak mobbingin, çatışmadan hemen sonra,
bazen de haftalar ya da aylar sonra dönüşüme uğrayarak ortaya çıktığını savunur. Buna
ek olarak, çatışma ile ilgili araştırmalarda da birçok faktörün incelendiğini ancak
çatışma sürecinin, çatışmaya katılan kişilerin sağlığına yönelik etkilerine dair hiçbir
odaklanmanın olmadığının altını çizer” (Tınaz, 2006: 30).
Bir anlaşmazlık ya da çatışma mobbing olgusunu harekete geçirir. Burada önemli olan nokta
çatışmanın nedeninin belirlenememesi ve bunun üzerine gidilmemesidir. Belirli bir düzeydeki
çatışma günlük çalışma hayatı içerisinde normal hatta yararlı karşılanabilir. Çatışma farklı
düşüncelere sahip çalışanların yaratıcılıklarını ortaya koymalarını, tarafsız kalmaya çalışan
çalışanların görüşlerini açıklamasına olanak sağlar, böylece sorunlara eğilimde katılım artar,
çatışma halindeki bireyler ve gruplar kendi yetenek ve kabiliyetlerini denetleyebilme olanağına
kavuşurlar, çatışma sonucunda örgütteki liderlik tarzı değişebilir, çatışma çağın gerisinde
kalmış işlemlerin, görevlerin, yapıların ve amaçların sorgulanması ve değiştirilmesi için uygun
ortamın oluşmasına yardımcı olur, çatışma, öğrenmeyi özendirmede ve eleştiriye hoşgörüyle
bakmayı sağlamada yararlı olabilir.
Zapf ve Groos (2007), Mobbing’in çatışmanın ciddi bir alt kümesi olduğunun vurgulamaktadır.
Örgütlerde ortaya çıkan ve adaletli, tüm çalışanların benimseyebileceği bir çözüme ulaşmamış
bir çatışma, kendi dinamiklerini yaratır. Böylece mobbing tetiklenmiş olur. Çatışma-Mobbing
etkileşimli süreci ise şu şekilde gerçekleşir; (Davenport, vd, 2003: 133)
Çözümlenmemiş çatışma

Mobbing’in ilk işaretleri su
yüzüneçıkabilir.

Kişi kendini gergin ve depresif
hisseder. Fiziksel sağlığı da
etkilenebilir.

Mobbing başlar

Tatmin edici olmayan performan

Mobbing şiddetlenir

Çatışma tırmanır, zihinsel/fiziksel

Yoğunlaşmış mobbing

sağlık daha da etkilenir
Çatışma devam eder. Hastalık

Yoğun mobbing sürer.

üretken çatışmanın önüne geçer.
İstifa/kovulma

İstifa/kovulma

Ancak mobbing iki yönden çatışmadan ayrılır; Birincisi mobbingin hiçbir şekilde bir yararından
söz edilemeyeceğidir. İkincisi ise mobbingin ahlak dışı bir eylem olmasıdır.

Mobbingin uygulandığı iş yerlerinde, örgüt iklimi karanlık, ilişkiler belirsiz ve davranışlar
düşmancadır. Çatışmanın olduğu iş yerlerinde roller ve iş tanımları açıktır, hedefler ortaktır ve
paylaşılmıştır, ilişkiler açıktır ve sağlıklı bir örgüt yapısı vardır, çatışmalar ve tartışmalar
açıktır, doğrudan iletişim vardır. Mobbingin yaşandığı iş yerlerinde ise, roller ve ilişkiler
belirsizdir, örgütsel aksaklıklar vardır, çatışmanın varlığı reddedilir ve gizlenir, dolaylı ve
baştan savma bir iletişim vardır.

5.4.Kişilik- Çalışma Hayatı- Mobbing İlişkisi
Kişilik, bireyden bireye farklılık gösteren zihinsel ve bedensel özellikler ve özelliklerin
bireylerin tutum, davranış ve düşüncelerine yansıma biçimidir şeklinde de tanımlanabilir.

“Kökeni Latince “persona” kelimesinden gelen kişilik, “İnsanın dış dünyaya sunulan
ifadesi” şeklinde yorumlanmaktadır. Kişilik kavramının pek çok farklı tanımı
yapılmaktadır. Bunlardan Feyzullah Eroğlu’un yaptığı tanım şu şekildedir; Kişilik,
zamanın ve koşulların insanlara özellikler olarak yüklediği, belli bir zaman içerisinde
sürekliliğini koruyan, kişinin davranışlarındaki farklılıkları ve ortaklıkları belirleyen
eğilimlerin tümüne verilen addır” (Eroğlu, 1998: 23).

Bireyler günlük yaşamlarında farklı davranış biçimleri ile kendilerini gösterir ve var olurlar.
Dışarıdan gelen her türlü uyarıcı, bireylerde farklı tepkilere neden olur ve bireyler bunu sürekli
geliştirirler. Bu anlamda bireylerin yaşam denilen kaosu çözebilmelerinde ve çalışma
yaşamının getirdiği olumsuzlukları aşabilmelerinde kişilik faktörü önemli bir rol oynar. Çünkü
kişilik, bireyin dış dünya ile olan ilişkisini nasıl ve ne şekilde kuracağını belirleyen önemli bir
olgudur. Kişilik, bireyin kendi içinden başlayarak ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik çevre
ile şekillenmekte, toplumsal yapıda var olan örf, adet, gelenek ve değer yargılarıyla da bireyi
sosyal bir dünya ile buluşturmaktadır. Bu anlamda kişilik, bireyi hayatta tutan, onu yönlendiren
ve kendisi ve çevresiyle ilişkilerini belirleyen bir güç olarak da görülebilir. Yaşam boyunca
kişinin diğer insanlarla ilişkileri, deneyimleri ve bu yaşantılarına ilişkin yorumları ve kararları
kişiliğin oluşumunu etkileyen etkenlerdir.

Kişilik uzun bir zaman diliminde şekillenir ve bireyin yaşam tarzını ifade etmektedir. Herkesin
kişiliği kendine özgüdür. Kişilik uzun bir zaman diliminde şekillendiği için katıdır ve değişmez
bir yapıdadır. Bu özelliklerin kişinin çevreye uyumunu bozup, günlük işlevselliğini bozması,
kendinde gerilim-kaygı hali oluşturup, içinde yaşanılan kültürün beklentilerinden sapma
gösteren, süreklilik taşıyan bir hal alması durumunda kişilik bozukluğundan bahsedilir.

Kişilik bozukluklarında uyumsuzluk ego ile çevre arasındadır. Ego genellikle düzenleyici,
uzlaştırıcı ve bütünleyici işlevleriyle birey ile çevre arasında ilişkiyi düzenler. Kişiliğin
çekirdekleri yaşamın ilk yıllarında atılır ve oluşur. Kişilik bozukluğu kendini insanlar arası
ilişkilerde gösterir. Kısaca kişilik bozukluğu, kişinin kültürüne göre beklenenden önemli ölçüde
sapmalar gösteren, bir iç yaşantı ve davranış örüntüsüdür, yaygındır ve esnekliği yoktur,
ergenlik veya genç erişkinlik yıllarında başlar, zamanla kalıcı olur, sıkıntı ve işlevsellikte
bozulmaya yol açar.

Bu bozukluk kendisi, başkaları ve olayları algılama; verdiği duygusal tepkilerin uygunluk,
değişkenlik ve yoğunluğu; kişiler arası işlevsellik; öfke, heyecan, aşırı isteklerin, dürtülerin
kontrolü olarak sınıflayabileceğimiz dört alanın en az ikisinde kendini gösterir. Başlangıcı
ergenlik ya da genç erişkinlik hatta bazen daha küçük yas gruplarına dek uzanır. Bu durum
başka bir ruhsal, fiziksel hastalığın ya da bir maddenin etkilerine bağlı olarak gelişen bir durum
değildir.

“Çalışma ile birey hayatına bir anlam katabilmekte ve onu kendisi ve çevresi için
ekonomik ve sosyal bir güç olarak görebilmektedir.“Çalışma mekânı bireyin, isteyerek
ya da istemeyerek içinde bulunmak zorunda kaldığı bir sosyal alandır. Bu anlamda
bireyin çalıştığı işyeri, onun sosyo-psişik ihtiyaçlara cevap veren, kişiliğin gelişmesine
katkı sağlayan önemli bir merkez hüviyetindedir. Dolayısıyla, çalışma insan yaşamında
merkezi bir yere sahiptir” (Keser, 2004: 132).

Çalışma yaşamı, kişiliğin oluşması ve gelişmesi için önemli bir sosyalleşme aracıdır. Bu
kapsamda çalışma birey için, kişiliğini oluşturabileceği, geliştirebileceği bir olgu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çünkü çalışma ile birey kişiliğine uygun başarabileceği bir işte çalışmak
istemektedir. Çalışma ile topluma faydalı olduğunu gören birey, grup içinde başarılar ortaya
koyarak uyumlu bir kişi olduğunu da göstermiş olacaktır. Başkaları tarafından kabul edilen,
benimsenen ve takımda aranılan birey olma çalışma ile kendini göstermektedir. Birey iş
ortamında ortak amaçlar ve başarı duygusu ile bir aidiyet ve kimlik duygusu oluşturmaktadır.
Çalışmanın bu anlamda, bir işin yapılabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere sahip
olma deneyiminin, bireysel kimliğin gelişmesi için oldukça önemli bir zemin oluşturduğu
söylenebilir.

Çalışma yaşamı, kişiliğin oluşması ve gelişmesinde önemli bir etkendir. Çalışma yaşamı ile
kişi, sadece bir gelir etmenin ötesinde kimliğini, güvenini ve saygınlığını da kazanmaktadır.
Örgütsel davranışın şekillenmesinde çalışma hayatı ile örgüt üyelerinin kişiliğinin karşılıklı
etkileşiminin büyük rol oynadığı görülmektedir. Çeşitli araştırmalarda, çalışma yaşamının
kalitesinin arttırılması ile bireyin sahip olduğu kişilik tipi arasında bir ilişkinin olduğu ifade
edilmektedir. Buna göre işyerinde, uyumlu, güvenilir, arkadaşlarını motive edebilen, iyi iletişim
kuran, dikkatli, sorumluluğunun bilincinde ve paylaşımcı bir kişiliğe sahip olan bireylerin iş
yerinin etkinliğini, verimliliğini ve performansını önemli ölçüde etkilediğini söylemek
mümkündür. Buna karşılık, olgun ve dengeli olmayan, sürekli kendi çıkarlarını gözeten,
işbirliği ve dayanışmayı sevmeyen, karamsar ve umutsuz bir kişiliğe sahip olan bireylerin
kendileriyle birlikte çevrelerini de olumsuz bir şekilde etkiledikleri görülmektedir.
Bunun sonucunda, iş yerinde iş doyumsuzluğu ve çatışma yaşanabilmektedir. Böylece kişisel
ve örgütsel amaçlara ulaşma düzeyinde azalma ve verimsizlik söz konusu olmaktadır.

Anlaşılması ve geçinilmesi zor bu tür kişilerin her topluluk da olduğu gibi iş yerlerinde de
bulunması mümkündür.

Kişiliğin, bireyin çalıştığı işi ve çevresini algılamasında ve değerlendirmesinde önemli bir etkisi
vardır. Karşılaştırmalı psikoloji bu konu üzerinde durmaktadır. Bireyin davranışları, onun
içinde yaşadığı ortam ve çevresindeki bireyler arasındaki sürekli etkileşim sonucu oluşması
nedeniyle bireyin kişiliği iş çevresinden etkilendiği gibi aynı zamanda da birey kişiliği ile iş
çevresini etkiler. Örneğin uyumsuz kişiliğe sahip bir birey, örgüt ortamını ve çalışma barışını
olumsuz etkiler (Aytaç, 2001).
Bireyin kişiliği ile çalışma yaşamı arasında uyum olduğu taktir de söz konusu olabilecek
sonuçları bazı başlıklar altında toplamak mümkündür: (İ.Erdoğan, 1994: 266-276) Bunlar;

















Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi, örgüte bağlılığını arttıracak ve
kişinin davranışları ile örgüt üyelerinin davranışları benzer amaçlı olmaya
başlayacaktır. Böylece işletmenin amaçları doğrultusunda etkinlik sağlanacak, bireyin
zihinsel ve bedensel özelliklerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı elde edilmiş
olacaktır.
Bireyin içinde yer aldığı sosyal yapı ile kişiliği arasında bir bağ kurulacak olursa birey,
grup normlarına uymada güçlük çekmeyecek ve davranışları ile grup üyeleriyle ilişkileri
arasında yönetsel etkinliği artıracak bir ilişki kurulacaktır.
Grup normlarının bireylerin davranışlarını belirleme açısından önemli etkisi olduğu
bilinmektedir. Beklenen kurallara uyma, bireyin kişiliğine göre değişebilir. Grup
üyeleri tarafından dışlanmak istemeyen bir kişi grubun baskısına uygun davranacak,
ilişkilerini uyumlu bir biçimde yürütecektir. Aksi halde kişilik faktörü ortaya çıkacaktır.
Konu Freud’un kişilik yaklaşımı açısından değerlendirildiğinde grup normlarının kişi
tarafından benimsenmesinde süper egonun önemli etkisi olacaktır.
Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağın kurulması örgütün
devamlılığı açısından da son derece önemlidir. Bu da büyük ölçüde çalışanların
kişiliğine bağlıdır.
İşyerindeki tüm grup üyeleri ile kurulacak olan olumlu etkileşim, örgüt iklimini
oluşturacak böylece örgüt üyeleri arasında sıkı bir bağ oluşacaktır.
Bireyler, bulundukları sosyal yapı içinde kişiliklerine uygun başka bireyler bulurlarsa
ve bu bireylerle olan ilişkileri örgütün belirlediği kalıplar içerisinde yürürse, örgütsel
etkinlik sağlanmış olacaktır.
Bireyin kişiliği liderlik davranışının ortaya çıkmasında da son derece
önemlidir. Gerçekten de bir liderin ortaya çıkışı, bulunduğu grubun özelliğine bağlı
olduğu kadar, liderin kendisine ve kendisine bağlı olan bireylerin kişilik özelliklerine
de bağlıdır.
Liderin kişilik özellikleri, bazen gruplarına da yansımaktadır. Özellikle hırslı, yıkıcı
veya kırıcı tutumları grup üyelerince benimsenirse, grubun olumsuz etkileri ortaya
çıkacaktır.
Örgüt içinde informel grupların oluşumu ve gelişimi, bu grupları oluşturan kişilerin
kişiliklerinin uyuşmasına bağlıdır. Her şeyden önce bu grupların karşılıklı etkileşimi





olumlu ilişkiye bağlıdır. Bireylerin grup ilişkilerinden beklentileri, gruba karşı
tutumları, değer yargıları, bir diğer ifade ile bireyin benlik duygusu ile grup
amaçları birbirine benzer ise etkileşim gücü o ölçüde fazla olacaktır. Aksi halde birey
grubun dışında kalmayı tercih edecektir.
Örgüt içindeki bireylerin bazıları zaman içinde işten ayrılırlarsa, bu ayrılışın temel
faktörü kişisel tatmin olacak ve tatminsizliğin kaynağı da kişinin bekleyişleri ile örgütün
işleyişi arasındaki uyumsuzluk olacaktır. Kişilik yapısı ile örgütün değerler sistemi
arasında benzerlik varsa “ait olma” ihtiyacını birey işyerine bağlılığını göstererek
karşılayacaktır.
Örgüt üyeleri arasında kurulacak haberleşme ağının sağlıklı oluşması da bireylerin
kişiliğine bağlıdır. Haberleşme kanallarının açık olması, verilen mesajın sağlıklı
yorumlanması örgütsel etkinliği arttıracaktır. Çalışanlar arasındaki haberleşme
eksikliği ve düşmanlığın artışı, esas itibariyle haberleşme zincirindeki bireyin kişiliği
ile yakından ilgilidir. Benzer uyarıcılar karşısında bireylerin farklı tepkiler göstermesi
kişilik faktörüyle ilgili olduğuna göre, benzer mesajlar karşısında da farklı tepkiler
beklenebilir. İyi bir haberleşme mesajı gönderen bireyin, mesajı alan bireyle kişilik
faktörlerinin örtüşmesine bağlıdır. Aksi halde yanlış anlaşılabilecek sözlü veya sözsüz
mesajlar çatışmayı artıracak, örgütsel verimlilik azalacaktır.

Kişilerin psikolojik şiddete maruz kalma veya tam tersi psikolojik şiddet uygulama
durumlarında önemli belirleyenlerden biri o kişilerin kişilik yapılarıdır. Psikolojik şiddetin
uygulandığı işin doğasından kaynaklanan pek çok neden varken, bireylerin kişilik özellikleri de
bu konuda önemli bir etkendir.
Mobbingin, çalışma ortamında bireyin kişiliğini hedef alan bir takım eylemleri içerdiğini
belirtmiştik. Bu anlamda, çalışma hayatında mobbinge maruz kalan bireyin kişiliğinin de bu
olumsuz davranışlardan etkilenebileceğini söylemek yanlış olmaz. Olayın diğer boyutuna
bakıldığında ise, mobbing davranışları sergileyen tacizcilerin nasıl bir kişilik yapısına sahip
olduklarının da incelenmesi gerekmektedir. Kişiliğin bir çok yönü vardır ve bunlar kişinin
psikolojik şiddete karşı tavrını ve direncini etkiler. İnsanlar psikolojik şiddete aynı şekilde tepki
göstermez, kişilik tipleri kadar farklı tepki çeşitleri de vardır. Farklılıkların nedeni, insanların
kişiliklerinin farklı olmasıdır.

5.5.Psikolojik Taciz Süreci
Günümüzde mobbing, cinsiyet ve hiyerarşi farkı gözetmeksizin, tüm kültürlerde ve tüm iş
yerlerinde gerçekleşen bir olgudur. Dolayısıyla mobbinge maruz kalma riski, herkes için
geçerlidir. Önemli bir başarı göstermiş, amirin veya doğrudan yönetimin takdirini kazanmış ya
da bir müşterinin övgüsünü almış bir kişi, kolayca çalışma arkadaşları tarafından kıskanılabilir.

Bireyin arkasından her türlü oyunlar oynanır, söylentiler çıkarılır ve çalışması sabote edilebilir.
Önceleri bir kişinin veya bazı kişilerin, bir kişiye düşmanlığı biçiminde gelişen örgütsel
psikolojik şiddet sonucunda mağdur, önce kendisine ve daha sonra çevresine karşı
yabancılaşmaya başlar. Süreç, işe karşı kayıtsızlık, bıkkınlık, yılgınlık, performans düşüklüğü
ile başlar ve işinden istifa etmeye kadar gidebilir. Örgüt içinde iş doyumu ve örgüte bağlılıkta
azalma yaşanır. Mobbing olgusundan zarar gören kişilerde; uykusuzluk, iştahsızlık depresyon,
sıkıntı, endişe, hareketsizlik, ağlama krizleri, unutkanlık, alınganlık, ani öfkelenme, suskunluk,
yaşama arzusunun kaybı, daha önce sevdiği şeylerden doyum almama gibi bir takım davranış
ve düşünce değişiklikleri gözlenebilir. Hatta şiddet ve tacizin çok yoğun yaşandığı durumlarda
mobbing mağdurunda intihar düşünceleri dahi ortaya çıkabilmektedir. (Çobanoğlu, 2005)
Mağdurlarda görülen yıldırma sürecinin ilk aşamasındaki etkiler, genellikle her tür
durum karşısında nedensiz ağlama, uyku bozuklukları, hemen sinirlenme ve
konsantrasyon güçlüğüdür. İkinci aşamada ilk aşamadaki belirtilere yüksek tansiyon,
mide şikayetleri, depresyon, işyerine gitmek istememe, işe geç kalma gibi belirtiler de
eklenir. Üçüncü aşamada ise depresyonun şiddeti artar, panik atak ve endişe durumu
ortaya çıkar. Kazalar ve intihara yönelme, daha çok yıldırma sürecinin son aşamasında
görülmektedir. (Namie ve Namie, 2000: 63)
Mobbing sürecinin anlaşılabilmesi için öncelikle işyerinde görülen ve mobbinge neden olan
davranışların belirlenmesi gerekmektedir. Bu davranışların bazılarının, tamamen negatif olarak
görülebilmesine rağmen bazıları, sadece normal etkileşim davranışları olarak da ortaya
çıkabilir. Bu tip davranışlar, bir kez için hoş görülebilir ya da davranışı yapanın o gün kötü
gününde olduğu varsayılarak anlayışla karşılanabilirler.

Her mobbing olgusunda bu davranışsal belirtilerin hepsinin bulunması şart değildir. Ancak bu
davranışların kasıtlı ve sürekli olarak tekrarlanması, mobbingin ortaya çıkmasına ve sonuç
olarak bireyin iş yaşamından uzaklaşmasına neden olur. Bu listede bulunan davranışlardan
herhangi biri, bir birey için problem oluştururken, bir başka birey için hiçbir sorun
oluşturmayabilir. Eğer bir kişi bu davranışlardan rahatsız olduğunu ve zarar gördüğünü
düşünürse davranış, problem niteliğini alır ve mobbing davranışı haline gelir. (Tınaz, 2006: 49)

Mobbingin Davranışsal Belirtileri: (Tınaz, 2006: 50)

•Telefon, bilgisayar ve lamba gibi işyerinde bulunan kişiye ait eşyalar, birden bire
kaybolur veya bozulur. Yerine yenileri konulmaz.
• Çalışma arkadaşlarıyla aralarında çıkan tartışmalar, her zamankinden çok daha fazla
olmaya başlar.
• Kişinin sigara kokusu ve dumandan çok rahatsız olduğunu bile bile yanındaki masaya
çok sigara içen biri yerleştirilir.
• Kişi, başkalarının ofisine girdiğinde konuşma hemen kesilir, konu değiştirilir.
• Kişi, işle ilgili önemli gelişmeler ve haberlerin dışında bırakılır.
• Kişinin arkasından çeşitli söylentiler çıkarılır; kulaktan kulağa fısıltılar yayılır.
• Kendisine yetenek ve becerilerinin çok altında veya uzmanlık alanına girmeyen işler
verilir.
• Birey, her yaptığı işin ince ince gözlendiğini hisseder.
• İşe geliş gidiş saatleri, telefon konuşmaları, çay ya da kahve molasında geçirdiği zaman
ayrıntılarıyla kontrol edilmektedir.
• Birey, diğerleri tarafından sürekli eleştirilir veya küçümsenir.
• Birey, sözlü veya yazılı soru ve taleplerine yanıt alamaz.
• Birey, üstleri veya iş arkadaşları tarafından kontrol dışı tepki göstermeye kışkırtılır.
• Birey, şirketin özel kutlamaları veya diğer sosyal etkinliklerine kasıtlı olarak
çağrılmaz.
• Bireyin dış görünüşü veya giyim tarzıyla alay edilir.
• Bireyin işle ilgili tüm önerileri reddedilir.
• Kendisinden daha alt düzeydeki görevlerde çalışanlardan daha düşük ücret alır.

Bu davranışlarının hepsinin birden yer alması gerekmemektedir. Bu davranışların kasıtlı olarak
yapılması ve sürekli olarak tekrarlanması, en az 3 ay ile 6 ay süresince devam etmesi,,
mobbingin ortaya çıkmasına ve sonuç olarak bireyin iş yaşamında sorunlar yaşamasında ve
nihayetinde bu işten uzaklaşmasına neden olur. Bu listede bulunan davranışlardan herhangi biri,

bir birey için problem oluştururken, bir başka birey için hiçbir sorun oluşturmayabilir. Bu
durum bireylerin kişilik yapılarıyla doğrudan ilgilidir. Eğer bir kişi bu davranışlardan rahatsız
olduğunu ve zarar gördüğünü düşünürse davranış, problem niteliğini alır ve mobbing davranışı
haline gelir.

5.6. Mobbing Sürecinde Rol Alanlar ve Kişilik Özellikleri

Mobbing ülke ve kültür gözetmeksizin tüm iş yerlerinde karşılaşılabilecek bir olgudur. Çalışma
yaşamında bulunan kişilerin tümü mobbing olgusu içinde rol almaya aday kişilerdir. Çalışma
yaşamında gerçekleşen mobbing sürecinde oynanan rollerle ilgili olarak, 3 gruba ayırmak
mümkündür;
-Mobbingi uygulayanlar (Tacizciler)
-Mobbing madurları (Kurbanlar)
-Mobbing izleyicileri

Bu roller yaşanan her mobbing olayında değişebilmektedir. Çalışanlar, bir olguda tacizci
konumundayken bir diğerinde kurban ya da izleyici olabilmektedir.

Mobbingi uygulayanlar (Tacizciler)

“Bireylerin kişilik yapıları onları harekete geçiren, davranışa yönelten güdüleri
barındırır. Alfred Adler kişiliğin, bireyin kendisine, diğer insanlara ve topluma karşı
geliştirdiği tutumların bir ürünü olarak geliştiğini belirtir. Adler’e göre insan
davranışlarının gerisindeki temel motif “üstünlük” ve “egemenlik” iç güdüsü ile güç ve
prestij motivasyonlarıdır. İnsan devamlı olarak karşılaştığı nesnelere, varlıklara ve
çeşitli durumlara hükmetmeye, onları güdüm ve denetimi altına almaya çaba gösterir.
Adler’e göre “yükseklik ve üstünlük duygusu” bir biçimde engellendiği zaman, yani
yeterince tatmin edilmediğinde kişiyi bir yetersizlik ve aşağılık duygusu içine atar”
(Eroğlu, 2000: 155).

Kişilerde var olan bu aşağılık ve yetersizlik duygusu çoğunlukla üstünlük ve büyüklük taslama
şeklinde davranışlara yansımaktadır. İş yerinde psikolojik taciz uygulayan kişilerinde her ne
sebepten olursa olsun aşağılık ve yetersizlik duygularını bastıramadıkları ve bunu özellikle de
kendisini rahatsız eden yoksunluklarına sahip olan kişilere yönelterek, psikolojik tacizler
uygulayarak gidermeye çalıştıkları söylenebilir.

Kişilik teorisyenlerinden Karen Horney ise, kişiliğin temel elamanın korku ve kaygı
olduğunu belirtmektedir. Horney, her bireyin çeşitli kaynaklardan ileri gelen kaygı ve
korkularını yenebilmek ve bunları aşabilmek için birçok faaliyette bulunduğunu
belirtmektedir. Kaygı ve korku yaratan kaynaklarla baş edebilmek için baş vurulan
çeşitli davranış kalıpları ve taktikleri, belirli bir çözüm yaratmamış olsa bile bireylerin
sinirsel gerginliğinden kurtulmasına sebebiyet verebilir. Horney’e göre, korku ve
kaygıdan uzaklaşmak için bireyler şu üç yöntemi kullanırlar; (Eroğlu, 2000:159)

a-İnsanlara yaklaşarak sevgi ve yakınlık duyma suretiyle kaygı ve korkularını
giderme çabaları şeklinde bir kişilik geliştirme (Sempatik-dışadönük)
b-İnsanlardan uzak durmak, onlara karışmamak ve yalnız başına hareket ederek
korku ve kaygılarından kurtulma çabaları şeklinde bir kişilik geliştirme
(Antipatik-içedönük)
c- İnsanlara karşı gelmek, onlarla mücadeleye girmek, güçlü ve yenilmez
olduğunu göstermek, her şeyi tartışarak ve kavga ederek elde etmeye çalışmak
şeklinde faaliyetler yardımıyla korku ve kaygıdan kurtulma çabalarının
oluşturduğu bir kişilik geliştirme (Saldırgan ve öfkeli)

Adler aşağılık ve yetersizlik duygularının uygun şekilde tatmin edilmemesinin kişiliği olumsuz
bir şekilde etkilediğini belirtirken, Karen Horney, kişiliği oluşturan temel yapının korku ve
kaygıdan uzaklaşmak, ama uzaklaşırken de ne tür bir yol tercih edileceği üzerinde durmaktadır.
İş yerinde psikolojik taciz uygulayan tacizcilerin kişilik yapıları göz önüne alındığında bu
kişilerin davranışlarının altında çeşitli korku ve kaygılarından kurtulmak yattığı görülmektedir.
Psikolojik tacizci antipatik kişiliklidir. Psikolojik tacizciler genellikle kendi itibarlarını
yükseltmek ve ihtirasları uğruna, kötü niyetli ve hileli eylemlere başvurmaktan çekinmezler.

Aşırı denetleyici, korkak ve sinirli bir yapıya sahiptirler. Daima güçlü olma isteği içindedirler.
Korku ve güvensizliklerini bu yolla yenmeye çalışırlar. Kendi hasta kişiliklerini saklamak
amacıyla diğerlerinin manevi gelişimini önleyecek şekilde güç kullanma eğilimindedirler.

Psikolojik tacizci narsist kişiliğe sahiptir. Bu insanlar genellikle bir başkasını o kişi kim olduğu
için değil, kendilerine neyi temsil ettiğine bakarak rahatsız ederler. Haset, kıskançlık, büyük
hedefler ve meydan okumalar, psikolojik şiddetin temel nedenidir. Psikolojik tacizciler iş
başarıları diğer çalışanlarınkiyle karşılaştırıldığı için yetenekli ve başarılı olana karşı taciz
davranışları sergilemeyi tek çıkar yol olarak görürler.
Ayrıca bu kişiler kendi eksik taraflarını, korku ve güvensizliklerini, bir başkasını küçük
düşürerek telafi etmeye çalışan, farklılıklara karşı hoşgörüsüz, ikiyüzlü, kendini üstün gören ya
da göstermek isteyen, aşırı denetleyici ve kıskanç kişiler olduklarını, hedef aldıkları kişinin zor
durumlarıyla alay ederek, kendi yetersizlik duygularını yenmeye çalıştıklarını gözlemlenmiştir.

-Mobbing madurları (Kurbanlar)

Konu hakkında yapılan araştırmalarda, psikolojik tacize hedef olanların karakter özelliklerinde
ya da geçmişlerinde bu eylemlere sebep olabilecek ortak bir nokta bulunmamıştır. Hatta
kurbanların azımsanamayacak bir çoğunluğunun üstün özelliklere sahip; zeki, yaratıcı, başarı
odaklı, kendilerini işine adamış kişiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle yaratıcılık tarafı
gelişmiş olan kişiler, getirdikleri yeni fikirler yüzünden, taşların fazla oynamamasını isteyen
gelenekçi eski çalışanlar tarafından yıldırma politikasına maruz bırakılmaktadır.

Psikolojik tacize hedef olanlarda gözlemlenen diğer ortak özellikler, sosyal hayatta içlerine
kapanık olmaya meyilli, kendilerine güvenleri az, dürüst ve yumuşak başlı olmalarıdır. Bu
durum, psikolojik tacize meyilli kişi ve ya grubun iştahını kabartmakla kalmamakta, işlerini de
bir nebze kolaylaştırmaktadır. Yeni fikirler üretebilen, farklı bakış açılarıyla dünyayı
yorumlayabilen, işini çok iyi hatta mükemmel yapan, ilişkileri olumlu olan ve çevrelerince
sevilen, çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık, bağımsız ve
yaratıcı insanlar psikolojik taciz kurbanı olabilmektedirler.

Eğitim, dış görünüş, entelektüellik gibi konularda iyi yetişmiş çalışanlar, rekabetçi ve bencil
kişilik sahibi kimseler için kolay hedef olabilmektedirler. Çalışanın aksanı, temsil ettiği alt ve
üst sosyal sınıf ve ait olduğu milliyet unsuru da psikolojik tacize yol açabilmektedir. Ama kimi
zaman, işyerinde sessiz, iletişim kuramayanlar da psikolojik tacizin hedefi olabilmektedir.
Psikolojik tacizde kurbanların reaksiyonları da farklı farklı olmaktadır. Farklı tolerans düzeyleri
nedeniyle bazı çalışanlar durumu kabullenerek her şeyi oluruna bırakırken, bazıları çatışmayı
göze alabilmektedir. Çoğu durumda kurban pes etmekte, kendini toplumdan soyutlama, kaçış,
ruhsal sağlığın bozulması ve işi kaybetme riskleriyle karşı karşıya kalabilmektedir.

Western Washington Üniversitesi profesörlerinden sosyal psikolog Dr. Gary Namie'ye
göre, Psikolojik taciz kurbanlarının yüzde 41'i bunalıma giriyor, kadınların yüzde 31'i,
erkeklerin yüzde 21'i travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) teşhisiyle bir kez daha
işyerine dönemez, hatta çalışamaz oluyorlar. Bu depresif durumun sonucu olarak da,
çalışanın kuruma ve topluma olan katkısı sıfırlanıyor. (Leyman, 2009)

Uzun sure bu tür davranışlara maruz kalan kurbanların gelebileceği son radde, istifa ederek
işten ayrılmak ve ekonomik olarak zarar görmek değildir maalesef, fiziksel ve ruhsal olarak da
zarar görmek olasıdır. Kurbanlarda görülen tepkiler ve rahatsızlıklar üç aşamada incelenmekte.
Birinci aşamada kurbanın sinir sisteminin yıprandığı, hiper aktifliğin ortaya çıktığı görülür. Kişi
nedensiz ağlama krizlerine girer, alınganlaşır, uyku düzeni bozulur, kolay sinirlenip kolay
demoralize olur. Bu aşama sonrasında stress kaynaklı mide şikayetleri, iş konusunda
maksimum isteksizlik, sürekli işe geç kalma gibi belirtiler baş gösterir. Gelinebilecek en kötü
nokta ise üçüncü aşamadır. Bu aşamadaki kişi, şiddetli bir depresyona girmiştir ve intihara
yönelme gözlenebilir.

“Kurban çoğu kez yoğun korku ve kaygı yaşamaktadır. Başkalarıyla iletişim kurmaktan
kaçınırken, hiç kimsenin bu durumu fark etmesini istemez. Çoğu kez durumun
düzeleceğini ve her şeyin sona ereceğini ümit eder. Kendisini taciz eden, bir şekilde
şiddet uygulayan kişiyi başkalarına şikayet etmenin ve doğrudan doğruya onu
suçlamanın durumu daha da kötüleştireceğinden korkar. Çünkü yasak, yanlış veya her

hangi birine zarar verecek bir şey yapma olasılığından dolayı duyduğu endişe, adaleti
arzulama duygusundan daha güçlüdür” (Tınaz, 2006: 104).

Psikolojik taciz sürecinde kurbanı en fazla etkileyen psikolojik tacizin sıklığı, tekrarı ve
süresidir. Psikolojik şiddet arttıkça ve süresi uzadıkça, etkisi de artar. Herkesin psikolojik
şiddete dayanma sınırı farklıdır. Birisi için, dayanılabilir olan bir durum, diğerine çok büyük
zarar verebilir, psikolojik olarak yaralayabilir.

Mobbing izleyicileri

“Psikolojik taciz süresince izleyici olarak rol alanlar, iş arkadaşları, amirler ve yöneticiler gibi
sürece doğrudan doğruya karışmayan, ancak bir şekilde süreci algılayan, yansımalarını
yaşayan, bazen de sürece katılan kişilerdir” (Tınaz, 2006: 106).

“Doğrudan doğruya psikolojik tacizin içinde yer almamakla birlikte, bu durumun
farkında olduklarından bir şekilde tacize katılmakta onu algılamakta ve etkilerine maruz
kalmaktadırlar. İzleyiciler, bu durum karşısındaki tavırlarına bağlı olarak iş yerinde
çatışmayı sona erdirebilecekleri gibi bu çatışmanın daha da şiddetlenmesine sebep
olabilirler. Dolayısıyla izleyicinin tavrı iş yerinde psikolojik taciz saldırılarının
geleceğini de belirlemektedir” (Güngör, 2008: 54).

Psikolojik taciz olgusunda izleyici olarak yer alan kişilerin sürece müdahil olmamaları, tacizde
bulunan kişiyi bir anlamda cesaretlendirmekte, eylemlerine devam etmesine neden olmaktadır.
Psikolojik tacizi izleyen kişilerin en büyük çekinceleri bir sonraki kurbanın kendileri olabilme
olasılığının varlığıdır. Bu konuda duydukları endişe ve korku izleyicileri kurbana destek olma
konunda düşündürmektedir.

Tınaz (2006), mobbing izleyicilerini iş arkadaşları, amirler ve yöneticiler gibi sürece
doğrudan doğruya karışmayan, anlak bir şekilde süreci algılayan, yansımalarını yaşayan

bazen de sürece katılan kişiler olarak tanımlamaktadır. Tınaz göre, izleyici tiplerini,
sergiledikleri davranışlara göre gruplamak mümkündür:

Diplomatik izleyici; Bir çatışma olgusu karşısında daima uzlaşmadan yana olan kişidir.
Genelde aracı rolünü oynaması nedeniyle başkaları tarafından sevilen veya nefret edilen
bir kişidir. Bu tarz bir izleyici, örgüt içinde aldığı tepkiler sonucunda ileride kurban
konumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Yardakçı İzleyici; Bu izleyici, mobbingciye çok sadıktır. Ancak bu özelliğinin pek fark
edilmesini istemez.

Fazla ilgili İzleyici; Başkalarıyla ve başkalarının problemleriyle ilgilenen izleyici
tipidir. Bazen başkalarının özel alanlarına ve konularına zorla girmeye çalışır, ısrarcıdır.
Yardım arayışı içinde olan kurban dahi, zamanla rahatsız olur, kaçış yolları arar.

Bir Şeye Karışmayan İzleyici: Bu tip izleyici, ortaya çıkmaktan ve herhangi bir şeye
karışmaktan hiç hoşlanmaz. Tüm olan bitenlerden uzak durmaya çalışır; konuyla ilgili
hiçbir fikir beyan etmez. Mobbingciye yardımcı olmamakla birlikte, uygulanan
psikolojik
tacize karşı da tamamen ilgisiz ve duyarsızdır.

İki Yüzlü Yılan İzleyici; Görünüşte hiçbir şeye karışmayan bir birey izlenimini oluştursa
da, gerçekte belli bir görüş ve düşünceye hizmet etmektedir. Bu tarz bir izleyici, sonunda
mobbingciye destek çıkar veya kendine de psikolojik taciz uygulanacağından korkarak
kurbana yardım etmeyi reddeder

5.7.Psikolojik Tacize Empatik Yaklaşım

Empatik yaklaşımın iki temel özelliği vardır, bunlardan birincisi diğer kişinin yaşadıklarını,
deneyimlediklerini, hissettiklerini ona geri bildirmektir yani ‘yansıtmak’tır. İkincisi ise, tüm
yaşanılanları onaylamak, kabul etmektir. Empati kurarken bir insan diğer insanı kabul eder,
onunla iletişim kurar, onu anlamaya çalışır ve tüm bu çabasını karşı tarafa hissettirir. Empatik
iletişim sırasında bir insan diğer insanı samimi bir şekilde kabul eder ve onun bakışı ile bakar
ve onun ile birlikte hisseder. Empatik olmak, diğer kişinin dünyasına onu yargılamadan girmeyi
gerektirir.
Bir kişinin empati kurması, o kişi ile diğer kişi arasındaki benzerliğin varlığı ile ilgilidir. Aynı
çalışma ortamında bulunan insanların benzer durumlarda benzer duyguları yaşamaları o grubun
içerisinde olanların dayanışma gösterebilmesine ve uyum içerisinde olmalarına yardım
eder. Empati kurulmasında benzerlikler önemli bir rol oynar. Örneğin aynı yaş, cinsiyet, ırk ve
eğitim seviyesinde olmak önem taşır. Özellikle diğer kişi ile aynı sosyal grup, aynı çalışma
ortamı içerisinde olmak önem taşır.
Empati diğer kişiyi rahatlatmanın, kendisini iyi hissetmesini sağlamanın en etkili yollarından
birisidir.

İnsanlar diğer kişiler tarafından rahatlatılmak, anlaşılmak ve kabul edilmekten

memnuniyet duyarlar.

İnsanların birbirleri ile empati kurmaması hayal kırıklığı ve

reddedilmişlik duygusu yaratır. Kişinin başta kendisine güvenini kaybetmesi olmak üzere pek
çok sorunu beraberinde getirir.
“Empati sadece kendisiyle empati kurulana yardımcı olan bir etkinlik değildir. Empati,
empatiyi kuran kişi için de önemlidir. Empatik becerileri ve eğilimleri yüksek olan, bu
yüzden de diğer insanlara yardım eden kişilerin, insan ilişkilerinde daha başarılı
oldukları söylenebilir. Bell ve Hall yaptıkları araştırmalarda, liderlik özelliklere sahip
olan kişilerin empati kurma özelliklerinin yüksek olduklarını belirlemişlerdir. Diğer pek
çok insan özelliği gibi empatik beceri de iki uçlu silah gibidir. İnsanların hayrına da
kullanılabilir, zararına da kullanılabilir. Bazı liderler sahip oldukları empatik beceriden
yararlanarak topluma hizmet edebilirler, bazıları ise bu becerilerini insanlara
hükmetmek için kullanabilirler” (Dökmen, 1997: 14).
İşyeri içerisinde çalışanlar üstleri ve astlarına karşı olabildiği gibi çalışma arkadaşlarına karşı
da empatik anlayışı geliştirebilirler. Böyle bir anlayışın gelişmesi sonucunda ise çalışanlar

arasında sağlıklı ilişkiler kurulmuş olur ve yaşanan çatışmalarda bir azalma meydana gelebilir.
Bunun sonucunda iş tatmininde olumlu yönde bir gelişme oluşabilir.
Gerçek empati, diğer kişiyi olumlu bir niyetle ya da umutla dinlemeyi gerektirir. Bu şekilde
olumlu beklentiler olumlu ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur. Gerçek empati, diğer kişinim
olumsuz yargılarını desteklemektense o kişiyi olumlu yönden desteklemeyi gerektirir. Bir insan
diğer insandan bir durumdan ya da olaydan beklentilerinin ne olduğunu açıklamasını
istediğinde ve o kişi de bunu yapar ise, o kişi diğer insanları suçlama davranışını sergilemek
yerine kendi isteğinin ne olduğunun bilincine varacaktır. (Özbek, 2007)
Bir kimse diğer kişiyi empatik olarak dinlediğinde, diğer kişinin ne söylediğini, ne hissettiğini
sanki o kişi imiş gibi anlamaya çalışır. Onun bir şeyi nasıl yaşadığını ve bunu nasıl
kavramlaştırmaya çalıştığını anlamaya çalışır. Kısa bir süre için kişi empatik dinleme eylemini
yaparken, kendi dünyasından ayrılır.
Genellikle, karşımızdaki kişinin bize anlatmaya çalıştığını değil, duymak istediğimizi duyarız.
Nasıl dinleyeceğimizi bilirsek, pek çok anlaşmazlık kolayca çözülebilir. İyi bir dinleyici olmak
aktif dinleme becerilerine sahip olmayı gerektirir ve bu beceriler geliştirilebilir Aktif
dinlemenin ön koşulu dinlemeye hazırlıklı olmaktır. Aktif dinleme, söylenen her sözü
duyduğunuzu karşı tarafa iletme sanatıdır. Aktif tutum ve davranış içerisindeki dinleyici bu
davranışıyla konuşmacıya ve anlattıklarına değer verdiğini, onun sorunlarıyla ilgilendiği
izlenimini verir.

Dinleyici, konuşanı rahatlatmak, konuşmacıyla empati kurmak, konuşmacıya ya da
anlattıklarına karşı herhangi bir olumsuz duyguya kapılmamak, peşin fikirlerden arınmak,
sorgulayıcı olmamak, dinlemeye istekli olduğunu göstermek ve konuşmacıya sorular sormak
suretiyle karşısındakini ilgiyle dinlediğini gösterir.

Cüceloğlu, aktif dinlemenin diğer dinleme türlerinden daha yararlı olmasının
nedenlerini üç noktada toplar: (2002, 189) Her şeyden önce, bir yakını olarak doğru yolu
göstermek zorunluluğu duymaksızın onu gerçekten anlamak amacıyla, karşınızdaki
kişiyi bütün dikkatinizle dinlemeniz ona büyük bir huzur ve güven sağlar. Bu huzur ve
güven ortamı içinde, kafasındakini olduğu gibi ortaya koymaktan çekinmez. Konuşan
kendini rahatsız eden her şeyi rahatlıkla ortaya koyabilecek duruma gelince kendi

sorunlarına daha bir iç rahatlığıyla bakabilir ve o ana dek farkına varmadığı değişik
yönler görebilir. Aktif dinlemeyi sürdüren dinleyici ise konuşanın sorunlarına hemen
bir çözüm bulmakla yükümlü olmadığı için konuşanı daha rahatlıkla anlamaya çalışır.

Aktif dinlemenin ikinci üstün yanı, örtük anlamları ortaya çıkarmak için iyi bir olanak
sağlamasıdır. İnsanlar sorunlarını, düşüncelerini ve duygularını çoğunlukla simgesel bir
biçimde ortaya koyarlar. Bir başka deyişle, açıkça ortaya koymazlar. Aktif dinleme, bu
simgelere dalmadan, ayrıntılar içinde kaybolmadan asıl anlamaya yani mesajın özüne
inmeye olanak sağlar.

Aktif dinlemenin üçüncü üstün yanı, bir kimseyi daha iyi tanımamıza olanak vermesidir.
Aktif dinleme, söz konusu kişinin daha içtenlikle açılarak kendini sizinle paylaşmasına
yol açabilir. Böylece daha sağlam temeller üzerinde kurulmuş ilişkiler doğar.

Bir kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için kendimizi onun yerine koyarak
dinlememiz gerekmektedir. Empati, dünyayı başkalarının gözüyle görmeyi onların duygu ve
düşüncelerini anlamayı ve bunları iletmeyi içermektedir Empati, yüz yüze iletişimde
konuşmacının yaşantı ve duygularının dinleyici tarafından anlaşılması ve yansıtılması olarak
tanımlanmaktadır. Empatik yaklaşımda amaç, kişiyi kendisini açması, duygularını daha yoğun
yaşaması, kendisinde var olan çatışmaları çözmesi, kendisini kabul etmesi için
cesaretlendirmektir. (Cihangir, 2004: 38)

“Bilindiği gibi davranışa neden olan şey duygular ve bu duyguların etkisiyle oluşan
düşüncelerdir. Empatik yaklaşım, duyguları, duyulara eşlik eden düşünceleri,
davranışları ve bedensel hareketleri anlamayı kapsar. Empatik yaklaşımı da içeren sorun
çözme süreci sadece bilişsel değildir. Kişilerarası sorun çözme sürecinde taraflar, hem
kendi duygularını hem de karşı tarafın duygularını tanımalı ve uygun tepkiler
geliştirebilmelidir” (Öğülmüş, 2006: 40)

Kişiyi empatik yaklaşımda dinleme, ilgi göstermeyi gerektirmekte kişinin kendisini daha
derinliğine araştırmasına, anlatmasına yol açmaktadır. Empatik bir şekilde dinlenmeyen kişiler
kendilerini anlaşılmamış hissetmektedir. (Cihangir, 2004: 38)

İşyeri içerisinde, o şirketin başarısı için dinleme yeteneğine sahip olan çalışanların varlığı
gerekmektedir. İşyeri içerisinde çalışanlar üstleri ve astlarına karşı olabildiği gibi çalışma
arkadaşlarına karşı da empatik anlayışı geliştirebilirler. Böyle bir anlayışın gelişmesi sonucunda
ise çalışanlar arasında sağlıklı ilişkiler kurulmuş olur ve yaşanan çatışmalarda bir azalma
meydana gelebilir. Bunun sonucunda iş tatmininde olumlu yönde bir gelişme oluşabilir.

Empati diğer kişiyi rahatlatmanın bir yoludur. İnsanlar diğer kişi tarafından rahatlatılmak,
anlaşılmak ve kabul edilmekten hoşlanırlar. Sadece sözlerin duyulması değil sözlerin ardındaki
mesajın da anlaşılması önem taşır. İnsanların birbirleri ile empati kurmaması hayal kırıklığı ve
reddedilmişlik duygusu yaratır.

“Bir çatışma söz konusu olduğunda bir çok kişi soruna bir çözüm bulma yerine, diğer kişiyi
zorlar. Bu zorlama duygusal ve fiziksel olabilir. Zorlamanın gerçek alternatifi ise konuşmadır.
Açılık, empati ve olumluluk iyi bir başlangıç olabilmektedir” (Kaypakoğlu, 2008: 187).
İşyerinde psikolojik tacizle karşı karşıya kalan kişi için yapılması gereken onu görmezden
gelmek ya da motive etmeye çalışmak yerine onun içinde bulunduğu duruma empati ile
yaklaşmak, ona yardımı olacak en uygun davranıştır. Empati, diğer kişi ile kimliksel bir
yakınlık ve diğer kişinin yaşadıkları hislerin benzerini yaşamış olmayı gerektirir.

Çobanoğlu (2005), araştırmalarında psikolojik taciz uygulayan kişilerin empati duygularının ve
duygusal zekalarının pek fazla gelişmediği, hep neticeler üzerinde yoğunlaştığı, rakamların ve
rekabetin kendileri için çok önemli olduğu sonucuna vardığını ifade etmektedir. Psikolojik taciz
kurbanları ise uygulayanların tersine duygusal zekaları gelişmiş, hassas, empati duyguları
yüksek kişilerden oluşmaktadır. Aslında burada önemli olan nokta, psikolojik tacizi izleyen
konumunda olan kişilerin kurbana empatik yaklaşımla ne ölçüde destek verebildiğidir.

Tınaz(2006)’ın yapmış olduğu mobbing izleyicileri ayırımına geri dönersek, mobing sürecine
empatik yaklaşımla yaklaşmayı başarabilecek kişiler diplomatik izleyicilerdir. Bu kişiler
uzlaşmacı yapılarıyla hem mobbing uygulayıcılarını hem de mobbinge maruz kalmış kurbanları
anlayabilecek kişilerdir. Suçlu aramaksızın gerçekleştirilecek bu tür yaklaşımlar olayın çok
boyutlanmadan olumlu sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Mobbing olaylarının yaşandığı
örgütlerde empatik yaklaşımla olaylara çözüm bulabilecek diğer kişiler ise duygusal zekaları
yüksek yöneticiler ve liderlerdir. Duygusal zekanın en önemli bileşenlerinden biri olan empati
yeteneği liderin ya da yöneticinin çözüm arayışında işini kolaylaştıracaktır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde iş ortamlarında duyguları suistimale dayanan psikolojik tacizin yaygın nedenleri
arasında; hiyerarşik yapı, iletişim zayıflığı, suçlu arama, takım çalışması azlığı, ilgi ve
ihtiyaçların ihmal edilmesi, narsist (bencil) kişilikler, kapalı kapı politikası, çatışma çözme
yetersizliği, güvensizlik, sürekli eğitime önem vermeme, kıskançlık ve empati eksikliği
gösterilmekte (Tınaz, 2006), bu gibi durumlar ise bireyleri duygusal açıdan olumsuz
etkilemektedir. Psikolojik taciz, çalışma hayatına gerek çalışanların, gerekse işverenlerin
önündeki en büyük engellerden birisidir. Psikolojik taciz olaylarının yaşandığı örgütlerde,
zaman kaybı, performansta azalma, işin niteliğinde ve niceliğinde düşme, çalışanları işten
ayrılması, sağlık ve sigorta masraflarının artması, hastalık izinlerinin artması, işe gelmeme,
çalışanlar arası ilişkilerin bozulması, örgüt imajının bozulması, aidiyet duygusunun azalması
gibi pek çok zararlı ve olumsuz olaylar yaşanmaktadır. Tüm bunların önlenmesi için bilinçli bir
mücadele şarttır. Örgütlerde mobbingin önüne geçilmediği takdirde, çalışanlar örgütsel değer
ve normlara kayıtsız kalmaktadır. Bunun sonucunda örgütsel anomi ve yabancılaşma
yaşanmaktadır

ÇALIŞMA SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz

1- Mobbing sadece üstlerden astlara uygulanır.
2- Mobbinge maruz kalan kişilerin psikolojileri bozulur.
3- Uzun sure bu tür davranışlara maruz kalan kurbanların
gelebileceği son radde, istifa ederek işten ayrılmak ve
ekonomik olarak zarar görmek değildir maalesef, fiziksel ve
ruhsal olarak da zarar görmek olasıdır.
4- Mobbing uygulayıcılarının haklı geekçeleri vardır.
5- Çalışma yaşamı, kişiliğin oluşması ve gelişmesinde önemli
bir etkendir. Çalışma yaşamı ile kişi, sadece bir gelir etmenin
ötesinde kimliğini, güvenini ve saygınlığını da
kazanmaktadır.

Doğru
( )
( )
( )

Yanlış
( )
( )
( )

( )
( )

( )
( )

Cevaplar: 1 y , 2 d , 3 d , 4 y , 5 d
1- Haksız suçlama, genel taciz, küçük düşürme, aşağılama, duygusal eziyet ve psikoterör uygulamak yoluyla, bir kişiyi ya da grubu iş yerinden dışlamayı amaçlayan, kötü
niyetli eylemlerden oluşan mobbing, çeşitli aşamaları içinde barındıran davranışların
mobbing sayılması için ne kadar süre devam etmesi gerekir?
a) 1-3 ay
b) 3-6 ay
c) 6-9 ay
d) 9-12 ay
e) 1 yıl
2- Aktif dinlemenin ön koşulu …………………………… Aktif dinleme, söylenen her
sözü duyduğunuzu karşı tarafa iletme sanatıdır. Aktif tutum ve davranış içerisindeki
dinleyici bu davranışıyla konuşmacıya ve anlattıklarına değer verdiğini, onun
sorunlarıyla ilgilendiği izlenimini verir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a) Dinlemeye hazırlıklı olmaktır.
b) Dinlediğini göstermektir.
c) Dinlemeye odaklanmaktır.
d) Duyduğuna emin olmaktır.
e) Konuşmayı istemektir.

3- Gerçek ………………., diğer kişinim olumsuz yargılarını desteklemektense o kişiyi
olumlu yönden desteklemeyi gerektirir. Bir insan diğer insandan bir durumdan ya da
olaydan beklentilerinin ne olduğunu açıklamasını istediğinde ve o kişi de bunu yapar
ise, o kişi diğer insanları suçlama davranışını sergilemek yerine kendi isteğinin ne
olduğunun bilincine varacaktır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Sempati
Empati
İletişim
Mobbing
Etkileşim

4- ………………..; çalışanlara üstleri, astları veya kendileriyle eşit düzeyde olanlar
tarafından sistematik biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet,
aşağılama davranışlarıdır.
a) Dışlanma
b) Empati
c) Suçlama
d) Dışlama
e) Mobbing
5- Başkalarıyla ve başkalarının problemleriyle ilgilenen izleyici tipidir. Bazen
başkalarının özel alanlarına ve konularına zorla girmeye çalışır, ısrarcıdır. Yardım
arayışı içinde olan kurban dahi, zamanla rahatsız olur, kaçış yolları arar.
Yukarıda tanımlanan izleyici tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Yardakçı izleyici
Fazla ilgili izleyici
Bir şeye karışmayan izleyici
İki yüzlü yılan izleyici
Diplomatik izleyici

Cevaplar: 1b, 2a, 3b, 4e, 5b

6. ÖRGÜTSELve SOSYAL DAVRANIŞDA
ÖZGÜVEN, STRES ve STRES YÖNETİMİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. ÖRGÜTSELve SOSYAL DAVRANIŞDA ÖZGÜVEN, STRES ve STRES YÖNETİMİ
6.1.ÖRGÜTSEL ve SOSYAL DAVRANIŞDA ÖZGÜVEN
6.1.1. Özgüven
6.1.2. Özsaygı
6.1.3. Özgüven Nasıl Gelişir?
6.1.4. İş Ortamında Özgüvenin Geliştirilmesi
6.2. ÖRGÜTLERDE STRES ve YÖNETİMİ
6.2.1.Stres Nedir?
6.2.2. Stres Nedenleri ve Ortaya Çıkış Biçimleri
6.2.3. Stres Kontrol Yöntem ve Teknikleri
6.2.4. Örgüt ile İlgili Stresler
6.2.5. Örgütsel Stresi Azaltmada Yöneticiye Düşen Görevler
6.2.6.Stresi Önleyecek Bazı Öneriler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Özgüven nedir?
2) Özgüven ve özsaygı arasında ne fark vardır?
3) İş yaşamında özgüven geliştiren uygulamalar nelerdir?
4) Kişisel ve örgütsel stres nedenleri nelerdir?
5) Stresi yönetme teknikleri nelerdir?
6) Stresin olumlu yanları var mıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örgütsel
ve
Sosyal Özgüvenin ne olduğunu
Davranışda Özgüven
öğrenir
Örgütsel Stres ve Yönetimi

Stresin ne olduğunu ve
nedenlerini öğrenir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Örgütsel yaşamda özgüvenin
nasıl geliştirilebileceğini
kavrar
Örgütsel yaşamda strese
neden olan unsurların farkına
vararak bunlarla başaçıkma
yöntemleri geliştirir

Anahtar Kavramlar
Özgüven, Özsaygı, Kişisel Gelişim, Stres, Stres Yönetimi

Giriş
Özgüven kişisel ayrılıklarla pozitif olabilmek ama yinede gerçekçi görüşlerle kendini ve
diğerlerini konumlandırma davranışıdır. Özgüveni olan insanlar kendi yeteneklerine güvenirler
ve onların genel eğilimleri, hayatlarını kontrol edebilme, kendilerine inanma, sağduyulu olarak
geleceğe ilişkin planlar yapabilmektir (Sieder: 2004). Özgüven sadece kişinin kişisel
yetenekleri anlamına gelmemektedir. Özgüven başka insanlarla kurulan ilişkilerle yakından
bağlantılıdır.
Günümüz dünyası, hızlı sosyal ve kültürel dönüşümlerin yaşandığı değişim ve rekabet
duygularının yoğun bir biçimde algılandığı, toplumsal ve örgütsel yaşamın bireyi içinden
çıkılması pek kolay olmayan bunalımlara sürüklediği bir görünüm taşımaktadır. İnsanlar
çalışma yaşamının getirdiği sınırlılıklarla birlikte öteki etkinliklerini dengeli bir biçimde
yürütmek istemekte, her şeyden önce yaptıkları işle kendi yeteneklerini de zorlamaktadırlar. Bu
nedenle stres sözcüğü giderek günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, bir çocuktan
en üst düzeydeki yöneticiye kadar kullanım alanı bulmuştur.

6.1. ÖRGÜTSEL ve SOSYAL DAVRANIŞDA ÖZGÜVEN
6.1.1. Özgüven
Güven ile özgüven birbirine çok yakın kavramlardır. Güven zamanla öğrenilen bir
beceridir. Özgüven ise bu becerilere sahip olmanın getirdiği güvendir. Özgüvende insanın kendi
öz eleştirel yeteneklerine güvenme becerisini varsayan sağlıklı bir kuşkuculuk vardır.
Başkasına güvenmek belli bir özgüven gerektirir ve çoğu zaman söylendiği gibi kendine
güvenmeyen başkalarına da güvenemez. Zor bir durumla karşılaştığında kendine ya da doğru
davranma yeteneğine güvenmeyen karşısındaki kişilerde güvenmeyecektir.
Özgüven aynı zamanda, kişinin tek başına inisiyatif kullanarak, süreçlere sağlıklı bir
şekilde dahil olma yeteneğidir. Özgüven kavramı gündelik dilde farklı ve çelişkili anlamda
kullanılmaktadır. Özgüven anlamsız ve temeli olmayan bir benlik algısı değildir. Kişinin kendi
kişisel varlığının farkında olması ve kişinin “kim” ve “ne” olduğu düşüncesinde gerçekçi bir
yaklaşım içinde olmasıdır. Özgüven, bireyi oluşturan bütün özelliklerin, bütünlüğünü gösteren
ve kişinin kendine ilişkin kanaatidir.
Özgüven kişiye her zaman yapıcı, gerçekçi ve girişimci bir psikoloji kazandırmalıdır, aksi
halde özgüven kişiyi; hayalci, gerçek dışı ve bir bakıma savunmacı bir tutum ve davranışa
itiyorsa, bu özgüven değildir. Bunun yanında özgüvenin yüksekliği, hiçbir zaman başkalarını
küçük görme, kendini olur olmaz durumlarda öne çıkarma, dozu kaçırılmış bir meydan okuma
şeklinde olmamalıdır.
Özgüven, kişinin kendi yeteneğine, becerisine, bilgisine, hazırlığına, kendi bedenine, beden
diline, dürtülerine, özdenetimine, ruh haline, düşüncesine, zekasına ve diğer insanlara
duyarlılığına da güvenmesidir.(Solomon ve Flores, 2001 :46) Kişinin kendi bedenine
güvenmesi, temel güvenin birincil biçimidir ve kendini ifade edebilme yeteneği diğer insanlara
da güvenebilmenin ön koşuludur. Belirli bir fiziksel koşul içerisinde yetişmiş olan veya öyle
bir koşulda yaşamayı öğrenmiş olan birey, o koşulu veri kabul eder ve bu durumun sürüp
gideceğine güvenir. Birey yetişkin olma yolunda, güvenin gerçektende özen ve dikkat isteyen
bir şey olduğunu ve bu dikkat odağının ‘istediklerimizi elde etmekten’ daha öte bir şey
olduğunu, önemli olanın onun kim olduğu ve ne türden bir insan olmak istediğini zamanla
kavrar.

Çoğu kişi özgüvenin her türlü endişeden soyutlanmış, mutlak bir öz itimat olduğunu
sanır, ama bu doğru değildir. Güven bir parça belirsizlik içerir, korku ve endişe belirsizlik
belirtileridir. “Belirsizlikten ve kendinden şüphe duymaktan doğan korku, korkulan neticeyle
karşı karşıya kalınmasına neden olur.” (Blumenthal, 2000:61) Korku ve endişe yoksunluğu,
özgüven yoksunluğuna işaret eder. Korku ve endişenin olmadığı durumlar kayıtsızlığı ya da
cehaletin hakim olduğu durumlardır.
Özgüvende çoğu zaman söz konusu olan şey duygunun ifade edilişi değil, kendisidir.
(Solomon ve Flores, 2001:151) Duyguların sorumluluğunu taşıyabilme konusunda bireyin
kendisine itimatı varsa yolun yarısı alınmış demektir. Bunun tersini düşünmek sadece
sorumluluktan değil, öz kontrolden vazgeçmek demektir.

6.1.2. Özsaygı
Bununla birlikte, güven duygusu ile özsaygıyı birbirine karıştırmamak gerekir. Basitçe
tanımlamak gerekirse özsaygı kendinizi sevmek ve en az diğer insanlar kadar iyi şeylere layık
olduğuna inanmaktır. Peki, özsaygı önemli midir? Neredeyse hayatın tamamına etki eden bir
şey önemli olmaz mı… Çünkü özsaygı ilişkilerinizi, özgüveninizin derecesini, kariyer
seçiminizi, mutluluğunuzu, huzurunuzu ve hatta elde edebileceğiniz başarınızı bile kapsar.
Kişinin çok güçlü bir benlik anlayışı olabilir, ama insan belli bir konuda kendisini güvende
hissetmeyebilir. Aynı şekilde belli konuları uygulamada kendisine güvenebilir, ama özsaygısı
düşük olabilir.(Krasne, 2001:68) Özsaygı çocuklukta doğal olarak gelişir. Normal şartlarda
yeterince iyi bir ortamda ebeveynleriyle birlikte büyüyen çocuk doğru bir özsaygı düzeyiyle
yetişkinliğe adım atar. Kişi yokun olduğunu düşündüğü özsaygıyı geliştirebilir ve arttırabilir
ancak bu varolan özsaygıyla yapılabilir.

6.1.3. Özgüven Nasıl Gelişir?

Özgüven hayatımız boyunca beraber olduğumuz insanlarla ve yaşadığımız olaylarla
gelişir. Bu konuda çocukluk çağında yaşadığımız deneyimler temel özgüvenimizin
şekillenmesi bakımından büyük önem taşır. Bu dönemde kazandığımız başarılar ya da
yaşadığımız başarısız deneyimler ve yakın çevremizde bulunan kişilerin (aile bireyleri,
öğretmenler, arkadaşlar, vb.) bu durumlarda verdiği tepkiler kendimize olan güvenimizin

gelişmesine ve kendimizle ilgili geliştirdiğimiz özdeğer duygusunun artmasına önemli ölçüde
katkıda bulunur. (Beceren ve Tuyan, 2004) Özgüven, "önce yapabilirim" diye düşünmekle
başlar. Ancak doğduğumuz andan itibaren bize yapabileceklerimiz değil, yapamayacaklarımız
söylenmiştir.
Özgüvenin gelişmesinde pek çok faktör etkili olmaktadır. Ailelerin davranışları
özellikle çocukluğun ilk yıllarında çok önemli olmaktadır. “Ebeveynler çocuklarının fiziksel ve
toplumsal çevrelerini ve bağlılık ilişkisi yoluyla çocuklarının temel ilişki kalıplarını
etkilemektedirler.”(Hortaçsu, 2003 :242) Ana-babanın sıcaklık, denetim ve kabulünün çocuğun
kendine ilişkin yeterlik algısını geliştirdiği söylenebilir. Güvenli bağlılık ilişkisi, çocukların
çevreyi keşfetmeleri için güvenli bir üs olarak kullanılarak araştırmacılığı ve öğrenme yönelimi
geliştirebilir. Güvenli bağlılık ilişkisinin önemli öğeleri arasında sıcaklık ve kabul
sayılmaktadır. “Çocuklar büyürken onlara, dünyanın onları korumaya ve onların iyiliğine
adanmış insanlarla dolu olduğu güvenini vermek güçtür. Sağlıklı bir güven duygusu taşıma
nakletme ebeveynlerin kendi inançlarına, tutum, davranış ve tavırlarına bağlıdır.”(Statman,
1999 : 92 )

Çocukların dünyayı anlamaları için sınırsız bir kapasiteleri vardır. Ancak bu kapasiteyi
ortaya çıkarmak için, önce tüm ihtiyaçlarının karşılandığı güvenli ve düzenli bir dünyada
yaşadıklarını keşfetmeleri gerekir. Aile içindeki iletişim ve etkileşim, çocuğun, dünyanın
güvenli ya da güvensiz bir yer olduğu konusunda algı oluşturmasına neden olur. Çocuğun, anne
baba arasındaki ilişkiyi tehdit eden herhangi bir şeyi hissetmesi, onu kendi ihtiyaçlarının
karşılanacağı konusunda da kuşkuya düşürür, güvenini altüst eder. Çocuk, anne baba arasındaki
çatışmanın, onların kendisini sevmediği anlamına geldiğini düşünür. Çocukların yanında
kurulacak iletişim tarzı, aile içi ilişkileri tehdit eder tarzda olmamalıdır. Çocuklar kendilerini
ve yeteneklerini deneyecekleri sosyal ortam ve etkinliklere katılmaları konusunda
desteklenmelidir. Bu ortam ve etkinliklerde, başarılı ya da başarısız olduklarına dair dürüst ve
yapıcı şekilde bilgi verilmelidir. Böylelikle kendilerini tanıyıp hedeflerini daha gerçekçi
belirleyecekler ve geleceğe doğru güvenli adımlarla ilerleyeceklerdir.

Diğer insanlara güvenmede güçlük çeken anne ya da baba kelimeleriyle hareketleriyle
çocuğuna çoğunlukla dünyanın tehlikeli ve acımasız insanlardan ibaret olduğunu öğretebilir.
Aileler uygun koşulları sağladığı zaman, çocuklar kendilerini iyi hissedecekleri bir ilişkiler

ortamında yetişirler. Aile yaşamının görünen tarafı değil, görünmeyen tarafı ilişkileri
belirlemekte çocuğun özgüven gelişimini desteklemekte ya da engellemektedir. Bunun için her
aile içinde değer sistemi açıklanmalı, böylelikle çocuklar neyin“doğru” neyin“yanlış” olduğunu
anlamalı, ailenin koyduğu kurallar kolayca tanımlanabilmeli ve gerektiğinde tartışılabilmelidir.
Aynı çatı altında güvenli ve uyumlu bir yaşam sürebilmek için, her ailenin bazı kuralları olması
gerekir. Eğer ebeveynlerden birisi veya her ikisi de çocuğu aşırı derecede eleştirir, çocuğa aşırı
ilgi, alaka gösterirse veya onlar çocuğun kendi özgürlüğü konusunda aşırı derecede koruyucu
olur onun cesaretini kırarlarsa, çocuklar onların yeteneksiz ve yetersiz olduklarını düşünerek
onları küçük görebilirler. Aileler her ne kadar çocuklarını kendilerine güvenmeleri konusunda
cesaretlendirse de, çocuklar kendilerine güvenmeyi kendileri gerçekleştireceklerdir.

Genç insan, ergenlik döneminden, kimliğini bulmuş olarak çıkar. Ailenin gence
sorumluluk vermesi, onun karar verme ve problem çözme becerisi kazanmasına katkıda
bulunacaktır. Gencin bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmesi, özgüven düzeyi ile doğrudan
ilişkilidir.

“Özgüven özgüveni teşvik eder. Kendilerine yeteri kadar güvenmeyen insanlar engel
koymakta o kadar başarılıdırlar ki sert ve ilgisiz görünebilirler.” (Hambly, 2001:94) Özgüven
ne yapılması gerektiğini keşfedip, ardından bunun nasıl yapılacağını öğrenme ve sonrada o işi
güvenle yapacak kadar yeterince sıklıkla yapma sayesinde gelişir. Ancak güven gerçekliğe
dayanır, hayallere değil. (Krasne,2001:21) Özgüven üç şeyden meydana gelir; 1) Ne yapacağını
bilme 2)Nasıl yapacağını bilme 3) O işi güvenle yapacak kadar yeterince yapmış olma. Kişi
olmak istediği her şeyi olamaz. Bir çok beceriyi öğrenebilir, sahip olduklarını geliştirebilir ve
olduğundan daha iyi olabilir ama arzu edilen her şey olmayabilir. Kişi ihtiyaç duyduğu
becerileri edinebilir, bunlarda ustalaşabilir böylelikle özgüvenini arttırabilir.

Bireyde güven duygusunun gelişmesinde kalıtım, çevre ve en önemlisi de bireyin her
ikisini de verdiği tepkiler önemlidir. Kötü şeylerin meydana gelmesi normaldir, bunlara karşı
nasıl tepkiler verileceği ise yaşamın karakterini ve kalitesini gösterir. Kalıtım bireyin kendi
potansiyeli ile, çevre ise imkanları ile ilgilidir. (Anderson,1999:21) Özgüveni gelişmiş bireyler
kendi ihtiyaçlarını açıklıkla ortaya koyan; başkalarının haklarına saygılı, sabit fikirli olmayan
bireylerdir. Övgüyü kabul edip başkasını övebilir, yapıcı eleştirileri alır ve eleştiri yapabilirler.

Tüm bunları yaparken saldırgan bir tavır değil, güvenli bir tavır gösterirler. Güvenli tavır içinde
olan kişi, seçimlerini kendi amaçları doğrultusunda yapar. Başkalarına bir şey kanıtlamak,
başkalarını küçümsemek, suçlamak gibi bir amacı yoktur. Özgüveni gelişmiş olan bireyler,
kendileriyle barışıktırlar; dolayısıyla iç huzura sahiptirler. Çevrelerindeki kişilere, olaylara ve
problemlere yaklaşımları pozitiftir; başkalarını olumlu yanları ile değerlendirirler. Bu insanlarla
arkadaşlık etmek çok hoştur; bunun nedenlerinden biri, bu insanların bardağın hep dolu tarafını
görmeleri ve iyi deneyimler yaşama ve bunlardan iyi sonuçlar elde etme konusundaki
umutlarıdır. Bu tür kişiler, gelecekleriyle ilgili olumlu şeyler düşünürler.

Özgüveni olan kişinin beklentileri daha gerçekçidir. Onların beklentileri gerçekleşmese
bile olumlu düşünmeye devam edip onları kabul edebilirler. Kendisine güveni olmayan insanlar
diğer kişiler tarafından aşırı derecede onaylanmaya ihtiyaç duyarlar, bu şekilde kendilerini iyi
hissederler. Risk almaktan kaçınırlar, çünkü başarısız olmaktan korkarlar. Genellikle başarısız
olacakları beklentisi içindedirler. Güvensiz insanlar övüldükleri, takdir edildikleri zaman bile
bunu hak etmediklerini düşünürler. Bunun tam tersine kendilerine güveni olan insanlar ise diğer
insanların kendilerini onaylamama riskini gönüllü alırlar çünkü kendi yeteneklerine güvenirler.
Kendi eğilimlerini düşüncelerini kabul ettirirler. Kendilerini başkalarının düşüncelerine uymak
zorunda hissetmezler.

Diğer insanlarla birlikte yaşamak zorunda olan birey hakiki emniyeti bulmak için,
özgüvenli olmak için, gerçek sevgiyi bilmek için, kendisinden hoşnut olması ve diğer insanlarla
birlikte olabilmek için risk almayı da öğrenmelidir. Özgüveni yeterli düzeyde gelişmemiş olan
kişiler kendilerine verilen bir görevi yerine getiremeyeceklerine inanırlar. Bu sebeple,
başarısızlık sonrası oluşacak doğal mahcubiyet duygusunu yaşamamak için bu çeşit riskli
durumlardan sürekli uzak dururlar. Böyle bir durumda, yüzleşilmesi gereken sorun özgüven
eksikliğinin üstesinden nasıl gelineceğidir. Ancak bu sorunu çözebildiğimizde daha mutlu
yaşayabilir ve hayatın tadını daha fazla çıkarabilir.

6.1.4. İş Ortamında Özgüvenin Geliştirilmesi

Özgüvenin artması ruhsal bir ödül sunmaktadır. Eğer çalışanlar kendilerini iyi
hissediyorlarsa, verimliliklerinin ve morallerinin geliştiği dikkat çekecektir. Çalışanların öz
güvenlerini zedelememek onları olumlu yönde motive etmek de bir bakıma yöneticiye
düşmektedir.

Kendini güveni olan kişiler ilk olarak kendine güveni olmayan kişilere göre daha kararlı
kişilerdir. İşlerinde endişelenmek yerine sorumluluğu alan merkezi oluşturabilirler ve pozitif
yaklaşımlar gösterirler. İkinci olarak, özgüveni olan kişiler, çok önemli organizasyonlarda riski
göze alırlar, bu insanlar inisiyatif kullanmayanların yerine başa geçmek, ilerlemek için atak
yaparlar. Kendine güveni olmayan kişiler ise ikinci olmayı veya arkadan gelmeyi baştan kabul
ederler. Üçüncü olarak, kişi kendini iyi hissediyorsa, çevrelerindeki kişilerinde kendilerine
güvenmelerini sağlar. Kendine güvenen kişilere meslektaşları ve yöneticileri saygı gösterir ve
bu saygı onlara geri döner.

Burada şu noktayı belirtmekte yarar var, bahsedilen şey kişinin kendine aşırı güveni
değildir. Kişiler kendi yeteneklerini tam olarak doğru biçimde algılamalıdır, böylece kendi
yetenek ve becerilerine uygun görevleri kabul edeceklerdir. İş ile ilgili araştırmalarda
yöneticiler önemli bir role sahiptir. Görevlendirmede bireysel karar verme mücadele yeteneğine
sahip olma etkili olur. Öncelikle personel ile yönetici arasında özgüvenin geliştirilmesi önemli
bir sorumluluktur. Bu nasıl yapılabilir? Yönetici ile çalışan arasında özgüvenin sağlanması;
onaylayarak, överek, takdir ederek, cesaretlendirerek ve rahatlatarak olabilir. (Tingstad,2004)

Onaylamak
Onaylamak sadece yaptıklarını kontrol etmek demek değildir. İnsanlar kendilerine değer
verildiğini, takdir edildiklerini hissetmek isterler ve bu şekilde hissederlerse daha vefalı ve
güvenilir olurlar. Kendinden emin ve güvenen insanlar hata yapmaktan daha az korkarlar. Bu
güvenli duruş yeni buluşları teşvik eder. Kendinden emin olan insanlar, kendine güvenlerini
geliştirmede daha gerçekçi olurlar, onlar yetersizliklerinin, eksikliklerinin farkına varırlar ve
bunları itiraf etmekten çekinmezler.

Onaylamayı davranışlarımızda, tutumlarımızda nasıl gösterebiliriz? Katı, pekişmiş bir
tutumla karşı karşıya kalabiliriz. Benim yolum bu! Demek yerine iki tarafında
faydalanabileceği şekilde kişinin devam etmesine ve öğrenmesine izin verilmelidir. Pek çok
yönetici bu değişmez kurallar yerine başka şeylere önem verir. (Zekasına, merakına, güvenine
vb. ) “Doğru yargıda bulunmak, değerlendirmeyi bilgi ve deneyimin temeline oturtmak, pozitif
kişisel etkiyi geliştirmek ve çalışanı yüreklendirmek artı değerler olarak yöneticiye geri
dönecektir.” (Fotis, 2002: 93)

Diğerlerinin hataları yanlışları arasında onaylamayı, sürdürmek devam ettirmek zordur
ama iyi bir yönetici bunu yapabilir.

Övmek
İyi yöneticiler çoğu zaman çalışanlarını dinler ve onlara onların gözüyle bakar, empati kurmaya
çalışır. Övmenin takdir etmenin kişiyi nasıl iyi hissettireceği bilinmesine rağmen, çoğu yönetici
çok yoğun, çok meşgul olduğundan veya kendi egolarıyla ilgilendiklerinden diğerlerini övmeyi
ikinci plana iterler.
Övgüyle ilgili olarak neler yapılabilir; öncelikle Övgü hak edilmiş olmalı, aksi takdirde küçük
düşürücü olabilir. Olumlu davranışlar verimli çalışmalar yerinde insiyatif kullanmalar övgüye
değer görülebilir. Övgü çok planlı programlı olmamalıdır. O an için kendiliğinden gelişen
yorumlar yapmak, en gerçekçi övgüdür. Zamanlaması iyi bir şekilde yapılan övgüler
mümkünse gizlenmemeli, saklı tutulmamalıdır. Ayrıca, yorum kişiye özel olmalı, böylece
övgüyü alan kişi bunun ne için olduğunu rahatlıkla anlayabilmelidir.
Yönetici eleştiri için zamanını ayırabiliyorsa övgü içinde aynı şeyi yapabilir. Övgü sadece
gelişmeyi hızlandırmaz daha sonra yapılan eleştiriler samimi bir şekilde itibar görür ve
memnuniyetle karşılanır. (Anderson,1999: 181) Yöneticiler bir grubun üyesi olarak veya
bireysel olarak insanları övebilir, takdir edebilir. Bunun pek çok yolu vardır. Örneğin yemeğe
götürebilir, plaket verebilir, şirket adına kısa bir geziye gönderebilir veya nasıl iyi bir çalışan
olduğunu anlatan bir mektup gönderebilirler.Genel olarak sorun doğru ödül araçlarını
bulamamak değildir, daha ziyade yöneticinin övmeye, takdir etmeye istekli olmasıdır.

İnsanlar kişiliklerine saygı gösterildiklerinde, yaptıkları işlerden dolayı övüldüklerinde mutlu
olurlar ve bu mutluluk onlarda yüksek moral oluşturur. Moral insanların ve kurumların
belirlediği amaçlara ulaşmak için sergilenen davranışlar sonucu oluşan mutluluk atmosferi ve
istekli olma gücüdür. Moral toplu davranışlardan, insana değer vermeden sorumluluk sahibi
olmadan, kendine güvenden, bilgili ve disiplinli olmadan ruh ve beden sağlığından kaynaklanan
psikolojik bir enerjidir.

Teşekkür, Takdir Etmek
Her aktivitenin başlangıcında, ilk başarılar önemlidir. İnsanların birbirlerini, doğru bir şey
(doğruya yakın da olsa) yaparken görmelerine ve takdir etmelerine ihtiyaç vardır. Theodore
Roosevelt' in dediği gibi: "Asıl saygıya değer olan, eleştiren kişi değildir; güçlü adamın nasıl
tökezlediğine ya da işi yapanın eksik olduğu noktaya dikkat çeken de değildir. Saygınlık,
gerçekten meydanda olan, yüzü toza toprağa ve tere bulanmış, yiğitçe çabalayan, düşen ama
her seferinde ayağa kalkan, büyük coşkuları, yürekten bağlılıkları bilen ve kendini değerli bir
amaca adayan, en kötü durumda - yani başarısız olsa da- en azından büyük bir cesaretle savaşım
vererek başarısız olduğunun bilincinde olan; böylece, ne utkuyu, ne de yenilgiyi bilen ürkek
ruhların arasına katılmayan kişiye aittir." İnsanları, fark edilmekten daha fazla hiçbir şey motive
edemez. İnsanları doğru bir şey yaparken görmek ve onaylamak, onların içlerindeki harika
şeyleri ortaya çıkarmalarını sağlar.

Teşekkürde övgüye benzer, fakat övmek çalışanın kimi beceri ve görevlerinde üstün olduğunu
kabul etmekten, teşekkür çalışan ve çalışanların bireysel veya takım olarak gösterdikleri gayreti
gücü açıklamaktır.

Takdir etmek, çalışanların işlerini başarıyla sonuçlandırmalarını ve harcadıkları gücün
görüldüğünün göstergesidir. Kararlı bir takdirin değeri alıcının kendisini bunu hak etmiş olarak
algılamasıyla ölçülür. Takdir etmenin değeri büyük ölçüde takdir edenin kararlılığıyla ilgilidir.

Yönetici içten memnun olduysa takdirini de göstermelidir. İnsanlara bunu vermelidir. Kendi
amacı doğrultusunda yapmalıdır. Takdir gören çalışan işinde iyi olduğunu ve bununda fark

edildiğini anlar ve teşekkür eder. Karşılığını vermek için daha çok çalışır ve diğerlerine de
olumlu örnek olur. Kendine olan güveni artar.

Yüreklendirmek, Cesaretlendirmek

Çalışanların hata yaptıktan sonra cesaretlendirilmeye ihtiyaçları vardır. Hatası çalışanın
kendisinden dinlenebilir, böylelikle olayın ayrıntıları öğrenilir. Kitaplar cesaretlendirmenin
başarıdan sonra değil de başarısızlık sırasında yapılanının daha değerli olduğunu söylemektedir.
Kişinin kendisine olan güvenini tehdit eden en önemli şey olumsuz eleştirilerdir. Kimi yararlı
eleştirilerin performansların gelişmesinde ve kişisel gelişimi sağladığı düşünülse de eleştiri
çoğu zaman yıkıcıdır. Gelişme gösterememek ve gerilemek eleştirinin beklenen sonucudur.
Kendine güvenen ve kendinden emin grup üyeleri, daha çok öz eleştiri yapabilir. Dışarıdan
gelen eleştiriler ise kişiyi boğar, sıkar, moralini olumsuz etkiler.
Eğer yönetici sık sık hata bulmaya başlarsa çalışanlar savunmaya geçerler ve saygınlıklarını
yitirirler. Yönetimsel eleştirileri azaltan şey, artan yönetimsel övgü ve cesaretlendirmenin
birleşmesidir.

Güven Vermek, Korku ve Kaygıdan Kurtarmak, Rahatlatmak

Güven vermek kişinin kendine olan güvenini yeniden sağlamasıdır. Çalışmalar göstermiştir ki,
yöneticilerin bir kaçı kendilerini yetersizlik ve şüphe içinde hissederler. Sadece yöneticilerin
değil, araştırmacılarında rahatlamaya güven verilmeye ihtiyaçları vardır.

Kişiler takdir gördüklerinde, övüldüklerinde işlerini daha iyi yapmaktadır. Güvenlerinin
azaldığı dönemlerde rahatlatılmaya, güven verilmeye ihtiyaç duyarlar. Onlar takdir
edildiklerinde eksikliklerinin, yetersizliklerinin üstesinden geleceklerini bilirler, sorunlar onlar
için artık çok önemli değildir. Veya hiç kimse mükemmel değildir şeklinde düşünürler.

Kişiler önemsenilmek isterler, kadın veya erkek fark etmeksizin herkesin çevresinden alacağı
olumlu işaretlere ihtiyaçları vardır. Böylelikle ilişkiler daha sağlıklı ve verimli olur. Yöneticiler

çalışanlarını sıklıkla rahatlatmalı onlara güven vermelidir böylece, başarılı olanların sayıcı
hayal kırıklığı yaratanlardan daha çok olacaktır.

Çalışanların beceri düzeylerinin yükseltilmesi, yöneticilerin çalışanlarına ayrıntılı olmayan
kurallar ve daha az denetimle, özerk bir şekilde çalışmaları için güven duyulmasına olanak
sağlar. (Fukuyama,2000:258) Güven vermenin de bir tehlikesi vardır. Eğer yönetici bunu
abattır, gereğinden fazla yaparsa bu kez de çalışanlar yöneticinin lütuf gösterdiğini
hissedebilirler. Güven vermede önemli olan empatik davranabilmektir. Üretken, sonuç getiren
gruplarda lider ve çalışanlar kendine güven konusunda daha gerçekçidir. Araştırmacılar
kendine güvenin çok kolaylıkla arttırılabileceğini ve azaltılabileceğini ve yöneticiler tarafından
bunun sürdürülebileceğini söylemektedir. Bütün çalışanlar işlerinden memnunlarsa ve işlerinde
eğlenebiliyorlarsa, tüm zorluklarından üstesinden geleceklerdir.

6.2. ÖRGÜTSEL STRES VE YÖNETİMİ

Stresin günümüz insanına eskiye kıyasla, daha ağır ve derin sorunlar yaşattığı yadsınamayan
bir gerçektir. Çünkü bugün insan fiziksel ve ruhsal açıdan daha fazla tehdit altındadır. Stres
insanların hastalanmasına, iş hayatında ise verimlilik azalışlarına neden olan bu nedenle de
işletme yöneticilerinin özenle üstünde durması gereken bir kavramdır. Günümüzde bazı işlerin;
örneğin polis, itfaiyeci, acil servis doktoru gibi yüksek düzeyde stres doğurduğu doğruysa da,
az stres yapan yada stres yaratmayan iş bulmak oldukça zordur. Son olarak ekonomide ki
dramatik değişmeler, artan yabancı rekabeti, yeni teknolojik buluşlar ve enflasyon gibi nedenler
örgütlerde ve insan yaşamında birçok düzenlemeler yapmayı zorunlu kılmıştır. Bütün bunlar
stres doğurucu ve arttırıcı etkiler ortaya çıkarmıştır.

Günlük yaşamda bu denli çok kullanılan, birçok düzeyde algılanan stres kavramı bu çalışmada
yöneyim ve örgüt bağlamında ele alınmıştır.
6.2.1. Stres Nedir?
Bazı insanlar stresi, yarattığı migren, yüksek tansiyon, sinir ve ülser hastalıklarından yola
çıkarak tanımlarlar. Bazıları ise stresin arttıran değişkenler üzerinde dururlar. İnsanlar
arasındaki iletişimsizlik, fazla iş, görev değişiklikleri, hızlı değişim gibi (Sekiov, 1986: 511).
Stres kavramını ilk ortaya atan Hans Selye stresi; organizmanın her türlü değişmeye yaygın
tepkisi olarak tanımlamıştır (Selye, 1986:103). Hans Selye’nin çok yaygın olarak kullanılan bu
tanımına göre stres, memnuniyet verici olup olmadığına bakılmaksızın her türlü isteme bedenin
uyum sağlamak için gösterdiği yaygın tepkisidir (Allen, 1983: 3). Selye’nin bu tanımındaki
bazı özelliklerin açığa kavuşması gerekmektedir. İlk olarak stres bedenin bir tepkisidir. Bunun
anlamı; stresin fiziksel bir durum olması ve fizyolojik bir tepki meydan getirmesidir. Bazen
psikoloji literatüründe kaygıyla stres eş anlamlı kullanılmaktadır. Kaygı stresi hızlandırır. Fakat
stresin kendisi değildir. Stres bedenin olaya yanıtıdır. Stresi başlatan çevresel uyarıcı etkenlere
“ stres yapıcı, stres kaynağı = stresör” denir. Bir stres yapıcı nedendir. Stres ise fizyolojik etki
ve sonuçtur. Stresle ilgili olarak yapılan ilk çalışmalarda stres insan davranışının bir boyutu
olarak ele alınmış ve temel olarak “ distress – yıkıcı stres “ üzerinde durulmuştur. Araştırma
sonuçları bazı bireylerin stres karşısında zayıf duruma düşüp ciddi hastalıklara yakalanmalarına

karşılık, bazıları için stres performanslarını arttıran bir etken “ eustress – yapıcı stres “ olmuştur.
Stres bu boyutta, organizma tarafından bir tehdit olarak yorumlanan uyaranlara organizmanın
psikolojik tepkilerinin toplamıdır (Jewell, 1988: 448).
Olumlu stres olumlu sonuçlar yaratır. Kaygı yerine zor bir amaca ulaşırken bireyi yaratıcılığını
kullanmaya yönelten, kişiye doyum ve yaşama sevinci veren strestir. Olumsuz stres ise, bireyin
kendine güvenini kaybetmesine neden olan, yetersizlik duygularına sevk eden, çaresizlik,
umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaratan strestir. Olumsuz stresin örgütsel yaratıcılığı öldürücü
etkisi de vardır.
Iwancevich, Gibson ve Donally’nin geliştirdiği ve günümüzde en çok kullanılan tanıma göre
stres bireysel farklar ve psikolojik süreçler yolu ile gösterilen uyumsal bir davranım olup, kişi
üzerinde aşırı psikolojik veya fiziksel baskılar yapan herhangi bir dış ve iç hareket, durum ve
olayın organizmaya yansıyan sonucudur (Artan, 1986: 39). Stres tanımında şu özelliklerin
bulunması gerekir.


İlişkisel olmalı



Bireysel farklılıkları dikkate almalı



Stresin kaçınılmaz ve gerekli olduğu dikkate alınmalıdır.

6.2.2. Stres Nedenleri ve Ortaya Çıkış Biçimleri
NEDENLERİ
 Ailenin kendi bireyleri için olan beklentileri
AİLE STRESLERİ
 Aile ve iş problemleri ile uğraşmak ihtiyacı
 Aile düzenindeki bozukluklar
 Kendi kendini açığa çıkaran baskılar
ŞAHSİ STRESLER
 Tereddüt içinde olmak
 Yaşlanma
 Hukuki düzenlemelerin artış seviyesi
SOSYAL VE DİĞER ÇEVRE
 Siyasi gelişmeler
STRESLERİ
 Ortamda meydana gelen daimi değişme
 Rol çatışması
 İşin özelliği
ÖRGÜT İLE İLGİLİ
 Teşkilattaki yerleşme düzeni
STRESLER
 Teşkilat desteğinin olmaması
 Ücret ödeme politikaları
 İş akışının tasarımı
 Teşkilattaki karar alma süreci
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STRESLER

STRES REAKSİYONLARI

TEPKİ ÇEŞİDİ
SUBJEKTİF TEPKİLER
DAVRANIŞSAL TEPKİLER

ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMİ
Depresyon, bıkkınlık ve tatmin olmama
Aşırı yemek yeme, içki ve sigara içme,
saldırgan davranış, ilaç müptelası olma
DUYGUSAL TEPKİLER
Dikkatini toplayamama, karar verememe,
unutkanlıklar ve tenkitlere aşırı hassasiyet
FİZYOLOJİK TEPKİLER
Kan şekerinin artması, kan basıncı ve kalp atış
hızının artması, ağız kuruması, baş ağrıları,
ülser, göz bebeğinde büyüme
ÖRGÜT İLE İLGİLİ TEPKİLER
Göreve zaman zaman gelmeme, verimsizlik
yüksek iş gücü devir hızı, kötü çalışma
atmosferi, iş tatminsizliği, yüksek kaza oranı.
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Konuyu yönetim ve örgütsel bağlamda ele aldığımızda, örgütteki iş görenlerin ve
yöneticilerin örgütsel stres kaynaklarını ayrıntılı şekilde incelememiz gerekmektedir.
SİYASALAR







Haksız, keyfi performans
değerlendirme
Yetersiz ücret
Katı kurallar
İş rotasyonu ve vardiya düzeni
Sık sık iş ve yer değiştirme
Gerçekçi olmayan iş tanımları

YAPILAR




















Merkeziyetçilik
İlerleme fırsatlarının az olması
Aşırı biçimsellik
Yüksek düzeyde uzmanlaşma
Bölümler arası koordinasyon
eksikliği
Personel çatışmaları
FİZİKSEL KOŞULLAR
Kalabalık ve kişiselliğin az
olması
Aşırı gürültü, sıcak ve soğuk
Zehirli kimyasal maddeler ve
radyasyon
Hava kirliliği
ışıklandırma
SÜREÇLER
Zayıf iletişim
Belirsiz çatışmalı amaçlar
Performans ölçümünde
belirsizlik
Adaletsiz kontrol sistemi
Yetersiz bilgi

ŞEKİL:Makro Düzeyde Örgütsel Stres Kaynakları

İŞ STRESİ

İş görenin örgütsel stres kaynakları içerisinde işlevsel çevre büyük rol oynamaktadır.
Örgütün işlevsel çevresini örgütle ilgili üç yapı oluşturur. Bunlar görev, yetke ve üretim
yapılarıdır.

Görev yapısına ilişkin stres kaynakları


Aşırı iş yükü, işin sıkıcı olması, ücret yetersizliği



Yükselme olanağı, çalışma saatlerinin uzun olması, çalışma koşulları

Yetke yapısına ilişkin stres kaynakları


Karar verme, karara katılma, yetkilerin yetersiz oluşu



Sorumlukların verdiği endişe, değerlendirmede adaletsizlik, yöneticilerin teşvik
etmemesi

Üretim yapısına ilişkin stres kaynakları


Zaman baskısı, araç – gereç yetersizliği



Yeteneklerin işin gereklerine uygun olmaması, çalışmaların karşılığını
alamamak

İş görenlerin örgüt içinde işlevsel çevresinin dışında bir de toplumsal çevresi vardır.
Toplumsal çevrenin iş görenden istediği eylem ve işlemler iş görenlerle ilgili diğer bireylerin
beklentileri ile biçimlenir. Toplumsal çevrenin yaptırım gücü gelenek ve göreneklerle,
toplumsal baskıdan kaynaklanır. Örgütün toplumsal çevresi kültürel yapı, kümeleşme yapısı
ve rol yapısından oluşur (Başaran, 1982: 15-16).
Kümeleşme yapısına ilişkin stres kaynakları


İş ortamında huzursuzluk, ast – üst ve iş arkadaşları ile anlaşmazlık, toplusal
desteğin düzeyi



İş yerinde dedikodu yapılması, yaranma ve dalkavukluğun yarattığı huzursuzluk

Rol yapısına ilişkin stres kaynakları


Rol çatışması, iş gerekleri ile kişilik uyumsuzluğu, rol belirsizliği

Kültürel yapıya ilişkin stres kaynakları


İş ortamında görüş farklılıkları, iş çevresinde ortak değer ve normlara uyum



Statü düşüklüğü, moral ve doyum düşüklüğü

Stresle ilgili çeşitli hastalıklar işyerlerinde hem örgüt hem de bireyler için ağır bir bedel
ödenmesini gerektirmektedir. İş stresi aşağıdaki belirtilerin olumsuz sonuçları nedeniyle iş
verenlerin önemli harcamalar yapmasını gerekli kılmaktadır (Schafer, 1987: 310).
 Verim düşüklüğü, işe devamlılık, sağlık sigortası ödemelerinin artması
 Personel devri, personel tazminat talepleri, hırsızlık ve sabotaj
Stres bireyler için ağır sonuçlar doğurmaktadır. Yakın geçmişte yapılan araştırmalar stres ile
sağlık arasında önemli ilişkiler bulunduğunu göstermiştir. Stresin yaşamın kaçınılmaz bir
parçası olmasına karşın, tıbbi araştırmalar aşırı stresin bireyin hastalıklara karşı direncini
azalttığı, zihinsel ve fiziksel hastalık olasılığını arttırdığını saptamıştır. İş stresi kalple ilgili
sorunlar, ülser, uyuşturucu, sigara, alkol kullanımı gibi sağlık sorunları başlatabilir
(Schermerhorn, 1989: 649).
Strese bağlı hastalıklar bir yandan örgütlerde üretim ve verim kayıplarına neden olurken, diğer
yandan da yüksek sağlık harcamalarını gerekli kılmaktadır. Bireysel açıdan bakıldığında ise
kısa ve uzun süreli hastalıklara neden olabilen iş stresi, kişilerin yaşamlarını yitirmelerine de
yol açmaktadır.
6.2.3. Stres Kontrol Yöntem Ve Teknikleri
Stresle başa çıkma veya bir diğer deyişle stres yönetimi, ruh ve beden sağlığını korumak,
üretici ve verimli bir yaşa sürdürmek için gereklidir. Stres yönetiminin amacı, stresin
bütününden kaçınmak değildir ki bu zaten olanaksızdır. Fakat verimlilik, enerji ve atikliğe
doğru olumlu bir güç oluşturmaktadır. Amaç ne çok az ne de çok fazla olan, optimum stres
düzeyini korumaktır (Schafer, 1987:310). Stresin tamamen yok edilmesi bireyi pasif hale
getirebilir. Bundan kaçınmak için, bireyin belli bir miktar stresi kabullenmesi gerekir. Stres
yönetiminde esas sorun, stres kabul edilebilir düzeye nasıl getirileceğidir.
Fiziki idame stretejileri
Stres yönetimi stratejileri içinde muhtemelen en belirgin görülen fiziki idame stratejileri; spor
yapmak, diyet ve beslenmeye önem vermek, yeterli miktarda uyumak ve dinlenme

faaliyetlerine katılmak şeklinde belirtilebilir. Yeteri kadar uygulandığı takdirde şahsi dengeyi
oluşturarak stresi yenme bakımından fiziki yapıyı daha güçlü hale getirir.

Kalp, solunum ve dolaşım sistemlerini çalıştırıcı hareketler birçok insanın daha sağlıklı
olmasına yardımcı olur. Ağır ve kolay hareketler yapmak suretiyle bir şahıs kendi bedenini
fiziki kabiliyetini geliştirebilir. Kendi dayanıklılığını ve tahammül gücünü arttırabilir. Ayrıca,
fiziki hareketler stresli durumlarda oluşan tansiyon ve duyguların dağıtılmasına yardımcı olur.
Uygun olmayan beslenme ve diyet sempatik sistem uyarıcılarını doğrudan harekete geçirmek
suretiyle veya yorgunluk ve sinirlilik durumunu etkilemek sureti ile günlük strese önemli
katkıda bulunur. Akıllıca spor yapmak, sağlıklı diyet, iyi ve yeterli beslenme geleneksel olarak
sağlıklı hayatın ilkeleri olarak kabul edilir.
İç yardım ( kasların dinledirilmesi) stratejileri
Bu kategorideki stratejiler olan; kasların dinlendirilmesi, kendi kendine eğitim ve meditasyon
uygulamaları sayesinde şahsın kendi kas sistemini kontrol etmesi sağlanır. Her kas kısa süreli
olarak gerdirilir ve sonra dinlendirilirken, düzenli olarak derin nefes alınır ve verilir.
Kendi kendine eğitim şahsın pasif yoğunlaşma sayesinde kendi fizyolojisi üzerinde kontrolü
sağlar. Bu yoğunlaşma, vücudun belirli organları üzerinde teksif edilebilir. Bir stres yönetim
stratejisi olarak meditasyon, dinlendirme stratejisine benzer. Meditasyon teknikleri uyarıcı
girdileri sınırlayan ve hareketli bir sembol veya nefes alma gibi sabit bir unsur üzerinde dikkati
yoğunlaştıran dinlendirme metodudur.
Kasların dinlendirilmesi için uygulanan bir başka teknik olan biyolojik geri beslemede
(feedback), çeşitli yardımcı aletler kullanılması suretiyle şahsın çeşitli kas gruplarında
hissedilebilir bir rahatlama temin edilmesi istenir.
Bunun dışında kişilik özelliklerinin değiştirilmesi yani mizah ev şakaya yaşamınıza daha çok
yer verilmesi, kendinizi başkaları ile karşılaştırmak, stresin avantajlarını kullanmak,
kaçınamadığınız stresle yaşamayı öğrenmek gerekir. Ayrıca bedensel hareket, solunum
egzersizi, gevşeme(relaxasyon), sosyal kültürel sportif etkinliklere katılma, masaj, dua ve
ibadet ve zaman yönetimi de stres yönetim tekniklerindendir.

6.2.4.Örgüt İle İlgili Stratejiler
Bu stratejiler; stres planı geliştirilmesi, yetki devri, çalışma atmosferinin iyileştirilmesi veya
değiştirilmesi, yeni yaklaşımlarla problem çözme ve karar alma faaliyetleri, hedeflerin
belirlenmesi, zaman yönetimi, teşvik tedbirleri, işin yeniden tasarımı, çatışma yönetimi ve
kendi kendine değerlendirme tedbirlerini ihtiva eder. Bir stres planının geliştirilmesi şu
adımların neticesinde oluşur:
1. Kendi stres belirtilerini bilmek.
2. Hissi ve zihni dengenin sağlanması için alternatifler geliştirmek.
3. Bedende fiziki dengenin sağlanması için alternatifler geliştirmek.
4. Problemlerin çözümünü temin edecek bir faaliyet planı geliştirmek.

Yetki devri stres yönetim metodları içinde çok önemli bir yer tutar. Bu teknik, yöneticiler
tarafından en fazla kullanılan stres yönetimi uygulamasıdır. İşle ilgili bazı yetkiler devredilmek
sureti ile yönetici, kendi iş yükünü azaltırken stresi azaltma imkanı da doğmuş olur. Çalışma
ortamının seçimi ve değerlendirilmesi diğer bir stres yönetim stratejisidir. Bu tamamen şahsın
kontrolünde olmamakla beraber, iş seçimi ve ilave görevlerle ilgili olarak şahsi kontrol
sağlanabilir.
Yeni yaklaşımlar kullanarak problem çözme ve karar verme; zihni düşünme kapasitesi ve sezgi
kullanılarak bulucu problem çözme ve karar verme faaliyetini ihtiva eder. Yeni yaklaşımlar
hayatın bütün zorluklarının üstesinden gelmeyi ve analitik düşünce tarzını geliştirmeyi sağlar.
Bir şahsın kendini değerlendirmesi, hedef belirlemesi ve zaman yönetimin uygulanmasını
gerektirir. Birbirini takip eden adımlar sayesinde hedefe belli bir zaman periyodunda ulaşılmaya
çalışılırken, şahsi iş yoğunluğundan kaynaklanan baskıyı azaltabilir.
Çatışmanın bir kriz haline dönüşmeden önlenmesi stresli durumların yönetimi için uygun bir
yoldur. Devamlı ateşi söndürmeyi yeğleyen yönetici çok stresli bir ortamda çalışır. Diğer
taraftan olayları önceden tahmin ederek değerlendiren ve sıkışmadan çözüm bulmaya çalışan
yönetici daha az personel stresi ile karşılaşır. İşin yeniden gözden geçirilmesi ve rollerin
yeniden tanımlanması stres ve mücadele etmede müessir stratejilerdir. Özel bir rol belirleme
stratejisi olarak her rol göndericinin beklentilerini bir listesinin kişinin elinde bulundurulması
sağlanabilir. Bu listede odak kişinin beklentileri ile bütünleştirildikten sonra çatışmaların
ortadan kaldırılmasında kullanılabilir (Luthans, 1989: 211).

Dış yardım stratejileri
Stres yönetim stratejilerinden ilki için şahsın bizzat kendisinin rol alması gerekmektedir.
Ancak bu arada şahıs psikolog ve psikiyatristlerden bazı yardımlar alma durumunda olabilir.
Böyle tedavi ve yardımlar arasında psikoanaliz, stres ile ilgili istişare, geliştirme programları
ve davranış değişikliği teknikleri sayılabilir.

Psikoanalizler, tansiyonların veya daha evvelki olaylar neticesinde oluşan anlaşmazlıkların
mevcut davranma, etkileme şeklini belirtmeye yöneliktir. Yapılan bir araştırmada
psikoanalizlerden sonra, üst kademe yöneticileri işlerinin daha iyi gittiğini ve tatminin
arttığını belirtmişlerdir.

Geliştire programlarına eğitim seminerleri, eğitim toplantıları veya diğer programlar dahil
edilebilir. Bu programlar işten beklenen başarının arttırılması, kuruluşun ve personelin
gelişmesine yönelik olmalıdır. Eğer yönetici, işin özellikleri, şahıslar arası ilişkilerin biçimi
ve stresle mücadeleyi bilirse, yönetimle ilgili bazı stresler önlenir. Davranış değiştirme
teknikleri “ davranışları değiştirerek yaklaşım ve algılamalar değiştirilebilir” görüşünden
hareketle geliştirilmiştir. Davranış değiştirmeye yönelik teknikler, şartlandırma, davranış
düzenleme ve kaçınma terapisidir.
Bunun dışında birçok büyük örgüt, iş yerinde neşeli bir ortam yaratmanın önemini kavramış
olmalarından dolayı iş görenler arasında mizah ve şakanın kullanılmasını teşvik
etmektedirler. Kodak şirketi NewYork’ ta bulunan fabrikasında bir mizah odası
oluşturmuştur. Bu odayı komedi filmleri ve stres atmaya yarayan çeşitli oyuncaklarla
donatmışlardır. Yapılan araştırmalarda iş yerinde mizahın ve insanları güldüren etkinliklerin
arttırılması sonucunda, iş görenlerin verimliliklerinin ve sağlıklarının arttığı görülmüştür
(Lamberton ve Minor, 1995: 211).
Stres yönlendirme stratejileri
Strese yönelik stratejiler, sistematik duyarsızlaştırma ve dinamik psikoterapi ele alınabilir.
Sistematik duyarsızlaştırma; davranışları kaslarda gevşeme sağlamak ve tansiyonu düşürmek
sureti ile, değiştirmeye yarayan bir tekniktir. Bu teknik fobi niteliği kazanan davranışlara
yönelik kullanılabilir.

Dinamik psikoterapi ise bir koruyucu stratejidir. Burada şahsın belirli bir stres sebebine
gösterdiği tepki stres sebebi hakkındaki bilgisini geliştirmek suretiyle değiştirilmeye çalışılır.
Bu teknik topluma karşı konuşmadan korku duyan kişilerde uygulanmıştır.
Grup desteği gerektiren stratejiler
Grup içindeki kişiler için uygulanabilecek stratejiler, kendine güven eğitimi,rol oynama ve grup
desteğini sağlama şeklinde sıralanabilir. Kendine güven eğitimi, şahsın öncelikle saygınlığını
ve kendi itibarını kendi gözünde arttırmaya yöneliktir. Böylece şahıs kendisini olumlu ve
verimli görmeye başlar. Rol oynama kendine güven davranışını arttırmaya yönelik uygulama
sağlayan bir teknik olarak kullanılır.

Grup desteği sağlama tekniği, stresle mücadele için çok etkili bir imkan sağlar. Fakat bu
teknik beraberinde hayat tarzında büyük değişmeleri getirir. Bu teknik ayrıca duygu ve
düşüncelerimizi diğerlerine söyleyerek stresi azaltma yönünden oldukça faydalıdır.
Olumsuz stratejiler
Stresle mücadele de kullanılabilecek son grup stratejiler, alkol, sigara ve ilaç kullanma
şeklinde sıralanabilen olumsuz uygulamalardır. Bu olumsuz stratejilerin tercihi, psikolojik
ve fizyolojik bağımlılık yanında büyük sağlık risklerine sebep olmaktadır. Sonuçta stres
kaynağı ile mücadelede yetersiz kaldığı gibi problemlerin artması yönünde etki
yaratmaktadır.

6.2.5.Örgütsel Stresin Azaltılmasında Yöneticilere Düşen Görevler

Örgütün verimliliğine ve yöneticilerin bireysel mutluluğuna etki yapabilen etkenlerin en
önemlilerinden birini de yöneticilerdeki stres düzeyi oluşturmaktadır. Stres yöneticilerin
başarısını da olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. Stresini kontrol altına almayı
başaramayan yöneticiler, kendileri kadar yönetiminde bulunan kişilerin de mutsuz olmasına
ve strese girmelerine neden olabilmektedir. Zamanını iyi yönetebilen, liderlik vasıflarına
sahip olan ve örgüt içerisinde güçlü bir iletişim sağlayabilen yöneticiler diğer yöneticilere
göre daha az strese girmektedirler.

Yöneticilerin; işi zenginleştirerek düzenleme, destekleyici bir örgüt iklimi yaratma, rol
çatışmalarını önleme, örgütsel rolleri daha açık duruma getirme, fiziksel düzenlemeler yapma,
iş yükünde dengeyi kurma, iletişimi güçlendirme, çalışanları teşvik etme ve karalara katılmasını
sağlama gibi bazı stratejileri kullanarak hem kendilerini hem de personelin iş stresi ve örgütsel
stres düzeyini en aza indirgemeleri olanaklıdır.

Bu bağlamda yönetici kadrolarında görev alacak kişilerin seçiminde, stresle başa çıkabilme
yeteneği de test edilmelidir. Yüksek düzeydeki stres örgütsel verimliliği ve yöneticilerin
başarısını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu sebeple stres düzeyini en aza indirgeyecek önlemler
etkili bir şekilde alınmalıdır. Bu amaçla stresle ilgili danışma birimleri kurulmalı ve
etkinleştirilmelidir.

Etkili yöneticiler verimliliği yalnızca kısa dönemde istemez, sağlıklı doyumlu iş görenlerin
örgütün uzun dönemli yararları için yaşamsal olduğunu bilirler. Yine başarılı yöneticiler
optimal iş stresinin verim için gerekli olduğunu farkındadırlar. Bunun için yeni personelin işe
uyumunun sağlanması ve bütünleştirilmesi çok önemlidir.

6.2.6. Stresi Önleyecek Bazı Öneriler
İş görenlerin aşırı stres altında kalmalarını önleyecek bazı öneriler aşağıda yer
almaktadır (Schafer, 1987: 323).
a. Örgütte çalışmak için yeterince çekici bir ortam sağlayarak doyumu yükseltmek
ve hareketliliği azaltmak.
b. Rol çatışmaları ve rol belirsizliğini en aza indirmek için olabildiğince açık ve
uyumlu rol beklentileri sağlamak.
c. Örgütte değişme ve süreklilik arasında iyi bir denge kurmak.
d. Çalışanları sürekli destekleyerek teşvik etmek, personelin gereksinimlerini
karşılayarak onları değerlendirmek, çalışanlar arasında grup çalışmalarını
desteklemek ve gruba bağlılığın sağlanmasını teşvik etmek.
e. Bütün çalışanlara, onların karalarında etkili olacak fırsatlar sağlamak.
f. Stres içindeki iş görenler için stres yönetim hizmetlerini desteklemek.

g. Bütün çalışanlar için stres kaynaklarının neler olduğunu öğrenme ve mücadele
etme fırsatları sağlamak.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Güven bir beceridir, neredeyse bütün insan pratiklerinin kültürlerinin ve ilişkilerinin bir yanını
oluşturan bir beceri. Özgüven bu becerilere sahip olmanın getirdiği güvendir. Özgüveni çok
yüksek olan kişiler bile varlıklarını tehdit eden bir olay karşısında güvensizlik hissederler. İçsel
benliğin sağlamlığına, uğranılan kaybın ya da içinde bulunulan durumun ciddiyetine ve ne
derece tehditkar olduğuna bağlı olarak herkes farklı düzelerde de olsa güvensizlik duygusuna
kapılır. Güvenmeme öz güvenin karşıtı değildir. Özgüven paradoksal bir şekilde insanın kendi
öz eleştirel yeteneklerine güvenme becerisini varsayan sağlıklı bir kuşkuculuğu içerir. İş
ortamlarında güven her zaman önemli olmuştur. Yükümlülüklerin ve sorumlulukların farkına
varmak, her iki tarafın ortak özdeşleşme duygusunu ve ilişkinin her iki tarafı için önemini
arttırır. Ürün kalitesi, malın zamanında teslimi, müşteriye özen gösterilmesi, çalışanların
sadakati mahrem enformasyonun önemine saygı gösterilmesi, ortak bir stratejiye duyulan
ihtiyaç; bütün bunlarda mesele hep dile getirilip müzakere edilmesi gereken güven meselesidir.
Güven ortamının oluşabilmesinin diğer bir şartı ise çalışanların yaptıkları işlerde kendilerine
güven duymaları ve yöneticilerin empati kurarak çalışanların özgüvenini arttıracak eylemlerde
bulunmasıdır. Kişiler önemsenilmek, takdir edilmek isterler, kadın veya erkek fark etmeksizin
herkesin çevresinden alacağı olumlu işaretlere ihtiyaçları vardır. Böylelikle ilişkiler daha
sağlıklı ve verimli olur. Yöneticiler çalışanlarını sıklıkla rahatlatmalı onlara güven vermeli,
özgüvenlerini arttırıcı eylemler sözler sarf etmelidir böylece, başarılı olanların sayıcı hayal
kırıklığı yaratanlardan daha çok olacaktır.

Stres yaşamımızın her aşamasında, her ayrıntısında bazen sık bir şekilde bazen de nadir olarak
ortaya çıkmaktadır. Stresin ortadan kaldırılması gerçekte hayatın bizzat kendisini ortadan
kaldırmak anlamına gelir. Stresi ortadan kaldırmak bir bakıma, hiç güzel bir şehri ziyaret
etmemek, yeni hiçbir faaliyete katılmamak veya hiç rüya görmemek anlamına gelir. Öyleyse
stresle yaşamayı öğrenmek, onu kontrol altına alarak yıkıcı etkilerini en aza indirmek ve yapıcı
yönde kullanmak gerekir. Bu yüzden örgütsel kurum ve kuruluşlar stres yönetim tekniklerini
geliştirmeli ve uygulama alanını da yaygınlaştırmalıdır. Stresle mücadele edebilmek için veya
stresi yönetmek için; stresin ne olduğu, sebep ve sonuçlarının neler olabileceği ve stresi

yenebilmek için neler yapılması gerektiği açıkça belirlenmelidir. Etkili bir stres yönetimi;
şahsın fiziki ve zihni dengesini sağlar, problem çözme ve karar verme yeteneğini arttırır, iş
tatminini kolaylaştırır ve iş görenlerin verimliliğini arttırır. Stres yönetiminin organizasyona
sağlayacağı faydalar ise, tıbbi harcamaların azalması, işe gelmeme ve işten ayrılma
davranışlarının azalması, daha iyi karar verme sistemi, olgun bir çalışma atmosferi ve yüksek
verimlilik şeklinde sıralanabilir.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

1- Onaylamak sadece yaptıklarını kontrol etmek demek
değildir. İnsanlar kendilerine değer verildiğini, takdir
edildiklerini hissetmek isterler ve bu şekilde hissederlerse
daha vefalı ve güvenilir olurlar.
2- Kendini güveni olan kişiler ilk olarak kendine güveni
olmayan kişilere göre daha kararlı kişilerdir.
3- Özgüveni olan kişinin beklentileri daha hayalcidir.
4- Göreve zaman zaman gelmeme, verimsizlik yüksek iş gücü
devir hızı, kötü çalışma atmosferi, iş tatminsizliği, yüksek
kaza oranı strese örgütle ilgili tepkilerdir
5- Stres, memnuniyet verici olup olmadığına bakılmaksızın
her türlü isteme bedenin uyum sağlamak için gösterdiği
yaygın tepkisidir.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

Cevaplar: 1d, 2d, 3y, 4d, 5d

1- Stresle birlikte kan şekerinin artması, kan basıncı ve kalp atış hızının artması, ağız
kuruması, baş ağrıları ne tür tepkilerdendir?
a) Subjektif tepkiler
b) Davranışsal tepkiler
c) Duygusal tepkiler
d) Fizyolojik tepkiler
e) Objektif tepkiler
2- Stresle birlikte, dikkatini toplayamama, karar verememe, unutkanlıklar ve tenkitlere
aşırı hassasiyet ne tür tepkilerdendir?
a) Subjektif tepkiler
b) Davranışsal tepkiler
c) Duygusal tepkiler
d) Fizyolojik tepkiler
e) Objektif tepkiler
3- Aşağıdakilerden hangisi örgütle ilgili streslerde verilen tepkilerden değildir?
a) Göreve zamanında gelmeme
b) Verimsizlik
c) Yüksek iş gücü devir hızı
d) Yüksek kaza oranı

e) Depresyon
4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özgüven oluşumu ile ilgili değildir?
a) Ne yapacağını bilme
b) Nasıl yapacağını bilme
c) Güvenle yapacak kadar yeterince yapmış olmak
d) Başarısızlıktan korkmama
e) Sadece kendi istekleri üzerinde odaklanma
5- Aşağıdakilerden hangisi iş örgütlerde çalışanın özgüvenini arttırmaya yönelik bir
eylem değildir?
a) Övmek
b) Onaylamak
c) Takdir etmek
d) Cesaretlendirmek
e) Kaygılarını arttırmak
Cevaplar: 1d, 2c, 3e, 4e, 5e

7. İNSAN İLİŞKİLERİNDE VE İŞ YAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. İNSAN İLİŞKİLERİNDE ve İŞ YAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKA
7.1. Zeka Nedir?
7.2.Duygusal Zeka Nedir?
7.3.Duygusal Zeka Becerileri
7.4.İş Yaşamında Duygusal Zeka
7.5.Daniel Goleman ve Duygusal Zeka

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Duygusal zeka nedir?
2) Duygusal zekanın diğer zeka türlerinden farkı nedir?
3) Daniel Golemanın duygusal zeka tanımı nasıldır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnsan İlişkilerinde ve İş Duygusal
Zekanın
Yaşamında Duygusal Zeka
olduğunu kavrar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
ne Kendisini sorgulayarak
duygusal zeka bileşenlerinin
hangisine sahip olduğunu
sezer

Anahtar Kavramlar
Zeka, Duygusal Zeka, Daniel Goleman

Giriş
İnsan zekası kadar hiçbir konu, psikolojide yoğun bir araştırma alanı olmamıştır. Bu alandaki
en büyük atılım ise “duygusal zeka (emotion quotient)” görüşünün ortaya atılmasıdır. Son
yılların en büyük sansasyonel atılımı “duygusal zeka” görüşü bazı Amerikalı psikologlar
tarafından ortaya atılmış.

“Duygusal

zeka” terimi,

ilk olarak 1990’da Harvard

Üniversitesi’nden psikolog Peter Salovey ve New Hampshire Üniversitesi’nden psikolog John
Mayer tarafından kullanılmış. Daha sonra Harvard Üniversitesi’nden ve The New York
Times’da davranış ve beyin bilimleri konularından sorumlu psikolog Daniel Goleman
tarafından geliştirilmiş ve duygusal zeka becerilerinin, bilişsel zeka dediğimiz (IQ) ‘dan daha
önemli olduğunu 1995 yılında yayınlanan “Duygusal Zeka” adlı kitabında kanıtlamaya
çalışmıştır.

7. İNSAN İLIŞKILERINDE VE İŞ YAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKA
7.1. Zeka Nedir?
Zekânın bu güne dek pek çok tanımı yapılmıştır. Bu konuyla ilgilenen her alan kendine uygun
bir zekâ tanımı yapmıştır. Kimi kez uyum, kime kez sorun çözme yeteneğine ağırlık
verilmiştir. Bütün bunları da içerecek bir zekâ tanımı “Zihnin öğrenme, öğrenilenden
yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir”
şeklinde yapılabilir. Bu tanımdan hareketle yaratıcılık zekânın en üst işlevi gibi görünmektedir.
Zeki insan kimdir? Zekâ nedir? Nasıl tanımlanır? Bazı eğitimciler zekâyı “testlerin ölçtüğü
nitelik” olarak tanımlarken bazıları da “insanın öğrenme gücü” olarak tanımlamaktadır.
Gardner (1983) insan zekâsının objektif bir şekilde ölçülebileceği tezini savunan geleneksel
anlayışı eleştirerek insan zekâsının tek bir faktörle açıklanmayacak kadar çok yeteneği
içerdiğini öne sürmektedir. Ona göre eğer bir insan kendi ya da diğer bir toplumda değer bulan
bir ürün meydana getirebiliyor, günlük ya da meslekî yaşamında karşılaştığı bir soruna etkili
çözümler üretebiliyorsa bu insan zeki olarak adlandırılabilir. Kuramı bazı eleştiriler almış olsa
da Gardner “çoklu zekâ kuramı ile zekâ konusuna farklı bir görüş açısı getirmiş ve bireyin çok
yönlü gelişimini tartışmaya açmıştır.
(http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/sayi22/gurkan.htm)
Gardner kendi geliştirdiği çoklu zekâ kuramı”na göre zekâyı oluşturan yetenekleri şöyle
özetlemiştir:
1. Dil ile ilgili zekâ: Dilin, sözcüklerin kullanımı ve anlaşılmasına yönelik yetenektir. Öykü,
roman, şiir okuma, anlama, yazma, bir konuyu anlama,anlatma gibi.
2. Mantıksal/ matematiksel zekâ: Matematik sorularını çözme, mantıksal kuramlarla uğraşma,
kıyaslamalar ve sınıflandırmalar yapabilme gibi,
3. Mekansal zekâ: Alışık olmadığı yerlerde bile yönünü bulabilme, bir bardağa taşırmadan su
koyabilme, nesnelerin ve boşlukların boyutlarını tahmin edebilme gibi,

4. Müzik ile ilgili zekâ: Bir ses tonunu yakalayabilme, şarkı söyleme, bir sonat yaratma gibi,
5. Bedensel/devinimsel/dokunsal zekâ: Bale, jimnastik yapma, tenis oynama, bisiklete binmek
gibi,
6. Kişiler arası ilişkisel zekâ: Diğer kişilerin sözlerini anlama, yüz ifadelerini tanıma, uygun
yanıtlar verme gibi,
7. Kişisel/ içrel zekâ: Kendine yönelik duygu ve düşüncelerin, değer yargılarının ayırdında
olma, çok boyutlu yargılayabilme gibi. Örneğin: Neden bir kişinin bazı durumlarda daha
güvenli olduğu, önemli amaçlarını bazen neden başaramadığı gibi sorular sorma ve yanıtlar
arama.
(http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/sayi22/oktem.htm)

7.2. Duygusal Zeka Nedir?
Gardner ‘in ayrımına ilk iki madde düşünce ile ilgiliyken diğerleri daha çok duygularla ilgilidir.
İnsan zekası kadar hiçbir konu, psikolojide yoğun bir araştırma alanı olmamıştır. Bu alandaki
en büyük atılım ise “duygusal zeka (emotion quotient)” görüşünün ortaya atılmasıdır. Son
yılların en büyük sansasyonel atılımı “duygusal zeka” görüşü bazı Amerikalı psikologlar
tarafından ortaya atılmış.

“Duygusal

zeka” terimi,

ilk olarak 1990’da Harvard

Üniversitesi’nden psikolog Peter Salovey ve New Hampshire Üniversitesi’nden psikolog John
Mayer tarafından kullanılmış. Daha sonra Harvard Üniversitesi’nden ve The New York
Times’da davranış ve beyin bilimleri konularından sorumlu psikolog Daniel Goleman
tarafından geliştirilmiş ve duygusal zeka becerilerinin, bilişsel zeka dediğimiz (IQ) ‘dan daha
önemli olduğunu 1995 yılında yayınlanan “Duygusal Zeka” adlı kitabında kanıtlamaya
çalışmıştır.

7.3. Duygusal Zeka Becerileri

Başarı için önemli gibi görünen duygusal nitelikleri betimlemek için bu terimden yararlanılmış.
Bu nitelikler şunları kapsar:
Empati.
Duyguları ifade etme ve anlama.
Mizacını kontrol etme.
Bağımsızlık.
Uyum sağlayabilme.
Beğenilme.
Kişiler arası sorunları çözme.
Sebat.
Sevecenlik.
Nezaket.
Saygı.
Dr. Daniel Goleman, “duygusal zekayı kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının
duygularına

empati

beslemesi,

ve

duygularını

yaşamı

zenginleştirecek

biçimde

düzenleyebilmesi yetisi” olarak tanımlıyor. Goleman’a göre beynin düşünen parçası, beynin
duygusal parçasından ürüyor. Beynin düşünen ve duygusal parçaları genelde yaptığımız her
şeyde birlikte çalışıyor ve gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamda başarılı ve mutlu olmak,
insanların duygusal zeka becerilerine bağlı.
Duygusal zeka becerileri, bilişsel (Intelligence quotient-IQ) becerilerin karşıtı değil, daha çok
kavramsal düzeyde ve gerçek dünyada dinamik bir etkileşim halinde. Belki de bilişsel zeka ile
duygusal zeka arasındaki en önemli fark, doğanın bir çocuğun başarı şansını belirlemeyi
bıraktığı yerden devam etmek üzere ebeveynlere ve eğitimcilere bir fırsat yaratan duygusal
zekanın daha az kalıtım yüklü olması. Aramızdaki en zeki insanlar gem vurmadıkları tutkuların,
söz geçiremedikleri dürtülerin esiri olabiliyor; yüksek IQ’lu (Intelligence Quotient) kişiler özel
yaşamlarını hayret edilecek ölçüde kötü yönetebiliyor. Goleman’a göre IQ ‘nun hayattaki
başarıya katkısı en fazla yüzde yirmidir; geri kalan yüzde sekseni belirleyen başka etkenler var.
Bir başka gözlemcinin da belirttiği gibi bir kişinin toplumda edindiği yeri, sonuçta IQ dışında
kalan ve sosyal sınıftan şansa kadar uzanan etkenler belirler.
Duygusal yetenek, bir meta-yetenek; yani, ham zeka dahil, var olan diğer yeteneklerimizi ne
kadar iyi kullanabileceğimizin belirleyicisi. Birçok bulgu gösteriyor ki, duygusal yetenek

sahibi-kendi duygularını tanıyan ve idare edebilen, başkalarının duygularını okuyup onlarla
etkili bir şekilde başa çıkabilen- kişiler, hayatın her alanında-gerek romantik, yakın ilişkilerde,
gerekse kuruluş içi politik ilişkilerde başarıyı belirleyen sözsüz kuralları kavrama becerisindeavantajlı oluyor.
7.4. İş Yaşamında Duygusal Zeka
Duygusal zeka işletme literatürüne son beş yılda girmiş ve önemi giderek artmıştır. Başlangıçta
“duygusal olmak”la karıştırılan ve bazılarınca da biraz küçümsenen duygusal zeka, bugün
meslek basamaklarında yükselmenin vazgeçilmez parçası olarak görülmektedir. Zaman içinde
rekabet artıp kar marjları düşmeye ve fiyat, pazar koşulları tarafından belirlenmeye başladıkça
maliyetler giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır Bunun sonucu olarak üretim
araçları, iş yapma biçimleri ve süreçleri rekabete dayanmanın ve pazarda ayakta kalmanın tek
koşulu olmaktadır. Daha önceleri birbirlerini önemsemek zorunda olmayan bölümlerin kaderi
birbirine bağlanmakta ve her bölüm, bir diğer bölümün çalışmalarını çok yakından izler takip
eder duruma gelmektedir. Böylece geçmişteki bağımsız bölümlerin yerini, birbirlerine karşılıklı
bağımlı bölümler almaktadır. Bunun yanı sıra bilgiyi işlemek, ürün işlemekten daha önemli
duruma gelmektedir. Gelişen bilgi teknolojisinin de yardımıyla işletme içinde katmanlar
azalmakta ve yatay yönetim anlayışına geçilmektedir.“Astımı bileyim, üstümü bileyim. İş
tanımım, yetki ve sorumluluklarım belli olsun.” anlayışına sahip olanlar, hiyerarşik bir sistem
içinde son derece başarılı olabilirler. Ancak gerçek anlamda ekip çalışmasının yapıldığı bir
ortamda her zaman “gri alan”lar ve “silik sınır”lar vardır. Belirsizliğe karşı düşük toleransı
olanlar böyle ortamlarda bocalar ve sık sık kriz yaratırlar. İyi bir ekip çalışması için, yüksek
duygusal zeka en temel yetenektir. Kendi duygularını anlamak ve isimlendirmek, başkalarının
duygularını anlamak (empati), olumsuz duygularını denetleyebilmek, çevresindekilerin
olumsuz duygularını yönetebilmek, emir verme yetkisine sahip olmadığı insanlara iş
yaptırabilmek, çatışma durumlarında uzlaşabilmek gibi geçmişte zeka, bilgi ve tecrübeye
kıyasla önemsenmeyen özellikler, ekip çalışması konusunda belirleyici nitelik taşımaktadır.
Günümüzde iş tanımları yerini rol tanımına bırakmıştır. Matriks yönetim tarzında çalışanlar,
idari açıdan bir yöneticiye, fonksiyonel açıdan bir başka yöneticiye bağlı olur ve farklı ekiplerin
üyesi olabilirler. Sadece aynı ekipteki üyelerin birbiriyle uyumu değil, diğer bölümlerle uyumlu
ilişkiler şirket içinde yaratılacak sinerjinin temel şartı olmuştur. Yöneticilerden beklenen,
yönettikleri bölümlerin çatışan çıkarlarını, şirketin esas hedefleri doğrultusunda, resmin
bütününü görerek uzlaştırmalarıdır. Böylece yöneticiler kendi astlarına da bir problemin nasıl

çözülmesi gerektiği konusunda örnek olurlar. Bütün bunlar duygusal zeka altında toplanan
özellikler

sayesinde

gerçekleşir.

(http://www.activefinans.com/activeline/sayi22/duygusal.html)

7.5. Daniel Goleman ve Duygusal Zeka
1995’te yayınladığı aynı adlı kitabıyla duygusal zeka kavramının yaygın olarak tanınmasını
sağlayan Daniel Goleman, duygusal zekayı şöyle tanımlıyor: “Kendimizle, başkalarıyla ve
çevremizle başa çıkabilmeyi kolaylaştıran, duyguları tanıma, anlama ve etkin biçimde kullanma
yeteneği.”Gerek özel yaşamda, gerekse iş yaşamında duygusal zekanın kişinin uyumunu ve
etkinliğini artırdığını gösteren çok sayıda çalışma vardır. Bu çalışmalar kuşkusuz zihinsel
yeteneklerin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Ama duygusal zeka yetkinlikleri, zihinsel
yeteneklerin nasıl kullanıldığını belirlemekte çok önemli bir işlev üstleniyorlar. Bilişsel
yeteneklerle duygusal yeterlikler arasındaki sıkı bağlantılar, duygusal ve toplumsal becerilerin
bilişsel süreçlerin etkinliğini ve gelişmesini sağlıyorlar. Örneğin, duygusal zeka, gerek özel
gerekse iş yaşamında en temel bilişsel yetkinliklerden biri olan karar vermeyi temelden
etkiliyor. Beyinde, bilişsel merkezlerle duygusal merkezler arasındaki bağlantının kesilmesine
neden olan beyin hasarları sonucunda, insanların IQ’sunda hiçbir değişiklik olmamasına
rağmen, bu kişilerin en basit kararları veremedikleri görülmüştür. Bir karar verme anında
seçeneklerin mantıklı olup olmadığını değerlendirmekten tutun da zamanı belirlemeye kadar
birçok etkenin duygular tarafından yönlendirildiği araştırmalarca kanıtlanmış bulunuyor.
Duygusal zeka tek başına iş performansını öngöremez, ancak performansı belirleyen
yetkinliklerin alt yapısını oluşturur. Duygusal yetkinlikler iş yaşamında üstün performansı
sağlayan kişisel ve toplumsal yetkinliklerdir. Bu yetkinliklerin kazanılması ve geliştirilmesi,
duygusal zekaya bağlıdır. Örneğin, karşınızdaki insanın ne hissettiğini fark etmek ve anlamak,
iş hayatında önemli bir yetkinlik olan “Etkileme” için gereklidir.
Etkilemeyi arttıran etkenlere baktığımızda, bunların duygularımıza yönelik etkiler olduğu
gözden kaçmayacaktır:
1.Kaynağın uzmanlık ve güvenilirlik taşıması,
2. Zeka ve ikna edilebilirlik düzeyi,
3. Kaynak ya da Taşıyıcının Yararına olmayan Bilgi,

4. Pekiştirme,
5. Sevgi,
6. Özdeşleşme,
7. Korku,
8. Tekrar,
9. Çift yönlü savunma,
10. Mevcut tutumda çelişki yaratma. (Özerkan ve İnceoğlu 1997: 11.)
Karşımızdaki kişilerle etkili iletişim kurmamız, diyaloğun ilk dakikalarında yarattığımız hoş
izlenimler sayesinde etkileşimi başlatma ve ilişkiyi geliştirme yolundaki faaliyetlerle sağlanır.
İlk etki, kurulan karşılıklı iletişimin ilk birkaç dakikasında oluşur.. Bu, ilk izlenimin oluştuğu
ve karsınızdaki kişiyi etkileme şansını kaçırabileceğimiz kritik bir andır. Sempati kazanmak,
esas konuya girmeden önce uygun psikolojik koşulları yaratabilmek açısından önemli bir
unsurdur.
Sempati, sıcaklık, ilgi ve konuya karşı duyarlılık göstererek ilk etkinin sürdürülmesidir.
Karşınızdaki kişinin rahatlamasını kolaylaştıracak küçük sohbetler, kendini açmak ve dürüstlük
sergilemek bu aşamada kullanılması gereken sosyal becerilerdir.
Bırakılan olumlu izlenim ve kazanılan sempati sayesinde karşıdaki kişiyle kurulan sağlam ilişki
temellerinden sonra, sözlü olarak verdiğimiz mesajların uygun vücut dili ile desteklenmesi
gerekir. Vücut dili iki açıdan incelenebilir. Birincisi, bilinçli olarak ya da farkında olmadan
mimiklerimiz ve el-kol hareketlerimizle bazı mesajlar veririz. İkincisi, etkilemeye çalıştığımız
kişi de hareketleriyle bazı mesajlar verir ve bunların onun anlattıklarıyla birleştirilmesi gerekir.
(Hale ve Whitlam 1998: 27.)
Biz insanlar belirli zaman ve mekanlarda bazen gerçek duygu ve düşüncelerimizi tam olarak
ifade edemeyebiliriz. Sözel göstergelerin yetersiz kaldığı bu gibi durumlarda jestlerimiz,
bakışlarımız, el kol hareketlerimiz , ses tonumuz vb. görsel göstergelerimizden yararlanırız.
(Gökçe 2002: 109.)
Etkili iletişim bir diğer önemli etkeni iknadır. İkna, kişinin bir kararı ya da hareketi kabul
etmesini sağlamak için konuşmayı ve konuşmayı destekleyici davranışları sistematik bir süreç
içinde birlikte kullanmaktır.

Benzer şekilde, duygularına çeki düzen vermeyi, onları yönetmeyi başaran kişiler, “İnisiyatif
kullanma” ve “Başarı yönelimi” yetkinliklerini daha kolaylıkla geliştirebilirler. Bir başka
deyişle, performansı öngörebilmek için bu toplumsal ve duygusal yetkinlikleri ortaya çıkarmak
ve ölçmek gerekir.
İyimserlik: Duygusal yetkinliklerden biri olan iyimserlik kişinin başarısızlıkla ya da bir engelle
karşılaştığında bu durumu nasıl değerlendirdiğini belirler. İyimserlik sorunu çözmez ama
sorunların çözülmesini sağlayan tutumları belirler; kötümserliğin sorunları nasıl daha da
içinden çıkılmaz bir noktaya getirdiğini yaşam deneyimlerimizden biliyoruz.
Duyguları denetleme ve stresle başa çıkma: Duygusal zekanın bu öğesinin de başarı için
zorunlu bir etken olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin bir mağaza zincirinde satışların ve kârlılığın,
mağaza yöneticilerinin stresle başa çıkma yetenekleriyle doğrudan bağlantısı olduğu
görülmüştür.
Duyguların ifadesi: Duyguları ne zaman nasıl ifade edeceğini bilmenin de duygusal zekayla
yakından ilişkisi vardır. Duygularını yerinde ve ölçüsünde ifade eden ve kullanan liderler,
ekipleri üzerinde iş sonuçlarına doğrudan yansıyan olumlu etkiler yaratırlar.
Empati: Duygusal zekanın bir başka öğesi olan empatinin mesleki başarıya katkısı yıllardır
bilinir. Empatisi yüksek kişiler gerek sosyal hayatlarında gerekse kariyerlerinde daha başarılı
olmaktadır. Ayrıca müşterilerine empati gösteren satış elemanlarının daha yüksek satış
rakamlarına ulaştığı görülmüştür.
http://www.activefinans.com/activeline/sayi22/duygusal.html
Bir bakıma duygusal zeka çok da yeni bir kavram değil. Aksine yıllardır bu konuda yapılan
sayısız çalışma var. Ne var ki, önemli olan duygusal zekanın insan yaşamını anlamlandırmak,
daha etkin hale getirmek ve iş yaşamında performansı etkili bir düzeye çıkarmak için ne kadar
önemli olduğunu kabul etmek ve ondan yararlanmaktır. Kişinin duyguları, kendisinde ve
başkalarında algılayabilmesi, ayırt etmesi ve yönetmesi, iş başarısı için gerekli olan toplumsal
ve duygusal yetkinlikleri kazanması ve hayata geçirebilmesi için bir temel oluşturur. Umut
verici olan şu ki duygusal yetkinlikler kazanılabilir ve duygusal zeka düzeyi artırılabilir.
Araştırmalar da duygusal zekanın yaşla arttığını göstermektedir. Uygun eğitimler ve koçluk

programlarıyla

duygusal

zekayı

geliştirmek

ve

kalıcı

artışlar

sağlamak

mümkündür.(http://www.activefinans.com/activeline/sayi22/duygusal.html)
Empati’nin duygusal zekanın önemli bir bileşeni olduğunu belirmiştik. Empati insan
ilişkilerinde de çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Her iletişim durumu, kaynakla hedefin
karşılıklı bağımlılığı demektir. Bu karşılıklı bağımlılığın tanımsal ve fiziksel, etki-tepki, empati
ve etkileşim gibi birbiriyle ilişkili düzeylerden söz edilebilir.Her iletişim durumunda bu
düzeyler, belli ölçüde ve biçimde bulunabilir ama her iletişimin gerçek bir etkileşimle
sonuçlanması çok sık görülmez ve bazı koşullara bağlıdır. Kaynakla hedef arasında empati
düzeyinde bağımlılık ise iki ayrı görüşe göre ele alınabilir. Bunlardan birine göre, insan
başkalarını kendilerine göre değerlendirir. Başka deyişle, karşısındakinin davranışlarınısözlerini-iletilerini kendi aynı koşullarda nasıl davranıyorsa, düşünüyorsa, duyuyorsa öyle
anlamlandırır. (Zıllıoğlu 1993: 290) Empatik yaklaşım insan ilişkilerinde sorunların
yaşanmasını en aza indirmektedir. Empatik yaklaşımı gösterebilmek ise duygusal zekanın
kullanılmasıyla mümkün olmaktadır.

Çevresindeki insanlarla başarılı iletişim kuran yetişkinlerin kişilik özellikleri incelendiğinde,
kendilerine güven duyan, duygusal ve düşünsel yönden olgunlaşmış kişiler olduğu
gözlemlenmiştir. Bu kişilerin bebekliklerinden itibaren güven ve sevgi dolu bir ortamda
yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca başarılı bir iletişimde Duygudaşlık (empati), karşısındaki
insanın duygularını anlama yeteneği; Saydamlık, bir insanın rol yapmaması, içi ile dışının bir
olması; etkin dinleme ise, karşısındaki bireyin söylediklerin ide çözerek, onun dünyasına
girilebildiğini ve anlaşıldığının karşıya iletilmesini anlatır. (Kasatura 1991: 184) Bir kişinin
kişilik özellikleri, doğup büyüdüğü çevre, aldığı eğitim iletişim yeteneklerini de etkilemektedir.
Baltaş ve Baltaş’a göre de, daha iyi insan ilişkileri için bireyin “duygusal olgunluğa”
ulaşmasının gerekmektedir. Duygusal olgunluk bireyin kendi duygularını anlaması ve yaşam
düzeyini yükseltebilecek yönde düzenlemesi, başkalarının duyguları için empati göstermesi
biçiminde tanımlanmıştır. (Baltaş ve Baltaş, 1997: 158)
Karşımızdakinin bakış açısını ve duygusal durumunu anlamak iş süreçleri açısından önemlidir.
Empatik yaklaşım ve yüksek duygusal zeka iş ortamındaki etkileşimin kalitesini

yükseltmektedir. Empatinin duygusal zekanın merkezi bileşenlerinden biri olması yanında
eleştirel düşünmeyi ve zihinde canlandırmayı keskinleştiren bir beceri olduğu aşikardır.
Empati kurma çoğu zaman empati kurulan kişiye yardımcı olma sürecinin parçasıdır. Yardımcı
olma sürecinde karşımızdaki kişinin anlaşılması kadar ona güven verilmesi de önemlidir. İş
ilişkileri açısından bakıldığında empati kurmak sadece empati kurulan kişiye yardımcı olmayı
sağlamaz, kişinin ortama katkısını da arttırabilir.

Bu Bölümünde Ne Öğrendik Özeti
Değişim alabildiğine hızlanırken ve beklenmedik gelişmeler insandan sürekli daha üstün
bilişsel yeterlilikler talep ederken, duygusal zeka her zamankinden daha büyük değer
kazanmaktadır. Duygusal zeka işyerinde hem üretkenliği hem de kişi sağlığını iyileştirmek ve
geliştirmek için önemli olanaklar sunmaktadır. Bugün yaygın olarak kabul gördüğü gibi IQ bir
işe kabul edilmeyi, duygusal zeka ise o işte yükselme ölçüsünü belirlemektedir.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz

1- Kişinin duyguları, kendisinde ve başkalarında
algılayabilmesi, ayırt etmesi ve yönetmesi, iş başarısı için
gerekli olan toplumsal ve duygusal yetkinlikleri kazanması ve
hayata geçirebilmesi için bir temel oluşturur.
2- Uygun eğitimler ve koçluk programlarıyla duygusal
zekayı geliştirmek ve kalıcı artışlar sağlamak mümkün
değildir.
3- Duygusal zeka tek başına iş performansını öngöremez,
ancak performansı belirleyen yetkinliklerin alt yapısını
oluşturur.
4- Empati kurma çoğu zaman empati kurulan kişiye yardımcı
olma sürecinin parçasıdır.
5- Duygusal zeka becerileri, bilişsel (Intelligence quotientIQ) becerilerin karşıtı değil, daha çok kavramsal düzeyde ve
gerçek dünyada dinamik bir etkileşim halindedir.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1 d, 2 y, 3 d, 4 d, 5 y
1- “Duygusal Zeka” kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pierre Bourdieu
b) Daniel Goleman
c) Erving Goffman
d) Sigmund Freud
e) Karen Horney
2- Bir ses tonunu yakalayabilme, şarkı söyleme, bir sonat yaratma gibi özellikler hangi
zeka türüne işaret eder?
a) Kişilerarası ilişkisel zeka
b) Müzikle ilgili zeka
c) Bedensel/devinimsel zeka
d) Mantıksal/matematiksel zeka
e) Kişisel/içrel zeka

3- Aşağıdakilerden hangisi duygusal zeka becerisinden biri değildir?
a) Duyguları ifade etme ve anlama
b) Uyum sağlayabilme
c) Bağımsızlık
d) Mizacını kontrol etme
e) Liderlik yapabilme
4- Etkili iletişim bir diğer önemli etkeni …………....’dir. Bu kavram kişinin bir kararı ya
da hareketi kabul etmesini sağlamak için konuşmayı ve konuşmayı destekleyici
davranışları sistematik bir süreç içinde birlikte kullanmayı içermektedir.
a) İletişim
b) İkna
c) Zeka
d) Empati
e) Sempati
5- ………………………….., “duygusal zekayı kişinin kendi duygularını anlaması,
başkalarının duygularına empati beslemesi, ve duygularını yaşamı zenginleştirecek
biçimde düzenleyebilmesi yetisi” olarak tanımlıyor.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a) Pierre Bourdieu
b) Erving Goffman
c) Sigmund Freud
d) Karen Horney
e) Daniel Goleman

Cevaplar: 1b, 2b, 3e, 4b, 5e

8. İŞ TATMİNİ VE YÖNETİCİ İLEÇALIŞANIN MOTİVASYONU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. İŞ TATMİNİ ve YÖNETİCİ İLE ÇALIŞANIN MOTİVASYONU
8.1. İş Tatmini
8.2. Motivasyon
8.3. İş Tatmininin İlgili Olduğu Değişkenler
8.4. Motivasyona Etki Eden Etmenler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İş tatmini nedir?
2) İş tatminine etki eden örgütsel unsurlar nelerdir?
3) Çalışanın ve motivasyonunu etkileyen unsurlar nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İş Tatmini ve Yönetici ile İş tatminin ne olduğunu ve
Çalışanın Motivasyonu
nelerin bu tatmine etki
ettiğini öğrenir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İş tatminine neden olan
ayrıca iş yaşamında
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Giriş
İş tatmini kavramı, organizasyon içinde çalışan elemanların işlerinden duydukları
hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk olarak tanımlanabilir. İş tatmini, işin özellikleriyle çalışanların
isteklerinin birbiriyle örtüşmesi sonucu açığa çıkan duygudur. Dolayısıyla açıkça
gözlemlenemeyen ancak bireylere sorularak öğrenilebilecek soyut bir kavramdır. Motivasyon
ise kişiyi harekete geçiren unsur olarak tanımlanabilir. Bu dersde bu iş tatmini ve motivasyon
kavramları üzerinde durulacaktır.

8. İŞ TATMİNİ VE YÖNETİCİ İLE ÇALIŞANIN MOTİVASYONU
8.1.İş Tatmini
İş tatminin sağlanması amacıyla yapılan ilk çalışma 1920’ lerde Amerika’ da Eltan Mayo ve
Arkadaşlarının Chicago Western Elektrik İşletmesi’ nde yönettiği, sonuçlarının ancak 1930’
larda alınabildiği “Hawthorne” çalışmalarıdır. Mayo iş ve çalışmayı bir grup faaliyeti olarak
tanımlar. Ancak teknolojik gelişmeler sonucu iş bölümünü çoğalmış, iş grupları bölünmüş ve
grup içindeki insanlar arasındaki bağlar zayıflamıştır. Bu durum çalışanların gruba ait olma
veya grup beğenisini kazanma gibi duygularını köreltmiştir ve sonuç olarak işler çalışanın
gözünde anlamsız hale gelmiştir. Mayo çalışmanın sonucunda duygusal faktörlerin verimlilik
üzerinde mantıksal faktörlerden daha etkili olduğunu ifade etmiştir ve motivasyon teorisi ortaya
çıkmıştır.
Bireyin içinde yaşadığı sosyal ve kültürel ortam incelendiğinde çok sayıda duygu ve değer
yargılarının etkisinde olduğu anlaşılır. Bu açıdan ele alındığında tatmin sağlayan alanlar
sayılamayacak kadar çoktur.
İş tatmininin bir çok kişi tarafından tanımı yapılmıştır. Bullock'e göre iş tatmini işle bağlantılı
çok sayıda arzu edilen ve edilmeyen deneyimlerin bütünü ve dengelenmesinden sonuçlanan bir
tutum olarak göz önüne alınır (Şimşek,1995:91).
Vroom, iş tatmini kavramını çalışanların algılarına, duygularına ve davranışlarına ilişkin çok
değişik boyutlu iş tutumlarının bir ölçüsü olarak görmüştür (Şimşek,1995:92).
Eren ise iş tatminini, işten elde edilen maddi çıkarlar ile işçinin beraberce çalışmaktan zevk aldığı
iş arkadaşları ve eser meydana getirmenin sağladığı bir mutluluk olarak tanımlar (Wanous and
Lawyer, 1972:95-105).
Keith Davis ise, iş görenlerin işlerinden duydukları hoşnutluk yada hoşnutsuzluk şeklinde
tanımlamıştır (Davis:1988:96).
İş tatminini, kimileri

- Bireylerin kişisel becerilerini ve üretme yeteneklerini yaptıkları işler ile ortaya koyma
isteği
- İş tatmini ile psikolojik olgunluk arasında dolaylı bir ilişkinin var olduğuna dair inançları
ve dolayısıyla iş tatminsizliği sonucu hayal kırıklığı yaşamaları
- Bireyin zamanının genellikle minimum üçte birini harcadığı ve emek verdiği işine önem
vermesi
- Bireylerin çalışma isteklerinin sadece ekonomik zorunluluklara dayanmaması
- İş tatmini veya tatminsizliğinin toplum üzerindeki makro etkisi ve toplumdaki belirli
değer kayıplarına neden olması
gibi nedenlerle çok önemli olarak değerlendirirken; kimileri
- Bireylerin tek düze, kendilerini yormayan işi ve kolay kazandıkları parayı tercih etmeleri
- Bireyin psikolojik olgunluğa erişememesine işinin neden olarak sunulamayacağı
- Bazı bireylerin çalışmalarında kişisel isteklerinin değil de sosyal baskıların etkili olması
- Her bireye kişisel iş tatminini sağlayacak iş olanağının sağlanması teorik olarak mümkün
görünse bile pratik de hem bu durumun oldukça güç olması hem de böyle bir durum
gerçekleştirilebilse bile bu durumun kitle üretimini güçleştirmesi ve bununda ekonomik
refah seviyesini düşürmesi
gibi nedenlerle önemsiz olarak görmüştür.
Ancak iş tatmini ile verimlilik arasındaki paralellik reddedilemeyecek kadar aşikârdır ve yüksek
iş tatmini organizasyonun iyi yönetildiğinin bir göstergesi olmakla beraber dinamik bir kavram
olması nedeniyle yöneticinin bir kez yüksek iş tatminini sağladıktan sonra yapması gereken en
önemli şey buna süreklilik kazandırabilmektir. Psikolojik olarak iş tatmini ile işe geç kalma, işe
gelmeme veya işi aksatma arasında kuvvetli bir ilişki vardır. İşte tam olarak burada motivasyon
kavramının önemi ortaya çıkar çünkü eğer bir iş biryeleri motive etmiyorsa, çalışanlar ellerine
geçen en ufak bir sebeple bile işe gelmeyeceklerdir. Motivasyon, bireylerin belli bir ihtiyacı ya
da amacı karşılamak için içten gelen bir istek ve arzu ile davranmalarıdır. Yöneticiler

motivasyon aracını kullanarak bireylerin yaptıkları işe konsantre olmalarını ve işlerinde
maksimum performans sergilemelerini sağlamaya çalışırlar. Bireylerin değişik davranışlarının
değişik nedenleri olabilir ve yöneticiler bu nedenleri anlayarak bireylerin davranışlarını
organizasyonun amaçları doğrultusunda yönlendirmek için motivasyona önem verirler.
Bir örgütte koşulların bozulduğunu gösteren en önemli kanıt iş doyumunun düşük olmasıdır. İş
doyumsuzluğu, daha gizli biçimlerde, ani grevler, iş yavaşlatma, düşük verimlilik, disiplin
sorunları ve diğer örgütsel sorunların ardında yer alır (Kahn, 1973: 94).

Çalışanların işle ilgili tutumlarının önemi 1930'larda yapılan Hawthorne araştırmalarıyla
anlaşılmaya başlanmıştır. İşletmelerde iş tatminine artan ilgi çeşitli nedenlere dayanmaktadır.
Başlıcaları;

1)

Toplumsal Gelişme ve Bilinçlenme: Toplumların ekonomik gelişmeleriyle paralel olarak
belirli bir maddi geçim düzeyine ulaşan bireylerin ihtiyaçları da değişmiştir. Eğitim
düzeyinin yükselmesi beklentileri de değiştirmiştir.

2)

Toplumsal gelişmeye paralel olarak örgütsel gelişmede söz konusudur. İşletmelerde mevcut
iş şekil ve gerekleri de değişmeye başlamıştır. Başlangıçta performansı iyileştirme isteği ile
başlayan bu ilgi yakın zamanlarda sosyal sorumluluk şekline dönüşmüştür.

3)

ABD'de 1930'larda sendikacılığın canlılık kazanması, güçlü sendikalar kurulması ve 1937'de
Wagnerr işçi-işveren ilişkileri yasasının çıkarılması ile toplu pazarlığın hukuki bir varlık
kazanmasında o ülkede iş tatminine ilgiyi arttırmıştır.

4)İşletmelerde örgütsel değişim uygulama gereği ve yeniliğe direniş ve yeniliği kabul ettirme
gereği iş tatminini ayrıca ilgi konusu yapmıştır (Baysal, 1997:30).

8.2. İş tatminine neden olan değişkenler
İş tatmininin örgütteki birçok değişkenle ilgisi vardır. Bunlardan Bazıları (Davis,1982:96100):
İş Gücü Devri ve Devamsızlık: İş doyumu sürekli olarak iş gücü devriyle karşılıklı bağlantı
halindedir. İş doyumu düşük iş görenlerin işlerini bırakma olasılığını artırır. Aynı zamanda
devamsızlık oranları da yüksektir.
Yaş: Yaş ile iş doyumu arasında olumlu bağıntı olduğu saptanmıştır. Kişiler yaşlandıkça doyumları
artmaktadır. Genç işçilerin yükselme ve diğer işkollarına ilişkin aşırı beklentilerinin olması,
doyumsuz olma olasılıklarını yükseltir.
Meslek: Meslek düzeyi ile iş tatmini arasında tutarlı bir ilişki bulunduğu araştırmalarca ortaya
konulmuştur. Toplumsal açıdan yüksek statülü mesleklerde daha yüksek iş tatmini görülmüştür.
Profesyonel mesleklerde iş tatmininin yüksek, vasıfsız ve yarı vasıflı işçilerde ise iş tatmininin
düşük olduğu görülmüştür.
Kişisel Farklılıklar: Yapılan araştırmalarda iş tatmin düzeylerinde kişisel farklılıkların etkili
olduğu görülmüştür. Genelde yetenekleri sınırlı ve çevreye uyum sağlayamamış kişiler iş
tatminsizliği göstermiştir. Kendine güvenen öz benlik duygusunu gerçekleştiren işgörenler, bu
özelliklerini daha aşağı düzeyde gerçekleştirenlere göre daha çok doyum sağlamaktadır. İş tatmin
düzeyini etkileyen kişisel özellikleri şöyle sıralayabiliriz; Cinsiyet, yaş, aynı işte kalma süresi,
zeka, kişilik, eğitim ve sos yo kültürel çevre vb.
Toplum koşulları: Her ne kadar kötü toplum koşullarının iş tatminini azaltacağı, iyi
koşulların ise yükselteceği düşünülse de, gerçekte böyle değildir. İş görenler kendi iş koşullarını
toplum koşullarıyla karşılaştırırlar. Eğer iş koşulları vasat, toplum koşulları kötü ise bu
durumda iş doyumları artar. Çünkü kendilerini iyi addederler.
Çalışma Koşulları: Genel olarak iş görenler ısısı, nemi, havalandırması, aydınlatması,
sessizliği, rahat-lığı, tehlikesiz oluşu yönlerinden çalışmaya elverişli koşulları olan işi, işvereni
tercih ederler.

Ücret: İş görenler, çalışması karşılığında elde ettiği ücret ve benzeri ödemelerin oranında tatmin
olurlar. Lawler'e göre ücretin iş tatmini üzerine etkisi, algılanan ücretle, kişinin kendisine
ödenmesi gerektiğin-de inandığı ücret arasındaki farka bakarak belirlenecektir. Algılanan ücretin,
ödenmesi gereken ücrete eşit olması durumunda doyum sağlanır. Yapılan araştırmalarda ücretin
iş tatmini sağlamada önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Ücretin bu denli önemli olmasının
başlıca nedeni paranın bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamada başlıca araç olması ve ücretin
bir başarı ve tanıma simgesi olmasıdır. İş görenler adil, karışık olmayan ve beklentileriyle paralel
olarak gördükleri ücret sistemi ve terfi politikasını isterler. Bu durum doyumlarını arttırır (Lewler,
1972: 109).
Örgüt Büyüklüğü: Örgüt büyüklüğü'nün davranışsal değişkenler üzerinde etkisi vardır. Fakat bu
etki olumludan çok olumsuzdur. Örgütlerde fiziki olarak büyük hacim, iş gören doyumunu
azaltır. Devamsızlığı arttırarak, verimliliği düşürür. Büyük hacimler devamsızlık, iş gücü devri
ve düşük iş doyumu ile kesin olarak bağlantılıdır.
Yükselme Olanakları: Terfi, kişisel gelişme, daha çok sorumluluk ve yüksek sosyal statü
fırsatını sağlar. Terfi kararlarının dürüst ve hakça yapıldığı düşüncesine sahip bireyler
muhtemelen daha fazla tatmin olacaklardır.
Denetim Biçimi: Denetim biçiminin iş tatmininin olumlu yada olumsuz yönde etkilendiğini
göstermektedir. Sıkı bir denetim biçiminin kişilerin aşırı ölçüde kontrol edilmesinin bireysel
esnekliği azalttığı, bu tür yönetici iş gören ilişkisinin olumsuz tutum yarat-tığı yapılan
çalışmalarda görülmüştür. Ayrıca dene-timci ile olumlu ilişki varsa tatmin daha yüksek
olacaktır.
Yönetime Katılma: Yönetime katılan iş gören kendi kendini psikolojik yönden doyuracak,
kişisel mutsuzluk ve huzursuzluk duygularının giderek kaybolduğunu görecektir. Yönetime
katılma, asta kendi benliğinin doyumu için önemli olanaklar sağlayarak örgütle kaynaştırır ve
örgütsel amaçlara doğru uyarır. İş görenin önerdiği çözüm yolu yönetici ve iş arkadaşları
tarafından benimsendiği ölçüde iş gören do-yuma daha kolay ulaşır (Bingöl,1990:201).

8.3.Motivasyon
Bireyler iş ve yaşam dünyasının farklı koşulları altında sürekli engellere maruz
kalabilmektedirler. Bazıları bunları kendileri için itici bir güç haline getirirken, bazıları için ise
bunlar büyük bir sıkıntı kaynağı olabilmektedir. Bazı insanların iş ve yaşamda çok önemli
kaynaklara sahip olsalar da başarıyı yakalayamadıklarını ve istedikleri yerlere ulaşamadıklarını

da görebilmek mümkündür. Bireysel farklılıklarımız, durumları algılayış biçimlerimiz
motivasyon süreçlerini de nasıl ele aldığımızı farklı hale getirmektedir. Kimi bireyleri harekete
geçirmek için ortama daha çok dışsal ödüller eklemeniz gerekirken, bazı insanlar doğal ve
başarılı bir şekilde kendilerini hedefe yönlendirebilmektedirler.

Günlük yaşamda ve çalışma hayatında yapılması gereken işler konusunda motivasyonu
yükseltip harekete geçebilmeyi, ertelemek ve işlerin ağırlıkları altında sürekli ezilmek gibi
konular aslında motivasyon süreçlerinde yaşanan sıkıntıların bir göstergesidir. Genel tanımlar
çerçevesinde bakıldığında herhangi bir amaca yönelik davranışı başlatan süreç olan
motivasyon, aslında “harekete geçiren” olarak tanımlanmaktadır.

Motivasyon davranışı başlatan, yönlendiren ve sürdürendir. Bu doğrultuda motivasyonun gerek
iş gerekse gündelik yaşantımızda hedeflerimize ulaşma, daha iyi bir performans sergileme ve
başarıyı yakalama adına en önemli başlatıcı ve sürdürücü güç olduğunu söylemek mümkündür.
Bireylerin motivasyonunu sağlamadaki en önemli üç ana faktör;
Ø İnsan davranışını tetikleme
Ø Bu davranışı yönlendirme
Ø Bu davranışı sürdürme olarak ifade edilebilir.
Yönetici çalışanlarını motive etme noktasında herkesin aynı özendirme ve teşvik ile motive
olacağı yanılgısına kapılmamalı ve eski tip yöneticilerin yaptığı hatayı yaparak çalışanların
çoğunun işini sevmediği fikrine kapılarak çalışanlarını sadece korku yada maddi ödüllerle
motive edebileceğini inanmamalıdır. Modern yaklaşım ile günümüzde yöneticiden çalışanını
motive etme noktasında beklenen şey çalışanını tanıması, çalışanını işiyle ilgili sahip olduğu
kapasitesi

düzeyinde

bir

statüde

bulundurması

ve

en

önemlisi

de

çalışanını

cesaretlendirilmesidir. Bunun dışında daha genel olarak özendirici motivasyon araçlarından
bahsetmek gerekirse bunlar;
Ø Psiko-sosyal araçlar

Ø Sosyal katılım
Ø Gelişim ve başarı
Ø Çevreye uyum
Ø Psikolojik güven
Ø Yetki ve sorumluluk dengesi
Ø Eğitim ve yükselme
Ø Kararlara katılım
Ø İletişim şeklinde özetlenebilir.
8.4. Motivasyona Etki Eden Etmenler
Yöneticinin çalışanını motive etmesi kadar önemli olan bir diğer konuda çalışanın yöneticiyi
motive etmesidir. Bunun için çalışan kendisinin yöneticisi için önemli olduğunu bilerek ancak
vazgeçilmez olmadığını da kabul ederek isteklerini yöneticisine sunarken yöneticisinin bu istek
ile ciddi bir şekilde ilgileneceğine inanarak sunmalı, yöneticisine güvenmeli ve onun
mükemmel olmasını beklememelidir. Kendi hatalarını yöneticisinin nazikçe kabul etmesini
beklediği gibi yöneticisinin de olabilecek hatalarını nazikçe kabul etmelidir. Yöneticisine karşı
dürüst olmalı ve yöneticisine “hayır” demeden önce bunun hem kendi hem de yöneticisi için
faydalı olup olmadığını değerlendirmelidir. Çalışan yöneticisine karşı yerinde davranmalıdır ve
gereksiz davranışlardan kaçınmalıdır. Kendi zamanına da yöneticisinin zamanına da kıymet
vermelidir. Yöneticisine karşı da müşterilere karşı olması gerektiği gibi az konuşup çok
dinlemelidir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş tatmini, bireyin işine karşı geliştirdiği tutumlardır. Çalışan kişinin yaptığı işin ve yapılan iş
sonucu elde ettiklerinin, maddi manevi ihtiyaçları ve kişisel değer yargılarıyla örtüştüğünü veya
örtüşmesine olanak sağladığını fark etmesi sonucu yaşadığı bir duygudur. Çalışanın işine karşı
geliştirdiği tutumlardır. Çalışanın iş için harcadığını düşündüğü emek karşılığında almayı
beklediği ücret, takdir gibi yeterlilik düzeyidir. Başarının nitelik ve nicelik yönünden hissediliş
şeklidir. Bireyin çalışma ortamına karşı reaksiyonudur. Bir işin özelliklerinin değerlendirilmesi
sonucu onun hakkında oluşan pozitif duygudur. Bir çalışanın işini ve iş yaşamını
değerlendirmesiyle duyduğu haz ve olumlu duygu durumudur.
Bir organizasyonun başarılı olabilmesi için o organizasyonda çalışan kişilerin iş tatminlerinin
sürekli yüksek tutulması gerekmektedir. Yani organizasyonlar için, çalışanlarının yaptıkları
işten ve çalıştıkları organizasyondan memnun olmalarını sağlamak, mal veya hizmet üretmek
kadar önemlidir.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

1- Vroom, iş tatmini kavramını çalışanların algılarına,
duygularına ve davranışlarına ilişkin çok değişik boyutlu iş
tutumlarının bir ölçüsü olarak görmüştür.
2- Yöneticiler motivasyon aracını kullanarak bireylerin
yaptıkları işe konsantre olmalarını ve işlerinde maksimum
performans sergilemelerini sağlamaya çalışırlar.
3- Toplumsal açıdan yüksek statülü meslekler-de daha yüksek iş

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

tatmini görülmüştür.

4- Örgüt büyüklüğü'nün davranışsal değişkenler üzerinde
etkisi vardır. Fakat bu etki olumludan çok olumsuzdur.
Örgütlerde fiziki olarak büyük hacim, iş gören doyumunu
azaltır.
5- Yaş ile iş doyumu arasında olumsuz bağıntı olduğu
saptanmıştır. Kişiler yaşlandıkça doyumları azalmaktadır.

Cevaplar: 1 d , 2 d , 3 d , 4 d , 5 y
1-İş tatminin sağlanması amacıyla yapılan ilk çalışma 1920’ lerde Amerika’ da Eltan Mayo ve
Arkadaşlarının Chicago Western Elektrik İşletmesi’ nde yönettiği, sonuçlarının ancak 1930’ larda
alınabildiği “…………………” çalışmalarıdır.

a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
Hawthorne
İş tatmini
Motivasyon
Güdülenme
Duygusal zeka

2- ……………………………. ile iş tatmini arasında tutarlı bir ilişki bulunduğu araştırmalarca ortaya
konulmuştur. Toplumsal açıdan yüksek statülü mesleklerde daha yüksek iş tatmini görülmüştür.
Profesyonel mesleklerde iş tatmininin yüksek, vasıfsız ve yarı vasıflı işçilerde ise iş tatmininin düşük
olduğu görülmüştür.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Yaş
Meslek düzeyi
Eğitim
Örgüt büyüklüğü
Ücret
Aşağıdakilerden hangisi iş tatminine yönelik tanımlardan biri değildir?

3-

a) Bireylerin kişisel becerilerini ve üretme yeteneklerini yaptıkları işler ile ortaya koyma
isteği
b) İş tatmini ile psikolojik olgunluk arasında dolaylı bir ilişkinin var olduğuna dair
inançları ve dolayısıyla iş tatminsizliği sonucu hayal kırıklığı yaşamaları
c) Bireyin zamanının genellikle minimum üçte birini harcadığı ve emek verdiği işine
önem vermesi
d) Bireylerin çalışma isteklerinin sadece ekonomik zorunluluklara dayanmaması
e) Kişinin belirlediği bir süre sonunda şinden ayrılması

4- İş tatmini ile bağlantılı en önemli kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Verimlilik
Düzenlilik
Zeka
Saygı
Empati

5-Aşağıdakilerden hangisi çalışanı özendirici motivasyon araçlarından değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Kararlara katılım
Eğitim ve yükseltilme
İletişim
Yetki ve sorumluluk dengesi
Sempati

Cevaplar: 1a, 2b, 3e, 4a, 5e
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Liderliği nasıl tanımlarsınız?
2) Liderlik özellikleri yaklaşımında liderin özellikleri nelerdir?
3)Liderde bulunması gereken nitelikler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Liderlik Kuramları

Liderlik kuramlarını
öğrenmiş olur

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tarihsel süreç içerisinde var
olan liderlik yaklaşımlarını
irdeler

Anahtar Kavramlar
Liderlik, Otorite, Demokrasi

Giriş
Liderlik ve liderler, uzun yıllardır felsefe, tarih, psikoloji ve siyasetin incelediği konulardan
birisi olmuştur. Lider kimi zaman kapasitesi ve yeteneği üzerine tüm dünyanın dikkatini çeken
bir fenomen olabilmektedir. Ancak çoğu zaman liderlik, diğer insanlarla ilişkiler sonucu ortaya
çıkan bir olgudur ve nispeten kesin ilişki türlerini içinde barındırmaktadır. Geleneksel olarak
tanımlanan liderlik anlayışı; belirli bir grup insanı, belirli amaçlar etrafında toplayabilmek ve
bu amaçları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirme yönünde gerekli nitelik, yetenek
ve tecrübeye sahip olmakla ilgili özelliklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Tarihsel süreç
içerisinde pek çok liderlik yaklaşımı oluşturulmuştur, bunlardan dördüne bu ders kapsamında
bakılacaktır.

9. LİDERLİK KURAMLARI
Günümüzde liderlik, insanları etkileme ve yapıyı harekete geçirme süreçleri ile sınırlı değildir.
İnsanlığın günümüzde bilgi, beceri, yetenek düzeyleri yönetimi anlama ve algılama tarzı,
başarıyı bir gereksinim olarak görme eğilimi, lideri artık “düşünce oluşturan kişi”, izleyeni de
“işi yapan kişi” olmaktan çıkarmıştır.
Rekabetin yoğunlaştığı hatta yok edici hâle dönüştüğü, çalışanların moral ve tatmin
duygularının örgütsel verimlilik ve etkililiğe yansıdığı, insanlığın sahip olduğu bilgi, beceri ve
yetenekten yararlanmanın en değerli kaynak olduğu günümüzde toplumlarda, liderin varlığı ve
fonksiyonu geçmişin basit lider-izleyen ilişkisinden çok daha kompleks hale gelmiştir
Geleneksel lider türleri zaman içerisinde hızlı gelişim ve dönüşüm sürecine ayak
uyduramamaktadır. Vizyon yaratan, yarattığı bu vizyonu paylaşan, çözüm odaklı çalışan,
iletişim yetenekleri güçlü, güvenilir, sevilen ve saygı duyulan çağdaş liderler, toplumsal
yaşamın ‘sosyal mimarları’ olarak adlandırılabilmektedir. 2000’li yıllarda artık tüm işletmeler,
yöneticilerinin, aynı zamanda liderlik özelliklerini taşımalarını beklemektedir.
Yaşanan kriz ve benzeri zor dönemlerde, işletmeyi bu durumdan çekip çıkaracak, yaktığı bir
kıvılcımla çalışanları coşku ve heyecanla arkasından sürükleyecek liderler, aslında tüm
zamanlarda olduğu gibi, bugün de gündemdir ve yarın da gündemde kalacaktır. Değişim,
çalışma hayatına getirdiği olumlu etkilerin yanı sıra yaşanan sorunların da değişmesine neden
oluyor. İş hayatında ve sosyal yaşamda karşılaşılan sorunları anlamak, yönetmek ve çözmek:
yönetim, strateji ve liderlik tarzlarında da değişiklikleri gerektiriyor.
Farklı bilim alanlarda pek çok teorisyen ve uygulayıcı liderliği çözümlemek için yoğun çabalar
sarfetmiştir. 1900’lü yıllarla birlikte ağırlık kazanmaya başlayan liderlik çalışmaları ile yaklaşık
350’den fazla liderlik tanımı ortaya çıkmıştır.
 Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir;


L.L. Bernard’a göre liderlik, grup üyelerinin gereksinimlerini ve isteklerini fark ederek,
enerjilerini bu gereksinimleri ve istekleri karşılamaya yöneltmektir.

 C.M. Burdel’e göre liderlik, insanları ikna ederek, onlara isteklerini yaptırabilme
sanatıdır.



N.Comeland’a göre ise liderlik, insanları zihinsel, fiziksel, duygusal olarak
etkileyebilme sanatıdır.

Yaş, yetenek ve benzeri özellikler yönünden birbirine benzer kişilerin bir araya gelerek bir
grup oluşturdukları, hiyerarşi ve statü farklılaşması olmayan, grup yapısının daha tam
olarak ortaya çıkmamış olduğu gruplarda, statü belirleyici normların daha gelişmemiş
olması yüzünden, üyeler arasında bazı gerilimler doğar.

Çünkü bütün bireyler aşağı yukarı eşit statüde olduğundan bunlardan birinin sözünü diğerlerine
kabul ettirme çabası, diğerlerinin itirazına, rahatsız olmasına yol açabilir. İşte bu gerilim
durumlarında, üyeleri rahatlatacak ve zihinlerini yeniden işe yönelik düşünmeye hazırlayacak
bir kişiye ihtiyaç duyulur. Yetenekli bir kişi doğal olarak bu görevi yüklenir ve sosyal-duygusal
lider durumuna gelir.

9.1. Liderlik Yaklaşımları
Tarihsel süreç içerisinde liderliğe yönelik pek çok yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlar;
 Lider Özellikleri Yaklaşımları,
 Davranışsal Yaklaşımlar,
 Durumsal Yaklaşımlar ve
 Çağdaş Yaklaşımlar
olarak dört ana başlık altında toplanabilir.

9.2.Liderlik Özellikleri Yaklaşımı
 1930 ve 1940’lı yıllarda liderlikte etkinlik sağlanabilmesi için, fiziksel görünüm, ileriyi
görebilme, üstün enerji, karşı konulamaz etkileme gücü gibi özellikler üzerinde
durulmuştur. Daha sonraki dönemlerde motivasyon ve belirli yetenekler önem
kazanmıştır: Özgüven, inisiyatif kullanabilme, akılcılık, kararlılık, mücadele adamı
olmak, riske girebilmek bu yeteneklerden bazılarıdır. Bu yaklaşımda, lidere onu
takipçilerinden ayıran üstün özellikler ve nitelikler yüklenmiştir.

 Özellik kuramları araştırmaları şu iki soruya değinir: Liderleri diğer insanlardan ayıran
kişisel özellikler nelerdir? Bu farkların boyutları nedir? Liderlik özellikleri
yaklaşımlarında yapılan deneysel çalışmalarda liderin, kişilik özellikleri ile onların lider
olarak algılanmaları arasında tutarlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak,
özellikler yaklaşımı 1980’li yıllara kadar çeşitli eleştiriler de almıştır. Eleştirilerin
temelinde herkes için belirlenen özelliklerin liderlik gibi karmaşık bir süreci açıklamak
için yeterli olmaması, bunların dışında diğer değişkenlerinde göz önünde tutulması
gerektiği yer almaktadır.
 Liderliği açıklamada özellik yaklaşımının önemli bir yeri olmasına rağmen yalnız
başına belirleyici değildir. Liderler içinde bulunduğu gruptan değişik üye ve görevin
yapısından soyutlanamaz. Bu nedenle bu ilişkileri açıklayan davranışsal liderlik
kuramları geliştirilmiştir.

9.3.Davranışsal Yaklaşımlar
 Bu yaklaşımda liderin izleyici ya da astları ile ve amaca yönelik faaliyetler ile ilişkileri
ele alınır. Bu yaklaşımın ana düşüncesi, lideri etkili ve başarılı yapan unsurun liderlik
davranışı olduğudur. Davranışsal yaklaşım çerçevesinde, liderin izleyicileri ile
etkileşim biçimi, yetki devri yaklaşımı, amaçların ve kararların ne şekilde ortaya
konduğu incelenir. Liderlik tarzı, yöneticinin astlarını motive etmek için yetki ve gücü
kullanış biçimi, karar alma sürecindeki tutumu ve örgüt içindeki tercihlerinin bir
karışımıdır.
Liderliği davranışsal açıdan açıklayan unsurlardan belki de en önemlisi karar alma sürecidir.
Karar alma sürecinde liderleri otoriter ve demokratik olmak üzere iki kısma ayırmak
mümkündür. Adorno’nun Otoriteryen Kişilik Üstüne yaptığı incelemelerden aktaran Baymur’a
göre, Otoriter lider daha ziyade geleneksel toplumlarda görülür.
Liderin davranışları üzerine odaklanan çalışmaların başında Douglas McGregor’un X ve Y
Teorisi gelir. Teoriye göre, yöneticilerin davranışlarını belirleyen en önemli faktörlerden birisi,
onların insan davranışları hakkındaki varsayımlarıdır. X teorisinde; liderler otoriterdir, astlarına
onlardan ne bekledikleri söyler, yol gösterirler ve patronun kim olduğunun bilinmesini isterler.
Y teorisinde ise, liderler katılımcı-demokratik tarzdadırlar, astlarına danışır, fikir alışverişinde
bulunur ve kararlara katılmaları konusunda onları cesaretlendirirler.

Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları, Davranışsal Modelin diğer bir önemli adımıdır.
Araştırmalar sonucunda yaklaşık 1800 lider davranış biçimi belirlenmiş ve istatistiki analizler
sonucunda liderlik davranışını belirleyen iki tane değişken tanımlanmıştır. Bunlar; - Kişiyi
dikkate alma faktörü: Lider, izleyicilerinin ihtiyaç ve arzularına yakın ilgi gösterir. -İşe ağırlık
verme-inisiyatif: Bu faktör, liderin davranışlarında işe ve işin tanımlanmasına verdiği ağırlığı
ifade eder. Araştırmaya göre, liderin kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça, personel devir hızı
ve devamsızlığı azalmaktadır. Liderin insiyatifi esas alan davranışları arttıkça da, grup
üyelerinin performansı artmaktadır.

9.4.Durumsal Yaklaşımlar
Bu yaklaşım kapsamında değerlendirilecek çalışmalar, etkili liderliğin,
a)izleyenlerin,
b)liderlik özelliklerinin,
c)liderlik biçeminin,
d)liderin içinde bulunduğu durumun bir fonksiyonu olduğu görüşünü içermektedir.
Bu yaklaşımda, liderlik duruma bağlı taleplerin ürünüdür. Kimin bir lider olarak ortaya
çıkacağını kişinin kalıtımından çok duruma bağlı etkenler belirler. Büyük bir liderin ortaya
çıkışı zaman, yer ve koşulun sonucudur. Görev ya da ilişki yönelimli bir liderin etkililiği
duruma bağlıdır.
Durumsallık Yaklaşımları’nın ilki Fiedler’in Durumsallık Modeli’dir. Model, örgütteki liderüye ilişkileri, görev yapısının durumu ve liderin hiyerarşik mevkiinden aldığı yetki ilişkilerinin,
etkin liderlik tarzındaki belirleyici rolünü incelemektedir. Sıralanan faktörler, liderin işe ve iş
görene yönelik davranışlarını etkilemekte ve lider kimi zaman “işe dönük”, kimi zaman da “iş
görene dönük” bir yaklaşım sergilemektedir. Savunulan düşünce, “doğru durumda kullanıldığı
zaman tüm liderlik tarzları etkilidir”.
Hersey & Blanchard’ın Durumsallık Yaklaşımı’na göre liderin otoriter ve destekleyici
davranışlarının seviyesi, izleyicilerinin hazır olmalarına dayanmaktadır. Lider, otoriter ve
destekleyici davranışlarının en iyi bileşimine karar vermek için izleyenlerin durumunu,
olgunluğunu sürekli takip etmelidir. Astlar düşük görev olgunluğuna sahiplerse, yani az
yetenekli, eğitim düzeyleri düşük ve kendilerine güvenleri zayıfsa, liderlerinden görmek

istedikleri davranışlar; daha olgun olan astların görmek istedikleri davranışlardan farklı
olacaktır. Dolayısıyla, liderlik tarzı uygun olduğunda, izleyenlerin gelişimi sağlanır.

9.5.Çağdaş Yaklaşımlar
Çağdaş yaklaşımlar; Transformasyonel (Dönüşümcü) Liderlik, Kuramda liderlerin izleyenler
üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Burns bu çalışmasında liderliği; insanların ekonomik, politik
veya buna benzer güç ve değerler kullanarak bağımsız veya karşılıklı oluşturdukları amaçlara
ulaşmak için izleyicilerini harekete geçirme olarak tarif etmektedir.
Dönüşümcü liderler üç tip farklı yönetim tarzı sergilerler: Koşullu Ödüllendirme, Aktif olarak
İstisnalarla Yönetim ve Pasif olarak İstisnalarla Yönetim.
Koşullu ödüllendirmede (contingent reward), liderler yetkilerini üstün performans gösteren
çalışanları ödüllendirmek için kullanırlar. Burada ödüller parasal ya da statü verme
biçimindedir. Çalışanlar kendilerinden beklenenler hakkında bilgi sahibidirler.
Aktif olarak istisnalarla yönetimde (management by exception-active), liderler çalışanların
geçmişten gelen faaliyetlerini daha etkin ve verimli kılmak üzere iş yaptırmak yolunu
seçmişlerdir. İşin başında belli bir standart belirlenir ve bir problem oluşana kadar herhangi bir
müdahalede bulunmazlar. Burada hatalara odaklanılması ve yaptırım uygulanması çalışanlar
üzerinde gerilim yaratabilir.
Pasif olarak istisnalarla yönetimde (management by exception-passive) ise, liderler hiçbir
şekilde çalışanlar ile ilgilenmezler, ancak hedeflenen standartlara ulaşılamadığında müdahale
ederler. Bu ancak kendi kendisini yönetme konusunda gelişmiş çalışanlar üzerinde etkin bir
yönetim tarzıdır.

9.6.Liderlerde Bulunması Gereken Nitelikler

 Günümüzde liderler, klasik liderlere göre farklı nitelik ve özelliklere sahiptir. Çünkü
çağımız, örgütsel ve yönetsel bakımdan karmaşık ve bütünleşik bir yapı arz etmektedir.
 Sadece ülkemize değil, dünyanın pek çok yerinde liderlik sorunu olduğundan, eskisi
gibi büyüleyici, etkili, vizyonu olan karizmatik liderler yetişmeğinden, hatta gerçek bir
lider boşluğundan söz edilmekte, yakınılmaktadır.

 Takipçilerini peşinden sürükleyecek vizyonlar oluşturan, takipçileriyle iletişimi güçlü,
ilham veren, takipçilerini yetkilendiren ve yönettiği kuruma vizyonlarını ve ahlaki
amaçlarını aşılayarak takipçilerinin kuruma bağlılığını arttıran, kendini değil işi ve
takımı ön plana çıkaran, değişimi ve gelişimi hedefleyen, değişimi yaratan, yaptıklarıyla
tarihte iz bırakan liderler (Akiş, 2004: 60) günümüzün başarılı liderleridir.
Dürüstlük…
Liderliğin olmazsa olmaz koşulu dürüstlüktür. Dürüstlük ilkesi, kişinin hakkaniyet, kişisel
bütünlük ve tutarlık ilkelerini yaşamında sahiplenmesidir. Dürüstlük kişiler arası güvenin
temelini oluşturmaktadır.
Bu bağlamda Konfüçyüs şöyle demiştir: “Hükümet etmek doğruluk etmektir. Eğer doğru
yönetirsen doğru olmayana kim cesaret edebilir?”
Liderlikte başarısızlığın gözle görülür nedenlerinin başında dürüstlükten uzaklaşmak gelir.
Konumu gereği elde edilen bilgileri kendi çıkarına kullanma, etik dışı davranışlar, olayları
farklı gösterme, belirli kişi ya da grupları kayırma, kollama dürüstlükten uzaklaşıldığının
göstergeleridir.
Güvenilir olmak…
Bir liderin güvenilir olması, takipçilerinin liderlerine güven duymasına bağlıdır. Güven
karşılıklı ilişkilerle oluşan bir olgudur ve taahütlerde bulunmayı ve bunları yerine getirmeyi
gerektirir. Bu gerçekleşmezse güven diye bir şey de olmaz. Takipçileri ile lider arasında güçlü
bir bağ oluşması için, takipçilerinin lidere hem profesyonel anlamda, hem de kişisel anlamda
güven ve saygı duyması gerekir.
Liderin takipçilerinin gelişimine ve kişiliklerine önem vermesi, liderlerin güvenilirliğini arttıran
en önemli etkenlerden birisidir. Lider, takipçilerinin güvenini ve saygısını kazanmak için onlara
duyduğu güveni göstermelidir. Liderin kendine duyduğu güven ve kararlılık, liderin
takipçilerine olan güven ve kararlılığını arttırır. Kişilerarasındaki güven birlikte hareketin
başarısı için en önemli faktörlerden birisidir. Ekip olmanın temelinde, diğerlerinin ellerinden
gelenin en iyisine yaptıklarına duyulan inanç vardır. Bu da güven ve saygıyı beraberinde getirir.
Vizyon Sahibi Olmak…
Lider, başında bulunduğu ülkenin, toplumun, kurumun nerelere gitmesi gerektiğini ve hedeflere
nasıl ulaşılabileceği konusunda kesin görüşe sahip olmalıdır. Liderler bütünsel resmi görür ve

bu geniş perspektifi başkalarıyla birlikte dile getirirler. Böylelikle, insanların çalışmalarını
uyumlu ve çevik bir işletme içinde seferber ve koordine eden ortak bir amaç yaratırlar.
Liderin sorumluluğu, ekibin veya kurumun sahip olması gereken veya sahip olabileceği, tüm
çalışanların başarmak için kendilerini adayacakları ortak bir ideal(vizyon), çok açık ve net bir
misyon ve çalışanların çabalarına kılavuzluk eden bir dizi hedef yaratmaktır. Bunu
gerçekleştirmek için de, kurumda gerçekleştirilebilecek bir vizyon veya düş sahibi olmalı, bu
vizyona, kendisini adayarak ve büyük bir heyecanla anlatmalı ve yaymalıdır.
Yönlendirme Yeteneği
Lider, insanların toplumun belli amaçlara ulaşmak için, artı değer, sinerji üreterek çalışmalarını
sağlayabilmektedir. Hemen her liderin taşıdığı bir özellik varsa o da motivasyondur. Liderler
kendilerinin ve başka herkesin beklentilerinin ötesinde başarılı olma güdüsüyle hareket ederler.
Burada kilit sözcük başarmaktır. Liderlik potansiyeline sahip kişileri motive eden şey derinlere
sinmiş olan bir arzu, sırf başarı uğruna başarma arzusudur.
Öncelikler Listesini Oluşturmak
Liderin öncelikler listesi olmalı, öncelikli amaçların gerçekleşmesine odaklanmalıdır. Lider,
farklı, çelişkili açıklamalar yapıyor, farklı tercihler arasında bir ileri bir geri gidip geliyorsa,
tutarlı davranamıyorsa, inandırıcılığını yitirir. İnandırıcılığını yitiren bir lider, yönlendiremez.
Lideri izleyenler de ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini belirleyemezler.

Eşgüdüm Sağlama
Liderin yetkin bir ekibi, beyin takımı olmalı, lider tüm yetkileri, görevleri üstlenmemeli,
çalışmalarda, faaliyetlerde eşgüdümü sağlamalıdır. Lider, başarının tek kişinin çabası ile değil,
işbirliği içinde çalışan kararlı insanların toplu çabası ile sağlanabileceği gerçeğini göz önünde
tutmalıdır. Lider, ekibi ilgilendiren kararlarda ne zaman güçlü bir lider olması gereği ile ne
zaman karar verme yetkisini ekibe devretmesi gerektiği arasında ikileme düşmemeli, denge
kurmalıdır. Lider, “biz”i kullanan kişidir. Liderler başarıya tek başlarına ulaşmazlar. Bir liderin
yapabileceği en önemli şey, çalışanları birbirleriyle iş birliği içinde çalışacak şekilde
düzenlemektir.

İletişim Ustalığı

Lider, yalnız fikirleri ile insanlara ulaşmakla yetinmemeli, onları bu fikirleri destekleme,
peşinden sürükleme konusunda ikna etmeli, motive etmelidir.
İş birliği içinde akılcı çalışmalar, çalışanları birbirine yaklaştırır ve yeni ufuklara yönlendirir.
Çalışanların hem işlerini hem de birbirlerini sevmeleri, yapabileceklerinden daha fazlasını
gerçekleştirmek için gerekli olan ilhamdır. Çalışanların teknik ekiple ve grupla çalışma
uzmanlıklarını ve becerilerini artırma yönünde motivasyonlarını oluşturmak için liderin tüm
iletişim kanallarını kullanması gerekir.

Hazırlıklı Olma
Lider önemli konularda gerekli hazırlığı yaparak, toplumun karşısına çıkmalı, görüşmelere,
oturumlara katılmalıdır. Hazırlık yapmadan toplumun karşısına çıkması, oturumlara katılması,
liderin bilgisi konusunda ciddi kuşkular doğurur, lidere güvensizliğe neden olur. Bilgi açısından
hazırlık yapmamak, yüzeysel kalmak başarısızlığı getirir.

Lider yaptığı iş konusunda geniş bir bilgiye ve değerlendirme becerisine sahip olmalıdır.
Kendisini işi konusunda sürekli geliştirmeli, değişen koşulları kurum içinde ve dışında hedefleri
etkileyebilecek gelişmeleri yakından takip etmelidir. Ayrıca, bilgi, birikim, kültür, kalite ve
çevre bilinci gibi öğrenilebilir özellikleri de donanımına katmalıdır.

Cesaret Sahibi Olmak
Cesaret, bütün diğer nitelikleri garanti eden niteliktir. Cesaret insanlara bir yön gösterir ve
onları verilen kararların uygulanması doğrultusunda harekete geçirir. Liderler yalnız amaçları
ortaya koymamalı, insanların davranışları konusunda bir simge oluşturmalıdır. Ancak cesaret
serüvenci

değil

akılcı

olmalı,

düşüncesizce

yapılan

atılımlar

cesaret

olarak

nitelendirilmemelidir. Lider sabırlı olmalı, zamanlama iyi yapılmalıdır. Liderler, verdikleri
kararlar tepki alsa da inandıklarının arkasında cesaretle durmalıdırlar.

Risk Almak
Lider öğüt vermekten, konuşmaktan çok, izleyeceği politikalar, hangi yolu seçeceği konusunda
karar vermeli, kararlarının sorumluluğunu da, laf olarak değil sonuçlarıyla üstlenmelidir. Lider

risk almaya niyetli olmadığı sürece, başarısızlıklarla karşılaşmaya mahkumdur. Hatalar ve
yanlış adımlar, liderin vizyonunu gerçekleştirmek ve başarıya ulaşmak için atması gereken
adımlardır.

Tutkulu ve Duyarlı Olmak
Bir davaya kendini adamak ve inandığı dava için savaşım vermek, liderliğin koşullarındandır.
İyi liderler görevlerini şevk ile tutku ile özveri ile yerine getirirler. Liderliğin temel
bileşenlerinden birisidir tutku. Başarılı insanlar enerjilerini yaptıkları şeye karşı duydukları
sevgiden alırlar, çünkü bu onları gerçek kimliklerine daha da yaklaştırır. Alaycılığın ve
küçümsemenin üstesinden gelirler, güttükleri davaya ateşli bir bağlılık geliştirirler ve sonuçta
disiplin içinde düşlerine ve arzularına ulaşırlar.

Olgunluk
Lider olmanın sağladığı gücün, erkin cazibesine kapılan, düşünce ve hareketlerini
değerlendirirken dürüst davranamayan, ilkelere bağlı olmayan, başkalarına hoş gözükmek ya
da çıkar sağlamak için ilkelerinden ödün veren fırsatçılar iyi lider olamazlar. Lider, üsttün
karakter ve kişiliği ile örnek olan ciddi, olgun ve dürüst kişidir. Her lider etkileyici bir kişiliğe
sahiptir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarih, gözden geçirildiğinde çoğu, askeri, siyasal, dini ve sosyal liderlerin başarı öyküleriyle
doludur. Başarılı, yetenekli ve akıllı liderlerin kahramanlıkları çoğu hikaye ve mitlerin de
temelini oluşturur. Liderliğin doğasında yatan bu olağanüstülük belki de herkesin yaşamına
dokunmasının yanı sıra son derece gizemli bir süreç olmasında yatmaktadır. Liderlik insanlık
tarihinin başlangıcından beri var olmuştur. Ancak liderin ortaya çıkışı çeşitli dönemlerde farklı
nedenlere bağlı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Günümüzde liderlik geçmişteki “kahraman” ya da “yön veren, temel kararları alan ve
başkalarını harekete geçiren” kişilerden tasarımcı, model üreten kişilere dönüştürmüştür.
Günümüzde artık tekil bir liderlik kavramından öte toplam kalite yönetimi ile birlikte katılımcı
ve paylaşılan bir liderlikten söz edilmektedir.
Liderden yoksun bir organizasyon insan ve makine topluluğudur. Liderlik belli amaçları şevk
ve heyecan ile gerçekleştirebilmek için başkalarını ikna edebilme yeteneğidir. Bir grupta
bağlılık sağlayan ve onu belli amaçları gerçekleştirmek için motive eden unsur insan
faktörüdür. Lider durumunda bulunan kimse kişileri motive etmedikçe ve onları amaçlar
doğrultusunda yönlendirmedikçe planlama, organize etme ve karar verme gibi işlevler yarar
sağlamaz.
Liderlerin, birlikte çalıştıkları takım arkadaşlarının dikkatlerini çekebilmelerinin tek yolu
öncelikle onların saygılarını ve güvenlerini kazanmalarından geçer. Bu, etkili liderliği doğurur.
Böylece, çalışanlar söylenen sözlerden ziyade “var olan ve kullanılan değerlere” daha çok önem
verirler.
Liderler, yenileştirme ve iş birliğine dayalı çalışmaları organize etme kapasitesi olan,
sorumluluk alma ve başladığı işi bitirme iradesine sahip, hedefleri gerçekleştirmede yürekten
istekli, gerektiğinde risk alabilen ve problem çözme konusunda orijinal görüşlere sahip
kendisine ve takipçilerine güveni olan davranışlarının ve kararlarının sonuçlarını kabul etmeye
hazır, iletişim yeteneği güçlü, diğerlerinin davranışlarını ve ruhlarını etkileme gücü olan ve
gerçekleştirilmesi gereken hedefteki ideal doğrultusunda sosyal sistemleri yapılandırma
kapasitesi bulunan sosyal mimarlardır.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz
1- Liderlik, grup üyelerinin gereksinimlerini ve isteklerini
fark ederek, enerjilerini bu gereksinimleri ve istekleri
karşılamaya yöneltmektir.
2- Liderlik, insanları zihinsel, fiziksel, duygusal olarak
etkileyebilme sanatıdır.
3- Durumsallık Yaklaşımları’nın ilki Fiedler’in Durumsallık
Modeli’dir.
4- Dönüşümcü liderler üç tip farklı yönetim tarzı sergilerler:
Koşullu Ödüllendirme, Aktif olarak İstisnalarla Yönetim ve
Pasif olarak İstisnalarla Yönetim.
5- Pasif olarak istisnalarla yönetimde, liderler çalışanların
geçmişten gelen faaliyetlerini daha etkin ve verimli kılmak
üzere iş yaptırmak yolunu seçmişlerdir

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1d , 2 d , 3 d , 4 d , 5 y
1- Vizyon yaratan, yarattığı bu vizyonu paylaşan, çözüm odaklı çalışan, iletişim
yetenekleri güçlü, güvenilir, sevilen ve saygı duyulan çağdaş liderler, toplumsal
yaşamın ‘………………………………..’ olarak adlandırılabilmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a) Yöneticileri
b) Sosyal mimarları
c) İletişim uzmanları
d) Algı yöneticileri
e) İmaj danışmanları
2- Durumsallık Yaklaşımları’nın ilki ………………………………..’dir. Model,
örgütteki lider-üye ilişkileri, görev yapısının durumu ve liderin hiyerarşik mevkiinden
aldığı yetki ilişkilerinin, etkin liderlik tarzındaki belirleyici rolünü incelemektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a) Fiedler’in Durumsallık Modeli
b) Hersey & Blanchard’ın Durumsallık Modeli
c) Adorno’nun Oteriteryenlik Modeli
d) Festinger’in Durumsallık Modeli
e) Heider’in Durumsallık Modeli

3- Liderler yetkilerini üstün performans gösteren çalışanları ödüllendirmek için
kullanırlar. Burada ödüller parasal ya da statü verme biçimindedir. Çalışanlar
kendilerinden beklenenler hakkında bilgi sahibidirler.
Bu tarz bir ödüllendirme aşağıdaki seçeneklerden hangisine uygndur?
a) Koşulsuz ödüllendirme
b) Koşullu ödüllendirme
c) Aktif ödüllendirme
d) Pasif ödüllendirme
e) Şartsız ödüllendirme
4- Liderleri diğer insanlardan ayıran kişisel özellikler nelerdir? Bu farkların boyutları
nedir?
Yukarıdaki iki soruya yanıt arayan liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Durumsallık Yaklaşımı
b) Davranışsal Yaklaşım
c) Liderlik Özellikleri Yaklaşımı
d) Çağdaş Yakşaşımlar
e) Dönüşümsel Yaklaşımlar
5- “Hükümet etmek doğruluk etmektir. Eğer doğru yönetirsen doğru olmayana kim
cesaret edebilir?”
Yukarıdaki söz hangi düşünüre aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aristo
Plato
Sokrates
Eflatun
Konfüçyüs

Cevaplar: 1b, 2a, 3b, 4c, 5e

10. ÖRGÜTLERDE ETİK DAVRANIŞLAR ve
ÖRGÜTLERDE ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. ÖRGÜTLERDE ETİK DAVRANIŞLAR ve ÖRGÜTLERDE ADALET VE ÖRGÜTSEL
GÜVEN
10.1 ÖRGÜTLERDE ETİK DAVRANIŞLAR
10.1.1 Etik Nedir?
10.1.2. İş Etiği
10.1.3. Bireysel Etik Davranışlar
10.1.4. Örgütlerde Etik Davranış Modeli
10.1.5. Etik Davranışların Yönetiminde Kültürün Önemi
10.2. ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN
10.2.1. Örgütsel Adalet
10.2.2. Örgütsel Adeletin Boyutları
10.2.3. Güven
10.2.4..Örgütsel Güven ve Bağlılık

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Etik ve Ahlak arasında ne fark vardır?
2) Örgütlerde etik davranış modelleri nelerdir?
3) Etik davranışların bireye katkıları nelerdir?
4) Örgütsel adalet kavramından ne anlıyorsunuz?
5) Örgütsel bağlılığı arttıran unsurlar nelerdir?
6) Örgütsel adaletin boyutları nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Örgütlerde Etik Davranış Etik davranışın ne olduğunu Etik ve ahlak arasındaki
Örgütsel Adalet ve Örgütsel kavrar
farkı öğrenerek, etik
Güven
davranışları içselleştirir
Örgütsel adalet ve örgütsel Örgütsel adalet ve güvenin
güven kavramlarını öğrenir
nasıl oluşturulduğu ve
bunların öegütsel bağlılığa
etkilerini öğrenir
Konu

Kazanım

Anahtar Kavramlar
Etik, Ahlak, İş Etiği, Adalet, Güven

Giriş
Etik sözcüğü, Yunanca “töre,karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türetilmiştir.
Ethos’tan türetilen “ethics” kavramı da, ideal ve soyut olana işaret ederek, ahlak kurallarının ve
değerlerin incelenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.Bu anlamda etik; Toplumda yaygın olan
ahlak kurallarından daha özel ve felsefidir. Etiğin ilgi alanı, insanın bütün davranış ve
eylemlerinin temelinin araştırılmasıdır. Dünyanın farklı yerlerinde, bir çok farklı toplulukta
çok eski çağlardan beri etik anlayışının var olduğu bilinir.
Etik kavramını tanımlamak kolay değildir. Buna karşılık literatürde bir çok etik tanımı
yapılmıştır. Etik kavramının en sade tanımı şu şekildedir; Etik, her şeyden önce istenilecek bir
yaşamın araştırılması ve anlaşılmasıdır. Etik, insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü,doğruyanlış açısından değerlendirilmesidir.
Adalet en genel anlamıyla “hakka uygunluk, haklı ile haksızın ayırt edilmesi” demektir. Bu
anlamda hem bir durumu, hem de insanların davranışlarının tanımladığı için ahlak ve din
kurallarıyla da ilişkilidir.
Günümüzde artık işletmelerin değeri ve başarısı maddi unsurlardan çok sahip olduğu bilgi ve
yetenekler potansiyeli ile değerlendirilmektedir. Bunun ana nedeni rekabet arenasındaki
üstünlüklerin ürün ya da hizmetlerden değil, temelde bunlara hayat veren bilgi ve beceriler
toplamından kaynaklanıyor olmasıdır. Kısaca günümüzde patent almak işletmeyi fiziksel

olarak taklit edilmekten kurtaramazken güven, bilgi, dostluk, yetenek, takım çalışması ve örgüt
kültürü gibi patent alınabilme özelliğine sahip olmayan ve çoğu zaman da sosyal açıdan daha
karmaşık olan unsurlar örgütlere rekabet üstünlüğü kazandırabilmektedir. Bu gerçek ise
bireysel bilgi ve becerinin örgüt amaçları harekete geçirilmesine, kısaca insan unsurunun örgüt
başarısındaki kritik rolüne işaret etmektedir.

10.1. ÖRGÜTLERDE ETİK DAVRANIŞLAR
10.1.1.Etik nedir ?
Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan’a kadar gider Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama
aralarında farklar vardır.
Ahlak ve Etik arasındaki fark : Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır,
düşünür, yargılar, Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır Etik, her
şeyden

önce

istenebilecek

bir

yaşamın

araştırılması

ve

anlaşılmasıdır.

Etik doğru ve yanlış davranışın teorisidir; ahlak ise onun pratiğidir.
Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani “töre” sözcüğünden
türemiştir. Aksiyoloji dalı olan etik, felsefenin dört ana dalından biridir. Yanlışı doğrudan
ayırabilmek amacıyla ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışır. Etiğin batı geleneği zaman
zaman ahlâk felsefesi olarak da anılmıştır. Türkçe ahlâk bilimi olarak da anıldığı olmuştur.
Ayrıca Türkçe’de etik sözcüğü ahlak sözcüğü ile eş anlamlı olarak da kullanılır.
Etik davranışlar nelerdir ?


Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci



Halka hizmet bilinci



Hizmet standartlarına uyma



Amaç ve misyona bağlılık



Dürüstlük ve tarafsızlık



Saygınlık ve güven



Nezaket ve saygı



Yetkili makamlara bildirim



Çıkar çatışmasından kaçınma



Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması



Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı



Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı



Savurganlıktan kaçınma



Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan



Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık



Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

Etik Dışı Davranışlar Nelerdir ?
1-Ayrımcılık,
2.Kayırma,
3.Rüşvet,
4.Yıldırma-Korkutma,
5.İhmal,
6.Sömürü,
7.Bencillik,
8.Yolsuzluk,
9.İşkence,
10.Yaranma-Dalkavukluk,
11.Şiddet-Baskı-Saldırganlık,
12.İş İlişkilerine Politika Karıştırma

10.1.2.İş Etiği Kavramı

Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul
görmüş değer yargılarını inceler. İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere
geliştirilen ahlaki ilkeler bütününü kapsamaktadır.

Günümüzde şirketler, ekonominin en önemli unsurlarından birisi olarak büyük bir güce sahiptir.
Bu bağlamda, şirketlerin verimli ve başarılı olması toplumun refah seviyesini artıracaktır.
Gerek sahip oldukları ekonomik güç, gerekse ürettikleri mal ve hizmetlerle toplumu
etkiledikleri için; şirketlerin birbirlerine, çalışanlarına, müşterilerine, devlete, topluma ve diğer
toplumlara karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Şirketlerin uzun vadede başarılı olabilmeleri
için ise güvenilir olmalarına ve bu çerçevede etik davranışlarda bulunmalarına bağlıdır. Etik
olmayan eylemler, rekabetçi ekonominin gelişmesini engelleyecek, kayıt dışı yapılara fırsat
verecek ve piyasa sistemini kötü yönde etkileyerek kaynakların etkin kullanılamamasına neden
olacaktır.

İş etiği, iş dünyasındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve
standartların toplamıdır.

10.2.3.Bireysel Etik Davranışlar

Örgütteki aşırı merkeziyetçilik, görev ve sorumlulukların belirlenmemiş olması görev
tanımlarının yapılmamış olması örgütün aşırı büyüyerek hantallaşması saydamlığın olmaması
gizliliğin öne çıkartılması gibi örgütsel özellikler bireylerin etik davranışlarına olumsuz etki
yapar.
Çalışanların davranışları

a- Çıkarcı: davranış kalıbı içinde değerlendirilecek özellikler gösteren çalışanlar, yönetsel etiğin
oluşumuna olumsuz etki yapacaklardır. Çünkü kendi menfaatlerini içeren davranışlar
sergileyecektir. Örneğin: ihaleleri lehine çevirmek, kişisel kazanç elde etmek gibi…
b- Görevci: davranış kalıbı içinde değerlendirilecek bir çalışanın ise iş etiğinin oluşumuna etkisi
hem olumlu hem olumsuz olacaktır. Örneğin: yasa dışı ve haksız eylemde bulunmaması etik
oluşumuna olumlu etki yapacaktır. Öte yandan üstünün emirlerine emir yerinde olmasa bile,
karşı çıkmaması etik oluşumuna etki yapacaktır.

c- Ahlakçı: davranış kalıbı içinde yer alan çalışan ise etik oluşumuna olumlu katkı
sağlayacaktır. Ahlakçı çalışanın temel davranışları:
Ahlak ve yasa dışı işler yapmaz, yapılmasına karşı çıkar, yapanları affetmez.
İşini en iyi biçimde yapar. Yapanları destekler.
Çıkarcıların fak edilmesi için çalışmayı ödüllendirir.
Dürüstlüğü savunur, bürokratik oyunları önlemeye çalışır.
Açık ve dürüst iletişim kurar.
Üstlerin verdiği yasa ve ahlak dışı emirlere direnir.
Kamu yönetiminin halka hizmet için var olduğu bilinciyle hareket eder.

İmkanlarını, toplum yararı ve birey özgürlüğünü dikkate alarak kurum amaçları doğrultusunda
kullanır.
Bireylerin etik değerlere uygun olarak davranmamalarının nedenleri 3 ana başlık altında
toplanır. Bunlar: farkında olmamak, bencillik ve eksik değerlendirmedir.

Farkında olmamak ve hassasiyetsizlik

Özenle hazırlanmış, içsel etkileyici özürler ve mantıklı kılmalar kendi bilincimizi kandırmada
kullanabilir. Bunların çoğunlukta olduğu durumlar:
-herkes yapıyor uyuyorsa, sen de yap anlamıyorlar
-eğer işimi kaybedersem kimseye faydam dokunmaz
-ahlaki sorgulamalar için vaktim yok
-ahlak şu anda benim için fazla lüks
-benim işim merak etmek, sorun çözmek değil

Örneğin: çoğu politikacılar bilgi sızdırma, seçim dönmelerinde kampanya ücretleri değişik
yollarla sağlama gibi davranışları doğru olarak kabul ederler.

Bencillik
a- kendine düşkünlük
b- kendini korumak
c- kendini haklı görmek

Eksik değerlendirme

Kişiler bazen gerçek incelemeler yapmadıklarında ya da etkilenen bazı davranışlar nedeniyle
etik-dışı davranışlara yönelebilirler.

Birinci ortak yanlış değerlendirme, etik davranışın maliyetinin yüksek olduğu ve doğrudan
kaçınmanın maliyetinin düşük olduğu yönündeki düşüncedir.

Normlar, değerler ve bireysel etik davranışlar

Ahlak, kişinin bireysel yaşamı hakkında kullanıldığında kişisel ahlak, profesyonel ve mesleki
anlamda kullandığında sorumluluk ahlakı kavramlarıyla görülmektedir.

Manevi ahlak, karakter ve davranışta neyin iyi ve doğru olduğudur. (erdemlilik)
Ahlaki değer, asıl olarak netin iyi veya kötü olduğu ve nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili olan
inançlardır. Örneğin, doğruluk ve dürüstlük
Temel ahlaki değerler:
-dürüstlük
-doğruluk
-söz tutan
-sadakat
-adalet
-başkalarına yardım etmek
-başkalarına saygı göstermek
-vatandaşlık sorumluluğuna sahip olmak
-mükemmeliyeti aramak
-sorumluluk

10.1.4.Örgütlerde Etik Davranış Modeli

En alt aşama yasal olmayan davranışların sadece örgüt içindeki ilişkiler ile ilgili olduğu
aşamadır.
İkinci aşama etik kurallar vardır.

Üçüncü aşama etik karar alma süreci ile kurumun karar alma sürecinin birleştiği aşamadır
Örgütlerdeki etik davranış modeli
kültürel etkiler
aile
eğitim
din
medya/eğlence
örgütsel etkiler
etik kodlar
örgüt kültürü
rol modelleri
sonuçlara ulaşılacak algılanan baskı
ödüllendirme ve cezalandırma
politik-yasal
ekonomik etkiler
örgütlerde etik davranışların kontrolü
Kontrol, personelin etik davranışlarını düzenleme için örgütler tarafından kullanılan teknikleri
ifade etmektedir. Kontrol; örgütsel standartlar ve etik kodlar, performans ölçümü, düzeltici
faaliyetler olmak üzere üç aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar:

a) Örgütsel Standartlar ve Etik Kodlar (kurallar) etik davranışı kontrol, örgütsel standartların

oluşturulması ile teşvik edilebilir. Etik bir koda sahip olmanın sağlayacağı yararlar bir
çalışmada şöyle sıralanmıştır:
- tüm yönetici ve iş görenlere doğru davranışın ne olduğunu gösteren, beklenen davranış
standartlarını açıklayan, onların ahlaklı davranışlarını teşvik eden düzenleme ve kalıcı rehbere
sahip olmak
- yöneticilerin çalışma hayatında karşılaştıkları etik sorunları ikilemleri çözümleyerek doğru ve
iyi kararlar vermelerine yardımcı olmak
- toplumun güven ve saygınlığını kazanmak, iyi bir imaj ve üne kavuşmak

b) Performans Ölçümü kontrolün diğer bir görevi de çalışanların performanslarını örgütün etik
standartlarına göre kıyaslama yapmasıdır. Etkisel performans çalışanların gözlemlenmesi ve
anket tekniğinin kullanımı ile ölçülür.

c) Düzeltici (iyileştirici) Faaliyetler düzeltici faaliyetler, örgüt ilke ve standartlarına uyan
çalışanların ödüllendirilmesi ve uymayanların cezalandırılmasını içerir.

10.1.5.Etik Davranışların Yönetiminde Kültürün Önemi
Etik davranışların yönetimi 3 adımla gerçekleşir.
1. yöneticilerin örgütlerindeki mevcut etik kültürü anlamalıdır.
2. etik kültürü geliştirici faaliyetlerde bulunmaları.
3. etik davranışların desteklenmesidir.

a) Var olan etik kültürün anlaşılması
Bütün örgütler, kültüre sahiptirler. Örgütlerin mevcut etik kültürlerini anlama, etik
davranışların yönetiminde önemli bir ilk adımdır.

b) etik kültürün gelişimi
örgütler ve yöneticiler, etik kültürler gerçekleştirebilmek amacıyla uygun birçok metod
kullanmaktadırlar. Bu metodlar etik kodlar geliştirmek, rehberlik edecek politikalar ve karar
prosedürleri oluşturmak, yani örgütsel planlar hazırlamak ve etik performans standartlarını
geliştirmek, etik eğitimi sağlamaktır.

Etik kodlar, inanılan etik dışı davranışlar nedeniyle, örgüt tarafından istenilmeyen davranışları
tanımlamada kullanılan yazılı ifadelerdir. Daha çok rüşvet, yasal olmayan politik ödemeler,
uygun olmayan hediyeler ve çatışmalar gibi davranışlar etik kodlarla engellenebilir.
c) Etik Davranışların Desteklenmesi
Etik davranışların geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda çalışan yöneticiler 3 alanda
önemle durulması konusunda birleşmişlerdir.
- örgüt kültürün etik değerlerini yeni çalışanlara öğretmek
- etik yönlendirmelerde davranışları etkileyen çeşitli yolları kullanmak
- örgüt kültüründeki etik davranışları kurumsallaştırmak.

10.2. ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN
10.2.1.Örgütsel Adalet
Bugün yetenekli, bilgili ve inisiyatif sahibi olan iş görenleri istihdam edebilmek ve onların bilgi
becerilerini daha üst düzeylere çekebilmek son derece önemlidir. Ancak en az bunun kadar ve
hatta bundan daha önemli olan bir diğer konu ise mevcut bilgi ya da beceri potansiyelinin en
etkin şekilde aktif değer yaratım sürecine yani örgütsel amaçlara yansıtılabilmesidir. Bu ise
örgüt içerisinde üst düzey bir iş gören bağlılığını gerektirmektedir.
Örgütle özdeşleşme ve örgüt içerisinde kalma isteğinin bir göstergesi anlamına gelen bu bağlılık
duygusunun oluşumunda da sorumluluk örgüt yönetimine düşmektedir. Çünkü yönetimine ve
örgütte izlenen politika ve yöntemlerin adilliğine duyulan güven hissi iş gören bağlılığında
belirleyici rol oynamaktadır.

Ödüllerin ve kaynakların dağıtımı, küçük gruplardan tüm topluma kadar her tür büyüklükteki
sosyal sistemlerde oluşan evrensel bir olgudur. Gruplar, örgütler ve toplumların tümü ödül, ceza
ve kaynakların dağıtımı sorunuyla ilgilidir. Bu bağlamda sosyal sistemler bu konuyla ilgili
üyelerini memnun etme ve etkin bir dağıtım yapma konusunda çalışmalar yaparlar.

Yakın dönemlerde de konuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış ve örgütsel fonksiyonlara
uygun olan konulara ve değişkenlere daha duyarlı kavramsal modeller geliştirilmiştir.
Böylelikle gelişmiş bir literatür oluşturulmuş, işyerlerinde, çalışma ortamında adaletin rolünü
tanımlamak için örgütsel adalet olarak adlandırılan yeni bir kavram kullanılmaya başlanmıştır.
İş yerindeki adalet pek çok araştırmaya konu olmuş ve çok sayıda olumlu iş sonucu ile ilişkili
olabilecek örgütsel bir değişken olduğu ileri sürülmüştür. Çalışma ortamı ve çalışma koşulları
bireylerin kendilerine karşı adil ya da adil olmayan şekilde davranıldığını algılamalarına yol
açmaktadır.

Adalet algısı, çalışanlar için önemli bir güdüleyicidir. Çalışma ortamında, örgütte, hakkaniyetin
olmadığını algıladıklarında moralleri bozulur, işlerini terk etme olasılıkları artar ve örgüte karşı
bir öç alma davranışına bile yönelebilirler. Hakça uygulamalar, davranışlar örgüte bağlılığı ve
işte kalma niyetini artırır, güçlendirir. Kısaca, adalet, insanları bir arada tutar; adaletsizlik ise
insanların birbirlerinden ayrılmalarına neden olabilir.

Örgütlerde adalet, ortaya çıkan ödül ve cezaların nasıl yönetileceğine/dağıtılacağına dair
kurallar ve sosyal normlardır. Bu kurallar ve normlar ise, ödül ve cezaların nasıl dağıtılacağını,
bazı dağıtım kararlarının nasıl alındığını gösteren işleme ve kişiler arası uygulamalara ilişkin
kurallar ve normlardır.

Örgütsel Adalet, günümüzde yeni yeni dikkat çeken ve üzerine araştırmalar yapılan olgudur.
Adalet, bir kavram olarak, insan davranışını ahlak açısından inceleyen ve eleştiren bir
düşünceyi de içermektedir. Adalet kavramı örgütlerde ödeme, ödül, özendirme vb. kaynakların
dağıtımı ile ilişkili olarak ilgilenilmeye başlanan bir kavramdır.
Örgütsel adalet teorisinin temelleri Adam’ın (1965) Eşitlik Teorisi’nden ortaya çıkmıştır.

Adams (1965) çalışanların değişimleri neden ve ne zaman adil ya da adil değil şeklinde ve
adaletsiz algısı olduğu zaman nasıl tepki verdiklerini anlamak istemiştir
Örgütsel Adalet çalışmaları, Adams’ın “Eşitlik Kuramı” ile başlamaktadır. Eşitlik kuramında,
kişilerin iş başarısı ve tatmin olma derecesi, çalıştığı ortamla ilgili algıladığı eşitlik ya da
eşitsizlik ile ilgilidir.
Kurama göre, eşitlik kişinin diğer kişilerle ilişkili olarak kendisine adil bir şekilde
davranıldığına inanması, eşitsizlik de kişinin diğer kişilerle ilişkili olarak kendisine adil
olmayan bir şekilde davranıldığına inanmasıdır.
Adams’ın Eşitlik Kuramı;

Bu kuramda, örgütlerde çalışan kişiler kendi çalışmaları sonucu elde ettiği kazanımlarla, başka
örgütlerde benzer durumdakilerin elde ettiği kazanımları karşılaştırırlar. Bu karşılaştırma
sonunda örgütüyle, yöneticileriyle ve işiyle ilgili tutumlar geliştirirler. Burada, kişinin
örgütündeki adaletle ilgili algılaması vardır.

Adams’ın Adalet Denklemi

Kişinin Kazanımı/Kişinin Katkısı = Diğer kişinin Kazanımı/Diğer Kişinin Katkısı

Örgütsel adalet, adil ve ahlaki uygulama ve işlemlerin örgüt içerisinde egemen kılınmasını ve
teşvik edilmesini içerir. Başka bir ifade ile adaletli bir örgütte, çalışanlar, yöneticilerin
davranışlarını adil, ahlaki ve rasyonel olarak değerlendirirler. Adaletin algı olarak
tanımlanmasının sebebi, örgütteki adaletin değerlendirilmesi örgütün bireye karşı ne kadar
adaletli olduğuna bakılarak değil, bireyin örgütün davranışlarını ne kadar adil bulduğu ile
yapılmasıdır.
Bireyler beklentileri karşılanmadığı zaman veya bekledikleri tavırları görmedikleri zaman
haksızlığa uğradıklarını düşünürler. Böyle adaletsiz bir durumun oluştuğunu gördüklerinde,
adaleti sağlama veya adil davranışlarla karşılık verme yönünde motive olurlar. Bütün örgütlerde
adalet olgusu mevcuttur. Ne yazık ki, örgüt içinde bir adaletsizlik meydana gelip, örgütün ilgisi
üzerine odaklanana kadar aktif olarak gündemde kalmaz.

Adalet duygusunu tetikleyen durumlar aşağıdaki gibi özetlenebilir;
1.Olumsuz tepkiler alındığı zaman,
2. Bir değişim sürecinde,
3. Kaynaklar az olduğu zaman,
4. Kişiler değişik düzeylerde örgüt içi yetkilere sahipken.

10.2.2.Örgütsel Adaletin Boyutları
Dağıtımsal adalet: Dağıtımsal adalet, oransal ayları belirli standartlarda belirli
fonksiyonel

kurallara

ve

hükümlere

göre

tanımlanan

kişilere

kaynakların

paylaştırılmasıdır.
Bireyler elde ettikleri sonuçları (gelir, prim, terfi, sosyal haklar gibi) adaletli veya
adaletsiz olarak algılayabilir.
Dağıtımsal adalette esas olan, bireylerin, dağıtılan kaynaklardan adil şekilde pay
aldığını düşünmesidir
İşlemsel adalet:
Alınan kararın evrelerindeki dürüstlüğe işlemsel adalet denir.
Bunun güzel bir örneği, Amerikan yâda İngiliz mahkemeleridir. Mahkemede hâkim
davanın yasalara uygun ve adil olarak sürmesinden sorumludur. Jüri ise, ceza ya da
sonuca karar vermekle yükümlüdür.
İşlemsel adaletin iki alt boyutu vardır: Bunlardan birincisi, karar alma sürecinde
kullanılan yöntemler ve uygulamaların yapısal özellikleriyle ilgilidir.
Yasal işlemler olarak da adlandırılan bu boyut, kararlar alınmadan önce çalışanlara söz
hakkı verilmesini, fikir ve görüşlerinin dinlenmesini kapsar.
İkinci boyut ise, karar alma sürecinde kullanılan politika ve uygulamaların karar alıcılar
tarafından uygulanma şekli ile ilgilidir.

Etkileşimsel Adalet

Bies (2001) etkileşimsel adaleti, “örgütsel işlemler uygulanırken insanların maruz
kaldığı tutum ve davranışların niteliği” olarak tanımlamıştır. Bir başka tanımla, “karar
alındığında bunun bireylere nasıl söylendiği veya söyleneceği ile ilgili adalet
algılamasıdır”.

İlişki adaleti
İlişki adaleti, grup davranışlarına odaklanır ve gruplardaki belli kimlikleri olan
bireylerin oluşturduğu sosyal kimliklere saygıya odaklanır. İlişki adaleti grup değeri
modeli ve ilişkileri geliştirilmesi modellerinden oluşur.

Bilgi adaleti
Bilgi

adaleti,

örgütsel

kaynakların

dağıtımına

ilişkin

olarak

çalışanların

bilgilendirilmesi ve örgütte olanları çalışanların adil ve dürüst bir biçimde
bilgilendirilmesi sürecini açıklamaktadır.
Bilgi adaleti, örgütte süreç işlerken ne kadar bilginin paylaşıldığı ile de ilişkilidir
Örgütte çalışanlar, örgüt yaşamının kurallarına uyduğunda çalışanlar arası ilişkileri;
kurallar da eşit uygulandığında da yöneticilerle çalışanlar arası ilişkiler etkilenir ve
örgüt içi ilişkiler büyük ölçüde sorunsuz olur ve uyumla devam eder.
Kuralların herkese eşit uygulanmaması ise sorunların yaşanmasına ve örgütte
adaletsizlik baş göstermesine neden olur.
Örgütlerini yaşatmak ve geliştirmek amacında olan yöneticiler, örgütlerinin ne derece
adil olduğu ya da çalışanlarınca ne derecede adil algılandığı konusu üzerinde
hassasiyetle durmalıdır.

10.2.3. Güven ve Örgütsel Güven
Güven hem birey, hem de örgüt düzeyinde oluşmaktadır; fakat kişiye güven ve örgüte
güven birbirlerinden farklı kavramlardır.
Luman’ın (1989) yapmış olduğu ayrıma göre kişiye güven, kişiler arası farklara
dayalıdır ve kişiye özeldir.

Örgütsel güven ise kişilerden çok kurumlara odaklıdır.
Örgütsel güven bir işverenin içindeki güven ve destek hissi olup işverenin açık sözlü
olacağı ve taahhütlerini yerine getireceği inancını ifade etmektedir.
“Güven bütün ilişkilerin özüdür. Güvenin insanları bir arada tutacağı ve kendilerine bir
güven hissi vereceği düşünülmektedir. Güven kırılgan bir şeydir, genellikle
kazanıldıktan sonra yavaş bir hızda büyümesine karşı bir anda kaybedilebilir
Nooderhaven (1992), örgütsel güvenin örgütün kimliğine veya kişiliğine olan güveni
temsil ettiğini ve bunun küçük çaplı örgütler için örgüt sahibinin (liderinin) kişiliğinden,
merkezi yapısından veya örgüt kültüründen kaynaklanabileceğini belirtmiştir.
Güveni “bir tarafın diğer tarafın eylemlerine savunmasız kalma istekliliği” olarak
tanımlamakta olup diğer tarafın, güven veren kişi için önemli olan belirli bir eylemi
öteki tarafı kontrol etme ve gözlemleme yeteneğine bakmaksızın icra edeceğine
inanması olarak ifade etmektedir.
Bu korunmasızlık, diğer tarafın uygun bir şekilde hareket etme niyetinde olması ve bunu
icra etmesiyle ilişkili olarak ortaya çıkan belirsizlik riskinden kaynaklanmaktadır.
Blau (1964)' ya göre güven ilgili taraflar arasındaki çıkarların (faydaların) mübadelesi
ile ortaya çıkmaktadır.
Herhangi bir bağlayıcı yazılı sözleşmenin olmadığı belirsiz yükümlülükler
içermesinden dolayı başarılı sosyal mübadeleler güveni oluşturur. Bu da ilişkilerde
karşılıklı destek ve yatırımın önemli bir göstergesidir. Güvensizlik insanları değişime
karşı direndirir (Slater,2000).
Güven işbirliğine ve takım çalışmasına dayalı önkoşullarından birisidir. Güven işlerin
yapılış maliyetlerini minimize eder. Kendilerini güvensiz bir ortamda hisseden
çalışanlar motivasyon, hoşgörü ve merhametten yoksun kalır. Buluş yetenekleri
gelişmez (James,1997). İnsanlar çalışma ortamlarının emniyetli ve güven verici
olduğunu hissetmedikçe, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayacaktır
Örneğin Reinke (2003)' e göre; çalışanların ve üstlerinin arasındaki güven seviyesi,
çalışanların yeni bir değer sistemini kabul etmesindeki en güçlü göstergesidir.
Buna benzer olarak Condrey (1995); örgütlerine karşı güvenleri olan yöneticilerin
değişim sürecinde amirlerinin temel rolünün olduğuna inandıklarını belirtmiştir.

Bununla beraber bu yöneticilerin yeni bir sistemine karşı bakış açıları daha pozitif
olmakta ve bu yeni sisteme katılmaktan dolayı daha fazla motive olmaktadırlar. Güven,
örgüt ikliminin, işgören performansının ve örgüte olan bağlılığın belirlenmesinde
önemli bir faktör olmaktadır.
Örgüte olan güven grup dayanışmasını, örgüte aidiyetlik duygusunu, iş tatminini ve
kararlarda hakkaniyet algılayışını önemli ölçüde etkilemektedir. Yani kişiler arası
güvenin hakim olduğu iş ortamlarında, iş süreçleri daha etkili bir şekilde işlemekte ve
işgören performansı artmaktadır Örgütsel amaçlara ulaşma ve onları elde etme derecesi
olarak tanımlanan örgütsel etkinlik, örgütsel güven sayesinde mümkün olabilmektedir

10.2.4.Örgütsel Bağlılık
Örgütsel bağlılık; işgörenlerin örgüt içinde kalma isteği, örgütün amaç ve değerlerine
olan bağlılığı olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle örgütsel bağlılık, örgütün tüm
etkinliği, çıkarı ve başarısı ile kimliklenmedir. Örgütsel bağlılık, işgörenin gelecekte
işletmede kalma arzusunun bir ölçüsü olmaktadır. Örgütsel bağlılık bir bireyin içinde
bulunduğu organizasyonda kendini özdeşleştirmesinin ve örgüte dahil olmasının
derecesini göstermektedir.Dolayısıyla örgütsel bağlılık ne kadar yüksek olursa çalışanın
o şirketten gönüllü olarak ayrılma şansı da o kadar düşük olmaktadır. Şirket çalışanları
birbirlerine ne kadar güvenirse o kadar az kontrol etme ihtiyacı hissedilmektedir. Bazı
araştırmacılar örgütsel güvenin örgütsel bağlılığın önemli bir göstergesi olduğunu
bulmalarına karşılık diğerleri iş tatmininin bir bağlılık göstergesi olduğunu
bulmuşlardır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Adalet algısı, çalışanlar için önemli bir güdüleyicidir. Çalışma ortamında, örgütte, hakkaniyetin
olmadığını algıladıklarında moralleri bozulur, işlerini terk etme olasılıkları artar ve örgüte karşı
bir öç alma davranışına bile yönelebilirler. Hakça uygulamalar, davranışlar örgüte bağlılığı ve

işte kalma niyetini artırır, güçlendirir. Kısaca, adalet, insanları bir arada tutar; adaletsizlik ise
insanların birbirlerinden ayrılmalarına neden olabilir. Örgütsel güven, iş tatmini ve örgütsel
bağlılığın hepsinin çalışan davranışlarının ve etkili örgütsel bağlılığın parçaları olduğu
düşünülmektedir. Ancak iş tatminliği aynı örgüt içinde iş değişikliği ile arttırılabileceğinden ve
şartlara özgü olmasından dolayı örgütsel bağlılık ve güven, sonradan meydana gelen şirketten
ayrılma davranışının daha iyi göstergesi olabilir.
Çalışma ortamında yer alan insanların, hangi davranışlarının doğru ya da yanlış, etik ya da etik
olmadığı belirli kurallar çerçevesinde belirlenmektedir. Bu çalışma ortamının sağlıklı bir
şekilde işlemesi ve işletmenin paydaşlarıyla güvene dayalı ilişkiler kurabilmesi açısından
önemlidir. Çalışanların buna belirlenen etik ya da ahlak kurallarına uymamaları etik dışı
davranışların oluşmasına neden olacaktır. Bu yöndeki davranışların işletmelerdeki varlığının
azaltılması ve bu tür davranışların belirli kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi İnsan
kaynakları bölümünün sorumluluğu içerisinde yer almaktadır.
İşletme içerisinde etik davranış kalıplarının (bir anlamda etik kodların) oluşturulması; etik-dışı
ya da yasa dışı konuları içeren durumları açık hale getirebilmektedir. Şirketler, toplum
gözündeki olumlu imajını ve güvenilirliğini güçlendirmek, çalışanların etik değerlere ve
politikalara bağlılığını sağlamak, şirket kültürü veya örgüt yapısında ortaya çıkan değişimlere
ayak uydurmak, toplumsal kurallar ya da yasal düzenlemelere uygun ahlaki kurallar geliştirmek
ve etik-dışı davranışları engellemek amacıyla örgüt içerisinde etik kurallar oluşturmaktadırlar.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

1- Örgütle özdeşleşme ve örgüt içerisinde kalma isteğinin bir
göstergesi anlamına gelen bu bağlılık duygusunun
oluşumunda da sorumluluk örgüt yönetimine düşmektedir.
2- Örgütlerde adalet, ortaya çıkan ödül ve cezaların nasıl
yönetileceğine/dağıtılacağına dair kurallar ve sosyal
normlardır.
3- İşlemsel adalette esas olan, bireylerin, dağıtılan
kaynaklardan adil şekilde pay aldığını düşünmesidir.
4-Ahlak daha çok etik üzerinde konuşur, sorgular, tartışır,
düşünür, yargılar, etik yöresel, ahlak evrenseldir.
5-- Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, halka
hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma etik dışı
davranışlardır.

Cevaplar: 1 d, 2 d, 3 y, 4y, 5y
1- Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranışlardan değildir?
a) Ayrımcılık
b) Kayırma

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

c) Saydamlık, katılımcılık
d) İhmal
e) Yıldırma-korkutma
2- Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranışlardan değildir?
a) Savurganlıktan kaçınma

b)
c)
d)
e)

İşkence

Yaranma dalkavukluk
Yolsuzluk
Sömürü

3- Aşağıdakilerden hangisi temel ahlaki değerlerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Mükemmeli aramak
Vatandaşlık sorumluluğuna sahip olmak
Başkalarına yardım etmek
Başkalarına mobbing uygulamak
Sorumluluk sahibi olmak

4- İşgörenin gelecekte işletmede kalma arzusunun ölçüsüne ne denir?
a) Örgütsel adalet
b) Örgütsel bağlılık
c) Örgütsel güven
d) Örgütsel etik
e) Örgütsel motivasyon
5- Örgütte izlenen politika ve yöntemlerin adilliğine duyulan güven hissi iş gören
bağlılığında belirleyici rol oynamaktadır. Örgütle özdeşleşme ve örgüt içerisinde
kalma isteğinin bir göstergesi anlamına gelen bağlılık duygusunun oluşumunda da
sorumluluk …………………………. düşmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

a)
b)
c)
d)
e)

Örgüt yönetimine
Çalışana
Çalışma arkadaşlarına
Çalışanın ailesine
İnsan kaynaklarına

Cevaplar: 1c, 2a, 3d, 4b, 5a

11. KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI ve KALİTE
HİZMETİNİN TANIMI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİ VE
HİZMETİNİN TANIMI
11.1. Kalite Olgusuna Yaklaşımlar
11.2. Kalite Yönetimi Felsefesi ve Öğeleri
11.3. Bilgi ve Kalite İlişkiselliği
11.4. Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları
11.5. Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen Felsefesi
11.6. Toplam Kalite Yönetimi
11.7. Sürekli İyileştirme

TEMEL KAVRAMLARI ve KALİTE

11.8 Kaizen

11.9. Kaliteli Hizmetin Tanımı
11.10. Kalite İçin İletişim Yöntemleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kalite Yönetim Felsefesi hangi kavramları kullanır?
2) Kaizen Felsefesi nedir?
3) Kaizen felsefesi ile toplam kalite yönetimi arasında nasıl bir bağ vardır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kalite Yönetim Felsefesi ve Kalite Yönetim Felsefesine Kalite yönetim felsefesinde
Kalite Hizmetinin Tanımı
ilişkin bilgiler edinir
Kaizen öğretisinin ne
olduğunu kavrar ve bu
Özellikle Kaizen Felsefesinin felsefeyi örgütsel hayat dahil
Yoplam
Kalite etmeye çalışır
Yönetimindeki
önemini
kavrar
Konu

Kazanım

Anahtar Kavramlar
Kalite Felsefesi, Kaizen Felsefesi, Kalite Hizmeti

Giriş
“Bir işletmenin verimliliği yöntemin sorumluluğundadır ve biz verimliliklerin
mikroekonomilerde (şahıs işletmesi, fabrika, atölye, ofis vb.) yaratıldığını ve yok edildiğini,
iyileştirildiğini ya da bozulduğunu biliyoruz” der Peter Drucker (1980) Managing in
Turbulent Times adlı yapıtında.
Son yıllarda kalite yönetimi birçok örgütte uygulanmıştır. Kalite yönetimine ilgi kısmen
müşteriye kaliteli ürün ve hizmet sunarak ve kaynakların hatalı kullanımından kaçınıp maliyetleri

azaltarak gerçek kazançlar sağladığı için artmıştır. Yönetimin her girişiminin uygulanmasında,
bu girişimden etkilenen kişilerin uyarlanan prosedürlere sahip çıkma arzusunun olması önemlidir.
Yöneticiler ve çalışanların örgütsel sorunların belirlenmesinde ve çözümlerin geliştirilmesinde
işbirliği yapmaları gereklidir. Kalite yönetimi gibi felsefeleri uygulamak için yapılacak
girişimden şirket içinde bu uygulamada görev alacak herkesin bu felsefeyi, tasarım yapmayı,
üretim yapmayı, iletişim kurmayı ve daha birçok işleri yapmayı içeren çok sayıda görevi
yürütmeleri istenir. Gelecekteki başarılı örgüt, değişikliği sürekli gözleyen, iyi niyetli verimli
durumlara sahip olan şeylere gereksinim gösterir, ayrıca değişikliği destekleyen yapıları,
durumları ve bir kültürü oluşturmaya gereksinimi vardır. Bu temel değişiklilik yaklaşımı,
planlama, karar alma ve tüm işlevlerin uygulanması gibi insanların karıştığı bazı alanlarda
örgütün her parçası ile iletişim kurar. Bundan dolayı, İnsan Faktörü çok kapsamlı bir konu başlığı
olur. Bu yaklaşım, insanların üzerindeki korkuyu azaltıp, onlar hakkında nasıl doğru seçim
yapılacağı, kalite yönetimine bakışların nasıl değiştirileceği, insanların kar üretmedeki rolü
konularındaki sorunlarla ilgilenir.
Geleneksel yönetimde yöneticiler, yönetim işlevini gerçekleştirir. Yöneticiler, bir işletme
ya da organizasyonun çalışanlarını, kaynaklarını ve işlevlerini yönetir ve/veya denetler. Bu dar
bir bakış açısıdır ve yeni kavrama uygun değildir. “Katılımcı Yönetim” anlayışında kuruluşta
çalışan herkesin yönetime katkıda bulunabileceği bir şeyler vardır ve bu potansiyel katkılardan
azami ölçüde yararlanılmalıdır. Bu, katılımcı yönetim kavramıdır.
Katılımcı yönetimde sorumluluk, yetki ve ödüllendirme işgücünün tüm düzeylerine
dağıtılır. Böyle bir durumda, bir yönetim sistemi daha az yöneticiye gereksinim duyacaktır ve
daha yüksek kalite ile verimliliğe ulaşılacaktır. Katılımcı yönetim sisteminin etkililiği için
geleneksel yaklaşımdan yapısal ve felsefi anlamda aşağıdaki konularda farklı olması gerekir:
 Bilgi, kararların alınabileceği yer olan işin yapıldığı en alt düzeye kadar dağıtılmalıdır.
 Kararların uygulanabilmesi için yetki devri yapılmalıdır.
 Ödüllendirme sistemi kurulmalıdır.
Yönetim sistemi sahip olduğu her kaynağının tüm potansiyelini kullanacak şekilde
oluşturulmalıdır. Bütün sermaye ve insan kaynakları en düşük maliyette, en yüksek kalitede
ürün üretilmesi amacıyla bir bütün olarak yönetilmelidir. Yönetim sistemi aynı zamanda ürün
ve/ya hizmetlerini müşteri gereksinimlerini karşılayacak biçimde üretmelidir. Sistem, değişen
müşteri gereksinimlerine, değişen ortamda yanıt verecek şekilde işletilmelidir ve işletmedeki
eksikliklerin giderilmesini sağlamak için kendisini doğrulayan özelliğe sahip olmalıdır.

Yönetim sistemi, gereği gibi işletildiğinde, işletme en yüksek avantaja sahip olacaktır.
İyi kaliteye, çalışanlar süreçleri hakkında verilecek kararlara katılmazlarsa ulaşılmaz.
Üretim sistemlerinde programlama kararlarının ilgili düzeylerde alınması gerekmektedir. Söz
konusu sistemlerde yüksek düzeyde bir ekip çalışmasına tam zamanında gereksinim duyulur,
bireylerin, ekip adına karar vermeleri yönünde motive edilmeleri büyük önem taşır.

11.1. Kalite Olgusuna Yaklaşımlar
Son yıllarda kalite kapsamı son denetimden üretim-denetim yönelimi yaklaşımına doğru
gelişimini sürdürmektedir. Kalite yönetimi bugün genellikle kullanılan bir terim olmakla
birlikte hala oldukça soyut bir terim olma özelliğini korumaktadır.
Kalite yönetiminin güçlü bir yönetim paketi olduğu yorumu üzerinde bir hayli
durulmaktadır. Kalite yönetimi bir felsefe ya da yalnız sözde kalan bir işlem değil, ancak pratik
bir yönetim uygulamasıdır. Bu yönetimde üç unsur bulunmaktadır. Birinci unsur, mantıksal bir
düşünce biçimi geliştirmektir. İkinci unsur ise kaliteyi geliştirmek için çalışanlarda motivasyon
yaratmaktır. Yönetimin üçüncü unsuru da pazarlama yönelimi davranışını vurgulayan bir örgüt
kültürü yaratmaktır. Kalite yönetiminin, bir bütün olarak etkililiği ve esnekliği artıran bir
yaklaşım olduğu ve herkesi gelişme prosesi ile ilgili kılarak insanların yaşamlarındaki boşa
giden eforlarından kurtulmasının bir yöntemi olduğunu belirtilmektedir. Dale (1989) grup
çalışması ve etkili maliyet gelişmeleri etkinliklerinin, üst yönetimin hamlesini gerekli kılarak
başarılı uygulamada anahtar esaslar olduğu önerisinde bulunmaktadır. Ishikawa (1985) “şirket
ölçeğinde kalite kontrol” terimini kullanmaktadır. Bu terim örgüt içinde kaliteyi yönetmekte
tüm işlevlerin işe karışmasını tanımlamaktadır. Kelly ve meslekdaşları (1991) kalite yönetimin
aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:67
Kalite

: Müşterilerin ihtiyaçlarını en düşük maliyetle ilk kez ve sürekli karşılama

Yönetim : Üst ve alt yönetim grubu tarafından sahip çıkılan ve önderlik edilen bir konu
Kanji (1990), Lammermeyr (1991) gibi kalite yönetimi litarütürüne katkıda bulunanların
çoğu kalite yönetiminin müşteri tatminini devamlı gelişme ile taahhüt etmiş bir yaşam biçimi
olduğunu ve daha da ötesi insan kaynaklarının Toplam Kalite Yönetimi prosesinin
uygulamasında göze çarpar bir rol oynadığı konusunda görüş birliğine varmışlardır. Kalite
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yönetiminin tanımı ve uygulamaları büyük farklılıklar gösterirken anahtar özellikleri hakkında
ise genel bir uzlaşma vardır.68

11.2. Kalite Yönetimi Felsefesi ve Öğeleri
Kalite Yönetimi Sistemi belli başlı dokuz boyuttan oluşmakta olup müşteri gereksinimleri
ile ilgili tüm unsurları gösteren bir görüş açısıdır. Ve çalışanlar arasında bilgi akışı, malzeme,
insan kaynakları vb. dayanan bir kalite sisteminin idaresine biçim verir.
Uygulamaya yönelik bir kalite el kitabı biçiminde belgelenmiş bir yönetim sistemi bir
örgüt kalite politikasının yerleştirilmesi için gereklidir. Ayrıca örgüt içinde kalitenin sabit bir
işletme tanımının olması da gereklidir. Eğitim kaliteyi sürdürme ve geliştirmede önemli bir
ögedir.
Bu içerikteki kalite yönetimi eğitiminin amacı yalnızca insanların davranışlarını
değiştirmek değil, ancak aynı zamanda yeni örgüt uygulamalarında çalışmak için onlara gerekli
becerileri ve güveni sağlamaktır.
Bilindiği üzere, her örgüt için iletişim konusu yaşamsaldır. İletişim fikirleri, düşünceleri
ve hisleri yaymak, iletmek ve yorumlamak sürecidir. İletişim yönetimle başlar. Yönetim,
gelişmeleri ya da karşılaşılacak sorunları içeren ve kaliteyi etkileyecek bilgilere güvenmelidir.
Kalite verileri örgütün kültürünü gösteren bir resim gibidir. Hem örgüt içinden hem
dışından gelen büyük miktardaki veriler TKY sistemi için girdi olarak toplanmalıdır.
Çalışanlarla ilgili yönetim sistemi, personel program ve politikaları vb. gibi konuları içeren
ve içerisinde çalışanların kalite çabalarına katkısını sağlayan örgütsel bir mekanizmadır. Örgüt
içerisinde kalite kültürünün kalite değişikliği sürecini kolaylaştırmada oldukça önemsenmesi
gereken bir sistemdir. Ayrıca bütün insan gücü bölümlerinin (üst yönetim, ara yönetim, işçiler,
personel ve sendikalar) örgüt içinde kaliteyle ilgili paylaşılan değer, inanç ya da hedefleri
üretmek ya da yavaş yavaş öğrenmek için “yönetim değişim sürecini” anlamaları, katkıda
bulunmaları ve bu süreci kabul etmeleri gerekir. Bu örgütsel kalite kültürü çalışanlarla ilgili
programların yaratılmasının gerekliliği için bir altyapıdır.
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11.3. Bilgi ve Kalite İlişkiselliği
Bugünlerin ekonomisinde, kalite artan bir öneme sahip stratejik bir konu olmuştur.
Kaliteyi vurgulayan bir firmanın stratejisinin iki yönü vardır. Bir yön pazara ve tüketiciye
yöneliktir. Stratejinin diğer yönü kalite hareketini desteklemek üzere şirketin yönetimine
yöneliktir. Kalite stratejisi şirketin bugün nerede olduğuna ve yarın nerede olması gerektiğine
karar vermektir. Genelde ana odak dış müşterilerdir, ancak bu odak noktası içsel yeterliliklerin
değerlendirilmesiyle dengelenmelidir. Göz önüne alınacak sorular şunları içermelidir:
İşlemekte olan yönetim sürecinde stratejik gereksinimlerini karşılayacak gerekli
değişiklikler nasıl yapılacaktır?
Strateji yeniden örgütlenmeyi gerektirecek midir?
Önerilen strateji mevcut örgütsel değer ve davranış normlarına karşıt mıdır? Tüm bu
sorulara yanıt vererek kaliteye ulaşabilmek amacıyla bilgi süzgecinden geçirilmiş bulgularla
oluşturulan kalite yönetimi sisteminin unsurları aşağıda ele alınmış bulunmaktadır.

11.4. Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları69
Yapı bir firma içinde çeşitli rolleri, sorumlulukları ve rapor verme ilişkilerini gösteren
biçimsel otorite hiyerarşisidir. Strateji ve yapı arasında zayıf bir uyum varsa yöneticilerin iki
seçeneği vardır: Ya yeniden yapılanma seçenekleri geliştirecekler ya da yapıya uymak üzere
seçilen strateji üzerinde yeniden odaklanmaya çaba göstereceklerdir.
Benzer biçimde, becerilere, davranışlara ve eğitimlere sahip insanlar olmaksızın bir
stratejiyi uygulamaya çaba göstermek de felakete yol açacaktır. Stratejiyi insan kaynaklarına
uyacak biçimde değiştirmek, personelin becerilerini geliştirmek ya da stratejiyi gerçekleştirme
aşamasına getirmek için gerekli yeni kişileri işe almak gerekecektir.
Kalite yönetimindeki kalite kültürü, yalnızca, örgütteki herkesin çoğu zaman kalite
kavramıyla düşüneceği, hareket edeceği ve kalite hissine sahip olacağı biçiminde
bütünleştirilmiş bir yaklaşımdır.
Herhangi bir sistemi uygulamada ya da bir sistemi değiştirmede ilk adımlar önerilen
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sistemleri analiz etmek, bir maliyet-yarar analizi yapmak ve önerilen değişikliği kabul etmek
ya da reddetmek olacaktır. Çizelge 1’de belirtildiği gibi, bir kalite yönetimi sistemini uyarlamak
üzere karar bir kez verildiğinde, örgütün insan kaynakları ile ilgili dönüşümün düzgün biçimde
olması için bir dizi adım atılmalıdır.
Çizelge 1 bir karar başlangıcından işin kuruluşuna ya da kalite yönetimi gibi yeni girişimin
geliştirilmesine yönelik bir örnek olayı sergilemektedir.
Çizelge 1: Bir Kalite Yönetimi Uygulamasında İnsan Faktörünün Kullanımı70
Olması Gereken
Adım 1

Bazen Yapılan

Çalışanlar üretmeyle ilgilidirler Kararlar

çalışanlardan

ve bilgilerini kullanırlar, karar bağımsız onları etkilemesine
verme-ye katkıda bulunurlar.

karşın

katkıları

olmaksızın

alınır.

Adım 2

Çalışanlar

tanımlamalara Keyfi kararlar alınır. Bilgi

Bilgi gereksinimlerinin

katılırlar.

Kullanılacaksa gereksinimini tanımlamak için

tanımlanma programı

danışman tutulur.

hiçbir

çaba

çalışanlar

gösterilmez,

tedirgin

ol-maya

başlarlar.

Adım 3
İşletilen sistemin analizi

Çalışanlar sorunları tanımlamak Yeterli brifing olmadan, dıştan
ve bilgi ihtiyaçlarını belirlemek bir

danışman

için kendi çalışma alanlarını Çalışanlara

kendi

getirilir.
işlerini

analiz ederler (kullanılıyorsa bir açıklamaları ve da-nışmanla
danışmandan yardım alırlar).

karşılıklı mesleki saygı ilişkileri
geliştirmek için hiçbir fırsat
verilmez.

Güvensizlik

düşmanlıklar gelişir.
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ve

Adım 4
Öneri hazırlanır

Çalışanlar analiz sonucu ortaya Öneriler yönetime dış danışma
çıkan sorunların çözümü için tarafından getirilir, çalışanlara
öneriler üretir (kullanılıyorsa nereden oldukları söylenmez.
da-nışmandan yardım görürler).

Adım 5

Yönetim çalışanlar tarafından Kaynakların

Finansal kaynaklar

be-lirlenen ve tartışılan ve konusunda

gözden geçirilir

gelişme

için

gereksinimleri
hiçbir

gözden

bütçelenen geçirme ya-pılmaz.

önerilerin ilk mali belirtilerini
gözden geçirir.

Adım 6

Yönetim ve çalışanlar bütçe Yönetim,

çalışanlara

Sistemin konfigürasyonu ola-nakları ile uygulanabilecek danışmadan, dış danışman
siste-me ilişkin tüm kalıp tarafından ta-sarlanan sistem
üzerinde
anlaşmaya
üzerinde
gö-rüş
birliğine üzerinden taah-hütte bulunur.
varılır
varırlar

(kullanılıyorsa

bir

danışman tarafından yar-dım
görürler).

Adım 7
Ayrıntılı planlama

Çalışanlar

(kullanılıyorsa Sistemin ayrıntıları çalışanları

danışman tarafından da yardım katılımı olmaksızın belirlenir,
görerek) yöntemler, yazılan ve hiç-bir
denenen
yerleştirilen

sistem
ve

prosedürler,

belgeleri, prosedürü kurulmaz.
belgelenen
prosedür

yerleşimlerinin denetimi üzerinde karar verirler.

gözden

geçirme

Adım 8
uygulama

Safhalı uygulama programına Hiçbir
programı

uygulama

programı

geliştirilmez.

be-raberce karar verilir.

üzerinde karar verilir

Adım 9

İlk safhayı uygulayacak anahtar Hiçbir eğitim programı yoktur.

Uygulama için eğitim

personele eğitim verilir.

Adım 10

Uygulama başlar. Çalışanlar Bazı çalışanlar hiçbir taahhüde
ge-lişmeyi
izler,
gerekli girmeden
ve
anlamadan

Pilot safhanın
uygulanması

değişiklikleri yaparlar. Gelişme talimatları yürütürler, diğerleri
önerileri çalışanlar tarafından ortamdan çekilir ve iştirak
getirilir, uygulanır ve izlenir.
etmeyi reddederler. Eski sistem
yenisi

tam

anlamıyla

denenmeden

önce

duraklamaya başlar. İzleme
olmadığından
gittiğine

neyin

iliş-kin

yanlış

bir

şey

öğrenme olasılığı kal-maz.

Adım 11

İlk safha sonuçlarını bir sonraki Para heba olur ve sistem terk
safhanın

uygulaması

kullanmak.

Birinci

için edilir.
safhada

çalışanlar eğitici ve danışman
olarak hareket edip meslek
arkadaşlarını

eğitir

danışmanlık yaparlar.

ve

Adım 12

Çalışanlar kendi sistemlerinde Çalışanlar
yeni

beceriler

ve

kazanmıştır.

hiçbir

güven kazanmamıştır.
Kalite zamanı

ve

geliştirmenin ilk he-deflerine harcanmıştır.
ulaşılmış

ve

daha

şey
Yatırım

parası
Son

boşa
durum

ileriki ilkinden daha kötüdür.

gelişmeler için temel atılmıştır.

Kalite yönetiminin başarılı olması için yöneticiler kendilerinin ve çalışanlarının
gereksinim duyacağı değişiklik fikrine sahip olmalıdırlar.
Başlangıçta dışarıdan bir danışmanın yardımının gerekli olduğu ortaya çıkabilir. Bir
danışmanın belli başlı rollerinden birisi kalite stratejisi yaratmak için örgüte yardım etmek ve
gelişme sürecine katkıda bulunmaktır. Birçok örgüt için kalite yönetiminin uygulaması büyük
bir kültürel değişikliktir ve bundan dolayı danışmanların ilk başlangıç aşamalarında örgütle
birlikte tam zamanlı olarak çalışmaları ve daha sonra işi kendi kalite yönetimi gruplarına yavaş
yavaş bırakmaları gerekecektir.
Kalite yönetim programının uygulanmasına ilişkin kolay kolay bir standart reçete
sunulamaz. Ancak, değişik birçok yönetim programlarının söz konusu olduğu söylenebilir.
Başarılı uygulamanın anahtarı üst yönetimden en aşağı düzeyde çalışana kadar tüm çalışanların
işleri daha iyi yapmaya söz vermeleridir. Bu edenle kalite yönetimi gibi felsefi görüşleri
uygulamak için harcanacak çabalar, örgütteki bu konuyla ilgili herkesin bu felsefeyi kavradığı
ve ona inandığı an başarı şansını yakalayabilir.
11.5. Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen Felsefesi
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında sanayi ve ticarette girilen yeni dönemde en çok sözü edilen
kavramlar "globalleşme" ve "imhacı rekabet"tir. Korumacılığın büyük ölçüde kaldırılması,gümrük
oranlarının azaltılması,yabancı sermayeye geniş olanakların tanınması ve diğer birçok gelişme,
güçlü ve dinamik kuruluşların ulusal sınırların çok daha ötesine erişmelerine fırsat vermiştir. Bu
yönüyle bakıldığında globalleşme geniş bir ekonomik yayılma anlamına gelir. Globalleşmenin en
belirgin sonucu rekabetin sertleşmesidir. Ekonomik sınırların ortadan kalkmasıyla birçok kuruluş
öteden beri sahip oldukları pazarlarda yeni ve güçlü rakipleri karşılarında bulmuşlardır. Hakim
oldukları pazarlarda pay kaybeden şirketlerin bir kısmı küçülmüş veya yok olmuş, diğerleriyse

rakiplerinin pazarlarından pay alma gayretine girmişlerdir. Böylece iç pazarlarda artan rekabete ek
olarak dış pazarlarda da rekabet yoğunlaşmıştır."İmhacı rekabet" terimi de,içerde ve dışarıda aynı
sertlikle gelişen bu ortamı tarif etmektedir. Bu yeni ortamda başarılı olan kuruluşları
incelediğimizde, bunların ortak özelliklerinin TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY-TQM)
felsefesini ve onun getirdiği yaklaşımı benimseyen şirketler olduğunu görüyoruz.
Bilindiği gibi TQM sadece ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili olmayıp, aynı zamanda günümüzün
çağdaş bir yönetim anlayışıdır. Önceleri üretim sektöründe gündeme gelen Kalite Kontrol giderek
yerini kalitenin denetlenmesi amacıyla kullanılacak yöntemlerin geliştirilmesiyle, hem üretim hem
de hizmet sektörünün çeşitli alanlarına uyarlanabilen kalite yönetim sistemlerine bırakmaya
başlamıştır. Bugün TQM dediğimizde, kalite kontrol' den çok daha değişik bir konuyu
anlatmaktayız; Kalite Kontrol, bitmiş ürünün kalitesini kontrol eder ve ve denetler, Toplam Kalite
yaklaşımı ile ürün ve hizmetlerin hatasız üretilmesi, planlanması ve kalite kontrole gerek kalmaması
hedeflenir. TQM' nin rekabet gücünü yükseltmesi konusuna dönmek gerekirse;TQM' nin rekabet
gücünün yükseltilmesinin çok temel bir nedeni vardır:TQM bir taraftan kaliteyi yükseltirken diğer
taraftan da verimliliği de arttırmaktadır. Oysa TQM uygulamayan bir kuruluşta kaliteyi yükseltmek
mutlaka maliyetleri artırmakta, bu da rekabet gücünü azaltmaktadır. (Kavrakoğlu,1998, s.9)

11.6. Toplam Kalite Yönetimi
Toplam kalite yönetimi bir işletmede verimliliğin maksimum düzeye çıkarmak, sıfır hataya
yaklaşmak ve % 100 müşteri tatminini sağlamak için benimsenmesi gereken ve şirket içi tam katılım
sağlandığı bir yönetim anlayışıdır. Toplam Kalite Yönetimini başarmanın en önemli adımı Toplam
Kalite Yönetiminin bir araçlar topluluğu değil, bir yönetim anlayışı olduğunu kavramaktır. Çoğu
şirketin bu konuda başarısız olması bu iki yaklaşım arasında bocalaması sebebiyledir. Toplam
Kalite Anlayışının en temel özelliği insana bakış açısıdır. Yüzyılların Kapitalist ve Marksist
anlayışları değişmeye başlamış Materyalist temelli beyinler "insana değer veren" yaklaşıma muhtaç
olur hale gelmişlerdir. Bu yaklaşım bizim kültürümüzde asırlardır zaten mevcut idi. İnsan, insan ve
insan... Onlar olmadan hiçbir yönetim anlayışı ve ideoloji varlığının uzun süre sürdüremez.(Kalder
Önce Kalite Dergisi,Temmuz 2000,ss.2-9)
Geleceğin başarılı şirketleri kuruluşların insana (tüketici,müşteri,çalışan,hissedar, tedarikçi,toplum)
hizmet için var olduğunu unutmayarak insan beklentilerini dengeleyerek karşılayan kuruluşlar
olacaklardır. Toplam Kalite Yönetimini uygulayabilmek için insanları bu işin gerekliliğine

inandıracak gruplara ihtiyaç vardır. İşletmelerde tebliğci gibi çalışan, yani misyonları insanları
etkilemek olan, kültürel ve etik temaları arkasına alarak onların beyinlerini "Toplam Kalite Ruhu"na
kanalize eden gruplara... Bu sebeple şirketlerde tam katılım ve ekip çalışması bütün çalışanların
temel anlayışı haline getirilmelidir. Takım çalışması ve bütünleşik yaklaşımın ise ancak bireysel,
departmantel

ve

şirketsel

hedeflerin

çakıştırılması

ile

mümkün

olabileceğini

bilinmektedir.(Bozkurt,Verimlilik Dergisi,1994/3) Bütün bunları gerçekleştiren şirket yönetiminin
güçlü desteğinin olması gerekir. Üst yönetimden destek gelmezse hiç başlamamak daha doğru olur.
Çünkü yarım kalacak bir çalışma yanlış veya henüz olgunlaşmamış bir çok yeni uygulamanın
iyileştirmeye fırsat kalmadan şirkette kökleşmesine sebep olacaktır. Ayrıca, büyük miktarlarda para
ve zamanda boşuna kaybedilmiş olacaktır. Yönetim hem tam destek olmalıdır ve hem de
performansını ölçmek için şirket içinde bir öz değerlendirme sistemi kurmalıdır. Toplam Kalite,
değişim demektir. Bu sebeple sadece mevcut sistemler gözden geçirilmekle kalınmamalı, değişim
de öz değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. İşletme uzun dönem planlarını yapmalı, vizyon, misyon,
ve değerlerini belirlemeli ve bu konudaki kararlılığını ortaya koymalıdır. Daha sonra, şirket toplam
kalite

çalışmalarını

kendi

belirlediği

vizyonuna

ulaşmak

için

bir

araç

olarak

kullanacaktır.(www.tusiad.org)

11.7. Sürekli İyileştirme
Japon veya Uzakdoğu felsefesine göre hiçbir şey mükemmel değildir, her şeyi daha ileriye
götürmek mümkündür. Bu anlayış her şeyi daha ileriye götürecek bir taraf aranmasını gerektirir.
Bu da iki önemli ilkeyi gerekli kılar:İsrafı azaltmak ve sorunları gizlemek yerine ortaya çıkarmak.
(Yamak,1998,s.148.) İsraf veya muda; Japon tarzı üretim anlayışında hiç arzu edilmeyen bir şeydir.
Bir işi yaparken gereksiz yere kullanılan herhangi bir kaynak (makine, malzeme, insan gücü, enerji,
vb.) israftır. İsraf çok geniş kapsamlı bir kavramdır.Kapsamına,örneğin düzenli yerleştirilmemiş
alet takımları arasından istenileni aramak ve bulmak için geçen zaman da girer.Atıl duran veya boş
bekleyen makine veya işçi israftır.İsrafı azaltan her önlem projesi iyileştirmede ileriye doğru atılmış
bir adım sayılır. Sorunların üzerine gitmek; sorunların gizlenmesi yerine ortaya çıkartılması Japon
tarzı üretim ve yönetim anlayışında önemli bir hedeftir.Her ortaya çıkan sorun,iyileştirme yapılacak
bir alanı veya konuyu gösterir.Bu bakımdan,toplam kalite yönetimine geçmiş bir işyerinde,her
zaman için bir sorun avı vardır. Sorunları çözmek için geliştirilen teknikler KAIZEN felsefesinde
önemli bir yer tutar.
11.8 Kaizen

Kaizen; sürece yönelik, küçük adımlı, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama
çabasıdır. Kaizen'in baş sloganı şudur: "En iyi iyinin düşmanıdır." Sorunları saklamamak,
örtmemek Kaizen uygulamalarının ön koşuludur. Sorun çözme aşamasında,farklı uzmanlık
alanlarından oluşturulan Kaizen ekipleri görevlendirilir. Sorunlara kısa sürede çözüm bulmaktan
çok, sorunu kökünden halledecek çözümü bulmak yeğlenir. Amaç; geçici, palyatif önlemlerle o
günü kurtarmak değil, kalıcı çözümlerle yarını kurtarmaktır. Aksi halde, sorun kısa bir süre sonra
tekrar kendini gösterir. (Oyak-Renault, Seminer Notları,s.12) Batı toplumları dikkatlerini hep
buluşlara, büyük atılımlara ve sonuçlara yöneltmiş iken, Japonya ilgisini daha çok küçük adımlar
yoluyla ilerlemeye ve süreçlere yönelterek daha olumlu sonuçlar almıştır. (İmai,1997,s.3) Her ne
kadar, hemen hiçbir önemli teknoloji (bilgisayar,elektronik,atom ,genetik, vb.) Japonya'da
geliştirilmemişse de bu teknojilerin en iyi uygulayıcıları da yine Japonlar olmuştur. Japonlar bu
teknolojileri Batı'dan almışlar ve küçük ama emin adımlarla daha ileriye götürmüşlerdir. Japonya'da
yönetimin iki ana unsuru; koruma ve iyileştirmedir. Yönetim öncelikle tüm ana operasyonlar için
gerekli şirket politikalarını, kural, talimat ve prosedürlerini belirler ve ardından herkesin bu
standartlara uymasını sağlamaya çalışır. O halde Japon yönetim anlayışı tek bir kuralla
özetlenebilir:"Standartları korumak ve iyileştirmek." İyileştirme, kaizen ve yenilik olarak algılanır.
Kaizen; sürekli çabaların sonucunda mevcut durumda görülen küçük çapta iyileşmeleri işaret eder.
Yenilik ise yeni teknolojiye ve/veya araçlara yapılan büyük yatırımlar sonucu mevcut durumun
köklü olarak değiştirilmesidir. İyileştirme için başlangıç noktası, iyileştirmeye olan ihtiyacın
farkedilmesidir. Farkedilen bir problem yoksa, iyileştirmeye de ihtiyaç yoktur. Mevcut durumla
yetinmek ise, Kaizen'in baş düşmanıdır.(İmai,1997,s.6) Bir kere belirlendikten sonra sorun
çözülmelidir. Sorunun çözülmesiyle birlikte iyileştirme her defasında daha ileri bir düzeye ulaşır.
Ulaşılan yeni düzeyi pekiştirmek için,sağlanan iyileştirme standartlaştırılmalıdır. Sürekli gelişmeyi
gerçekleştirmek için 3 temel koşulu sağlamak gerekir:
1-Mevcut durumu yetersiz bulmak: Bir sistem kusursuz bir şekilde çalışıyor olsa da ,geliştirecek
yöntemler mutlaka bulunabilir.Ayrıca,bilim ve teknolojideki gelişmeler ile müşteri beklentileri, her
gün "verimlilik" ölçütünü ileriye taşımaktadır.
2-İnsan faktörünü geliştirmek: Her şeyi yapan "insan"dır. İnsan kaynağı bir kuruluş için en değerli
varlıktır.Alışılagelmiş yönetim biçiminde bu kaynağın kullanımı oldukça yetersizdir.Oysa her
çalışanı bu geliştirim etkinliklerinin bir üyesi haline getirmek gerekir.(Kavrakoğlu,1998,s.13)
3-Problem çözme tekniklerini yaygın biçimde kullanmak:Problemleri çözmekte düşülen en büyük
hata, belirtiler üzerinde yoğunlaşıp,sorunların altında yatan nedenleri görememektir.Sorunları iyi

bir biçimde çözmek için,her sorunu en uç sebebe kadar izlemek ve temeldeki sorunu bir daha ortaya
çıkmayacak biçimde çözmek gerekir. Sorunun nedeni araştırılırken beş kez neden diye sormak
genellikle iyi sonuç vermekte ve sorunun görünür nedeni değil de,gerçek nedeni ortaya
konabilmektedir.(Yamak,1998,s.162) Sürekli gelişmenin yararlarını sıralayacak olursak; ·
Kuruluşun tüm etkinliklerinde bir canlılık meydana gelir. · Topluluğun aynı amaç ve hedef
doğrultusunda çalışması sağlanır. · Bölümler kendi işlerini daha etkili ve verimli biçimde
yürütürler. · Etkileşim içinde olan bölümlerin sorunları kısa yoldan ve kalıcı biçimde çözümlenir. ·
Çalışanların bilgi ve beceri düzeyi yükselir,motivasyonu artar. · Verimlilik ve diğer temel rekabet
unsurları daha hızlı bir gelişme gösterir.(www.tusiad.org.)
Sonuç Olarak, Rekabetin arttığı, tüketicilerin kaliteli ve ucuz olan malı talep eder hale geldiği
günümüzde , Toplam Kalite Yönetimi , şirketler için can simidi haline gelmiştir. Öyle ki bunu
uygulayan işletmeler, diğerlerine karşı avantaj sağlamakta ve bu acımasız rekabette onları geride
bırakmaktadırlar. Endüstrileşmenin başladığı devirlerde miktar olarak fazla miktarda üretmek
yeterli idi. Yani üretebildiğiniz kadar fazla üretmek başarı için yeterli olabiliyordu. Monopol bir
piyasada rakip olmadığı veya çok az olduğu için fiyatlar ve imal edilecek miktar firma tarafından
tespit edilebiliyordu. Fakat zamanla rakiplerin çoğalması ve özellikle 2.Dünya Savaşından sonra
dünya çapında üretim fazlalığının oluşması sıkı bir rekabetin de habercisi olmuştur. Tüketicilerin
kaliteli mala olan taleplerinin artması ve rakiplerin de çoğalması işletmeleri yeni yöntemler
bulmaya zorlamıştır. İmalat esnasında ve sonrasında oluşan hatalar, maliyetleri oldukça
arttırmaktadır. Mamullerin imal edildikten sonra muayenesinin yerini proseste muayene fikri
almıştır. Böylece hatalarda hemen tespit edilip düzeltilebilmektedir. Bunun için de uygun yerlere
istatistiksel sinyaller konulmuştur. Fakat aksaklıkları bulmakla iş bitmiş değildir. Çünkü onun
yerine getirilecek olanı eskisinden daha iyi sonuç vermelidir. İşte burada Toplam Kalitenin temelini
oluşturan, proseste çalışanların fikirlerini alma ihtiyacı doğmuştur. Taylor' un işçiyi sadece üst
yönetimin verdiği emirleri uygulayan kişi olarak gören anlayışı TKY 'de tamamen değişmiştir.
Burada işçiye verilen emirleri yapan bir makine değil de insan gözüyle bakılması TKY' nin en
büyük avantajıdır. Ünlü Japon sanayici Konosuke Matsushita 'nın 1988' de ABD' li yöneticilere
yönelik söylediği şu sözü oldukça anlamlıdır: "Biz kazandık, siz kaybettiniz; biz kazanacağız ve
sizde kaybedeceksiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü başarısızlığınız bir iç hastalıktır.
Firmalarınız Taylor'un ilkelerine dayandırılmıştır. Daha beteri kafalarınızda Taylorlaştırılmıştır.
Katı bir biçimde inanmaktasınız ki iyi yönetim, yöneticilerin bir tarafta, çalışanların diğer bir
tarafta; bir başka anlatımla iyi yönetim; bir tarafta düşünen adamlar, diğer tarafta da yalnızca iş
görebilen adamlar anlamına gelmektedir. Sizler için yöneticilik, yönetimin fikirlerini yumuşak bir
biçimde çalışanların ellerine ulaştırmak sanatıdır." İşçinin yönetime yardımcı olması sağlanmalıdır.

Bunun için de onun görüşlerini anlatmasına imkan tanınmalıdır. Böylece aksaklıkları gören kişi
derhal durumu üstlerine bildirecektir. Ayrıca onun işyerine kendisini yabancı hissetmesini önlemeli,
firmayı sahiplenmesine olanak verilmelidir. Çalıştığı işletmede kendisinin de hakkı olduğuna
inanan insan aksaklıkları gördüğü zaman hemen düzeltecek ve işini daha iyi yapacaktır. İşte Toplam
Kalite de amaç budur.

11.9. Kaliteli Hizmetin Tanımı
Dünyada kaliteli hizmet denince, ilk akla gelenlerdendir Japonlar. Japonlar, verimlilik ve
müşteri tatmini için kalite üzerine yoğunlaşarak rekabet durumlarını arttırmış bulunmaktalar.
Eksikleri azaltmak amacıyla sürekli süreç iyileştirme programları uygulamaya girişmişlerdir.
Ve de uyumu artırmak için de kalite çemberleri uygulamasını başlatmışlardır. Bütün bunlar,
Japonların örgütteki uyumu iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak, kaliteyi iyileştirmek, daha iyi
bir rekabet durumuna ulaşmak için kullandıkları kaliteli yönetimin unsurlarıdır.71
Japonya’da kalite yönetimi sistemi, pazar araştırma, ürün tanımlama ve spesifikasyonu,
imalat, satış ve dağıtım, satış sonrası hizmet ve destek bölümler gibi bir örgütün tüm işlevlerinin
iskeleti olarak kullanılır. Birçok kuruluş tarafından kullanılan kalite yönetimi modeli, Çizelge
2’de gösterilmektedir. Bu modelin birincil amacı, müşteri tatminidir. Strateji, bütün süreçlerde
verimlilik ve esnekliğin artırılması için kalitenin kullanılmasından ibarettir.
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Çizelge 2. Japon Kalite Yönetim Sistemi72

HEDEF

STRATEJİ

SİSTEMİN

UNSURUN

UNSURLARI

TANIMI

KALİTE,
TOPLAM

VERİMLİLİK

MÜŞTERİ VE SÜREKLİ
TATMİNİ

Müşteri

Müşterilerden sistematik feedback

Odaklığı

Müşteri tatmin düzey ölçüleri.

Yönetim

Organizasyon işletme planı

Sistemi

Yönetim amaçları

İYİLEŞTİRİLMESİ

Yönetim tarafından yapılan inceleme
Kuruluş genelinde katılım
Toplam

Kalite ekipleri

Katılımcılık

İşgören öneri sistemi
Tedarikçilerin katılımcılığı
Genel yönetim

Sistematik

İyi ve kötünün analizi

Süreç

Karışıklık

Analiz ve

vurgulanması

İyileştirme

Önlemenin vurgulanması

verme

zamanının

Değişimin azalması
İstatistiksel

İstatistiksel araçlar ve teknikler

Kalite Kontrol

Hisler değil, gerçekler
Düzenli olarak yapılan inceleme
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Müşteri

tatmini

işletmenin

başarısının

anahtarıdır.

İşittikleri,

gördükleri

ve

hissettiklerinden tatmin olan müşteriler daha fazlası için geri geleceklerdir. Müşteriler,
beklentileri ve gereksinimleri karşılandığı ölçüde tatmin edilmiş olacaklardır. Beklentiler,
müşterinin daha önceden işletme ve rakiplerinin ürünleri ile olan deneyimine dayandırılır.
Müşteri tatminine, doğru ürünün, doğru fiyatla ve doğru olarak bulunurluğunun sağlanması ile
ulaşılır.
Bir örgütün etkililiği, müşteri tatmini sağlama becerisi ile ölçülür. Bir başka anlatımla bir
örgütün etkililiği;
. hızlı bir şekilde değişen çevrede doğru ürünü temin etme (etkili bir planlama sistemi),
. ürünü doğru bir fiyatta temin etme (verimlilik) ve
. değişen çevrede ürünü doğru zamanda temin etme (uyma yeteneği)
becerilerine dayandırılır. Örgütsel etkililiğin unsurları birbirine hizmet eden bir gereksinimler
hiyerarşisini temsil eder. Örneğin, etkili bir planlama sistemi örgütteki insanların doğru şeyler
üzerinde birlikte çalışmalarını sağlar ve böylece verimliliğe bir katkıda bulunulur. Süreçler
üretken ve zaman, malzeme ile değer kaybı en alt düzeyde olduğunda ve örgütün değişikliklere
uyması en düşük sürede gerçekleştiğinde, verimlilik uyum yeteneğine katkıda bulunur.
Kalite denetimi örgütün bütün girdilerinin (bilgi, malzeme, işçilik ve ekipman) kalitesinin
iyileştirilmesine dayandırılır. Girdilerin kalitesi yükseldikçe, süreçlerde kusurlu oluşumu
engellenecektir ve böylece kusurlar bir sonraki sürece geçmeyeceği için, her sürecin etkililiği
en üst düzeyde olacaktır. Kalite yönetimi Çizelge 3’te gösterildiği gibi yatay ilişki sonucunda
örgütsel etkililiği artırır. Matrisdeki şekil incelendiğinde kalite, verimlilik ve müşteri tatmini
arasındaki ilişki rahatlıkla kurulabilecektir.
Çizelge 3. Kalite ve Müşteri Tatmini73
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Kalite

Planlama

Doğru ürün

Etkenlik

Verimlilik

Doğru Fiyatlar

Uyum Sağlama

Doğru zamanda

Karşılık Verirlilik
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Toplam Kalite
Kontrol

bulunurluk

Uyum Sağlama

Müşteri Tatmini

Kalite ve müşteri tatmini arasındaki ilişki, kalite üzerinde odaklaşmanın neden önemli
olduğunu göstermektedir. Yönetici ve işgörenlerin, işletme ve süreçlerini yönetirken
kullanabilecekleri birçok araç vardır. Bazı araçlar diğerlerine göre daha hızlı oldukları için,
değerleri daha yüksektir. Günümüzün hızlı değişim gösteren işletme ortamında zaman,
değişimi yönetmenin en duyarlı unsurudur.

11.10. Kalite İçin İletişim Yöntemleri
Aşağıda on adımda kalite’yi inşa etmek için sine qua non değerinde iletişim yöntemleri
sıralanmış bulunmaktadır.74
1. Önerilerin planlanması
Ödül verilecek kişiler belirlendikten sonra, bunların ödüllerinin toplum önünde takdim
edilmesi ya da edilmemesi gibi öneriler tartışılır.
2. Bölümler içindeki toplantılar
Bu toplantılar bölümdeki kalite tartışmalarından oluşur. Bunlar kısa süreli, sık aralıklarla
genellikle çay ya da yemek aralarında, vardiya değişikliklerinde yapılan toplantılardır.
3. Mesleki eğitim
Kalite bilinci yeni bir çalışan örgüte girdiği anda başlar ve bundan sonra bu kişiye düzenli
bir eğitim verilmeye başlanır. Eğitimin ileri aşamalarında kalite eğitimi süreç eğitimi ile entegre
edilir.
4. Poster kampanyaları
Posterler, kalite mesajının verilmesinde çok önemli bir rol oynar. Başlangıçta ilk posterler
çok basit ve anlaşılır olmalıdır.
5. Özel sorunların önemli noktaları üzerinde anımsatmaların yapılması
Bu anımsatmalar dikkatli çalışmayı teşvik eder, geçmişte yapılan yanlışların
tekrarlanmasını önler.
6. Rekabetler
Ulusal ve uluslararası kalite ödüllerinin verilmesinin temel amacı da rekabeti
74
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güçlendirmek, hızlandırmaktır. Tabii ki hepsinin ortak hedefi sıfır hataya en kısa zamanda
ulaşmaktır.
7. Ödüller ve resmi sunumlar
Kalite iyileştirme takımları ya da kalite çemberleri, kaliteyi, idrak etme, anlama sürecinin
bir parçasıdır. Bu ekiplerde insanlara konuşma, katılım hakkı verilmesi ve bu takımların
toplantılarında konuştukları konuların raporlarının halka duyurulması, bu ekiplerden bazı
kişilere ödüller verilmesi kısacası örgütün halka açılması geniş kapsamlı bir iletişim sağlar.
8. Sergiler ve uygulamalar
Statik olarak düzenlenen sergiler kişilerde bir kalite odaklaşması yaratacaktır.
9. Gazeteler ve ev dergileri
Yerel ya da belirli gazeteler düzenli bir iletişimin sağlanmasında önemli bir rol oynarlar.
Sözgelimi, örgütün üst düzey yöneticileri kalite iyileştirme ya da kalite çemberleri elemanları
zaman zaman gazetelerde ya da dergilerde yer alarak örgütlerinin stratejilerini, hedeflerini halka
açmalıdırlar. Böylelikle halk-örgüt arasındaki iletişim sağlanmış olur. Ayrıca örgüt aylık,
haftalık çıkaracağı dergilerle, gazetelerle hem çalışanları hem de halkı bilgilendirir.
10. Görüş ya da davranış incelemeleri
Örgütler zaman zaman anketler yolu ile çalışanlarının görüşlerine başvurmaktadırlar.
Böylelikle, kalite yönetimi çerçevesinde, çalışanların fikirlerini almak sureti ile örgütler
eksikleri tamamen ortadan kaldırmayı ya da en aza indirmeyi sağlayabilirler.
Büyük örgütler yalnız hizmette, kalitede, güvenilirlikte iyi değillerdir, aynı zamanda
iletişimin en önemli işlevlerinden biri olan dinleme özelliğini de benimsemişlerdir. İşte bu
‘müşteriye yakınlık’ denkleminin diğer yarısıdır. Özetle, başarılı örgütlerin kalite, hizmet ve
diğer

alanlardaki

kaynaklanmaktadır.

üstünlüğü

ve

gücü

tüketici

isteklerini

dikkate

almalarından

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Toplam kalite yönetimi bir işletmede verimliliğin maksimum düzeye çıkarmak, sıfır hataya
yaklaşmak ve % 100 müşteri tatminini sağlamak için benimsenmesi gereken ve şirket içi tam
katılım sağlandığı bir yönetim anlayışıdır. Toplam Kalite Yönetimini başarmanın en önemli
adımı Toplam Kalite Yönetiminin bir araçlar topluluğu değil, bir yönetim anlayışı olduğunu
kavramaktır. Çoğu şirketin bu konuda başarısız olması bu iki yaklaşım arasında bocalaması
sebebiyledir.
Kaizen; sürece yönelik, küçük adımlı, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama
çabasıdır. Kaizen'in baş sloganı şudur: "En iyi iyinin düşmanıdır." Sorunları saklamamak,
örtmemek Kaizen uygulamalarının ön koşuludur. Sorun çözme aşamasında,farklı uzmanlık
alanlarından oluşturulan Kaizen ekipleri görevlendirilir. Sorunlara kısa sürede çözüm
bulmaktan çok, sorunu kökünden halledecek çözümü bulmak yeğlenir. Amaç; geçici, palyatif
önlemlerle o günü kurtarmak değil, kalıcı çözümlerle yarını kurtarmaktır. Aksi halde, sorun
kısa bir süre sonra tekrar kendini gösterir.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1- Toplam kalite yönetimi bir işletmede verimliliğin

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

maksimum düzeye çıkarmak, sıfır hataya yaklaşmak ve %
100 müşteri tatminini sağlamak için benimsenmesi gereken
ve şirket içi tam katılım sağlandığı bir yönetim anlayışıdır.
2- Kaizen; sürece yönelik, küçük adımlı, insana dayanan,
bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasıdır.
3- Kalite Yönetimi Sistemi belli başlı beş boyuttan oluşmakta
olup müşteri gereksinimleri ile ilgili tüm unsurları gösteren
bir görüş açısıdır.
4- Yirminci yüzyılın ikinci yarısında sanayi ve ticarette
girilen yeni dönemde en çok sözü edilen kavramlar
“modernleşme" ve "pozitif rekabet"tir.
5-Ulusal ve uluslararası kalite ödüllerinin verilmesinin temel
amacı da rekabeti güçlendirmek, hızlandırmaktır. Tabii ki
hepsinin ortak hedefi sıfır hataya en kısa zamanda ulaşmaktır.

Cevaplar: 1 d, 2 d, 3 y, 4y, 5d

1- Kalite yönetimi ve felsefesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yönetim, çalışanlara danışmadan, dış danışman tarafından tasarlanan sistem
üzerinden taahhütte bulunur.
b) Kalite yönetimindeki kalite kültürü, yalnızca, örgütteki herkesin çoğu zaman kalite
kavramıyla düşüneceği, hareket edeceği ve kalite hissine sahip olacağı biçiminde
bütünleştirilmiş bir yaklaşımdır.
c) Kalite yönetim programının uygulanmasına ilişkin kolay kolay bir standart reçete
sunulamaz.

d) Kalite yönetimi gibi felsefi görüşleri uygulamak için harcanacak çabalar, örgütteki bu
konuyla ilgili herkesin bu felsefeyi kavradığı ve ona inandığı an başarı şansını
yakalayabilir.
e) Kalite yönetiminin başarılı olması için yöneticiler kendilerinin ve çalışanlarının
gereksinim duyacağı değişiklik fikrine sahip olmalıdırlar.

2) ………………………………………………….. bir işletmede verimliliğin maksimum
düzeye çıkarmak, sıfır hataya yaklaşmak ve % 100 müşteri tatminini sağlamak için
benimsenmesi gereken ve şirket içi tam katılım sağlandığı bir yönetim anlayışıdır.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a) Strateji Yönetimi
b) Çalışan Yönetimi
c) Toplam Kalite Yönetimi
d) İnsan Kaynakları Yönetimi
e) Sistem Yönetimi

3) Toplam Kalite Yönetimini başarmanın en önemli adımı Toplam Kalite Yönetiminin bir
araçlar topluluğu değil, bir…………………………………….. olduğunu kavramaktır.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a) amaçlar topluluğu
b) başarı odaklı sistem
c) personel yönetimi
d) maliyet yönetimi
e) yönetim anlayışı

4) Toplam Kaliteye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Toplam Kalite Anlayışının en temel özelliği maliyet politikasına bakış açısıdır.
b) Sadece mevcut sistemler gözden geçirilmekle kalınmamalı, değişim de öz

değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
c) İşletme uzun dönem planlarını yapmalı, vizyon, misyon, ve değerlerini belirlemeli ve
bu konudaki kararlılığını ortaya koymalıdır.
d) İşletme toplam kalite çalışmalarını kendi belirlediği vizyonuna ulaşmak için bir araç
olarak kullanacaktır.
e) Toplam Kalite Yönetimini uygulayabilmek için insanları bu işin gerekliliğine
inandıracak gruplara ihtiyaç vardır
5) …………………….; sürece yönelik, küçük adımlı, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli
iyiyi arama çabasıdır.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a) Sürekli iyileştirme
b) Kaizen
c) Toplam Kalite
d) Planlama
e) Strateji

Cevaplar: 1a, 2c, 3e, 4a, 5b

12. KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12. KALİTE YÖNETİM İLKELERİ
12.1. Kalite Yönetimi Açısından Liderlik
12.2. Kalite Yönetimde Küreselleşmenin Etkisi
12.3. Gelecek İçin Yönetim
12.4. Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Örgüt Açısından Yeni Yükümlülükler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kalite yönetim ilkeleri nelerdir?
2) Kalite yönetiminde küreselleşmenin nasıl bir etkisi vardır?
3) Sosyal sorumluuk kavramı kalite yönetimi ile nasıl ilişkilendirilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kalite Yönetim İlkeleri
Kalite yönetim ilkelerinin ne Kalite yönetiminin evrensel
olduğunu kavrar
bir felsefe olduğunu ve
Kalite
Yönetiminde
küreelleşmenin de etkisiyle
Kalite
yönetiminde
Küreselleşmenin Etkisi
bu felsefenin tüm örgütler
küreselleşmenin nasıl bir için en geçerli yol olduğunu
etkisi olduğunu düşünür
idrak eder
Konu

Kazanım

Anahtar Kavramlar
Kalite yönetimi, Küreselleşme, Sosyal Sorumluluk

Giriş

Günümüzde yaşanan değişim süreci gereği, toplumlarda farklı beklentiler oluşmaktadır.
21. yüzyıla doğru ilerlerken, ancak çok az sayıda devlet bilgi çağını yakalayıp “üçüncü dalga
uygarlığını” kurmaya çalışmaktadır. Bugün ulaşılan bilgi çağı, bilginin hızlı üretimi yanında
hızlı dağıtımı ve hızlı paylaşımını da beraberinde getirmiştir. Dünyanın bir ucunda üretilen bir
bilgi, hızlı iletişim teknikleri ile saniyede ifade edilen bir zaman süresi içinde dünyanın diğer
ucuna ulaştırılabilmektedir. Böylesine küçülen bir ortam içerisinde artık bilginin gizliliği
önemini kaybetmiş, doğru bilginin seçimi ve onun nasıl kullanılacağı önem kazanmıştır. Bu
bilgileri, doğru kullanıp değişim çağında söz sahibi olabilmek için kuruluşlar mükemmelliği
yakalamak istemektedirler. Mükemmel sistemler ise ancak mükemmel liderlerle hedefe
ulaşırlar.

12. Kalite Yönetiminin İlkeleri
Çağımız bilgi çağı olup, günümüzde, insanlar, örgütler, toplumlar bu bilginin yarattığı
değişimin etkisi altındadır. Değişen bu koşul ve onların getirdiği yeni kurallara uymak ve
bunlara alışabilmek için yöntemler yanında yeni kavramlar da oluşturmaktadır. Ancak her
zaman istenen tek kavram kalitedir. Kalitenin bir kavram olarak ortaya çıkması 19. yüzyıla
rastlar. Bu dönemden sonra, üreticiler kalite bilinciyle ürünlerine kendi markalarını vurmaktan
gurur duymaya başlamışlardır. Liderlik, çalışanlar, lider ve liderin hedefleri arasında
gerçekleşen duygusal ve bazen tutkulu sadakattir. Liderler, çalışanlarda umut ve inanç
yaratırlar. Bilgi çağını yakalayan geleceğin lideri, sorunlar çıkınca çözüm getirmeye çalışan kişi
yerine, sorunları öngörerek, zamanında önlem alabilen, güven yaratıp, yardım eden, ancak
yargılamayan, herkesi gelişime teşvik ederek “daha iyi bir yaşam için kalite” sloganı ile yeni
bir sistem kurabilen liderdir.
Kalite yönetimi, sürekli değişen müşteri gereksinimlerini anlatma ve bu gereksinimlere
uygun ürünler sunma kavramını destekler. Müşterilerin örgütü nasıl algıladığı kalite
yönetiminin konusudur ve değerlendirme aşamasında en yüksek ağırlığa sahiptir. Olası müşteri
beklentilerini belirlemek için araştırma çalışmalarından başlayıp, ürünün yaşam süreci boyunca
müşterilerin beklentilerini de aşacak şekilde hizmet sağlamasının güvencesini taşıyacak
tanımlar oluşturulmalıdır. İç müşterilerin (üretim, servis, lojistik bölümleri gibi) memnuniyeti
yeni tasarımların başarısını getirir. Böylelikle son kullanıcıların da mutluluğu sağlanır, izlenir
ve sürekli iyileştirilir.
Kalite yönetiminin en önemli ilkelerinden biri sürekli iyileştirmedir. Sürekli iyileştirme,
yalnızca mal, hizmet ve sürecin iyileştirilmesi değil örgütteki her şeyin de iyileştirilmesi
kavramını kapsar. Mal, hizmet ve sürecin iyileştirilmesi amacı ile ‘sıfır hata’ kavramı, örgütteki
çalışanların iyileştirilmesi için de ‘eğitim’ kavramı geliştirilmiştir.
Sıfır hata kavramı, tanımlanabilen hatanın kaynağını bulup, yok ederek bir daha aynı
hatanın olmamasını sağlamaktır. Sıfır hata etkinliği, hammadde aşamasında başlayan, örgüte
girdi sağlayan, sanayicileri kapsamına alan, ürünün tasarımdaki her aşamasını, üretim,
pazarlama ve yönetim sürecinin tüm aşamalarını kapsayan bir etkinliktir. Sıfır hata, ara

düzeltmeler ve hatası olmayan bir ürünün üretimine yöneliktir.
Eğitim ise, çalışanların iyileştirilmesi için bitmeyen bir süreçtir. Kalitenin iyileştirilmesi
hem yöneticilerin hem çalışanların eğitimini gerektirir. Verilecek eğitimler planlanmalı,
eğitimin kazandırması istenen özellikler tanımlanmalı ve gerekli eğitim kaynakları belirlenerek
temin edilmelidir.
Kalite yönetimi, katılımcılık ve yaratıcılık gerektirir. Bu nedenle, örgütün bütün üyelerinin
bir uyum içinde çalışmaları zorunludur. Kalite sistemlerini işi yapanlar geliştirir. Yöneticiler
çalışanlara liderlik ederler, hedef belirtirler, yol gösterirler ve olanak sağlarlar. Yapılacak işlere
göre planlar yapıp, işleri tanımlarlar. Hedeflere ulaşma ve başarılı sonuçların elde edilmesi,
belirli kalite sistemlerini geliştirmek ve liderlerin yaratacağı takım ruhu ve kuruluşlarda
oluşturulacak huzur ortamında çalışmakla olasıdır.
Kalite yönetimi, genel kararların alındığı, gelişmelerin izlendiği yönetim kademesince
başlatılmalıdır. Çünkü, her şeyden önce üst yönetimde bir zihniyet değişikliğini öngörür. Tepe
yöneticileri kalite kültürüne inanmaz ve bu yönetim tarzını benimsemezlerse başlamaları bir
sonuç getirmez. Örgütte toplam kalite kültürü oluşturulmalıdır. Bu kültürün oluşturulmasında
en önemli noktalardan biri de hiç şüphesiz liderliktir. Yukarıda da belirtildiği gibi, kalite
yönetimi üst yönetimin liderliği olmaksızın başarılamaz.
Kalite yönetimi, müşteri odaklı bir anlayıştır. Dolayısıyla, öncelikle müşteri tanımı
yapılıp, müşterilerin beklentileri nelerdir, onların saptanmasına gidilmelidir. Ancak müşteri
beklentileri zaman içinde değişime uğrayacağı için kalite yönetiminin sunduğu hizmette de
değişiklik olmalıdır. Çünkü, her zaman gerçek kalite ile algılanan kalite arasında farklılık söz
konusudur. Kalite yönetimi anlayışında bir başka müşteri tanımı daha vardır. Bu iç müşteri
tanımıdır. Örgüt içinde çalışan her birey, bir başka birey için bir mal/hizmet üretmektedir. Her
eleman, kendi ürettiği mal/hizmeti kullanan başka bir elemanın müşteri olduğu düşüncesini
benimsemelidir. Bu düşünce tarzıyla kurulacak ilişki zinciri sonucunda dış müşteriye ulaşacak
mal/hizmetin kalitesi çok yüksek olacaktır.
Kalite yönetiminde üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri de sürekli
iyileştirmedir. Müşterinin, beklentisine yanıt vermek için süreçler devamlı iyileştirilmelidir.
Yalnız çok dikkat edilmesi gereken bir olay, bunun kısa vadeli bir program olmasıdır, çünkü
sürekli iyileştirme başarının temelidir. Sunulan hizmette kalite belirleyici ölçütler göz önüne
alınarak sıfır hata sağlanmalıdır. Çağdaş hedeflere yönelmek için sıfır hata, sıfır stok, sıfır
tolerans, sıfır kirlilik, sıfır hiyerarşi vb. koşulu aranmaktadır.

Kalite yönetiminin amaçlarından biri de örgütte çalışanların tamamının gelişme
etkinliklerine katılımını sağlayarak takım çalışması yapmaktır. Kalite yönetimi takım
çalışmasının hedefi; üst kademesinin düşünmesi, ast kademenin ise bu düşüncelere katkıda
bulunarak uygulaması değildir. Hedef her kademedeki birey için hem düşüncenin hem de
uygulamanın birleştirilmesidir.75

12.1. Kalite Yönetimi Açısından Liderlik
Dünyada her şey değişiyor, çalıştığınız insanlar, müşteriler, teknoloji vb. Durum böyle
olunca liderlere düşen görevlerde de değişiklikler olmaktadır. Lider, gurubu harekete geçiren
ve yönlendirendir. Liderlik (önderlik) ise bir bireyin (liderin) bir amaç için bir araya gelmiş
kişilerin oluşturduğu bir grubu, bu amaca etkin bir şekilde ulaşabilmesi açısından
yönlendirmesi ve etkilemesi sürecidir.76
Liderlik = f (İzleyiciler, amaçlar, liderin kişisel özellikleri, ortam koşulları)
Bu dört değişken, liderlik davranışını belirleyen temel etkenlerdir. Aynı zamanda bu
değişkenler karşılıklı olarak birbirlerini de etkilemektedir. Diğer bir deyimle, ortamın
koşullarında meydana gelen değişmeler grubu oluşturan izleyicilerin davranışlarını ve amaçları
etkilemektir. Böylelikle, daha değişik bir liderlik biçimine ve bunun gerektirdiği farklı kişisel
özelliklere gereksinim duyulmaktadır.
Son 50 yıl süresince liderlerin fiziksel ya da kişilik niteliklerini yaşamdaki başarıları ile
karşılaştıran yüzlerce araştırma yapılmış, elde edilen niteliklerin genel bir yaklaşım getirmekten
uzak olduğu görülmüştür. Değişik kişilikte, değişik çevrelerden ve eğitim düzeylerinden gelen
çok çeşitli tipte kişilerin başarılı olabileceği görülmüştür. Ancak liderin örgüt ya da grup
içindeki sosyal konumlarına bakıldığında şu ortak özellikleri sıralamak olası olacaktır:77
• Lider grup üyelerince izlenen kişidir. Bu izlemenin kaynağı otorite değil, üyelerin söz
konusu kişiyi kabulleridir.
• Lider, grup üyelerinin duygusal açıdan da kabullendiği kişidir.
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• Lider, içinde yer aldığı grubun amaçlarını belirleyen ve bu amaçların gerçekleşmesinde
gruba en etkili biçimde yön veren kişidir.
• Liderin temel ilgi alanı ise kendisini izleyenlerin gereksinimleridir. Lider öncelikle grup
üyelerinin bireysel ve bazen duygusal, zaman zaman da örgütün amaçları dışında ya da
amaçların aksine, gereksinimlerini karşılamaya çalışır.
Kalite yönetiminin başarısı için liderler, kendilerine sunulan olanakları en iyi biçimde
değerlendirebilenlerdir. Orduda iyi bir birlik ile kötü birlik arasındaki tek fark liderdir. Çünkü,
personel sistemi genelde herkese eşit davranır. Her kuruluşta, yıldızlar, ortalama insanlar ve
standartların altında insanlar vardır. Bu durumda lider elindeki değerleri iyi anlamalıdır. Sürekli
iyileştirmeyi hedef alan bu yönetim anlayışında, insanların yeteneklerinden, yaratıcılığından
azami yararı sağlamak, verimliliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak ve işbirliği ve
dayanışmanın verdiği bir çalışma ortamı yaratmak için liderlik, bu anlayışın önemli ölçütüdür.
Olağanüstü işleyen sistemi yaratacak bilgi çağının lider tipi ise; bağırıp çağırmayan, sakin,
içeriksiz sloganlar atmayan, geleceğe ilişkin belirgin bir vizyonu olan, toplumla birlikte bu
vizyonu paylaşan, toplumla görüş alışverişinde bulunan, katılımı sağlayan, yönetenden daha
çok yönlendiren bir lider tipidir. Bu tür liderler, gelişmiş bir toplum tarafından konulmuş,
sorgulanmış kurallara saygılıdır. Bunun anlamı liderlerin yeni kurallar koyamayacağı değildir.
Yalnızca gerekmedikçe ve liderliğin kendisi yeni bir hukuk oluşturmak anlamına gelmediği
sürece hukuka uymaktır.
Kuruluşlarda kalite yönetiminin vurgulanması için sürekli iyileştirme çabaları ve tüm
çalışanların katkısı ile müşteri odaklı kaliteli mal/hizmet üretilmelidir. İşte, bu mal ya da
hizmetin üretilmesinde yöneticiyi lider yapan özellikler ise aşağıdaki gibi olmalıdır.
Lider:78
• İşini her yönü ile iyi bilmelidir. Ancak günümüzde her şey giderek daha fazla uzmanlık
istiyor. Sözgelimi, bir devlet başkanının altında çalışan herkes ondan daha fazla bilgili olabilir.
Devlet başkanına düşen görev, bu karmaşık sorunları anlamak, doğru muhakeme yapmak, karar
alınacak yönde de konuyu yalınlaştırarak halka sunmaktır.
• Belirgin hedeflere sahip olmalı ve bunlara ulaşmak için planlar yapmalıdır.
Liderler kurumun başarıya ulaşması, büyümesi, zenginleşmesi ve rakiplerinin önüne
geçebilmesi için stratejiler geliştirmelidir. Başarılı bir stratejide, müşterinin ilk seçeneği
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olabilmek için kurumun neleri herkesten daha iyi yapabileceği belirtilmelidir. Başarılı bir
strateji değişikliği hissetmeli, yaratmalı ve insanların kendilerini işe vermelerini sağlamalıdır.
Bu strateji öyle inandırıcı, akıllıca, cesur ve ulaşılabilir olmalı ki, rakiplere karşı bir avantaj
sağladığı için insanlar tüm zorlukları göze alarak izleyecekleri yolun gitmeye değer olduğunu
düşünmelidir.
• Açık düşüncelidir, yenilikçi ruha sahiptir, yenilikleri denemeye hazırdır.
Yenilikçilik ve düşüncelere açıklık çok önemli bir vasıftır. Bir lider sonuca ancak elemanları
sayesinde ulaşabilir. Onlara görüş ve düşüncelerini rahat belirtebilme şansı tanıyarak, işlerine
bağlılıklarını, verimliliklerini artırabilir. Çalışanların ve müşterilerin ürettiği fikirlerin en
yaratıcıları alınıp, bunlar işte kullanılırsa, rakiplere karşı üstünlük sağlanır. İnsanları dinlemek
gerekir. Eğer insanları duymuyorsanız, dinlemekle zamanınızı boşa harcamışsınızdır.
• Tam sorumluluk taşır. Lider asla sorumluluktan kaçmamalıdır. Bir ekip
oluşturulduğunda zor kararları ekiple birlikte vermek daha kolay olacaktır. Ancak bir lider
olarak kararların sorumluluğu üstlenilmelidir. Bu sorumluluk ta güçlü bir karakter gerektirir.
• Tutarlı ve hakkaniyetli davranmalıdır. Çalışanlar liderlerinden haklarına saygılı
davranılmasını beklerler. Adam kayırma büyük bir hatadır. Ayrıca bir lider iş yerinde çalışma
prensipleri koymalı ve bunun uygulanmasını da sağlamalıdır. Sürekli davranış değiştiren,
çevresinde karışıklık yaratır.
• Kendi kendisini motive edebilmelidir. Etkili bir liderin mutlaka sevilen ya da taktir
edilen biri olması gerekmez. Popülarite değil, sonuçlar liderliktir. İzleyicileri doğru şeyler
yapan kişiler gerçek liderlerdir. Lider çok yalnız bir kişidir. Ancak kimseden destek
beklemeden kendi kendisini motive edip, başarma şevkini asla yitirmemelidir.
• Önce kendisi iyi bir örnektir. Sistemi oturtmak ve prensipler koymak kadar bunlara
önce uymak ya da bunları uygulamakta çok büyük önem taşır. Artık, küresel iletişim ve
enformasyon ortamı hiç kimse için özel hayat diye bir alan bırakmıyor. Açık iletişim ortamı
özel hayatı sona erdirince bütün insanların hatalı yanları başarılarıyla birlikte gözler önüne
seriliyor. Bu nedenle lider, çalışanlara örnek olacak şekilde davranmalıdır.
• Kararlıdır. Lider, kalite için kararlı bir davranış biçimi göstermelidir, sürekli karar
değiştiren ya da kararsız kalan liderlere, çalışanların güveni kalmaz. Koşullar belirsiz ve
verilmesi gereken kararlar zorken, liderler karar vermeli, seçmeli ve harekete geçmelidir.
Harekete geçmediklerinde kararsız ve zayıf kişiler olarak değerlendirileceklerini bilirler. Bu
düşüncelerin insanlarda yaratacağı kaygıyı, çaresizliği ve güvensizliği anlarlar.

• Olumlu zihinsel bir tutuma sahip olmalıdır. Son yıllarda dünyada kazanılan
başarıların altında yatan en başlıca etkenin düşünme tarzı olduğu görülmektedir. Bir yöneticiyi
profesyonel ve de lider yapacak olan bu düşünme tarzı nedir sorusu için aşağıdaki önermelerin
kayda değer önemi bulunmaktadır.
 Başarıyı belirleyen yetenek değil, başarma arzusudur.
 Hayatınızda belirgin hedefler ve planlarınız olmalıdır.
 Kendinize inanın ve güvenin.
 İnsanlara iyi şeyler söylemeyi, iltifat etmeyi bir alışkanlık haline getirin.
 Her zaman daha iyisini ve mükemmelini yapmaya çalışın.
 Sorunları yok edin. Sorun sözcüğünü durum ile değiştirin.
 Yalnızca olanları değil, olabilecekleri de değerlendirin.
 Kötü anlarla başedebilmeyi bilin.
 Başarının en büyük düşmanı üç olumsuz virüsü iyi tanıyın. (Eleştirmek, şikayet etmek,
kötülemek)
 Olumsuzluk virüsünün çalışanlar arasında yayılmasına izin vermeyin.
Sınırların ortadan kalktığı, rekabetin ön plana çıktığı değişen dünya koşullarında, bütün
kuruluşlar mal/hizmet kalitesinde sürekli daha iyiyi aramak ve daha iyi olmak zorundadır.
Günümüzde müşterilerin seçenek olanakları ve teknolojik beklentileri artmaktadır. Hatalara
hoşgörü giderek azalmaktadır. Müşterilerin bu davranış biçimi ister istemez kuruluşlara kalite
yönetimi felsefesini getirmektedir.

12.2. Kalite Yönetimde Küreselleşmenin Etkisi
İşletme örgütleri sistem yönetme ilkelerine göre davranırlar. Uygun bir denetim ile
yönetim sisteminin işletmenin ekonomik ortamdaki sürekli değişimlere uyması sağlanır.
Müşteri gereksinimlerindeki değişikliklere rakiplerden daha hızlı uyum sağlanması ile bir
işletme en üst düzeyde müşteri tatmini ve finansal başarıya ulaşacaktır.
İşletmenin çalışma ve denetimini kolaylaştıran beş temel işlev; yönetimin bağlılığı,
liderlik, müşteri odaklılığı, toplam katılımcılık ve sistematik analiz aşağıda açımlanmaktadır.

Yönetimin bağlılığı değerler, yatırım ve bireysel sorumluluklar şeklinde gösterilmelidir.
Örgütün kültürel, fiziksel ve sosyal gerçeklerini temin eder. Liderlik vizyonlar, planlar,
motivasyon ve gelişmenin incelenmesi şeklinde var olan bir süreçtir. Liderlik olmaksızın bir
örgüt belirli bir yönde tutarlı ilerlemelere sahip olmayacaktır. Liderlik, işletmenin gidişinin
denetiminde kullanılan ana işlevdir. Müşteri odaklılığı, müşteri gereksinimlerinin sürekli
farkında olunmasını sağlar. Bu, sistem analizi için istenen geri - beslemenin kaynağıdır. Müşteri
odaklılığı olmadan bir örgüt kimin gereksinimlerini tatmin etmeye çalıştığını ve bu
gereksinimlerin neler olduğunu bilemeyecektir. Toplam katılımcılık ile insan kaynaklarının
bütün yetenek ve becerilerinden faydalanılır. Böylece organizasyonun iç bölümlerinin uyumlu
bir şekilde çalışması sağlanır. Toplam katılımcılık olmadan, bir örgüt yalnızca birkaç kişinin
yeteneklerine bağlı olacak ve sistemdeki her kişi ve sürecin toplam katılımcılığından elde
edilecek sinerjiden yoksun kalacaktır. Sistematik analiz organizasyon genelinde sürekli geri
bildirim, analiz ve kontrol yapılmasını kolaylaştırır. Sistematik analiz ile sapma analiz elde
edilir. Ve ne zaman ve nerede değişikliğin yapılması kararı ile ilgili bilgi geliştirilir. Sistematik
analiz olmadan, bir örgüt değişikliğe karşılık vermede duyarlı olamayacaktır.

12.3. Gelecek İçin Yönetim
Yönetimin beş unsurunun her biri örgütün etkililiğine (planlama, verimlilik ve esneklik)
katkıda bulunur. Birçok yönetim aracı vardır. Bazıları kalite maliyet ve zaman etkililiği
bakımından diğerlerine göre daha üstündür. Çizelge 4’deki matris’de günümüzdeki çağdaş
yönetim yöntemlerinden bazıları gösterilmektedir. Söz konusu matrise göre, kalite yönetimi
sisteminin açıklanması için iki yol vardır. Birincisinde, her kolon dikey olarak ele alınır. Söz
gelimi, yönetimin yüklenimi başlığının üç alt başlığı vardır; değerler, yatırım ve yönetim
tarafından yapılan incelemeler. Her alt başlığın altındakiler, yönetim sisteminin sorumluluğunu
göstermektedir.
İkincisinde, yatay ilişkilere bakılır. Örneğin; inançlar ile önceliklendirme arası tüm
unsurlar planlama ile ilişkilidir. Planlama satırları bir bütün olarak işletmenin temelidir.
İşletmenin yönü ve hedefleri hakkındaki bütün ana kararlar burada alınır. Planlama satırları
geleceğe yönelik çalışmaların çıkış yerleridir.
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Kalite yönetimi sistemiyle en üst düzeyde kalite, verimlilik esneklik, ve müşteri tatmini
amaçlanır. Değişen çevrede başarılı olmak için gerekli olan kültür ve kaynakların
oluşturulmasında kullanılır. Ve bütün iş görenlerin katılımcılığını gerekli kılan bir yönetim
tarzıdır. Bütün insanlar ve süreçler birbirleri ve çevre ile uyum içerisinde çalışır. Ürün
programlarının temeli olarak da, müşterinin gerekliliklerini ve düşüncelerini alır ve de örgütün
gelecekte karşılaşacağı değişikliklerin üstesinden gelinmesi ve sağlam bir analiz sistemi sağlar.
Kalite ve zaman, bu stratejinin anahtar bileşenleridir: kalite, çünkü malzemeleri,
süreçleri, ekipmanı ve bilgisi kusurlu olan hiçbir sistem verimli olamaz; zaman, çünkü bütün
verimlilik ve karşılık vermelerin ölçülerinin ortak bölenidir. Ekonomik ortamda belirsizliğin
artması ve rekabet koşullarının giderek ağırlaşması, işletmelerin çalışmalarını geçmiştekilerden
çok daha kısa sürede olacak şekilde yönlendirmeleri gerekmektedir. Bu, gelecekte de
doğruluğunu sürdürecektir.

12.4. Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Örgüt Açısından Yeni Yükümlülükler
Günümüzde örgütler yalnızca teknik ve ekonomik kuruluşlar olarak tanımlanmayıp,
sosyal bir kuruluş olarak da tanımlanır. Toplumun örgütlerden beklentileri yeni boyut
kazanınca örgütler de topluma karşı tutum ve davranışlarını değiştirerek üstlerine düşen sosyal
sorumluluklarını yüklenmek ya da yeniden gözden geçirmek durumunda kalmışlardır.
Sosyal sorumluluk, işletmelerin birlikte yaşadığı çevreye karşı sorumlu olmalarıdır. Bu
doğrultuda işletmenin politikasını değişimlere uyarlaması gerekir. Sosyal sorumluluk kavramı,
ahlak ve sosyal vicdan yaklaşımlarını aşmaktadır.14
Bugün başarılı örgütler önemli olanın insanlara değer vermek ve çalışanların da varolan
olumlu yönlerini geliştirmek olduğu kanısındalar. Konu ile ilgili yapılan bir araştırmada
kişilerin kendilerini olduklarının çok üzerinde gördükleri saptanmıştır.15
Bireylerin kendilerini en iyi ve en başarılı olarak düşünmeleri onları mutlu etmektedir.
Kusursuz örgütlerin bu konuda verdikleri mesaj çalışanların sürekli kendilerini böyle
hissetmelerini sağlayacak sistemleri kurmanın gerekli olduğudur.
Başarılı örgütlerle diğerleri arasındaki farkı yaratan olumlu yönleri ortaya çıkarmak,
bunları geliştirmek ve örgütün amaçları ile bunları bağdaştırmaktır. Bu konuda duyarlılık
14
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gösterilmesi gereken konular şöyledir:
 Ürünün yeterli miktarda, kalitede ve fiyatta sunulması gerekir. Ayrıca yanıltıcı ve
şaşırtıcı reklam yerine tüketici dost görülmelidir.
 Temiz ve sağlıklı bir çevre toplumun ödün veremeyeceği bir konudur. Atıklarıyla
çevreyi kirletmeyen, gürültü kirliliğine yol açmayan, ürettikleri ile topluma zarar
vermeyen işletmeler çağa uygun ve sorumluluk bilincine sahip kuruluşlardır.
• Örgütte çalışanlar birer araç değil, amaç olarak irdelenmelidir. Örgüt varlığını borçlu
olduğu insan gücüne, onun kişiliğine, görüş ve önerilerine saygılı davranmalıdır.
• Örgütlerin endüstriyel ilişkiler politikasına yeni bir yön çizmesi gerekir. Çalışanların
refah düzeyi arttırılmalı, adil bir ücret politikası getirilmeli, iş güvenliği sağlanmalı,
çalışanlar alınan kararlara ortak edilmelidir.
• Devlete karşı yükümlülükler yerine getirilmelidir. Örgütlerin ülke kalkınmasına ve adil
gelir dağılımına ilgi göstermesi gerekir.
• Toplumun eğitsel, sanatsal ve kültürel gelişimine, örgütler ilgisiz kalmamalıdır. Yalnızca
mevcut eğitim kuruluşlarıyla ilişki kurmak ve onlardan yararlanmak yeterli değildir.
Bu, eğitim kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmak ya da eğitim kurumları açmak şeklinde
olabilir. Ayrıca örgüt toplumun kültürel değerlerine önem verir, çeşitli sanat etkinliklerine
katılır ya da doğrudan organizasyonlara girişirse sosyal sorumluluklarının önemli bir bölümünü
yerine getiriyor demektir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Kuruluşlar, müşterilerine en üstün değeri yaratıp, gücünü çalışanından alarak, verdiği
sözleri tutan, bir ekip çalışmasıyla sürekli iyileştirmeyi benimseyerek değişiklikleri
destekleyen, yenilikleri ödüllendiren liderler sayesinde, tek standartları olan mükemmelliği
yakalayabilirler. Yönetimin, özellikle en tepedeki kişinin kaliteye inanmış ve bunu yaşam
biçimi olarak benimsemiş olması gerekmektedir. İşte, kuruluşları başarıya götürecek yalnızca
bu kültürdür.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

1-. “İzleyiciler, sonuçlar, liderin kişisel özellikleri, ortam

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

koşulları” liderlik davranışlarınıi belirleyen dört değişkendir
2- Kalite yönetiminin amaçlarından biri de örgütte
çalışanların tamamının gelişme etkinliklerine katılımını
sağlayarak takım çalışması yapmaktır.
3- Orduda iyi bir birlik ile kötü birlik arasındaki tek fark
liderdir.
4- Sosyal sorumluluk kavramı, ahlak ve sosyal vicdan
yaklaşımlarını aşmaktadır.
5- Örgütte çalışanlar birer araç değil, amaç olarak
irdelenmelidir

Cevaplar: 1y, 2d, 3d, 4d, 5d

1- Aşağıdakilerden hangisi liderlik davranışını belirleyen dört temel etkenden biri
değildir?
a) İzleyiciler
b) Amaçlar
c) Liderin kişisel özellikleri
d) Ortam koşulları
e) Zaman

2- Aşağıdaki özelliklerden hangisi bilgi çağı liderlik özelliklerinden değildir?
a) Sorunlar çıkınca çözüm bulabilmek
b) Sorunları öngörerek, oluşmasını önleyeyebilmek
c) Güven yaratıp yardım edebilen
d) Yargılamayan gelişimi teşvik edebilen
e) Daha iyi bir yaşam için kalite solanı ile yeni bir sistem kurabilen

3- Aşağıdakilerden hangisi bilgi çağı liderlik bileşenlerinden değildir?
a) Liderin kişisel özellikleri
b) Ortam koşulları
c) Verimlilik
d) İzleyiciler
e) Amaçlar
4- ………………………………. en üst düzeyde kalite, verimlilik esneklik, ve müşteri
tatmini amaçlanır. Değişen çevrede başarılı olmak için gerekli olan kültür ve
kaynakların oluşturulmasında kullanılır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklereden hangisi uygundur?
a) Kalite yönetimi sistemiyle
b) Liderlik sistemiyle
c) Kaizen sistemiyle
d) Sosyal sorumluluk sistemiyle
e) Liderin kişilik özeklikleriyle
5- Orduda iyi bir birlik ile kötü birlik arasındaki tek fark …………… .
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklereden hangisi uygundur?
Malzemedir
Liderdir
Yetenektir
Azimdir
Dayanıklılıktır

Cevaplar: 1e, 2a, 3c, 4a, 5b
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13. KURUM İMAJINDAKİ KALİTEDE HALKLA İLŞKİLER PLANLAMASININ ROLÜ VE ÖRGÜT İÇİ
İLETİŞİM
13.1. Kurum İmajındaki Kalitede Halkla İlişkiler Planlamasının Rolü
13.1.1.İş Mükemmelliği Modeli: Kalite Yönetimi - Liderlik - İletişim Üçgeni
13.2. Örgüt içi iletişim

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4) Kurum imajındaki kalitede halkla ilişkiler faaliyetlerinin nasıl bir fonksiyonu vardır?
5) Örgüt içi iletişim nasıl olmalıdır?
6) Örgüt içi iletişimde yönetim fonksiyonu nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kurum imajındaki kalitede Kurum imajının oluşumunda Kurum imajı nedir nasıl
halkla ilişkilerin rolü ve örgüt halkla ilşkiler faaliyetleri nasıl oluşur
ve
oluşum
içi iletişim
bir rol üstlenir ve örgüt içi aşamasında halkla ilişkilerin
iletişim nasıl olmalıdır
fonksiyonu nasıl işler ve
örgüt içi iletişim neleri
kapsar öğrenir
Konu

Kazanım

Anahtar Kavramlar
Kurum İmajı, Halkla İlişkiler, Örgüt içi iletişim

Giriş

Gelişen teknoloji, iletişim hızı, değişen yaşam biçimleri, tüketim eğilimindeki bireyselcilik, ürün
ve hizmetler arasındaki farklılıklar yaratmayı gittikçe güçleştirmektedir. Tüketicinin seçiminde
ürün ya da hizmetin arkasında yer alan şirket görüntüsü en önemli ölçüt durumuna gelmiştir.
Uzmanlık, kalite, güvenilirlik, yenilik, müşteri memnuniyeti, ayrıntılara verilen önem, bütünlük
gibi katma değerler şirketin görüntüsünü etkilemektedir.

13.1. Kurum İmajındaki Kalitede Halkla İlişkiler Planlamasının Rolü
Kurum görüntüsü firmanın kamuoyunda bıraktığı izlenimlerin toplamıdır. Çalışanların,
müşterilerin, tedarikçilerin, bankacıların, potansiyel yatırımcıların, rakiplerin, hükümet
yetkililerinin ve genel kamuoyunun tamamının görüşleri birleşerek kurum görüntüsünü
şekillendirir. Bu, şirketin ürünleriyle, etkinlik alanlarıyla, çevresi ile ilişkileriyle firma hisselerine
yapılan yatırımla, binaların görüntüsüyle ve personelinin telefonları yanıtlama tarzıyla
yaratılan bir duygudur.
Kurum görüntüsü, kurumun tarihçesi, finansal başarıları, devamlılığı, telefondaki ses,
müşteri şikayetlerine verilen yanıt, şirket binalarının rengi, paketlerin açılmasındaki kolaylık ya
da zorluk, satış ya da kar raporları, stok değeri, tüm ürünler/hizmetler ve bunların kalitesi,
ihracat başarısı, endüstri ilişkileri, işveren olarak ünü, varlıkları, çalışanları, reklamları,
sponsorluk etkinlikleri, tanınırlığı ve kurum literatürüdür. Bunlardan bazıları yalnızca belirli bir
hedef kitle için bir şey ifade eder, fakat toplam olarak örgütün görüntüsünü oluşturur
(Marquis, 1970: 15).
Kurum görüntüsü, kurumun bilançosunda gözükmediği halde görüntünün yarattığı iyi
niyet ve hoşgörü o kurumun en önemli girdilerinden biridir. Müşterilerin, çalışanların,
tedarikçilerin ve finansal çevrenin iyi niyeti ve hoşgörüsü olmaksızın hiçbir kurum uzun vadede
başarılı olamaz. Bu nedenle, halkla ilişkiler kurum görüntüsünün oluşturulmasında en etkin
araçtır.
Bir kurumun kamuoyunda iyi görüntüye sahip olması gerekli; ancak yeterli değildir.
Kurum ve kurum çalışanları, ürün ve hizmetler konusunda edinilen izlenimlerin de doğru
olması gerekir. Halkla ilişkiler görüntüsü doğru izlenimlerle oluşturulabilir.
Gelişkin örgüt görüntüsünü yaratmak için gerekli üst yönetim liderliği, bunu korumak için
de gereklidir. Halkla ilişkiler etkinlikleri sonucundaki kurum ile hedef kitleler arasında
gerçekleştirilen iletişimin hedeflenen boyutlara ulaşması zaman gerektirecek, halkla ilişkiler
programı zaman içinde birikimli olarak etkisini gösterecektir.
Hedef kitlelerin kurumu nasıl gördüğü kurumun kimliğine çok yakın ya da çok uzak
olabilir. Halkla ilişkiler görüntü ile kurum kimliği arasındaki farkı gerçekten görebilen tek
alandır ve köprü kurma işlevini yerine getirir.

Halkla ilişkiler açısından temel kimliği anlamak neden önemlidir? Acımasızca rekabet
ortamında hedef kitleler nezdinde anlayış, saygınlık ve destek sağlamak için kimlik tek
dayanaktır. Çünkü, kurum kimliği, bir kurumun tüm etkinliklerinin, felsefesi ve yönetim
biçiminin şekillendirdiği karakteri ve kişiliğidir. Hedef kitleler nezdinde anlayış, saygınlık ve
destek sağlama görevi de halkla ilişkilere aittir.
Yeni kurum kimliği olgusu, yalnızca mimariyi, amblem-logoyu, dekorasyonu, ambalajı,
reklamı, iç - dış grafik iletişimi etkilemekle kalmayıp halkla ilişkileri de etkileyecektir (Selame,
1975: 4).
Bir halkla ilişkiler etkinliği o kurumun kurum felsefesi, yetenekleri ve kültürünün, yani
kurum kimliğinin ifadesidir (Selame, 1975: 3). Halkla ilişkiler etkinliklerinde kullanılan kuruma
ilişkin tüm görsel malzeme görsel kimliğin kurum kimliğini ve kurum kültürünü ne derece
tutarlı yansıttığını ortaya koyacaktır. Kurum kimliği ve kurum kültürünü yansıtmayan, zayıf,
sistemsiz, dağınık ve eskimiş bir görsel kimlik halkla ilişkiler etkinliği aracılığıyla yaratılmak
istenen görüntüyü olumsuz yönde etkileyecektir.
Kurum görüntüsü, bir kurumun etkinlik alanı, pazar payı, karakteri, kişiliği, çalışanların
birbirlerine ve kurum dışındaki kişilere davranış biçimleri, çalışanların memnuniyeti, amblemlogo, yıllık raporlar, basın bültenleri, reklamlar, broşürler, binaların mimarisi, ambalaj, ürün
kalitesi gibi birçok bileşenden oluşan kurum kimliği, kurum kültürü ve görsel kimlik öğelerinin
bir araya gelmesiyle oluşur. Kurum görüntüsü, kurum kimliği, görsel kimlik ve kurum
kültürünün bileşkesidir. Her bir öge bir iletişim etkinliğini gerçekleştirir ve kamuoyuna o
kuruma ilişkin bir mesajı aktarır. Farklı kanallardan iletilen bu mesajlar alıcı durumunda olan
hedef kitleler tarafından bir bütün olarak algılanarak o kurumun görüntüsünü oluşturur.
Halkla ilişkiler planlamasında kurum kimliği, kurum kültürü ve görsel kimlik bileşenlerinin
her biri çok önemli rol oynar. Birinin eksikliği ya da birinde saptanan yanlış strateji bütün planın
uygulamada alt üst olmasına yetecektir.
Gerçekleştirilen tüm halkla ilişkiler etkinliklerinin amacı kuruluş ile hedef kitleleri arasında
karşılıklı güven yaratmak, kuruluşa duyulan ilgiyi arttırmak ve sağlam bağlar kurmaktır. Halkla
ilişkiler etkinlikleri, kurumun genel imajını oluşturmaya yönelik olabileceği gibi fabrika açılışı,
yıldönümü kutlamaları gibi özel gereksinimlerden kaynaklanan ya da yaşanan ekonomik bir
kriz, büyük bir iş kazası gibi kriz halkla ilişkileri gerektiren etkinlikler olabilir. Gerek genel

gerekse özel amaçlı tüm halkla ilişkiler etkinliklerinin planlama aşamasında belirlenmesi
gereken amaç, hedef ve stratejiyi sağlıklı saptayabilmek ve her halkla ilişkiler etkinliği sonunda
verilen mesajların birbirini tamamlayan mesajlar bütünü yaratmasını sağlamak için kurum
kimliği, kurum kültürü ve görsel kimlik kavramlarının olduğu gibi tanımlanmış olması gerekir.
Bir halkla ilişkiler planlamasının amacı ve stratejisi kendi içinde tutarlı ve mantıklı olabilir.
Hedef kitle ve yöntem seçimi doğru ve yaratıcı olabilir. Ancak, kurum kimliği ve kurum
kültürünü temel almayan bir planlama sonucunda kurum hakkında verilen mesajın doğru
bilgiye dayanan bir iletişimi gerçekleştirmesi olanaklı değildir.
Sonuç olarak, kurum kimliğinin belirginleştirilmesi, kurum kimliği ve kültürüne dayalı
görsel kimlik çalışmaları ve kültür şoklarını en aza indirgeme gibi konuları temel alan etkinlik
planlaması halkla ilişkiler biriminin sorumluluğuna girmektedir (Hızar, 1994: 30-90).

13.1.1.İş Mükemmelliği Modeli: Kalite Yönetimi - Liderlik - İletişim Üçgeni
Küreselleşmenin etkisiyle Kalite Yönetimi bütün dünyada hem üretim hem de hizmet
sektöründe etkisini artan bir hızla göstermeye devam etmektedir (Drucker, 1996:167).
Bilindiği gibi, kalite yönetimi tüm aşamalarda sürekli bir iyileştirmeyi amaçlar. İşte bu
iyileştirmeyi başlatacak ve karar verecek olanlar değişen teknoloji karşısında kendilerini sürekli
geliştirme ihtiyacı duyan yöneticiler, bir başka ifadeyle liderlerdir. Tabiidir ki, kalite
yönetiminin çok iyi bir şekilde uygulanabilmesi için örgütün her kademesinde mükemmel bir
iletişim kurulması gerekir. Liderlerin ilk işi, çalışanların ve örgütün ortak hedeflere ulaşabilmesi
için çalışanlarla etkin bir iletişim kurmayı öğrenmek olmalıdır. Bu çalışmada, kalite yönetimi
kapsamında kalmak kaydıyla, kalite yönetimi - liderlik - iletişim arasındaki ilişki incelenecek, bu
kavramların birbiriyle bağlantılı olduğu noktalarda verimliliğin nasıl artırılabildiği açığa
çıkarılmaya çalışılacaktır.
Artık, kalite yönetiminin liderleri olarak nitelendirdiğimiz yöneticiler sayesinde, liderlik
bugün gruplar oluşturarak ekip çalışması çerçevesinde algılanmaktadır. Bu bağlamda, ‘Görev’,
‘Ekip’ ve ‘Birey’ gibi üç çekirdek kavram sayesinde liderlik gelişme süresine girer. Bu üç çekirdek
kavram birbirleri ile iletişimlerini arttırdıklarında iyileştirmenin en iyi düzeyde gerçekleşeceği
kesindir.
Kalite yönetimi, örgütün tüm aşamalarında yapılabilecek olan sürekli iyileştirmelerdir ve

iki temel adımdan oluşur.
• Müşteri beklentilerini ve gereksinimlerinin sürekli olarak gözlenmesi,
• Örgütün içindeki bütün etkinliklerin sürekli olarak geliştirilmesi.
Kalite yönetimi, örgüt içindeki hissedarları, müşterileri ve çalışanları tatmin etme
felsefesine dayanır. Hisse sahipleri, kalite vasıtasıyla yatırımlarını yükseltmeyi; müşteriler,
daha kaliteli ürün ve hizmeti almayı; çalışanlar da verimliliği artırmayı hedefler.
Kalite yönetiminin başarısında rol oynayan etkenler aşağıda sıralanmıştır;
• Tepe yönetiminin sahip çıkması,
• Müşterilere hizmetin en öncelikli görev olduğuna inanılması,
• Yetkilerin iş yapanlara devredilmesi,
• Sıçrama ile sürekli gelişmenin birlikte yürütülmesi,
• Katılımın sağlanması,
• Eğitimin bir yatırım olarak kabul edilmesi.
Kalite yönetiminde liderlik bir statü ya da otorite işleminden çok, ilişkinin ve lider ile
izleyicileri arasındaki karşılıklı iletişiminin kalitesi ile ilgili bir işlevdir. Liderlik, bağlı kişiler
üzerinde güç sahibi olma değil onları etkileme sorunudur.
Liderlik, belli bir durumda, belli bir anda ve belli koşullar altında bir grup üzerindeki;
insanların öğütsel hedeflere ulaşmak için gönüllü olarak çabalamasını teşvik eden, ortak
hedeflere ulaşmada yardımcı olan deneyimleri aktaran ve uygulanan liderlik türünden hoşnut
olmalarını sağlayan etkileme sürecidir. Yöneticilerin yönetmesi gerekiyorsa, liderlerin de
yönlendirmesi gerekir.
Ayrıca, liderlik “Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Modeli” içerisinde de önemli bir yer tutar.
Avrupa Birliği’nin desteğinde etkinlik gösteren Avrupa Kalite Yönetimi Vakfının temel amacı,
Avrupalı firmaların dünya çapında rekabet gücünü arttırmaktır. Avrupa Kalite Ödülü de bu
amaçla verilmektedir. Kalite ödülüne katılmak isteyen örgütler, aşağıdaki modele göre
kendilerini değerlendirmektedirler. Söz konusu modelde kalite yönetimi beş ana alan üzerinde
odaklandırılmıştır. Bunlar sırasıyla yönetimin kararlılığı; liderlik kapasiteleri; müşteri odaklılığı;
herkesin katılımı; süreçlere ayırma ve iyileştirme.

Planlar, örgüt içindeki vizyonları, hedefleri ve stratejileri ifade eder. Liderler planlama
sistemini etkin hale getirmeli ve bunu geliştirmelidir. Çalışanların motivasyonu, onlarla etkin
bir iletişim kurarak, onları çalışmalarından dolayı ödüllendirerek, çalışanlara yetki vererek
sağlanır.
İletişim, bilgi toplumu özellikleri ve hızlı değişim içinde teknoloji geliştirmekte en önemli
unsur, bilgi değişimi ve bilgi akışıdır. Hızla artan bilgi birikimi, hızla değişen yeni teknolojik
değişimleri ortaya çıkarmakta, böylece çağdaş yeni yönetim yaklaşımları, üstün kalite sistemi
anlayışının olağanüstü uygulamalarını gerekli kılmaktadır (Sayers: 1994). Kalite yönetimi,
bütün örgütün etkinliğini sürekli bir iletişim ve ekip çalışması ile artırma, iyileştirme yoluna
gitmiş ve bu çağdaş bir yönetim felsefesi olarak kabul edilmiştir.

13.2. Örgüt içi iletişim

21. yüzyılın en heyecan uyandırıcı atılımları, teknoloji sayesinde değil, insan olmanın ne
anlama geldiğinin daha iyi anlaşılması sayesinde gerçekleşecektir. Ufuklarımız genişleyip,
teknolojimiz ilerledikçe bireye verdiğimiz değer de artmaktadır. (Naisbitt-Aburdene, 1991: 16).
Bir toplumun çalışma alanları ve üyelerinin yaşamlarını nasıl kazandığı, o toplumun kültürel ve
siyasal kurumlarını bütünüyle etkiler. (Naisbitt-Aburdene, 1991: 15).

Geçmişe şöyle bir baktığımızda; 1950-60 yılları arasında, klasik yönetim görüşünün
terkedilmeye başladığını, insan ilişkileri yaklaşımı ile organizasyonların sorunlarının çözülmeye
çalışıldığını görüyoruz. 1960-70 yıllarında, endüstriyel demokrasi ve yönetime katılma konuları
güncellik kazanmıştır. 1970-80 yıllarında, örgütün ve çevresinin sosyo-kültürel özelliklerine
göre uygulanması gereken yönetim biçiminin değişebileceği anlayışı ağırlık kazanmıştır. Likert,
Schultz ve Shuster gibi akademisyenler, 1960-1980 yılları arasında gerçekleştirdikleri
çalışmalarla, “insan kaynakları” kavramını temel almışlar ve bu kavramı organizasyonun bir
değeri olarak kabul etmişlerdir. İnsan ilişkileri kuramı, olumlu sonuçlar için pozitif atmosferin
gerekli olduğunu, fakat yeterli koşul olmadığını belirtir ki, bu oldukça doğrudur. (Erdoğan,
2002: 280). Güven, etkileşim, tatmin, katılım, karar verme, açıklık, motivasyon gibi birçok
faktör örgüt iklimini etkiler.

Yönetime katılma; İnsan İlişkileri Yaklaşımı’na dayanır. Likert de bu tür yönetim biçiminin en
önemli temsilcisi olmuştur. Likert’in ulaştığı sonuçlara göre, yönetime katılmanın bulunduğu
örgütler, genel memnuniyetin yüksek olduğu örgütlerdir.

Likert dört sistemden bahsetmiş ve bunlar arasında en ideal olanın dördüncü yönetim biçimi
olduğunu öne sürmüştür:
1. sistem: Sömürücü otorite
2. sistem: İyiliksever otorite
3. sistem: Danışılabilir otorite
4. sistem: Katılmalı grup sistemi. (Varol, 1993: 35).

Birinci sistemde, üstler astlarına güvenmemektedirler, iletişim yukarıdan aşağıya direktiflerin
ve amaçların bildirilmesi şeklindedir, merkezi bir yapı vardır. İkinci sistemde, yönetici ve çalışan
arasında güven ve sadakat mevcuttur, yukarıdan aşağıya olan iletişimin yanı sıra, kısmen
aşağıdan yukarıya iletişim de gözlenebilir, kararların alınmasında merkeziyetçi bir yapı
korunmaktadır; yalnız, işleyişle ilgili bazı kararlar belli sınırlar dahilinde astlara bırakılabilir.
Üçüncü sistemde, danışma yoluyla, çalışanlar, yönetimin kararlarına katılabilirler, yöneticiler,
çalışanlara belirli bir ölçüde güvenirler, iletişim daha fazladır, yetki devri vardır. Son sistemde
ise, çalışanlara karşı büyük bir güven duyulmaktadır. Herkes fikirlerini serbestçe söyleme
hakkına sahiptir. Hatta, yönetim çalışanların fikir ve önerilerini öğrenmek için çaba gösterir.

Önemli ölçüde grup çalışması vardır. Sorumluluk duygusu tüm örgüt üyelerinde gelişmiştir.
Bilgi akışı serbesttir ve iletişim tüm yönleriyle mevcuttur. Yöneticiler, çalışanların sorunlarına
karşı duyarlıdır. Her düzeyde karar alınır ve tüm çalışanlar bu kararlara katılabilir. Grup
içerisinde, örgütün amaçları ve hedefleri belirlenir.

Gizlilikten kaçınılır. Denetim büyük ölçüde paylaşılmıştır. Problem çözme ve işlerin koordine
edilmesine çalışanlar da katılır. Yönetime katılma olgusu, literatürde bazı düşünürler
tarafından yararlı bir yöntem olarak övülmekte, bazı düşünürler tarafından da, birtakım
sakıncalar taşıdığı ileri sürülerek yerilmektedir. Yönetime katılma yanlısı olanlar bunu tüm
yönetsel sorunları çözümleyen, çatışma ve sürtüşmeleri önleyen bir formül olarak
görmektedirler. (Eren, 2001: 401).

Yönetime katılmanın yararlı olduğunu savunanların görüşleri şöyle özetlenebilir:

1- Yönetime katılma, çalışanların motivasyonunu arttırabilir. Çalışanlar, problemlerin
belirlenmesi, çözüm alternatiflerinin değerlendirilmesi ve uygulamaya dönük kararlara katılma
aşamasında yer alırlarsa, bu kararların kendi kararları olduklarını bilecekler ve işe karşı da
sempati duyacaklardır.

2- Yönetime katılma, alt kademelerde yenilik, değişiklik, fikirlerin benimsetilmesinde ve sosyal
tutumların değiştirilmesinde etkin bir araçtır. (Eren, 2001: 402). Bir kişinin tutumunu
değiştirmektense, bir grubun tutum, tavır ve alışkanlıklarını değiştirmek daha kolaydır. Çünkü,
kişi, grubun düşüncesine ters düşmemek için, kendi fikirlerini gruba göre değiştirebilmektedir.

3- Yönetime katılma eğitsel amaçları da içinde barındırmaktadır. Yönetime katılma olgusunda,
yüzyüze sorun tartışması vardır, bu tartışma tecrübeli yöneticilerle yetişmekte olan uygulayıcı
astlar arasında olmaktadır. Böylece çalışanlar, uzun yıllar, yönetim sorumluluğunu taşımış
tecrübeli amirlerini kolayca kavrayabileceklerdir. Ayrıca, astlar sorumluluk almaya teşvik
edilecekler, alınan kararların ortak sorumluluğunu taşımaya alışmış olacaklar ve yönetim
kademelerine süratle geçebilecek bilgi, tecrübe ve yeteneğe de kavuşmuş olacaklardır. ( Eren,
2001: 402).

4- Yönetime katılma, iş tatminini arttırma, örgütsel bağlılık yaratma ve örgütsel amaçları
anlama ve onlara iştirak etmede de etkilidir. Çalışanın örgütün sorunlarını görerek, onları

çözmek için çaba harcaması, hem örgütle daha fazla bütünleşmesini sağlayacak, hem de kendi
iş doyumunu arttıracaktır. Sürekli başkalarının düşünceleri ve fikirleri doğrultusunda alınan
kararları uygulamaktansa, kendi fikirlerinin de uygulanabilceği düşüncesi, çalışana kendini
daha özgür hissettirecek ve demokratik bir ortamda çalıştığını düşündürtecektir. Ayrıca, bir
çalışan, yönetimin karar alma sürecine etkin bir şekilde katılır ve eğer önerileri de, diğer
çalışanlar ve üstleri tarafından beğenilirse, övgü ve takdir kazanacak ve daha büyük bir coşku
ve istekle yeni fikirler üretmeye güdülenecek, işle ve örgütle daha fazla ilgilenmeye
başlayacaktır.

5- Motivasyonu artan çalışanlarla dolu bir örgütün verimliliğinin artacağı da göz önünde
bulundurulabilir.

6- Personelin, yönetime katılma yoluyla, iş tatminin ve moralinin yükselmesi, işe daha büyük
bir hevesle gelmelerini sağlayabilir ve istifalarda da düşme görülebilir. Ayrıca, yönetime
katılma sorumluluk duygusunu da arttırabilir. İşe geç gelme ve devamsızlıklar da azalabilir.

7- Örgüt içindeki sosyal ilişkiler de, yönetime katılma ve iletişimin artmasının sonucunda, daha
dostane ve samimi olabilir ve sukunet sağlanabilir, çatışmalar azalabilir. Yönetime katılmanın
olduğu bir örgütte, çalışanlar, yöneticilerle ve çalışma arkadaşlarıyla kaynaşabilir ve daha rahat
iletişim kurabilirler.

Yönetime katılmayı sakıncalı bulan düşünürlerin görüşleri de şöyle özetlenebilir:
1- Yönetime katılma, yöneticilerin örgütteki karar verme mevkii dolayısıyla elde ettikleri üst
makamın ayrıcalıklarını zayıflatmakta ve hatta ortadan kaldırmaktadır.
Böylece, hiyerarşik bakımdan, astı ile aynı masaya oturan ve onunla eşit veya çok az farklı
yetkiyi taşıyan üstlerin doğal olarak denetimi de elden çıkacak veya zayıflayacaktır. (Eren,
2001: 403).

2- Yönetime katılma olgusunun kabulü veya reddi politik ve ekonomik buhran, işsizlik ve harp
devrelerinde, refah yıllarına kıyasla daha az inandırıcı olmaktadır. İşverenler, örgütlerinde
yönetime katılmayı ancak işleri bilen, sorunları idrak eden makul kişilerin örgüt amaçlarına ve
çıkarlarına uygun şekilde hareket edeceklerinden emin olduğu zaman ve koşullarda
kabullenmektedirler. (Eren, 2001: 403).

3- Yönetime katılan çalışanlar arasında, fikirleri kabul edilmeyenler, her zaman anlayış
gösteremeyebilir ve olumsuz tutumlar geliştirebilirler. Grubun aldığı kararları uygulamamak
konusunda ısrar edebilir, projelere katılmayabilir, zaman kısıtı olan işleri aksatabilir ve
sorumluluklarını yerine getirmeyebilirler. Hatta, bazen bu tür kişiler birleşerek karşıt bir grup
haline gelebilir ve örgüte karşı bir tutum sergileyebilirler.

4- Katılma yetkisi verilen kişiler, bir süre sonra, kendilerini ilgilendirmeyen ya da bir bilgi ve
eğitime sahip olmadıkları konularda da, söz hakkına sahip olduklarını düşünebilirler ve bu
konulara da karışmaya başlayabilirler. Böyle bir durum, isabetsiz kararların alınmasını ve
çalışanlar arasında ve iş ile ilgili problemlerin çıkmasını sağlayabilir.

5- Bazı yöneticilere göre, verimlilik, ancak, işverenin mutlak otoritesi sayesinde sağlanacak bir
şeydir. Onlara göre, yönetime katılma, verimliliği azaltmaktadır. Çünkü, yöneticilik işi, özel
yetenek ve bilgi gerektirir. Bu tecrübe ve bilgilerden yoksun, yöneticilikle alakası olmayan
kişilerin kararlara katılmasına ve uygulamaya iştirak etmesine izin vermek, yanlış kararların
verilmesine ve başarısız uygulamalara yol açarak verimliliği azaltacaktır.

6- Yönetime katılmaya yapılan eleştirilerden en ilginci, işçi sendikalarından gelmektedir.
Sendikal hareketi zayıflattığı gerekçesiyle, bu yönetsel düşünceye sendika yöneticileri karşı
gelmektedirler. Onlara göre, işçilik statüsüne sahip kimselerin tek savunucusu sendikalardır ve
esasen işçilerin her türlü arzu ve istekleri bu organ aracılığıyla işletme yönetimine daha etkili
bir biçimde duyurulabilmektedir.

Yönetime katılma, olsa olsa sendikal hareketi zayıflatmak ve işgücünü işveren safına çekmek
için işgörenlerin hazırladıkları bir tuzaktan öteye gidememektedir. O halde, bu görüşe göre,
yönetime katılma, işçi ve sendikası arasındaki kuvvetli dayanışmayı zayıflatıcı ve sendikaların
eylem (hareket) serbestisini kısıtlayıcı toplumsal bir sakınca taşımaktadır. (Eren, 2001: 404).

7- Yönetime katılma düşüncesine sınıf mücadelesi açısından karşı çıkan eleştirel akımlar da
mevcuttur. Zaten zengin olan ve refah içinde yaşayan işverenler sınıfının, verimliliğini ve
etkinliğini arttırıcı bir araç olan, yönetime katılma olgusu ile ekonomik açıdan daha da
güçlendirmek, işgören sınıfının çıkarlarına ve mücadelelerine ters düşecektir. İşyerinde erk
(iktidar) ve mülkiyet yapısının değişmediği ve işverenlerin egemen olduğu bir ortamda, onları
ekonomik bakımdan, daha da güçlendirerek, işgören haklarının alınamayacağıdır. Bu görüş,
yönetime katılmaya, sınıf mücadelesine ters düşen ve kapitalizmin ayıplarını örten bir araç
gözüyle bakmaktadır. (Eren, 2001: 404).

Bizim düşüncemize göre, yönetime katılma konusunda, hem çalışanlar, hem de yöneticiler
istekli olmalıdır. Çalışanlar, “eğer bu düşüncemi dile getirirsen işten atılırım” korkusunu
taşımamalı, yönetim ve çalışan arasında güven söz konusu olmalıdır. İletişim ortamı, yönetime
katılma açısından çok önemlidir. Örgütün iklimi, örgüt içindeki iletişim ortamını
şekillendirecektir. Yöneticiler, çalışanların kendilerine yazılı ve sözlü olarak ulaşabilmeleri için
haberleşmeyi koordine edebilecek bir düzen oluşturmalı ve çalışanlarını dinlemeye vakit
ayırmalıdır. Eğer, çalışanlar, örgütün uygulamaları ve aldığı kararlarla ilgili sıcağı sıcağına
bilgilendirilmezse, çeşitli eksiklikler, engeller ve yanlış anlamalar ile karşılaşılacaktır. Yönetime
katılmanın, örgüt içi iletişimle alakalı en önemli konusu, belki de, çalışanların bütün gelişmeler
konusunda, anında bilgilendirilmesi ve aydınlatılmasıdır. Bu; örgütün, çalışanlarına, “kendini
tanıtması” olarak da ifade edilebilir. Çalışanlar, tanıdıkları, algıladıkları ve yabancı olmadıkları
karar ve uygulamalara daha kolay katılabileceklerdir. Uygulamalarla ilgili kafalardaki soru
işaretleri de azalacaktır. Hem halkla ilişkiler uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
açısından, hem de çalışanların yaptıkları işten daha mutlu olmaları açısından gizlilik,
samimiyetsizlik ve kapalı yönetim politikalarından özellikle kaçınılmalıdır. Çalışanlar,
kandırıldıkları, dışarıda tutuldukları ve alınan kararlara mecbur bırakıldıkları gibi duyguları
yaşadıkları zaman, çalıştıkları örgütten soğumaktadırlar. Kısaca, yöneticiler, “dış müşteriler”e

önem verdikleri gibi, “iç müşteri” olarak da nitelenen; çalışanlarına, yeterince vakit ayırmalı ve
yargılamadan dinlemeyi bilmelidirler.

Yukarıda değindiğimiz konular, tabii ki, bir takım toplumsal ve çevresel koşullara da bağlı olarak
gelişmektedir:

1) Yönetime katılma eyleminin uygulandığı örgütün içinde bulunduğu toplumdaki, politik ve
ideolojik gelenekler de başarı koşulunu sınırlandırabilmektedir. Örneğin, işgören sınıfının
politik düzenin sınırlarını kabullendiği ve işverenle ilişkilerini uzlaşma yoluyla kurduğu,
Almanya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde yönetime katılmanın etkinlik olasılığı, mevcut
düzenle ilişkilerin çatışmalı biçimde kurulduğu, Fransa, İtalya ve genellikle sanayileşmiş
Akdeniz ülkelerine nazaran daha fazladır.

2) İkinci bir çevresel etmen ise, işletme sahiplerinin, az sayıda olması veya küçük mülkiyet
tipinde olmasıdır. Bu gibi hallerde, yönetimin ve mülkiyetin elinden gideceğinden korkan
sahipler, yönetime katılma yöntemine korku ve kuşku ile bakmaktadırlar.

3) Başka bir etkinlik koşulu da, yönetime katılmanın işgören, işveren ve sendika çıkarlarına eşit
ölçüde hizmet etmesi ve onları dengelemesi zorunluluğudur. (Eren, 2001: 406-407).

İşçi, işveren ve sendika çıkarlarının kesişme noktasında beliren ve orada işleyen katılmalı
şekillerin zorunlu başarı şartı, doğdukları yerde kalabilmeleri, yani işyerindeki gerginlik ve
sürtüşmeleri

etkisiz

kılıp

çelişen

çıkarları

uzlaştırırken

taraflara
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uzaklıkta

bulunabilmeleridir. Bir kere, ortak organların “düzenli şekilde işlemesi işverenin kendilerine
sağlayacağı haberleşme imkan ve araçlarına bağlı” olduğu için, katılmalı şekillerle yönetim
arasında iyi ilişkilerin ve belli biryakınlaşmanın bulunması gerekir. (Fişek, 1977:93).

İletişimin olmadığı bir örgüt düşünülemez. Örgüt içi iletişimin kalitesi, çalışanları yönetime
katılmaya teşvik edebilir. Buradaki sorun; yöneticilerin çalışanların yönetime katılmasını ne
kadar arzu ettiği ve çalışanların da katılmak konusunda ne kadar istekli olduğudur. Örgüt içi
iletişimde bilgi akışının daha yoğun olması, çalışanların örgüt ile ilgili konularda bilgilerinin
artması, örgütün hedef, amaç ve kararlarının çalışanlarla paylaşılması yönetime katılma
isteğini arttırabilir. Daha önce de değinildiği gibi, yönetime katılma; yönetim ve çalışanların
karşılıklı sorumluluk taşıması anlamına gelmektedir. Çalışanların yönetime katılması; söyleneni
uygulamalarından daha çok onlara sorumluluk yükleyebilir. Ancak, gene de, insanın doğasında
öğrenme ve kendini geliştirme ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacın karşılanması çalışanın genel
memnuniyetini arttırıcı bir etken olabilir. Örgüt içi iletişim ve yönetime katılma karşılıklı olarak
birbirini etkilemektedir. Bu iki kriterin örgütteki genel memnuniyeti pozitif yönde
etkileyeceğini düşünmekteyiz. Bunun geliştirilebilmesi için de Halkla İlişkiler departmanlarına
büyük görev düşmektedir. Bir örgütte, Halkla İlişkiler Birimi yönetim ve çalışanlar arasında bir
köprü görevi görmelidir.

Çalışanların yönetimle iletişim kurmakta zorlanmaları onların yönetime katılmasını güçleştirir.
Yazılı iletişimin sözlü iletişimden yoğun olması, çalışanlar açısından da, yöneticiler açısından
da, işleri yavaşlatıp, zorlaştırabilir. Ayrıca, yönetimin çalışanlara hangi birimlere ve kimlere
sorun ve önerilerini aktarmaları gerektiğini açıklaması gerekir. Örgütün çalışanlara yeterince
iyi tanıtılmaması örgüt içi iletişimin kalitesini ve yönetime katılmayı olumsuz yönde
etkileyebilir.

Çalışanlar her yaptıkları işte yöneticilerine danışmak zorunda kaldıklarında, yaratıcılıkları
azalabilir, yönetimsel kararlara katılmadıklarını ve hatta kendilerine güven duyulmadığını
hissedebilirler. Örgütle ilgili yeni fikir ve bilgiler onlara aktarıldığında ve yaptıkları işlerin örgüte
katkıları konusunda bilgilendirildiklerinde ise memnuniyet ve güven duyguları artabilir. İş ile
ilgili değerlendirmelerin, çalışanları dışarıda tutarak yalnızca yöneticiler tarafından yapılması,
örgüt içi iletişimin kısırlaşmasına, çalışanların yönetime katılmasının mümkün olmamasına ve
genel memnuniyetin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabilir. Örgüt politikalarına
beraberce karar verilmesi yönetime katılmanın varlığının göstergesi olabilir. Bunun için de
yöneticilerin çalışanları yönetime katılmaya özendirmeleri gereklidir.

Halkla ilişkiler, tek yönlü bir iletişim süreci değildir. Çalışanların sorun ve önerilerini ilettiğinde
bunlara çözüm de üretmek gereklidir. Aynı zamanda onları dinlemek ve sorunlarıyla ciddiyetle
ilgilenmek örgütteki genel memnuniyeti arttıracaktır. Örgüt içi iletişimde formel ve informel
iletişim ağlarının nasıl işlediği önemlidir. Bu örgütten örgüte farklılık gösterebileceği gibi,
kültürden kültüre de farklılıklar gösterebilmektedir.

Vaktinin çoğunu iş yerinde geçiren bireylerin, çalıştıkları ortamda kendilerini mutlu
hissetmeleri önemlidir. Tabii, bir toplumun kültürel özellikleri de, o toplumun iletişim ve
kurumsallaşma yapısını, yönetime katılmaya bakış açısını, hatta memnuniyet kriterlerini bile
etkileyebilmektedir.

Örgüt kuramı üzerine çalışan araştırmacıların önemli bir bölümü örgütleri kültürel ortamlar
olarak görmektedirler. Örgütlerin kültürel ortamlar olarak ortaya çıkmasının önemli
nedenlerinden biri simgelerdir. Simgeciliğin insan faaliyetlerinin anlaşılmasında büyük bir
önem kazandığı görülmektedir. Antropoloji, dilbilimi, eleştiri, psikanaliz, toplumbilimin birçok
dalı ve sanatların hepsinde, insan eylemlerinin sanatsal yapısı büyük önem taşımaktadır. Bu
gelişmelerin ışığı altında, temel altsistemi insan ve onun kurduğu ilişkiler olan örgütleri
inceleyen kişilerin simgesel çevreyi çözümlemeye çalışmaları kaçınılmazdır. (Sargut, 2001: 98).

Cinsiyet, yaş ve öğrenim durumu gibi değişkenler, daha önce, iş tatmini ile ilgili birçok
araştırmada ele alınmış; çeşitli yorumlar yapılmıştır. Ancak, yönetime katılma konusunda bu
değişkenleri ele alan ve özellikle iletişimi temel olarak alan bir araştırmaya rastlanamamıştır.
İş tatmini ile ilgili araştırmaların sonuçlarında ise, yukarıdaki değişkenlerle ilgili farklı sonuçların
olduğu görülmüştür. Bu araştırmalara tezimizin “İlgili İncelemeler” bölümünde değinilmiştir.
Cinsiyet, yaş ve öğrenim durumu konusunda tutarlı bilgilere bu araştırmaların sonucunda
ulaşılamamış olması ve bu tezin asıl amacının bu değişkenleri ölçmek olmaması nedeniyle;
örgüt içi iletişim ve yönetime katılma ilişkisi irdelenirken bu değişkenlere yalnızca kısaca
değinilecektir.

Cinsiyet değişkeni yönetime katılma açısından ele alınacak olursa, aklımıza ilk gelen tümce;
“Özellikle, Türk toplumunda, kadına geçmişten beri kararlara katılma hakkı genelde pek
tanınmamıştır” olabilir. Kadının katılmasının gerekliliği hakkındaki söylevler gün geçtikçe
artmasına rağmen, kadının çevresiyle iletişim kurması konusunda bile bazı kısıtlamalar söz
konusu olmuştur. Erkek, çevresindeki başka kişilerle konuşurken bile, kadının “her lafa
karışmamasını”, toplumumuzun bazı kesimlerinde hala istemektedir. İş yaşamında ise, kadının
varlığını ispatlamaya çalışması bile, geçmişten günümüze olan süreç içerisinde, kısa bir
döneme yayılmıştır. Yani; kadın, iş yaşamında, yeni yeni “Ben varım, söz hakkım var, kararlara
katılmak istiyorum” diyebilmiştir. Bu sürecin toplumun demokratikleşme süreci ile de
bağlantısı olabileceğini belirttikten sonra; “İş yaşamında, kadın ve erkeğin yönetimsel kararlara
katılmasında farklılıklar söz konusu olabilir mi?” diye sorabiliriz. Kadının ev işleri gibi başka
işlerle de meşgul olmasının gerekliliği ve yapı olarak çok hırslı olmadığı gibi düşüncelere
toplumumuzda rastlanmaktadır. Kadının yönetime katılmayı ne derece istediği de bu
düşüncelerden kaynaklanarak tartışılabilir. O zaman şöyle bir soru da sorabiliriz: “Kadın ve
erkeğin yönetime katılma istekleri arasında fark var mıdır?”

Yaş değişkeni ile ilgili olarak ise; “Gençler ve yeni işe başlayanlar mı, yoksa, iş yaşamında belli
bir tecrübe düzeyine ulaşmış kişiler mi yönetime katılmayı daha çok arzu etmektedir?” sorusu
akla gelmektedir. Bu değişkenin, daha önce “Sorun sunumunda” sözünü ettiğimiz, “örgütte
kaç yıldır çalışıyor olunduğu” konusu ile de bağlantısı olabilir.

Öğrenim durumu değişkeni ile alakalı olarak, bazı kişilerin inancına göre; “çok şey bilmek, daha
fazla beklentiyi beraberinde getirir”. Bu düşünceden yola çıkarak; “Öğrenim durumu yüksek
kişiler, yönetime katılmayı ve örgütsel kararlar konusunda daha etkin olmayı mı
istemektedirler?” sorusunu sorabiliriz. Ancak; daha az eğitimli kişilerin daha düşük
pozisyonlarda çalışıyor olması ve yönetimin aldığı kararlara zaten katılamayacakları gibi bir
düşünceyi baştan kabulleniyor olmaları da, yönetime katılma konusundaki isteklerinde düşüşe
neden olabilir. Kendilerinin yerine karar verilmesini ve bu konuda sorumluluk
taşımayacaklarını baştan kabullenmiş olabilirler.

Kendilerine fikirleri sorulduğunda şaşıran kişiler vardır. Bu konunun kişilik özellikleri ile de
alakası vardır. Kendine güveni olmayan biri, içten içe kararlara katılmayı istese de, kendini
“yönetimin işleri ile uğraşmaya” layık görmeyebilir. Konunun bu boyutu, yoğunlukla,
“psikoloji” ile alakalı olduğundan, araştırmamız içerisinde fazla yer tutmayacaktır.

Bilgilendirici, değerlendirici, eğitici ve güdüleyici iletişim gibi, amacına göre iletişim çeşitlerinin
hepsi paylaşımcı ve çift yönlüdür ve yönetime katılmanın göstergeleridir. Örgüt içindeki
iletişim; bilgilendirici, değerlendirici, eğitici ve güdüleyiciyse; bu, örgüt içindeki iletişim
ortamında katılmanın yoğun olduğunun göstergesidir.

Her zaman yukarıdan aşağıya iletişim bilgilendirici olmayabilir. Aşağıdan yukarı iletişim de açık
bir şekilde bilgilendirici özellik taşıyorsa, bu da katılımın olduğunu gösterir. Çalışanlar
yöneticileri ile çekinmeden konuşabiliyorlarsa, yaptıkları hataları korkmadan, dürüstçe
söyleyebiliyorlarsa, fikirlerini ve şikayetlerini dile getirebiliyorlarsa, açık bir şekilde kendilerini
ifade edebiliyorlarsa, bunlar örgüt içerisindeki iletişim ortamının katılıma elverişli olduğunun
önemli göstergeleridir. Yukarıdan aşağıya iletişimde de, yöneticinin tutumları çok önemlidir.
Yöneticilerin çalışanlara kibar, saygılı ve anlayışlı davranması gereklidir. Bu şekilde davranan
yöneticilerle çalışanlar kendi fikirlerini daha rahat aktarabileceklerdir. Karşılıklı iletişim
kurulabiliyorsa; bu, örgütte katılımın olduğunun göstergesidir. Konumuza, yapısal açıdan
iletişim kanalları; formel ve informel iletişim açısından yaklaşırsak; yukarıdan aşağıya iletişim
otoritenin göstergesidir. Örgütsel iletişim ağları çeşitlerinden yazılı iletişim, genelde, katı bir
yönetime sahip örgütlerde çoktur. Sözsüz iletişim örgütsel ritüellerin, sembollerin olduğunu
gösterir. Bu da örgütsel kültür teorisi ile alakalıdır. Yöneticiye çalışanın hayranlık duyması
karşılıklı etkileşimin olduğunu gösterir. Sözsüz iletişim, aynı zamanda çevre faktörleri ile de
alakalıdır. Örneğin örgütün dekorasyonu çalışanları etkiler. Patron odasının iyi ve kaliteli
döşenmiş olması ile başka bir pozisyonda çalışan kişinin kenarda köşede eski mobilyalarda
oturmasıyla farklı etkiler yaratır. Patronun oturduğu yerin bıraktığı
izlenim de bir sözsüz iletişimdir. Örgütün binası, fizikselliği, söylemler, semboller, adetler
sözsüz iletişimi oluşturur. Sözsüz iletişim, formel kuralların oluşmasından çok informel
kuralların oluşmasını sağlar.

Yönetime katılma biçimleri; işletmenin çalışma hayatına katılma, kararların hazırlanış ve
uygulamasına katılma, işletmenin üst idaresine katılma, işletmenin denetimine katılma olarak
özetlenebilir. İşin ortaya çıkarılması; işin örgütsel amaçlarla alakalı olmasından, planlanması ve
kontrolüne kadar gider. Karar; alternetiflerin karşılaştırılması ve içlerinden en iyisinin
seçilmesidir. Karar alma süreci yönetim tarzlarına göre değişir. Örneğin; Klasik Teori’ye
dayanan otoriter bir yönetim; kararların birlikte alınmasını onaylamaz. Böyle bir yönetimde,
kararlar bir yönetici grubu tarafından alınır, çalışanlar verilen emirleri yaparlar; yani
katılmacılık söz konusu değildir. Tezimizin “İlgili İncelemeler” kısmında da değinildiği gibi;
Likert, Argyris, Weick gibi araştırmacılar; Kültür Teorisi, Yönetişim, İnsan İlişkileri Okulu, Z
Teorisi v.b. örgütsel katılmayı desteklerler. Alternatiflerin değerlendirilmesi ve kararlara
katılım; bu teorilerde, çalışanlarla beraber mümkündür. Otokratik yönetici, katılmayı
savunmaz; ancak, demokratik yönetimlerde katılma mevcuttur. Yönetime katılmayı etkileyen
bazı

faktörler

de

vardır.

Bunlar;

çalışanların

bilgilendirilmesi,

haberleşmenin

teşkilatlandırılması, yetki genişliği, yetki devri, iş ve işçi uyumu, iş ve işyerinin sağladığı sosyal
prestij gibi faktörlerdir.
Bilgilendirici, değerlendirici, eğitici ve güdüleyici iletişimin olmaması ve Halkla ilişkiler teknik
ve yöntemlerinin yeterince kullanılmaması çalışanlarda birtakım memnuniyetsizliklere sebep
olabilir. Diğer bir deyişle, çalışanlar bilgilendirilmiyorsa, Halkla ilişkiler araçları gerektiği gibi
kullanılmıyorsa, yönetim politikaları Halkla ilişkiler uygulamalarını desteklemiyorsa; bunlar,
katılmayı olumsuz etkileyen faktörleri ortaya çıkarabilir. Bunlar da; çalışanların sorumluluktan
kaçmasına, körü körüne itaatine, yaratıcılıklarının yokolmasına ve normlara ilgisizliğin
gelişmesine neden olabilir. Normlara ilgisizlik örgütsel amaçlara kayıtsızlığı ortaya çıkarabilir.

Örgüt içindeki Halkla İlişkiler uygulamalarının desteklenmesi katılımın bir göstergesi olabilir.
Örgütsel iletişimin bilgilendirici, değerlendirici, eğitici ve güdüleyici olmaması ve Halkla İlişkiler
araç ve yöntemlerinin yeterince uygulanmaması, katılma konusunda olumsuz faktörleri ortaya
çıkarır. Bu yüzden katılma ile Halkla İlişkiler teknik ve yöntemlerinin kullanılması arasında bir
ilişki vardır. Çünkü; Halkla İlişkiler teknik, araç ve yöntemleri yönetime katılmayı arttırır.

Uygulamadaki yönetime katılma çeşitlerinden; temsili katılmada; çalışanlar örgütlenir ve
yönetimin karşısına çıkar. İşgören ve işveren müzakere ederler. Eşit sayıda katılma idealine kar
amacı güden örgütlerde ulaşılabilmiş değildir. Bu katılmada işgören ve işveren eşit derecede
katılır; bu, bize göre, ideal olarak kalmayı sürdürmektedir. En çok görülen katılma türü,
sendikal katılmadır. Burada, katılma; sendikalar aracılığı ile olmaktadır. Özyönetim ise, daha
önce Yugoslavya’da uygulanmıştır ve artık uygulanmamaktadır. Doğrudan katılma, eşit
derecede söz hakkına sahip olunması demektir. Yönetişim, doğrudan katılmayı savunmaktadır.

Yönetime katılma bir temsilci gönderme biçiminde ise, bu, temsili katılmadır. İletişim ortamı
açık, güvenilir ve anlaşılır ise, doğrudan katılmaya elverişli koşulların olduğu söylenebilir.
Yönetime katılma neden Halkla İlişkiler’in en önemli konularından biridir? Çünkü; örgüt el
kitaplarının basılması ve örgütsel amaçların bunlar aracılığıyla açıklanması; duyuru panoları,
kuruluş gazetesi, mektuplar ve raporlarda örgütün genel durumu hakkında bilgiler verilip,
sonuçların açıklanması; dilek kutuları ile çalışanların şikayet ve önerilerinin öğrenilebilmesi ve
çeşitli uygulamaların bunlara göre düzenlemesi; toplantılarda karşılıklı fikir alışverişinde
bulunulması; sergi ve fuarlarda ortak başarıların ortaya konması; internet, kapalı devre TV ve
video yayınları ile ortak bilgi paylaşımının sağlanması, bu paylaşımın çalışanların katılımı
ve bildiklerini aktarmaları yoluyla oluşması; örgütün çalışanlara ve ailelerine ziyarete açılması
ile örgüte ait olma duygusunun arttırılabilmesi ve bu vasıtalarla örgüt içi iletişimin
yapılandırılması, katılmanın olduğunun göstergeleri olabilir. Yönetime katılma; Halkla ilişkiler
araç, yöntem ve tekniklerinin kullanım derecesi ile, örgütsel iletişimin bilgilendirici,
değerlendirici, eğitici ve güdüleyici olmasının ve örgütsel politikaların sonucunda ortaya çıkan
bir fonksiyondur.

Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Halkla ilişkiler, tek yönlü bir iletişim süreci değildir. Çalışanların sorun ve önerilerini ilettiğinde
bunlara çözüm de üretmek gereklidir. Aynı zamanda onları dinlemek ve sorunlarıyla ciddiyetle
ilgilenmek örgütteki genel memnuniyeti arttıracaktır. Örgüt içi iletişimde formel ve informel
iletişim ağlarının nasıl işlediği önemlidir. Bu örgütten örgüte farklılık gösterebileceği gibi,
kültürden kültüre de farklılıklar gösterebilmektedir.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

1-. Yönetime katılma; İnsan İlişkileri Yaklaşımı’na dayanır.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Likert de bu tür yönetim biçiminin en önemli temsilcisi
olmuştur.
2- Örgüt kuramı üzerine çalışan araştırmacıların önemli bir
bölümü örgütleri sosyal ortamlar olarak görmektedirler.
Örgüt

3-

içindeki

Halkla

İlişkiler

uygulamalarının

desteklenmesi katılımın bir göstergesi olabilir.
4- Yönetime katılma düşüncesine sınıf mücadelesi açısından
karşı çıkan eleştirel akımlar da mevcuttur.
5- Yönetime katılmanın olduğu bir örgütte, çalışanlar,
yöneticilerle ve çalışma arkadaşlarıyla anlaşmakta zorluk
çekebilir.

Cevaplar: 1d, 2y, 3d, 4d, 5y

1-

……………………………….. firmanın kamuoyunda bıraktığı izlenimlerin toplamıdır.
Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, bankacıların, potansiyel yatırımcıların,
rakiplerin, hükümet yetkililerinin ve genel kamuoyunun tamamının görüşleri birleşerek
kurum görüntüsünü şekillendirir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçenekleren hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Kurum görüntüsü
Halkla ilişkiler
Reklam
Medya ilişkileri
Müşteri ilişkileri

2- Yönetime katılmaya yapılan eleştirilerden en ilginci, ……………………….. gelmektedir.
a) Yöneticilerden
b) Müşterilerden
c) Tedarikçilerden
d) İşçi sendikalarından

e) Çalışanlardan

3- Belli bir durumda, belli bir anda ve belli koşullar altında bir grup üzerindeki; insanların
öğütsel hedeflere ulaşmak için gönüllü olarak çabalamasını teşvik eden, ortak
hedeflere ulaşmada yardımcı olan deneyimleri aktaran ve uygulanan liderlik türünden
hoşnut olmalarını sağlayan etkileme sürecidir.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki seçeneklerden hangisini tanımlar?
a)
b)
c)
d)
e)

Yönetim
Liderlik
Toplam Kalite Yönetimi
Sosyal sermaye
Halkla İlişkiler

4- Aşağıdakilerden hangisi yönetime katılma biçimlerinden değildir?
a) işletmenin çalışma hayatına katılma
b) kararların hazırlanış ve uygulamasına katılma
c) işletmenin üst idaresine katılma
d) işletmenin denetimine katılma
e) işletmenin kuruluşuna katılma

5- Yönetime katılma, çalışanların ………………………………. arttırabilir. Çalışanlar,
problemlerin belirlenmesi, çözüm alternatiflerinin değerlendirilmesi ve uygulamaya
dönük kararlara katılma aşamasında yer alırlarsa, bu kararların kendi kararları
olduklarını bilecekler ve işe karşı da sempati duyacaklardır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Ücretlerini
Motivasyonunu
Beklentilerini
Empati becerilerini
Devamlarını

Cevaplar: 1a, 2d, 3b, 4e, 5b

14. YÖNETİME KATILMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. YÖNETİME KATILMA
14.1.Yönetime Katılma Biçimleri

14.1.1 İşletmenin Çalışma Hayatına Katılma
14.1.2. Kararların Hazırlanışına ve Uygulamasına Katılmı
14.1.3. İşletmenin Üst İdaresine Katılma
14.1.4. İşletmenin Denetimine Katılma
14.1.5. Yönetime Katılma İle İlgili Diğer Ayrımlar
14.2. Yönetime Katılmayı Etkileyen Bazı Faktörler:
14.2.1. Çalışanların Bilgilendirilmesi
14.2.2. Haberleşmenin Teşkilatlandırılması
14.2.3. Yetki Genişliği
14.2.4. Yetki Devri, İş ve İşçi Uyumu
14.2.5 İş ve İşyerinin Sağladığı Sosyal Prestij
14.3. Yönetime Katılmanın Olmadığı Organizasyonlarda Çalışanlarda Sıkça
Rastlanan Tutumlar:
14.3.1. Sorumluluktan Kaçma ve Güçsüzlük Duygusu
14.3.2. İnsiyatif Kullanamama ve Körü Körüne İtaat
14.3.3. Yaratıcılığın Yokolması ve Ortaya Eser Koyamama Duygusu
14.3.4 Değer Yargıları ve Normlara İlgisizlik
14.4.Yönetişim Üzerine
14.3.1.OECD’nin Kurumsal Yönetişim İlkeleri
14.3.2.Kurumsal Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Yönetime katılma anlayışının kurum için önemi nedir?
2) Yönetime katılmayı etkileyen faktörler nelerdir?
3) Yönetişim anlayışı hangi anlama gelmektedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yönetime Katılma Biçimleri

Yönetime
katılma
Yönetime
Katılmanın
biçimlerinin neler olduğunu
Olmadığı Organizasyonlarda
kavrar
yaşanan durumları öğrenir,
Yönetişim
ile
yönetim
Yönetişim
ile
yönetim
arasındaki farkları anlar
arasındaki farkı kavrar

Yönetişim Üzerine

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Anahtar Kavramlar
Yönetime katılma, Yönetişim, Etkileşim

Giriş

Yönetimde katılımcı yaklaşım, aslında işçilerden daha fazla vermelerini istemektedir. Onlardan
daha ağır yük taşımaları beklenmektedir. İşçilerin karar verme, planlama ve inceleme
işlemlerine katılabilmeleri için yoğun bir koordinasyon gereklidir. Ancak, kendi istekleri ile
katılmaları gereklidir. Bu sorumluluklar da, işçilerin asıl görevlerine ayıracakları zamanın bir
bölümünü alır, çünkü, işçiler toplantılara katılmak için üretimden uzaklaşacaklardır.
Yüklendikleri görev, daha fazla sorumluluk, daha fazla duygusal ve zihinsel enerjiyi gerekli
kılmaktadır. Günün sonunda, hiç kuşkusuz yorgun bir şekilde işlerinden ayrılan işçiler, aynı
zamanda, tatmin olmuş ve işleri konusunda da heyecanlıdırlar. Kişinin tamamen katılımını
isterken, şirket dengeyi sürdürebilmek için, karşılığını daha fazla vermeye de hazırlıklı
olmalıdır.

14. YÖNETİME KATILMA

Japon kuruluşlarının en iyi bilinen özelliği, karar vermedeki katılımcı yaklaşımlarıdır. Tipik bir
Batı şirketinde, bölüm şefi, yönetici veya genel müdür tek başına karar verme sorumluluğunu
üstlenebilir. Bir Japon kuruluşunda önemli bir karar verilecekse, bu karardan etkilenecek
herkesin görüşü alınır. Fakat, bir kez karara varıldı mı, herkes bu kararı destekler.

William Ouchi’nin ortaya attığı Z Teorisi, işçilerin yönetime katılmasını savunmaktadır. Bu
teori, üç temel noktaya dayanır: Güven, düşünceli ve zeki olabilme yeteneği ve yakınlık. Bir
toplumda, yakınlaşma yokolmaya başladığı anda, toplum kendi kendini kemirmeye başlar.
Çevrelerine karşı sorumluluk duygusu gelişmemiş kişiler, bir süre sonra çevre kavramını
yitirirler. Katılımcı yönetim işlemi bir kez başlatıldığında, çalışanların temel değerlerine hitap
ettiği için kendi kendine yürür.

Yönetimde katılımcı yaklaşım, aslında işçilerden daha fazla vermelerini istemektedir. Onlardan
daha ağır yük taşımaları beklenmektedir. İşçilerin karar verme, planlama ve inceleme
işlemlerine katılabilmeleri için yoğun bir koordinasyon gereklidir. Ancak, kendi istekleri ile
katılmaları gereklidir. Bu sorumluluklar da, işçilerin asıl görevlerine ayıracakları zamanın bir
bölümünü alır, çünkü, işçiler toplantılara katılmak için üretimden uzaklaşacaklardır.
Yüklendikleri görev, daha fazla sorumluluk, daha fazla duygusal ve zihinsel enerjiyi gerekli
kılmaktadır. Günün sonunda, hiç kuşkusuz yorgun bir şekilde işlerinden ayrılan işçiler, aynı
zamanda, tatmin olmuş ve işleri konusunda da heyecanlıdırlar. Kişinin tamamen katılımını
isterken, şirket dengeyi sürdürebilmek için, karşılığını daha fazla vermeye de hazırlıklı
olmalıdır.

Üretimde robot gibi çalıştırılan bir işçinin yaptığı işe ait bir bilgiye sahip olmadığında, ona kafa
yormamasını doğal karşılamak lazımdır. O işçiye, ustabaşısı, işin başında, yaptığı işe ait
açıklayıcı bilgiler verirse, onun işe ilgisi artacak ve zamanla işçide daha iyisini yapma isteği
doğacaktır. İşçiler, örneğin, bir fabrikanın önemli yapı taşlarıdır. İnsan oldukları için onların
da, yükselme ve öğrenme arzuları vardır.

Yöneticinin çalışanlara danışmak istemesi, onlara itimat etmesi ve özellikle merkeziyetçi
olmaması, bu sayede de işi dağıtıp etrafına iş yapma insiyatifi verebilmesi önemlidir.
Yöneticinin bencilliği, kendini beğenmişliği çalışanları yaratıcılıktan uzaklaştıracak, onları
yalnızlığa, korkaklığa, hatadan çekinmeye, yenilik yapamamaya sürükleyecektir. Yöneticiler,
üst yönetimin esas alanını; işin günlük akışında, pazar sorunlarında, mali problemlerde,
hükümetle olan münasebetlerinde görürler.

Peter Drucker üst yönetimin başlıca altı temel görevi olduğunu belirtmektedir:

1. Misyon: Üst yönetim “Bizim işimiz nedir ve ne olmalıdır?” sorusunu kendi kendine sormalı
ve öncelikli misyonunu açık bir şekilde ortaya koymalıdır.

2. Vizyon ve Değerler: Üst yönetim vizyonun ve değerlerini açık bir şekilde ortaya koymalı,
organizasyonda kuralları ve standartları oluşturmalıdır.

3. İnsani Organizasyon Kurma ve Geliştirme: Üst yönetim, organizasyonda insan kaynaklarına
değer verecek bir beşeri organizasyon kurmayı amaçlamalıdır.

4. İletişim: Üst yönetim, organizasyon ile ilişki içerisinde bulunan tüm kişi ve organlarla
(müşteriler, tedarikçiler, mali kuruluşlar, devlet, v.s...) yakın iletişim içerisinde olmalıdır.

5. Kutlama ve Törenlerde Vakit Kaybedilmemesi: Üst yönetim, çeşitli devlet ve
törenlere katılarak vakit kaybetmemeye özen göstermelidir.

6. Kriz Zamanlarında Görev ve Sorumluluk Devretmeye Hazır Üst Yönetim Elemanlarının
Bulunması: Organizasyonda kriz dönemlerinde ve güçlükle karşılaşacağı anlarda üst yönetime
yardımcı olacak, onların görev ve sorumluluklarını paylaşacak ve/veya kısmen bu
sorumlulukları üstlenecek bir hazır (stand-by) yönetim oluşturulmalıdır.

Yöneticiler ve çalışanlar arasında, işbirliği ve güven ortamı yaratılmamışsa, örgütte yapılan bazı
faaliyetler sadece yapmış olmak için yapılıyorsa, ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmemiş
ve motive edilmemişse, herhangi bir tekniğin istenilen amacı gerçekleştirme yönünde gelişmesi
mümkün olmayacaktır.

Henry Mintzberg’e (1979) göre, çömlek yapmaktan aya insan göndermeye kadar bütün insan
faaliyetleri iki temel ve karşıt gerekliliği ortaya çıkartır: (1) çeşitli görevleri yapmak için işi
basit ve tekrarlanan görevler içine bölme (iş bölümü veya uzmanlaşma) (2) bu görevlerin
koordinasyonu. Bu anlamda, bir örgütün yapısı genel olarak işgücünü farklı görevlere bölme
yolları ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamanın toplamı olarak tanımlanabilir. Bu tanım,
oldukça mekaniksel bir karaktere sahiptir. Örgüt yapısını belirleyen faktörler basitçe,
mekaniksel ve nesnel bir şekilde iş bölümünün ve koordinasyonun sağlanmasının ötesinde, iş
bölümü ve koordinasyonun kim(ler) tarafından, neden, nasıl, nerede, hangi koşullarda, hangi
amaç ve sonuçlarla, hangi kaynakları nasıl kullanarak sağlanmak istendiği ve sağlandığı ile
ilgilidir. Oluşmuş bir örgüt yapısı mekanikselliğin ötesinde kültürel, ekonomik ve siyasal
karakterlerle asıl anlamını bulur.

Mintzberg yönetimle ilgili yaptığı tanımlamadan hareket ederek, örgütte kontrol ve
koordinasyonu

sağlamada

basit

yapılanmadan

karmaşık

yapılanmaya

doğru

bir

gruplandırmadan geçerek beş örgüt tipi ve her tip için yönetim / koordinasyon yolları
çıkartmaktadır:

Yapı Kontrol / Koordinasyon
1. Basit yapılar Doğrudan kontrol
2. Makine bürokrasisi İşin standartlaştırılması
3. Profesyonel bürokrasi Becerilerin standartlaştırılması
4. Bölümlere ayrılmış biçim Çıktıların standartlaştırılması
5. Adhocracy Ortak ayarlama ile koordinasyon

Basit yapılar küçük bir apex’e, kısa bir dikey orta katmana ve geniş (veya dar) operasyonel
çekirdeğe (core) sahiptir. Bu yönetim yapılarında tekniksel destek ve idari personel ya yoktur
ya da oldukça küçüktür. Minzberg’e göre, basit yapıda karar verme merkezileşmiştir; hemen
hemen herkes bu kişiye rapor verir. Düz bir yapıdır. Makine Bürokrasisi’nde, egemen bir
tekniksel personel vardır ve operasyonel çekirdek fonksiyonları formalleştirme ve yapılandırma
sorumluluğuyla yükümlüdür. Profesyonel bürokrasi, geniş idari bir yapıya sahiptir.
Koordinasyon, iş süreçleri veya çıktılara değil, becerilerin standartlaşmasına dayanır.
Bölümlere ayrılmış biçimde; fonksiyonel ürün veya coğrafik bölümlere göre yapılanmıştır.
Bölümler otonomus birimlerdir ve her birim kendi başına bir bürokrasidir. Koordinasyon
headquarter denen merkezden yapılır.
“Adhocracy” kavramını Mintzberg, Alvin Toffler’dan almıştır. Bu yapı görünüşte basit olan,
fakat fonksiyonel operasyonda çevredeki değişikliklere hızla cevap veren bir biçimlenmedir.
Bu biçime benzer olan yapı Texas Instruments tarafından getirilen matrix yapısıdır. Matrix
yapısında proje takımları fonksiyonel alanlardan toplanır.

Sonuçta matrix takımının her üyesi iki yöneticiye sahiptir: Proje yöneticisi ve fonksiyonel alan
yöneticisi. Böylece etkileşimde bulunan bir proje takımı yapısı kurulmaktadır. (İrfan Erdoğan,
2002: ders notları)

14.1.Yönetime Katılma Biçimleri:

Genel olarak, iki yönetime katılma biçiminden söz edilebilir. Bunlardan birincisi, biçimsel
(formel) yönetime katılma, ikincisi ise, biçimsel olmayan (informel) yönetime katılmadır.
Biçimsel katılma, resmi bir işbirliği türünü temsil etmektedir. İşçi ve işgücü sendikaları
aracılığıyla personel ile patron ve üst kademe yöneticileri bu tür bir işbirliğine itilirler. Böyle
bir işbirliğini, ülkenin “iş kanunu” gibi yasal bir araç veya toplu sözleşme gibi özel andlaşmaları
zorunlu kılabilir. Biçimsel olmayan (informel) katılmaya daha çok çalışma grupları düzeyinde
rastlanmaktadır. Burada ekibin şefi, grup üyelerinin bütünü üzerinde etki edecek bazı karar
türlerini grup üyeleriyle beraber planlamanın yararını kişisel olarak bilmektedir. Grup
kararlarına konu olan sorunlar, işletme sahip ve tepe yöneticilerinden değil, grubu yöneten bir

yöneticiden hatta işçibaşı (usta, ustabaşı) gibi en alt kademe yöneticilerinden doğmaktadır.
Diğer bir deyimle, işletmenin genel yöneticileri ve genel politikası dışında, gayri resmi olarak
sınırlı yetkiye sahip bir grup yönetici tarafından tanınmaktadır. O halde, biçimsel ve biçimsel
olmayan katılma türleri ayrımı özellikle bir derece işi olmaktan öteye gitmemektedir. (Eren,
2001: 397).

14.1.1 İşletmenin Çalışma Hayatına Katılma

Çalışanların işletmedeki işlerin yapılmasında tek tek aldığı görevlerin bütün halinde
değerlendirilmesi, işletmenin çalışma hayatına katılma olarak değerlendirilebilir. Bir örgütün
faaliyetlerini yerine getirip, amaçlarına ulaşması için çalışanlarının olması gereklidir. Örgütte
faaliyet gösteren; bir emek ya da fikir üreten her kişi işletmenin çalışma hayatına katılıyor
demektir. En üst düzeydeki kişiden, en alt seviyedeki kişiye kadar herkes, örgütün amaçlarına
göre kendini yeniden üretmekte, bir aidiyet duygusu geliştirmekte ve sonuç olarak ortaya
çıkarılan soyut ya da somut bir üründe emeği geçmektedir.

Böyle bir katılmanın gerçekleşebilmesi için doğru iletişim kanalları ile çalışanlara örgütün
hedef, amaç ve vizyonunun bildirilmesi gereklidir. Motive edici iletişim ile çalışanların
üretkenliklerini arttırmaya çalışmak literatürde vurgulanmıştır. Çalışanın yönetici ile iyi dialog
kurması örgütün çalışma biçimi ile ilgili fikirlerini rahatça savunabilmesi örgütün verimliliğine
de katkıda bulunacak ve yönetime bu biçimde katılma, örgütte benimsenecek ve örgüt
kültürünün bir parçası haline gelecektir.

14.1.2. Kararların Hazırlanışına ve Uygulamasına Katılmı

Kararların hazırlanış ve uygulanışına katılma, genelde ülkemizdeki örgütlerde, yaygın şekilde
görülmemektir. Otoriter patronun doktrinleri alınan kararların yönünü belirlemekte; hatta çoğu
zaman alt kademede çalışan kişiler önemli kararlar hakkında bilgilendirilmemektedir. Onların,
yalnızca, emeklerinden yararlanılarak, ortaya çıkarılan ürünle ilgili kararları almak yalnızca
yöneticinin hakkı imiş gibi, kendi ürettikleri ya da üretim sürecine dahil edildikleri işin sonucu

hakkında bilgilendirilme istekleri, çoğunlukla, gereksiz görülmektedir. Oysa, herkes emek
harcadığı işlerin sonuçları hakkında bilgilendirilmek ister.

Eğer kararların hazırlanışına katılan çalışanların olduğu bir örgütü örnek olarak alıyorsak,
orada, demokratik ortamın daha kolay kurulabileceğinden de söz edebiliriz. Ayrıca, kararların
hazırlanışına çalışanların katılması onlara sorumluluk yükleyeceği

için, kararların

uygulanışında da çok fazla itirazlar ile karşılaşılmayacaktır. Bir bakıma, bu kararlarla temsil
edildiklerini düşünecekler ve bu da onların örgüte bağlılığını ve aidiyet duygularını
güçlendirecektir. Yönetici böyle bir ortamda, açık bir politika izlemek durumunda olduğu için,
örgütte saydamlık olacak ve informel bir iletişim biçimi olarak gelişen dedikodudan nispeten
kaçınılmış olacaktır.

Kararlara katılımın olabilmesi için, kişilerin işle ilgili konulara hakim olabilmeside
gerekecektir. Bunun için birbirinin uzmanlık alanlarından da anlayan çalışanların olduğu,
yoğun eğitimler vererek personelini yenilikler konusunda gelişmeye iten, esnek örgüt tipleri,
kararların isabetli verilmesi konusunda da daha etkin olacaktır.

14.1.3. İşletmenin Üst İdaresine Katılma

İşletmenin üst idaresine katılma, çeşitli statülerdeki kişilerin, yöneticilik pozisyonuna, bir gün
ulaşabilecekleri gibi bir esnekliği de içinde taşımaktadır. Japonlar, yükselme için tecrübeyi
dikkate almaktadırlar. Oysa, Amerika’da daha az tecrübeli bir kişi başarılı bir projeye imza
atmakla, hemen, diğer iş arkadaşlarının önüne geçebilmektedir. Bu da, bireyselliği ve rekabeti
körüklemektedir. Oysa, Japonya gibi çoğulcu bir toplumda, deneyim, herşeyden daha
önemlidir.

Çalışanların yükselebilecekleri ve adaletli bir şekilde mevkii sahibi olabilecekleri düşüncesi, iş
memnuniyetlerini de arttırmaktadır. Çünkü; çalışanın, zamanı gelince, hak ettiği dereceyi
alacağına inanması, örgüt içindeki güveni pekiştirmekte ve kişilerin verimli olmak için gayret
göstermesini de teşvik etmektedir. İşletmenin üst idaresi, zaman zaman, daha alt kademedeki
kişilerin de fikirlerine başvurabilir; hatta birim yöneticileri; örneğin, bu bir proje grubu ise;

grubun kendi içinden seçebileceği bir kişi olabilir. Bu kişi, hem genel kabul görme olasılığı
yüksek biridir, hem liderlik özellikleri taşımıyorsa, grup tarafından tekrar tahtından indirilme
riski olduğu için herkesle daha uyumlu çalışmaya ve onların fikirlerini almaya mecbur
kalacaktır. İşletmenin üst idaresine bu yolla katılım için, örgütteki bir grubun ya da örgütün tüm
çalışanlarının arasında bir consensus olması gerekmektedir.

Bu ideali gerçekleştirip, üst yönetime de çalışanların gerek fiilen, gerek fikren katılmasını
destekleyen yönetimler, daha uzun süreli olacak, bir çok kişinin fikri ile vizyonu genişleyecek,
yenilikleri getirmek ve personelini değişen koşullara göre eğitmek durumunda kalacaktır.
Böylelikle, çalışanların yaratıcılıkları ve buna bağlı olarak da, işlerinden duydukları
memnuniyet artacaktır.

14.1.4. İşletmenin Denetimine Katılma

Aslında, bireyler, ufak bir grupta bile, kendi kendilerini denetlerler. O gruptaki kişilerin
tutumlarına göre, yoğunluklu olarak, adeta, yalnızca o gruba ait kurallar zinciri oluşur ve örgüte,
ya dışarıdan girmek isteyenler bu kuralları baştan kabul etmek durumunda kalır, ya da eğer
girmeyi başarsalar bile, grup içindekiler tarafından dışlanıp, soyutlanırlar. Bu kuralların her
zaman yazılı ve sözlü olması gerekmez. Buna bağlı olarak, her örgütün, kendi kültürü ile
bağdaşan bir denetleme sistemi olması gereklidir. Bunun doğal olması gerekirken, baskıcı
yönetimin egemen olduğu örgütlerde yapay ve dıştan denetleme söz konusudur. Bu da örgüt
içindeki korku, dedikodu ve çeşitli düzeylerdeki kişiler arasındaki çıkar ilişkilerini beraberinde
getirmektedir.

Oysa, çalışan herkes, kendini denetleme mekanizmasını oluşturabilir ya da yol ve yöntemlerini
veya kimlerin onları denetlemesini istediklerini seçebilir. Bunun için çeşitli anketler ile örgüt
içerisinde denetlenmesi gerekli görülen konuların prioritilerini (önceliklerini) belirleyen ya da
yalnızca denetlenmesi gereken konular ile uğraşabilecek ve aynı zamanda da, çalışanlardan
feedback (geri besleme) alabilecek uzman grupların çalıştığı örgütler mevcuttur. Ancak, şunu
da belirtmek gerekir ki, yönetime katılma biçimlerinden en zor uygulananı budur.

14.1.5. Yönetime Katılma İle İlgili Diğer Ayrımlar

Yönetime katılma iki şekilde tanımlanır: Birincisi ekonomik anlamıyla katılma (işletmenin
karları üzerinden bir pay vermeyi taahhüt etme), ikincisi ise politik anlamda katılma (kamu
işlerinin yönetimine demokrasi gereği doğrudan katılmadır). Yönetime katılma tanımından da
anlaşılacağı üzere üç önemli özellik taşır. a) Bir örgütün alt yönetim kademelerinin veya iş
görenlerin örgüt politikası ve yönetimi konusundaki kararlara katılmaları b) Katılanların böyle
bir yönetim türü ile psikolojik gereksinimlerini tatmin edecekleri bir demokratik ortama
kavuşmaları c)Yönetici ile işgören arasında bir diyalog ve iş birliğini gerçekleştirerek örgütün
yönetsel

etkinlik

ve

verimliliğe

kavuşturulmasıdır.

Yönetime

katılma;

personelin

güdülenmesini (motivasyon), çalışma gruplarının tavır ve davranışlarının değişmesini, eğitsel
amaçlara ulaşmayı, sosyal ilişkilerin daha sakin bir ortamda yürütülmesini, astlara kendilerini
ilgilendiren konularda düşüncelerini açıklama imkanı sağlar.

Yönetime katılmayı, uygulamada, beş türe ayırabiliriz: Gönüllü katılma (İşveren ve iş gören
temsilcilerinin kendi isteklerine bağlı olan katılma), temsili katılma (gizli oylama ile yapılan
katılma), eşit sayıda katılma (tüm örgüt üyelerinin yönetime katılması), sendikal katılma
(katılma hakkının sendikalar vasıtası ile yapıldığı katılma), kendi kendini yönetme (otonomi,
sermaye sınıfı temsilcilerinin olmadığı işletme yönetimi).

14.2. Yönetime Katılmayı Etkileyen Bazı Faktörler:

14.2.1. Çalışanların Bilgilendirilmesi

Yönetime katılmayı etkileyen en önemli faktörlerden biri de, çalışanların bilgilendirilmesidir.
Çalışanlar, örgütün misyonu, hedefi ve amaçları ile ilgili bilgi sahibi olmadıkça, yaptıkları
işlerin sonuçları onlara bildirilmedikçe ve hangi konuda kararların alınması gerektiği
konusunda düşünmeye yönlendirilmedikçe, yönetime katılmaları da pek mümkün değildir. Bu
hususta, örgüt içindeki güven, samimiyet ve saydamlık çok önemlidir. Eğer açıklık yeterince
sağlanamazsa, örgüt içerisinde dedikodular yaygınlaşmaya başlayacak ve bir süre sonra etrafta

dolaşan bir sürü doğru olmayan bilgi yığını ve gürültü söz konusu olacaktır. Bunun için, halkla
ilişkiler, araç, yöntem ve uygulamalarına yeterince önem verilmeli; örgüt, ilk olarak, orada
çalışanlara tanıtılmalıdır. Doğru bilginin aktarılması, çalışanların istedikleri soruları rahatça,
kime soracaklarını bilmeleri onların genel memnuniyetini de arttırıcı bir etken olacaktır.

Çalışanların bilgilendirilmesinde etkinlik sağlanabilmesi için, kaynak (mesajı ileten)
konusunda iki noktaya dikkat edilmelidir. Bunlardan birincisi; uzmanlıktır. Çalışanlar
sorularını yanıtlayan kişinin yeterli bilgi ve birikimde olduğunu bilmek isterler. İkincisi ise;
güvenilirliktir. Verilen bilginin eksik ya da yanlış olduğunun ortaya çıkması ya da böyle bir
izlenim olması bile, kaynağın ciddiye alınması konusunda, negatif bir etki yaratabilir.
Mesaj ise, tek yönlü ya da çift yönlü olabilir. Tek yönlü mesajın da, çift yönlü mesajın da, bir
etkinlik kıyaslamasına sokulması mümkün değildir. Bu; örgüt kültürü, dış etkenler, o anki
koşullar ve benzeri ile değişebilecek niteliktedir. Yalnız, eğitim düzeyi yüksek olan kişilerin
çalıştığı örgütlerde, çift yönlü iletişimin, diğerine oranla daha fazla etkinlik sağlayabileceği
düşünülmüştür. Çift yönlü iletişim, yönetime katılmayı da pozitif yönde etkileyecektir. Zeka
düzeyi düşük kişilere ulaşmanın tek yönlü iletişim ile daha etkin bir şekilde başarılabilir.
Hedef, yani, mesajın iletildiği, örgütteki kişiler de, o örgütün kendi durumsallığına göre
değerlendirilebilir. Ancak, Türk toplumunun çeşitli değer yargıları ile yetişen kişilerden oluşan
örgüt çalışanlarının, bu tutum ve değer yargılarına da uzak yapıda olmayacağı açıktır. Yani;
içinde yaşadığımız toplumun kültürü de, çeşitli semboller ile ve iletişim biçimlerinin kuruluş
şekli ile hedef kitlenin bakış açısını belirlemede çok etkilidir.

14.2.2. Haberleşmenin Teşkilatlandırılması

Örgüt içindeki haberleşme günümüzde network ağları ile, çeşitli doküman yönetimi
programları ile, çeşitli uzman iletişimcilerin oluşturduğu gruplar ile örgüt içerisinde
teşkilatlandırılmaktadır. Halkla İlişkilerin temel işlevlerinden biri de tanıtmadır. “Tanıtma”
sözcüğünü, biz, burada; örgüt içerisindeki tüm bilgilerin çalışanlara aktarılması olarak
kullanacağız. Bu tür tanıtma; haberleşmenin teşkilatlandırılmasının en sağlıklı, en verimli, en

kolay olacak şekilde düzenlenmesi ile; kolay ulaşılabilir ve çalışanların örgütün amaç ve
uygulamaları hakkında en doğru şekilde bilgilendirilebilecekleri hale gelecektir.

Otoriter yönetimin mevcut olduğu örgütlerde, bu teşkilatlandırma genelde, ya aşağıdan yukarı
doğru iletişim, ya da yukarıdan aşağıya doğru iletişim şeklinde olmaktadır. Yani, Genel Müdür,
bir “talimat”ı Genel Müdür Yardımcısına; o, kendi altındaki Müdüre; Müdür de çalışanlara
aktarmak durumundadır ya da tam tersi şekilde işler. Oysa, esnek örgütlerde, örgüte gelen bir
doküman artık günümüzdeki sistemler sayesinde bilgisayarda herkesin ulaşıp, açıp, içine
bakabileceği; gerekirse, yazdırıcıdan çıkartıp bir kopyasını kendi dosyası içine takabileceği hale
gelmiştir. Bu yolla, çalışanların bilgilendirilmesi konusunda vakit kaybında çok ciddi anlamda
bir tasarruf sağlanmaktadır. Bu şekilde haberleşmenin teşkilatlandırılması hem statik değil,
dinamik bir iş akışı sağlamaktadır; çünkü herkes herkesle iletişim kurup, birbirinden fikir
alabilir ya da kendi kararını bir başkasına söyleyebilir; hem de şirket içerisinde olan bitenden
herkesin haberdar olması yönetime katılma konusunda çalışanların istekliliğini arttırabilir;
bilginin serbest dolaşımı o bilgiye ulaşan kişilerin işle ilgili sorumluluk duygularını da
fazlalaştırabilir.

14.2.3. Yetki Genişliği

Otoriter yönetimlerde yetki tek elde toplanmaya yöneliktir. Bu hem yöneticinin yükünü
ağırlaştırmaktadır, hem çalışanların yönetime yeterince katılamamasını sağlamaktadır. Oysa,
gerçek bir yönetici herşeyi yapma sorumluluğunu (ve gücünü) yalnızca kendisinde görmeyen,
kişilerin iş yapmalarını kolaylaştıracak şekilde plan yapabilen ve çalışanları, birimleri ya da
görev dağılımını örgütle ilgili birçok kriteri özümseyerek, onlara göre koordine edebilme
yeteneğini geliştirmiş kişidir.

Yetkinin tek elde toplanması, örgüte de tek yönlü bir bakış açısı getirecektir. Ayrıca,
çalışanların yaratıcılıkları körelecek, sorumluluk alma istekleri azalacaktır. Bu da, çalışan
kişilerin işlerini yeterince benimseyememesine ve hatta kendinden daha fazlasının
beklenmediği düşüncesi ile işi savsaklamasına neden olacaktır. Yaptığı işin neticesini
bilemediği ve emek harcadığı işin kendisi dışındaki bir dış çevrenin ürünüymüş gibi ortaya

çıktığını düşünmesi nedeniyle, bu işin sorumluluğunu da taşımaya istekli olmayacaktır. Katılma
tam olarak sağlanamayacak ve günümüzde, yüzünü her zaman yenilikelere çevirmek
durumunda olan ve değişikliklere; yokolmadan, kendi içinde bunları hazmederek etkin
yönetimler ile sürekli kendini yenileyerek uyum sağlayabilen örgütlerde yetki devrine duyulan
ihtiyaç gittikçe artmayı sürdürecektir.

Otoriter yönetimlerde, yetki genişliğini elinde tutmayı başaran yönetici, kendi talimatlarını
yerine getiren, kendi fikrini söylemekten çekinen, hata yaptığı zaman bu hatayı düzeltmek için
bile yöneticiye açıklama yapmaktan korkan çalışanların kendisine saygı duyduğu yanılgısını
gütmektedir. Oysa, saygı ile korkunun alakası yoktur. Etkin fikirleri olan kişiler, fikirleri ile
kabul göreceklerini bildikleri için, ya da daha etkin bir fikir ile karşılaştıklarında bunu kabul
edebilecek olgunluğa sahip ve gelişime açık oldukları için, fikirlerini dile getirir ve savunur
ama zorla, korku oluşturarak, baskı ile, bencil bir tahakküm ile saygı oluşturmaya yeltenmezler,
çünkü saygının onlara zorla değil, etkin fikirleri ile kendiliğinden geleceğini bilirler.

14.2.4. Yetki Devri, İş ve İşçi Uyumu

Yönetici tarafından yetki devri çok kritik bir öneme sahiptir. Örneğin bir Mühendislik
firmasında kaç metre toprağa boru döşeneceği konusundaki karara çaycının da iştirak etmesini
beklemek akılcı olmaz. Kişilerin eğitimleri, tecrübeleri, uzmanlık alanları farklılık göstermek
durumundadır. Durum böyle olunca, yönetici için iş daha da zorlaşmaktadır. Burada en
önemlisi, yöneticinin çalışanları ile mümkün olduğunca çok iletişim kurması ve onları
tanımasıdır. Bunun için; İnsan Kaynakları Departmanları’nda uzmanlık alanı Psikoloji, Sosyal
Psikoloji olan kişiler, artık sıkça tercih edilmektedir ve bir göreve getirilecek kişinin kişilik
özellikleri sağlıklı ölçümler ile mercek altında değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Yetki
devrinin doğru biçimde yapılması, işlerin düzgün yürümesi için de önceden alınabilecek bir
garanti olarak görülebilir. Ya da, çeşitli kararlara katılacak ve birlikte çalıştığı kişilere, bunları,
doğru olarak aktarabilecek kişinin seçilmesindeki güçlük, yönetime katılma konusunun da en
büyük handikaplarından biri olarak değerlendirilebilir.

14.2.5 İş ve İşyerinin Sağladığı Sosyal Prestij

Daha önce saydığımız etkenlere oranla, çok da güçlü olmadığını söyleyebileceğimiz; işin adı
ve iş yerinin sağladığı sosyal prestij; çalışanların psikolojilerine olan etkisi nedeniyle yönetime
katılmayı etkileyebilir. Kişi, aldığı ünvanın ve görevinin hakkını vermek istercesine, daha fazla
kararlara katılmayı arzu edebilir. Bu da önemlidir, çünkü yönetime katılma yalnızca
yöneticilerin istekleri ile olabilecek bir şey değil; çalışanların da kendi arzuları ile katılması ile
anlam kazanan bir husustur.

Kişinin çalıştığı yer de, yönetime katılmayı çok gerekli kılabilecek ya da daha azı ile de yeterli
olabilecek bir örgüt olabilir. (Biz, “Örgüt”ü iş hayatı ile alakalı olarak tüm işletmeler için
kullanmaktayız.) Bu durumda, bir siyasi örgütte yönetime katılmanın daha yoğun olmasını
beklememiz olasıdır. İş yerinin, kişinin kendi çevresinde de önem verilen bir yer olarak
algılandığının kişi tarafından duyumsanması, böyle bir örgütün karar ve uygulamalarında payı
olduğunun, kendisi ve çevresi tarafından düşünülmesi; dolayısıyla bunun sağlayacağı aidiyet
duygusunun ve üretme ihtiyacının doyurulmasının sağlanması açısından katılma isteğini
arttırabilir.

14.3. Yönetime Katılmanın Olmadığı Organizasyonlarda Çalışanlarda Sıkça
Rastlanan Tutumlar:

14.3.1. Sorumluluktan Kaçma ve Güçsüzlük Duygusu

Yönetime katılmayı yeterince yerleştiremeyen baskıcı yönetimlerin idaresinde olan örgütlerde,
çalışanlar bir süre sonra, karar alan kişinin tüm işi sonuçlandırdığı ve işi onun sahiplendiği
duygusuna kapılarak, kendi yaptıkları işin sonuçlarını takip etmeyecek, bunun onlara
sağlayacağı başarı hissi ve psikolojik doyumdan da mahrum kalacak, kendi yaptıkları işlerin
önemlerini

algılamayarak,

gerçekleştiremediklerini,
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Sorumluluk; insana kendine güvenmeyi de öğretir. Eğer çalışanlar, yaptıkları işin sonuçlarını
öğrenebilirler ve tüm bu karar alma ve uygulama aşamalarına iştirak edebilirlerse, kendi
yaptıkları işe daha hakim olacak, daha iyisini yapmaya çalışacak, aksaklıklar için çözüm
bulmaya çalışarak fikir üretecek ve bu fikirleri, hem yatay ilişki içerisinde oldukları iş
arkadaşları tarafından, hem de dikey ilişki içerisinde oldukları amirleri tarafından beğenilirse
kendilerine güvenleri ve sorumluluk duyguları artacaktır.

14.3.2. İnsiyatif Kullanamama ve Körü Körüne İtaat

İnsiyatifi tekelinde bulunduran otoriter yönetim şeklinde, çalışan kişi, insiyatif kullanamayacak
ve sonuçlarını bile tam olarak bilmediği ya da nedenlerini anlamadığı bir iş sürecine, yalnızca,
ortasından dokunmuş olacak, verilen kararları “ültimatom” gibi algılayacak ve körü körüne itaat
etmek durumunda kalacaktır. Daha önce de değinildiği gibi, yönetime katılmayı teşvik etmek;
çalışanları, bilgilendirici, motive edici, v.b. gibi iletişim biçimleri ile mümkündür ve gereklidir.
Çalışanların yönetime katılmasını istemek yöneticinin görevidir ve bunun için, uygun koşulları
sağlamak da bir bakıma da onun işidir. Çalışanlar, her zaman, yönetime katılmayı
istemeyebilirler.

Bu, onlara fazladan iş yükü, zaman kaybı olarak geri dönebilir, ya da kararlara katılma
nedeniyle, aldıkları sorumluluk ile risk almış olabilirler. Daha sık toplantılara katılmaları, daha
fazla bilgi edinmeleri gerekebilir ve bu durumda; monoton bir şekilde günlük olarak bağlı
bulundukları amirin talimatlarını yerine getirmek onlara daha kolay gözükebilir. Ancak, bu,
çalışan kişilerin yaptıkları işin bile insiyatifini taşımamasını sağlamaktan başka bir işe yaramaz
ve bu tarzda körü körüne itaat de; çalışanların genel memnuniyetini azaltmaktadır.

14.3.3. Yaratıcılığın Yokolması ve Ortaya Eser Koyamama Duygusu

Yönetime katılmanın olmadığı örgütlerde, çalışanların yaratıcılığı da zaman içerisinde
körelmekte ve bir müddet sonra, yaptıkları iş, kendi gözlerinde de değer kaybetmektedir.
Üretme ihtiyacı her insan da vardır. Hatta, “insanı en çok üretmek ve sevmek mutluluğa
götürür” düşüncesi; Freud’u yakından takip eden yazarlar tarafından sıkça dile getirilmektedir.

İnsan, çalışırken ürettiği her ne olursa olsun, bunun için bir emek sarfetmektedir ve bu ürün
(eser) bir süreç içerisinde ortaya çıkmaktadır. Hiçbir şey bir anda varolmaz ve bir anda
yokolmaz. Buna bağlı olarak, bu süreci emek harcayarak geçiren kişi, bu ürünle kendini yeniden
üretmekte ve kendinden o ürüne bir şeyler katmaktadır. (Bir işi birçok kişi farklı şekillerde
yapabilir.) Eğer bu ürünün çevresi tarafından algılanışı, ya da maddi veya manevi değeri
hakkında, çalışanın kendisi ile değerlendirici ve güdüleyici bir iletişim kurulmaz ise, kendini
gelişmek zorunda hissetmeyebilir. Bu durumda, yaratıcılığı körelecek ve yaptığı işin kendisine
verdiği haz azalacaktır. Tüm insanlarda kabul görme ihtiyacı vardır. (Önceki bölümlerde,
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsedilmiştir.) Bu kabul görme ihtiyacı, ürettiği bir
şeyin takdir edilmesi ile doyuma ulaşır ve kişinin yeni bir ürün yaratma isteğini güdüler.
Böylelikle, yaratıcılık yönetimin aldığı kararlara katılma istek ve oranını arttırır (çünkü
yaratıcılığın olduğu yerde insanların söyleyecek fikirleri vardır); yönetime katılma da
yaratıcılığı destekleyerek çoğaltır.

14.3.4 Değer Yargıları ve Normlara İlgisizlik

Çalışanlar, yönetime katılmazlarsa, başkalarının kendileri için aldığı kararların doğruluğuna,
uygunluğuna ve adaletliliğine inanmayacak ve güvenmeyeceklerdir. Kararlara katıldıkça, örgüt
kültürü güçlenecek, örgütün vizyonu, misyonu ve gerçek sınırları ile dışa karşı duruşu, bakışı,
tutumu şekillenecektir. Baskı ile uygulanmaya çalışılan kurallar bir süre sonra, çalışanların tüm
değer yargıları ve normlara karşı ilgisizliklerini beraberinde getirecektir. Türkiye gençliğinin
20 Eylül sonrasında apolitikleştirilme süreci, ya da 70’lerdeki “çiçek çocuklar”; değer yargıları
ve normlara ilgisizliğin, yönetime katılmanın engellenmesi ile ilişkisi açısından örnek
olabilecek niteliktedir. Böyle toplumsal örneklerin iş hayatı açısından geçerliliği de tartışmalı
olacaktır; ancak, şunu belirtmeliyiz ki; yönetime katılma olmadıkça, fikirler açıklanmayabilir,
bilgi dolaşımı yeterince sağlanamayabilir ve bu da açıklığın olmaması demektir. Açıklık
olmayan bir örgütte, ortak değer yargıları ve normlardan bahsetmek de göreceli olarak hayali
olabilir; yani, örgüt kültüründen de bu durumda bahsetmek pek mümkün olmayacaktır. Örgüt
kültürü oluşturamamış bir örgütün de sürekliliği hep tartışmaya açık olacaktır. İnsanlar, ait olma
ihtiyacı duyacaklardır; bunun için çalışma hayatında yönetimin aldığı kararlara da katılmak
isteyeceklerdir ama buna izin verilmemesi durumunda da, genel olarak, örgüte bağlılıkları

azalacak, ortak değer yargılarından bahsedilmesi güçleşecek ve normalara uymak
istememelerinde artış görülecektir.

14.4.Yönetişim Üzerine

Yirmi birinci asrın pek çok şeyi değiştirdiği konusunda sanırım mutabıkız. Yeniçağ pek çok
değişimi ve dönüşümü beraberinde getirmiştir. Bunları takip edebilenler kazanacak, takip
edemeyenler doğal olarak kaybedecektir. Zaman hızla ilerlemekte ve geri kalanlar ilerdekilerin
izini sürmede zorlanmaktadır. Onun için hiçbir konuda zaman kaybına tahammülümüz yoktur.
Hiçbir konuda çağın gerisinde kalmamalıyız.

Küreselleşmenin tesiriyle günümüzün yönetim anlayışı da sil baştan değişmiştir. Eskiden tek
bir beynin kontrolünde ve tekelinde gelişirdi her şey… Oysa günümüzde çerçeve genişlemiş,
yönetimin yerini yönetişim almıştır. Yönetişim resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik,
politik otoritenin ortak kullanımı demektir. Bunun yanında merkeziyetçi yönetim anlayışı,
yerini yerel yönetim anlayışına bırakmıştır. Artık ‘Büyükler bizim yerimize düşünürler’ mantığı
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Yeniçağın yönetim anlayışında gizlilik saklılık yoktur. Her şey şeffaf zeminlerde
gerçekleştirilmektedir.
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sorgulayabilecek duruma gelmiştir. Batı’da bunun örneklerini görmek mümkün olsa da bu
bizim yönetim anlayışımıza tam anlamıyla yansımamıştır.

Devlet yönetiminde katılım ne kadar geniş olursa alınan kararlar da o kadar isabetli olur. Sivil
toplum kuruluşlarını tartışma ve karar alma mekanizmalarının dışında bırakan anlayışlar çok
gerilerde kalmıştır. Çünkü sivil toplum kuruluşları bağlı bulundukları toplumun beyni
konumundadır. Onların bilgi birikiminde faydalanılması gerekir.

Yönetim mekanizmaları, aldıkları kararlar ve yaptıkları uygulamalar hakkında temsilcisi
bulundukları toplumu sürekli bilgilendirmek zorundadır. Hiçbir şey kapalı kapılar ardında
oldubittiye getirilmemelidir. Bilgi akışı sekteye uğratılmamalıdır.

Yönetimin istenen düzeyde olabilmesi için iletişimin kusursuz olması gerekir. Aksi halde
organizasyonlardan beklenen verim alınamaz. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dikkate
almayan yönetimler kalıcı olamazlar. Yönetenle yönetilenler birbirinin istek ve beklentilerini
bilmek durumundadırlar. Aksi halde ortak paydada birleşemezler.

Günümüzde modern devletler yönetimin değil, yönetişimin peşindedirler. Çünkü bu yöntemle
daha çabuk yol alınıyor, daha kaliteli hizmetler veriliyor. Devlet yönetiminde temsil, katılım ve
denetim daha iyi sağlanıyor. Böylelikle yerinden yönetim, yönetimde açıklık ve sorumluluk
daha uyumlu bir hâl alıyor. Neticede zincirin halkaları daha bir kavi kenetleniyor.
İnsanı iyi yöneten ve ondan azamî derecede verim alan idareciler kurumlarını sebat ettirirler.
Yönetişimde güven duygusu esastır. Fertlerin güvenini kazanabilirseniz onların size açılımı ve
katkısı o derece hızlanacaktır. Kamu kurumlarını özel bir firma gibi görüp o zihniyette
yaklaşmak başarıyı da beraberinde getirecektir. Özel sektör, başarısını bu birlikte hareket etme
anlayışına borçludur.

Yönetim ve yönetişimin bariz farkları vardır. Yönetim daha dar kapsamlı olmasına rağmen
yönetişim gönüllü kuruluşları da içine aldığı için kapsam bakımından daha geniştir. Yönetim
tepeden inmeci olduğu halde yönetişim farklı sistemleri yönlendirmeyi esas alır. Yönetim daha
sert, yönetişim daha katılımcı ve esnektir.

Yönetişim çoğulculuğa dayanır. Yönetişimde tek başına hareket etme yerine birlikte
düzenleme, birlikte yönetim, birlikte üretim ve kamu özel sektör ortaklığı esas alınmıştır. Bu
da verimliliğin sağlanmasını, rekabetin ve girişimciliğin gelişmesini beraberinde getirmektedir.
Bu sisteme göre vatandaşlar yönetilenler değil, taraftırlar aynı zamanda. Bu nedenle yönetime
aktif olarak katılma ve fikir beyan etme hakları vardır.

Yönetişimde hukukun üstünlüğü, yönetimde şeffaflık, hesap verme sorumluluğu, yönetim
ahlâkı, rekabete ve piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırma, toplumu güçlendirme, dijital
devrime uyum sağlama, etkin sivil toplum ve katılım, denetim, toplam kalite, yerinden yönetim,
kurallar ve sınırlamalar esas alınmıştır.

“Corporate Governance” veya Türkçe ifadesiyle “Yönetişim”in tek bir tanımı mevcut olmayıp,
farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Genel olarak (kurumsal) yönetişim kavramının adil,
saydam, hesap verme ve sorumluluklar başta olmak üzere tüm kuralların iyi tanımlandığı
kurumsal verimliliğin artırılmasına yönelik bir anlayış olduğu söylenebilir. Bu bağlamda
yönetişim / kurumsal yönetişim yalnızca özel sektörü değil, kamusal alanı da kapsayan bir
olgudur.

Bilindiği gibi şirketler, öncelikle kendi ortaklarına, sonra çalışanlarına ve diğer ilişkide
bulundukları çevrelere (müşterilerine, tedarikçilerine, vb) karşı sorumludurlar. Kurumsal
yönetişim anlayışı ile şirketler, kendi sorumluluklarının bilincinde verimliliklerini artırarak,
ortaklarının elindeki hisselerin değerini artırabilir ve bu süreçte ilişkide bulundukları tüm kişi
ve kuruluşlarla olan ilişkilerini yasalara ve ahlaki değerlere uygun yürütülebilirler.

Kuramsal olarak yönetişimin amacı, kapitalizmin içinde barındırdığı kar dürtüsü nedeniyle
oluşabilen ve topluma zarar verebilecek sapmaları denetim altında tutmaktır denilebilir. Zira
küreselleşme nedeniyle bir ülkede veya büyük bir şirkette meydana gelen krizin etkisi yerel
boyutları aşmakta, tüm dünyayı etkileyebilmektedir.

Son yıllarda gerek küresel düzeyde gerekse özellikle gelişmekte ülkelerde meydana gelen
şirket birleşmeleri ile ekonomik krizler “Kurumsal Yönetişim” (Corporate Governance)
kavramına dikkatleri çekmeye başlamıştır.

Küreselleşme akımı kapsamında ve özellikle dünyada ve ülkemizde yaşanan krizlerden sonra
şirketler kendilerine yeni ortak bulma arayışına girmişlerdir. Bu bağlamda da iyi yönetişimin
önemi daha belirgin hale gelmiştir. Çünkü iyi yönetişim sahibi olmayan şirketle birleşmek

büyük riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle sermaye ihtiyacı olan ve dünya şirketi
olmak isteyen şirketler yönetişim kavramını kendi şirket kültürlerine dahil etme ihtiyacı
hissetmeye başlamışlardır.

Nitekim bu arayışlar sonucunda uluslararası düzeyde, OECD nezdinde başlatılan çalışmalar
sonucunda 1999 yılında “Kurumsal Yönetişim İlkeleri” yayınlanmıştır. Bunun ardından bir çok
ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu konuda SPK ve İMKB ile birlikte TÜSİAD tarafından
çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda en etkin çalışma TÜSİAD tarafından gerçekleştirilmiş, bu
kuruluş bünyesinde bir çalışma grubu kurularak söz konusu ilkelerin dilimize çevrilmesi ve
tanıtılmaları sağlanmış, şirket yönetimleri için kurumsal yönetişim ilkeleri ve aile şirketlerinde
iyi yönetişimin sağlanması konusunda öneriler getirilmiştir. Bu bağlamda yurtdışında daha
önceleri sorgulanmaya başlanılmasına rağmen, Türkiye’de kamu veya özel sektör olarak bu
ilkelere henüz alışkın olmadığımızı ve Türkiye için "Yönetişim" kavramının oldukça yeni bir
kavram olduğunu söyleyebiliriz.

Ekonomi alanında iyi yönetişimin geliştirilmesinde önderlik etmesi gereken kurumların başında
SPK, İMKB ve BDDK gibi kurumlar gelmektedir, kamusal alanda ise iyi yönetişimin
itici güçlerinin sivil toplum örgütleri (STÖ) olduğunu söyleyebiliriz.

14.3.1.OECD’nin Kurumsal Yönetişim İlkeleri
OECD’nin 1999 yılında açıkladığı “Kurumsal Yönetişim İlkeleri” 5 ana başlık altında
toplanmaktadır. Bunlar kısaca;

1-Hissedar haklarının korunması: Bu ilkeye göre temel hissedarlık hakları; mülkiyet
haklarının kaydedilmesi, hisse senedinin devredilmesi, şirketle ilgili zamanında ve düzenli
bilgiye sahip olma, genel kurula katılma ve oy kullanma, yönetim/ denetim kurullarını seçme
ve kardan pay alma hususlarını içermektedir.

2- Hissedarlara eşit davranılması: Azınlık payları ve yabancı hissedarlar dahil olmak üzere

aynı sınıftaki tüm hissedarlara eşit davranılmalıdır. Hissedar oy hakkı konusunda hisse senedini
almadan önce bilgi sahibi olabilmeli, bu hakla ilgili değişiklerde çıkarları doğrultusunda
asaleten veya vekaleten oy kullanabilmelidir. Genel kurul prosedürü hissedarın oy kullanmasını
zorlaştıracak nitelikte olmamalıdır. İçeriden bilgi ve manipulatif hareketler yasaklanmalı,
yönetim kurulu üyeleri ve diğer yöneticilerin önemli işlemler konusunda açıklama yapmaları
sağlanmalıdır.

3- Diğer menfaat gruplarının rolleri: Şirketle ilişkisi bulunan menfaat gruplarının (Çalışanlar,
vb) yasalarla verilmiş hakları tanınmalı, istihdamın ve refahın artırılması ve mali
açıdan sağlıklı bir şirket oluşturulması amacıyla bu gruplarla şirket arasındaki işbirliği teşvik
edilmelidir.

4-Kamunun aydınlatılması ve saydamlık: Şirketin mali durumu, performansı, mülkiyeti ve
yönetimi ile ilgili hususlar dahil olmak üzere şirketle ilgili tüm konularda zamanında ve doğru
bilgilendirme yapılmalıdır.

5-Yönetim kurulunun görev ve sorumluluğu: Şirketin stratejik açıdan yönlendirilmesi,
yönetim kurulunun şirket üzerinde etkin gözetimi ve hissedarlara karşı yönetim kurulunun
hesap verebilirliği güvence altına alınmalıdır.

14.3.2.Kurumsal Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemler
Kurumsal yönetişim ilkeleri, esasında sermaye piyasalarında halka açık ve menkul kıymetleri
borsada işlem gören şirketler için aranan koşullar olmak durumundadırlar. Bu standartların
tümüyle yerine getirilmesi açısından öncelikle şirketler hukuku ile ilgili düzenlemeler
yapılmalıdır:

- SPK ve diğer denetim kuruluşlarının daha etkin çalışmasını sağlayacak önlemler
alınmalıdır.

- Tüm hissedarların oy vermeye katılmalarını sağlayacak hukuksal ve teknolojik
altyapı geliştirilmelidir.
- Şirketlerde karar alma, icra etme ve denetim işlevlerinin birbirinden ayrılması
sağlanmalıdır.
- Şirket denetçilerinin görev alanının genişletilmesi ve bu kişilerin mesleki yeterlilik
sahibi olmaları şartı getirilmesi gerekmektedir.
- İyi yönetişim ilkesinin sadece sermaye piyasası hükümlerine tabi şirketlerle sınırlı
kalmayıp tüm şirketlere yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenlemelere
gidilmelidir.
Kamusal alanda da iyi yönetişimin geliştirilmesine yönelik önlemler alınmalıdır:
- STÖ’nin teşviki için gerekli önlemler alınmalıdır, katılımcı demokrasi
geliştirilmelidir.(Örneğin Siyasi Partiler Kanunu veya derneklerle ilgili
düzenlemeler)
- Devlet teşkilatı erkler ayrılığı ilkesi çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır. (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yeniden
yapılandırılması, vb.)
- Kamu şirketleri ile özel sektör kuruluşları arasındaki farklılıklar kaldırılmalı,
Rekabet Kurumu daha bağımsız ve etkin kılınmalıdır.
Sonuç olarak; küreselleşme olgusu karşısında en az zarar veya en fazla yarar görmek ancak
iyi yönetişimin geliştirilmesi ile mümkün olabileceği, kamuda kamu şirketlerinin yanısıra karar
veren, izin veren ve yargılayan merciler bulunduğu düşünülürse, kamu ve özel sektörün iyi
yönetişim anlayışını ancak birlikte gerçekleştirilmesi durumunda ülkemizin yerli ve yabancı
tüm iş adamları ve yatırımcılara uygun hale geleceği söylenebilir.

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Genel olarak, iki yönetime katılma biçiminden söz edilebilir. Bunlardan birincisi, biçimsel
(formel) yönetime katılma, ikincisi ise, biçimsel olmayan (informel) yönetime katılmadır.
Biçimsel katılma, resmi bir işbirliği türünü temsil etmektedir. İşçi ve işgücü sendikaları
aracılığıyla personel ile patron ve üst kademe yöneticileri bu tür bir işbirliğine itilirler. Böyle
bir işbirliğini, ülkenin “iş kanunu” gibi yasal bir araç veya toplu sözleşme gibi özel andlaşmaları
zorunlu kılabilir. Biçimsel olmayan (informel) katılmaya daha çok çalışma grupları düzeyinde
rastlanmaktadır. Burada ekibin şefi, grup üyelerinin bütünü üzerinde etki edecek bazı karar
türlerini grup üyeleriyle beraber planlamanın yararını kişisel olarak bilmektedir. Grup
kararlarına konu olan sorunlar, işletme sahip ve tepe yöneticilerinden değil, grubu yöneten bir
yöneticiden hatta işçibaşı (usta, ustabaşı) gibi en alt kademe yöneticilerinden doğmaktadır.
Diğer bir deyimle, işletmenin genel yöneticileri ve genel politikası dışında, gayri resmi olarak
sınırlı yetkiye sahip bir grup yönetici tarafından tanınmaktadır. O halde, biçimsel ve biçimsel
olmayan katılma türleri ayrımı özellikle bir derece işi olmaktan öteye gitmemektedir.
Günümüzde modern devletler yönetimin değil, yönetişimin peşindedirler. Çünkü bu yöntemle
daha çabuk yol alınıyor, daha kaliteli hizmetler veriliyor. Devlet yönetiminde temsil, katılım ve
denetim daha iyi sağlanıyor. Böylelikle yerinden yönetim, yönetimde açıklık ve sorumluluk
daha uyumlu bir hâl alıyor. Neticede zincirin halkaları daha bir kavi kenetleniyor.
İnsanı iyi yöneten ve ondan azamî derecede verim alan idareciler kurumlarını sebat ettirirler.
Yönetişimde güven duygusu esastır. Fertlerin güvenini kazanabilirseniz onların size açılımı ve
katkısı o derece hızlanacaktır. Kamu kurumlarını özel bir firma gibi görüp o zihniyette
yaklaşmak başarıyı da beraberinde getirecektir. Özel sektör, başarısını bu birlikte hareket etme
anlayışına borçludur.

BÖLÜM SORULARI
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

1-. Otoriter yönetimlerde yetki tek elde toplanmaya

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

yöneliktir.
2- Yönetime katılma iki şekilde tanımlanır: Birincisi kültürel
anlamıyla katılma ikincisi ise politik anlamda katılma
3- Yönetime katılmanın olmadığı örgütlerde, çalışanların
yaratıcılığı da zaman içerisinde körelmekte ve bir müddet
sonra,

yaptıkları

iş,

kendi

gözlerinde

de

değer

kaybetmektedir.
4- William Ouchi’nin ortaya attığı X Teorisi, işçilerin
yönetime katılmasını savunmaktadır.
5- Çalışanların işletmedeki işlerin yapılmasında tek tek aldığı
görevlerin bütün halinde değerlendirilmesi, işletmenin
çalışma hayatına katılma olarak değerlendirilebilir.

Cevaplar: 1d, 2y, 3d, 4y, 5d
1- Yönetime katılma; Halkla ilişkiler araç, yöntem ve tekniklerinin kullanım derecesi ile,
örgütsel iletişimin bilgilendirici, değerlendirici, eğitici ve güdüleyici olmasının ve
örgütsel politikaların sonucunda ortaya çıkan bir fonksiyondur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a) Yönetime Katılma
b) Halkla İlişkiler
c) Örgütsel İletişim
d) Kurum Kültürü
e) Kurum Kimliği

2- Peter Drucker üst yönetimin başlıca altı temel görevi olduğunu belirtmektedir,
aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden değildir?
a) Misyon
b) Vizyon ve değerler
c) İnsani Organizasyon Kurma ve Geliştirme
d) İletişim
e) Ödüllendirme

3- Aşağıdakilerden hangisi yönetime katılmanın olmadığı organizasyonlarda
çalışanlarda sıkça rastlanan tutumlardan değildir?
a) Sorumluluktan kaçma ve güçsüzlük duygusu
b) İnsiyatif kullanamama ve körü körüne itaat
c) Aidiyet duygusunun oldukça yüksek olması
d) Yaratıcılığın yokolması ve ortaya eser koyamama duygusu
e) Değer yargıları ve normlara ilgisizlik
4- İşçilerin yönetime katılmasını destekleyen “Z teorisi”
atılmıştır?
a) Carl Gustave Jung
b) William Ouchi
c) Karen Horney
d) Freud
e) Maslow

kim tarafından ortaya

5- Yönetime katılma uygulamada, beş türe ayrılır, aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
a) Gönüllü katılma
b) Temsili katılma
c) Eşit sayıda katılma
d) Sendikal katılma
e) Bireysel katılma

Cevaplar: 1a, 2e, 3c, 4b, 5e
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