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ÖNSÖZ
Örgütsel Kültürü dersi Auzef işletme öğrencilerinin Davranış Bilimlerine Giriş dersini
aldıktan sonra karşılaştıkları bir derstir. Bu derste örgütsel açıdan kültür kavramı incelenirken,
işlenen konuların bazıları; Örgüt Kültürüne Giriş, Örgüt Kültürünün Unsurları, Örgüt Kültürü
Modelleri, Örgüt Kültürünün Oluşumu ve Gelişimi, Örgüt Kültürünün Değişimi başlıkları adı
altında ele alınmıştır.
Bu ders kapsamında kültür kavramı incelenmiş, kültür kavramı hakkındaki yorumlar
ve yapılan tanımlar çeşitleri ile ortaya konulmuştur. Kültür, tanımı yapılması oldukça zor olan
bir kavramdır. Bu konudaki çeşitlilik ve bazı örnekleri bu çalışmada gösterilmiştir. Kültür
konusu örgütsel seviyede ele alınmış ve etraflıca incelenmiştir.
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ile örgüt üyelerinin tutum, davranış ve değer yargıları üzerinde etkili olan kurum kültürü
üzerinde önemle durulması gereken örgüt konularından biridir. Pozitif örgüt kültürü, örgütteki
yaygın değerlerin, inançların ve davranışların örgüte ve örgüt çalışanlarına doğru yolu
göstermesi anlamına gelmektedir. Pozitif kültürel değerler çalışanların çoğu tarafından
benimsenmekte ise bu durumda güçlü pozitif kültürlerden bahsedilmektedir. Örgüt kültürü ile
ilgili olarak geliştirilmiş olan tipolojiler ise kültürleri anlamak, yorumlamak ve gerekli
hallerde örgütlere yol gösterici olmak açısından oldukça yararlıdır.
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Giriş
Günümüzde küreselleşme olgusu nedeniyle, milli ve uluslararası alanda rekabet
edebilmeleri için şirketler, rekabet güçlerini arttırmak zorunda hisseder. Rekabet gücünü
arttırmak ise, çalışanların kendilerini örgütle bütünleştirmelerine, örgüt için kolaylıkla
özveride bulunabilmelerine bağlıdır. Bu da örgütlerde ortak bir gücün varlığını gerektirir. En
basitinden en kompleksine tüm örgütlerde var olan bu ortak güç kültürdür.
Kültür, insan topluluklarının geçmişleri, yaşam tarzları, üretim biçimleriyle ilgilidir.
Örgüt kültürü, toplum kültürünün bir alt kültürüdür. Dolayısıyla örgüt kültürü, bir örgütün
içinde yer alan bireylerin davranışlarını yönlendiren normlar, davranış ve değerler, inançlar
ile alışkanlıklar sistemi olarak ifade edilir.
Günümüzde örgüt kültürü kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında önemli bir rol
oynamaktadır. Örgüt kültürü, örgüt üyelerine farklı bir kimlik veren ve örgüte bağlanmasına
yardımcı olan ve örgüt üyeleri tarafından paylaşılan iç değişkenleri sunmaktadır. Sonuçta
örgüt kültürünün soyut ve birbirini tamamlayıcı çok sayıda faktörden oluştuğunu
söyleyebiliriz.
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BİRİNCİ BÖLÜM
1. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE GİRİŞ
Günümüzde küreselleşme olgusu nedeniyle, milli ve uluslararası arenada rekabet
edebilmeleri için örgütler, rekabet güçlerini arttırmak durumundadırlar. Rekabet gücünü
arttırmak ise, çalışanların kendilerini örgütle bütünleştirmelerine, örgüt için kolaylıkla
özveride bulunabilmelerine bağlıdır. Bu da örgütlerde ortak bir gücün varlığını gerektirir. En
basitinden en ilerisine kadar tüm örgütlerde var olan bu ortak güç kültürdür.
Kültür, insan topluluklarının geçmişleri, yaşama, üretim biçimleri, bunlarla ilgili
gelişmeler vb. insan topluluklarının sosyal ilişkileri ile ilgilidir. Örgüt kültürü, toplum
kültürünün bir alt kültürüdür. Dolayısıyla örgüt kültürü, bir örgütün içinde yer alan
bireylerin davranışlarını yönlendiren normlar, davranış ve değerler, inançlar ile
alışkanlıklar sistemi olarak ifade edilir.
Günümüzde örgüt kültürü kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında önemli bir rol
oynamaktadır. Örgüt kültürü, örgüt üyelerine farklı bir kimlik veren ve örgüte
bağlanmasına yardımcı olan ve örgüt üyeleri tarafından paylaşılan iç değişkenleri
sunmaktadır. Sonuçta örgüt kültürünün soyut ve birbirini tamamlayıcı çok sayıda
faktörden oluştuğunu söyleyebiliriz.

1.1. Kültür Kavramı
Her toplum, bireylerin belirli durumlarda karşılaştığı sorunları çözümlemek ve
gereksinmelerini gidermek için birçok araçlara ihtiyaç duyar. Kişinin içinde bulunduğu
çevre şartlarına, toplu olarak yaşadığı insanlarla olan ilişkilerine, karşılıklı etkilerin
şekline ve biyolojik bir varlık olarak duyduğu gereksinmeleri gidermek için edindiği
yetenek ve becerikliliğe göre, bu araçlar sınırlanmakta ve değişmektedir. Bununla beraber,
en basitinden en ilerisine kadar her türlü insan toplumunda kültür denilen ortak bir olgu
vardır.
Her yerde ve her toplumda belirli maddi gereksinmeleri gidermek amacıyla
oluşturulmuş kaba ve incelmiş, işlenmiş bir tekniğin yanında insan ilişkilerini düzenleyen
kurallar, gelenekler, fikirler ve kişisel düşünceler vardır. İşte bu ilişki ve sistemlerin
toplamı, Malinowski’nin de dediği gibi, insanın tabiata karşı fakat kendisi için icat ettiği bir
vasıtadan ibaret olan ve kültür adı verilen sosyal bir kurum ve olguyu meydana getirir.
Dolayısıyla örgütler çalışmalarını sürdürdükleri sosyal sistemin bir parçasıdırlar. Başta eğitim
ve kültür olmak üzere, toplumsal inançlar, gelenekler, değer yargıları gibi faktörler örgütün
çalışmalarını etkiler.
Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır. Kültür özellikleri yalnız milletler
arasında değişmez, aynı ülkenin kent ve köylerinde, hatta aynı kentin değişik mahallelerinde
oturan insanların kendilerine özgü kültürleri, gelenek ve görenekleri vardır. Yani kültür ve
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toplum yan yanadır. Ancak sahip oldukları farklı kültürler, yapılar ve sistemler nedeni ile
toplumlar birbirlerinden farklıdırlar.
Aynı şekilde bulundukları toplumun ve kültürün özelliklerini taşıyan bireylerden
oluşan örgütler de çeşitli ve farklıdırlar. Örgüt, belirlenmiş bir amaca ulaşmak için, bir araya
gelmiş bireylerden oluşur. Bu bireyler örgüte kendi kişiliklerini ve sosyal güdülerini de
beraberinde getirirler. Bu nedenle, örgütleri içinde yer aldıkları toplumun birer küçük
numunesi olarak düşündüğümüzde, dünyadaki farklı toplum ve kültürlere benzer biçimde
örgütlerin de farklı kültürel özelliklere sahip oldukları söylenebilmektedir. Nasıl ki insanlar,
kültürleme biçimlerine bağlı olarak farklı kişiliklere sahip iseler, örgütlerin de aynı şekilde
sahip oldukları özellikler, sahip oldukları farklı kültürlerle açıklanabilmektedir.
Her kültür sistemi kendi özelliklerine ve yapısal konumuna göre değişen iç ve dış
dinamiklere bağlı bulunmaktadır. Kültürleri böylesine bir bağımlılığın dışında düşünebilmek
olanaksızdır. Bir toplumun bütününün, tek bir kesiminin ya da bireyinin gelişimleri göz önüne
alındığı zaman kültür kelimesinin birbirinden farklı çağrışımlar uyandırdığı gözlenmektedir.
Bireyin kültürü toplumun kültürüne, toplumun kültürü de tek tek bireyin kültürüne doğrudan
doğruya bağlı bir görünüm sergilenmektedir. İlk olarak incelenmesi gereken de kültür
kavramının anlamıdır.

1.2. Kültür Tanımı
Günümüzde kültürle ilgili olan, herkesi tatmin edecek şekilde yapılmış bir kültür
tanımı bulmak zordur. Çünkü bireysel ve toplumsal hayatın bir ürünü olan kültür, yine
bireysel ve toplumsal hayatı sürekli olarak etkilemektedir. Kültür, en geniş anlamıyla bir
toplumun tüm yaşam biçimidir.
Taylor, kültür için şöyle bir tanım yapmıştır: “Bilgi, inanç, sanat, ahlâk, hukuk ve örf
ve adetlerden ve insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerden oluşmuş
bir bütündür.”
Kültür kısa anlamıyla bile birçok şeyler düşündürür. Kelime, temel iki noktayı
içermektedir. Bunlardan birincisi standardize olmuş sosyal davranışlar (davranışlar, duygular,
hareket biçimleri vb.), ikincisi ise grubun ürettiği materyallerdir (sanat, mimari vb.).
Hofstede ise kültürü: “bir grup insan diğerlerinden ayıran zihinsel, programlama”
olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan hareketle, bireysel düzeyde zihinsel programlara ilişkin
kaynakların, kişinin yetiştiği ve yaşam deneyimlerini elde ettiği sosyal çevrelerde yattığı
söylenebilir. Hofstede’e göre programlama aileden başlamakta, okulda, arkadaş
gruplarında, çalışma ortamında ve içinde yaşanılan toplumda devam etmektedir. Kültür,
öğrenme sonunda oluşmakta, bir başka deyimle, kişinin genlerinden değil, sosyal
ortamından kaynaklanmaktadır.
Linton’a göre kültür, “öğrenilmiş davranışlar ile belirli bir cemiyetin üyelerince
birbirlerine aktarılan davranışlarının sonucu”dur. Böylece kültür öğrenme yolu ile bir
8

geçiştir. Kültür aynı zamanda geleneklerle varlığını sürdürür. Kültürün sürekliliği, insanın
gruptan öğrenebilmesi yeteneğine dayanır. Kültür öğrenilen tavır ve hareketlerdir.
Herskovits kültürü, insanın yaptığı her şeyin toplamı olarak tanımlarken, Geertz “bir
toplumun üyelerince paylaşılan anlamların tümüdür” der. Dolayısıyla, kültürü bir arada
bulunan insanlar şekillendirir.
Yapılan tanım ve açıklamalarda da görüldüğü gibi, kültür olgusu, insanın hayatının
ayrılmaz bir parçası olduğu kadar tanımlanması da güç bir kavramdır. Basit bir söyleyişle
kültür, insanın yaşam biçimi olduğuna göre, yaşamda yer alan birçok sürecin kültürle
karşılıklı etkileşim içinde olduğu sonucuna varılabilir.
Her insanın kendisine has bir takım özellikleri olduğu gibi bir arada yaşayan insanlar
da zamanla kendilerine has bir hayat biçimi ve ürünler oluştururlar. Dolayısıyla ekonomik ve
sosyal sistemin bir parçası olan örgütlerin kendisine has yaşam biçimi ve ürünleri, örgütlerin
kültürünü oluşturur.
Örgüt kültürünün ne olduğunu anlamak için öncelikle kültürün örgütteki yerini ve
önemini incelemek gereklidir.

1.3. Kültürün Örgütteki Yeri ve Önemi
Her canlı organizma gibi yaşamak ve ayakta kalmak zorunda olan örgütler farklı
kültür mozaiğine sahip bireylerden oluşmaktadır. Kültür, örgüt içinde çalışanları o örgütün
amaçlarına ve çalışanları da birbirine bağlayıcı bir rol oynar. Dolayısıyla, örgütün amaç,
karar, strateji, plan ve politikalarının oluşturulmasında ve başarısında kültürün önemli bir
yeri ve önemi vardır.
Örgüt belirli bir toplumda faaliyetlerini sürdürür. Bu toplumun üyelerinin kendilerine
özgü inançları, değer yargıları, çeşitli olaylar karşısında belirli tavırları vardır. Örgüt
açısından bu kültürel öğeleri bilmenin önemi büyüktür. Ancak, bir toplumun içerisinde
çalışmalarını sürdüren örgüte, o toplumun bilgisel özellikleri, kanunları, teknolojik seviyesi
de etki edecektir. O halde örgüt açısından kültür, kuruluşun çalışma şeklini ve faaliyetlerinin
sonucunu etkileyen, belirli insan topluluklarınca oluşturulan, inançlar, değerler, örf ve
adetler ve diğer kişiler arası ilişkilerin sonuçlarının tamamıdır.
Hemen her örgüt, amaçlarına ulaşabilmek için üyelerinin desteğini, onların etkili
katılımını ister. Bireylerin ortama uyum sağlaması örgütle etkinlik ve verimliliğin önemli bir
unsurudur. Örgütte geçerli olan kültürel özellikleri kabullenen bireyler, örgütün ve yönetimin
beklentilerine pozitif katkı sağlar. Bireyin içinden çıkıp geldiği kültürel ortam, örgütte geçerli
olan kültür ile benzerlik arz ederse üyelerinin uyum sorunları en düşük seviyede
kalabilecektir. Örgüt mutlaka, oluşturulacak örgüt kültürünün çalışanların verimine olumlu
katkıda bulunabileceğini hesaba katmalıdır.
Her örgütün kendi kurallarını, geleneklerini, göreneklerini ve bunlarla da kültürünü
ihdas (oluşturduğu) ettiği söylenebilir. Etkin örgütlerin mükemmel olmanın önemini artıran iç
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kültürlere sahip olduğu söylenebilir. O halde bir örgütün kültürünü şu şekilde
tanımlayabiliriz; bir örgüt içinde insan davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar,
değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir.

1.4. Kültürün Özellikleri
Kültür kavramı gözden geçirildiğinde, kültürün ortak özellikleri olarak görülebilecek
bazı noktalar şöyle özetlenebilir:
 Kültür bir toplumu diğerinden ayırmak için bir tür alâmeti farika (marka)dır.
 Kültür toplum değerlerini bir bütün haline getirir ve bunları sistematik bir biçimde
taşır.
 Kültür toplumun üyelerince paylaşılır.
 Kültür, dayanışmanın en önemli temellerinden birisidir.
 Kültür öğrenilmiş davranışlardan oluşur.
 Kültür sosyal yapının bir kopyasını verir.
 Kültür değişebilir.
 Sosyal kişiliğin belirip oluşmasında kültür, bütün toplumlar bakımından egemen bir
faktördür.

1.5. Kültür Çeşitleri
Toplumlar, örgütler sadece bir araya gelen insanlar ya da küçük gruplardan oluşan bir
kalabalık değillerdir. Onları bir arada tutan değerler, tutumlar, davranışlar ve normlardan
oluşan kültürleri vardır. Neticede, dünyada var olan toplumlar sayısınca kültürlerinde
bulunacağı anlaşılmaktadır. Kültür sahip olduğu öğeler yönüyle bazı sınıflandırmalara tabi
tutulabilirler.

1.5.1. Genel kültür ve alt kültür
Genel kültür, bir toplumun ya da ülkenin, her sosyal grubunda, her coğrafi bölgesinde
geçerli olan, benimsenen ve yaşanan hâkim unsurlardan ibarettir. Başka bir deyişle, genel
kültür, toplumdaki bütün davranış düzlemlerinde var olan kültürdür. Bir ülkenin ya da
toplumun hâkim inançları, değerleri, hareket tarzları ve yaptırımlarının türleri genel
kültürü oluşturan parçalardır.
Herhangi bir toplumun genel kültürü, üst bir sistem olarak, çok sayı da alt
sistemlerden meydana gelmiştir. Alt kültürler bazı hâkim değerleri kapsarlar fakat
kendilerine özgü yaşama şekilleri, değerleri vardır. Örgütü oluşturan kişiler farklı
bölgelerden ve farklı kültürlerden gelebilirler. Bu kişiler hem geldikleri bölge ya da milletin
kültürünü taşırlar, hem de içinde bulundukları toplumun kültürünü benimserler. Dolayısıyla
örgütler de genel kültürün bir alt kültürüdür denilebilir. Çünkü örgütlerin kendine has işleyiş
ve yönetim biçimleri vardır.
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1.5.2. Maddi kültür ve manevi kültür
Bir toplumun teknolojisi, eserleri, aletleri maddi kültür öğeleridir. Maddi kültür,
insan eliyle yapılan alet ve eserleri ve el emeğinin ham maddeyi belirli bir biçimde
işlemesiyle ona şekil vermesiyle oluşur. Başka bir deyişle, sanat yapıtları, mimarisi, ev
biçimleri ve benzerleri toplumun maddi kültürünü oluşturur.
Toplumda yerleşik olan inançlar, konuşulan dil, hukuk, din, ahlâk anlayışı, doğum
olayından evlilik ve cenaze törenlerine kadar her alanda oluşan gelenek ve görenekler, çocuk
yetiştirme biçimleri toplumun manevi kültürünü oluşturur.
Maddi ve manevi yönleriyle kültür, kendisini oluşturan toplumun ya da örgütlerin
üyelerinin davranışlarının belirli kalıplar çerçevesinde gerçekleşmesi yönünde etkiler.
Örgütlerin ayakta kalabilmesi için sahip oldukları kültürün genel kültür ile uyumlu
olması gereklidir. Bununla birlikte, toplumda karşı kültürlerin oluşması gibi örgüt içinde de
karşı kültürler oluşabilir.

1.5.3. Karşı kültür
Toplumda, sosyo-ekonomik ve politik anlamda yerleşmiş olan ve aile, okul ve diğer
örgütler, özellikle de kitle haberleşme araçlarıyla naklolan bütün genel kültürü reddetmek
isteyenlerin, değişik alanlarda meydana getirmeye çalıştıkları kapsamlara karşı kültür
denilmektedir.
Karşı kültürünü oluşturmak isteyenler, temel ya da genel kültürü bilmektedirler.
Ancak, bu temel kültürün bazı unsurlarını ya da tümünü zayıflatmak ve yıkmak için bunun
karşısında yapay bir kültür oluşturmak istemektedirler. Bu bakımdan, bir toplumda hoşgörü
sınırlarını aşan, toplum norm ve değerleriyle çatışan, sosyo-ekonomik ve politik düzenin
karşısında olan oluşmalar karşı kültürü oluştururlar.
Karşı kültür oluşmalarının en önemli kaynağı, sosyal sistem içerisindeki bazı alt
kültür unsurlarıdır. Daha önce örgütlerin genel kültürün bir alt kültürü olduğu ifade
edilmişti. Ancak, örgütlerin ayakta kalabilmesi için sahip oldukları kültürün genel kültür ile
uyumlu olması gereklidir. Bununla birlikte toplumda karşı kültürlerin oluşması gibi örgüt
içinde de karşı kültürler oluşabilir.

1.6. Örgüt Kültürü Kavramı
Bu kısımda önce örgüt kültürünün tanımı, tarihçesi ve önemi ele alındıktan sonra örgüt
kültürünün özellikleri örgüt kültürünün geliştirilmesinde etkili olan Japon kültürü
incelenecektir.
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1.7. Örgüt Kültürünün Tanımı
Her bireyin kendine özgün bir kişiliği olduğu gibi, her örgütün de kendine has onu
diğer örgütlerden ayıran bir kişiliği mevcuttur. Örgütün farklı karakteristik ve yapıları bu
kültürü belirgin kılar ve onu diğerlerinden ayırır. Bu karakteristikler doğrudan ya da dolaylı
olarak kültürün bir parçası olan örgütün üretkenliğini ve örgüt içinde çalışanların moralini
etkiler.
Başarılı olan örgütlere bakıldığında örgütün amaçlar ile paralel değerleri örgüt
kültürü olarak benimseyen çalışanlar görülür. Başka bir deyişle çalışanların kendilerini
örgütle bütünleştirdikleri, örgüt için kolaylıkla özveride bulunabildikleri örgütler başarılı
olmaktadır.
Örgüt kültürü kavramı, kurum kültürü, şirket kültürü ya da işletme kültürü ile eş
anlamlıdır. Örgüt kültürü konusunda araştırma yapan farklı yazarlar da örgüt kültürünü farklı
yönlerden ele almışlar ve farklı tanımlar yapmışlardır. Sözgelimi Stephan P. Roddins örgüt
kültürünün ne olduğunu tanımlayamam fakat gördüğüm zaman ne olduğunu anlarım
demektedir.
Schein örgüt kültürünü, bir grubun dışa uyum sağlama ve iç bütünleşme sorunlarını
çözmek için oluşturduğu ve geliştirdiği belirli düzendeki temel varsayımlar olarak
tanımlamıştır.
John Van Maanen’e göre örgüt kültürü, örgütü oluşturan bireyleri paylaştıkları bilgi,
aralarındaki bilgi alışverişi, örgüt içerisindeki rutin ve rutin olmayan aktiviteler ile
açıklamaktadır. Buna göre kültür kendi başına görülmekte, ancak sunulduğu zaman görünür
bir hale gelmektedir.
Farklı tanımların birleştirdiği noktalar şöyle sıralanabilir:





Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin paylaştığı değerlerdir.
Örgüt kültürü, örgütteki iş yapma ve yürütme biçimidir.
Örgüt kültürü örgütlere kişilik kazandırarak bir örgütü diğerinden ayırır.
Örgüt kültürü baskın ve paylaşılan değerlerden oluşan, çalışanlara sembolik
anlamlara yansıyan, örgüt içinde anlatılan hikâyeler, inançlar ve sloganlardan
oluşan bir yapıdır.
 Örgüt kültürü örgütsel başarıyı doğrudan etkiler.
 Üst yönetim ve liderlerin örgüt kültürü üzerinde önemli etkileri vardır.
Örgüt kültürü örgüt bireylerini bir arada tutan ortak değerlerdir. Örgüt kültürü
tutumlar, davranışlar ve örgütün hafızasında toplanmış bilgilerin, değerlerin, normların
toplamıdır. Örgüt kültürü bireyler ve takımlar arasındaki ilişkileri, çevre ile ilişkileri,
faaliyetleri başka bir deyişle örgütsel yaşamı düzenler, örgütün geleceğini belirler.
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Örgüt içinde değişimi sağlamak için, yönetim kademesinin kendisini günlük işlerden
çekip örgüt içinde kültürel yenilenmeyi yönlendirmesi, bu arada değerlere, geleneklere ve
normlara özen göstermesi gerekir.
Günümüzde örgüt kültürü kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında önemli bir
rol oynamaktadır. Çünkü örgüt kültürü kuruluşun amaçları, stratejileri ve politikalarının
oluşturulmasında önemli bir etkiye sahip olduğu gibi, yöneticilere seçilen stratejinin
yürütülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir araçtır.

1.8. Örgüt Kültürünün Tarihçesi
1930'larda Chester Bernard ve Elton Mayo, örgütlerde biçimsel olmayan yapıları ele
alarak bu örgütlerin doğasını, değer, norm ve duygularını incelemişlerdir. Daha sonraları Katz
ve Kahn, her örgütün kendine özgü bir kültürü olduğunu vurgulamıştır. 1960'larda Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) Harsison Trice liderliğinde bir grup araştırmacının başlattığı
çalışmalar ve İngiliz Barry Turner'ın "Endüstriyel Alt Kültürün Keşfi" adlı çalışması ile
Pettigrew'in "Örgüt Kültürleri Üzerine" adlı makalesi örgüt kültürü üzerine yapılan ilk
çalışmalar olarak öne çıkmaktadır.
İkinci Dünya Savasının ardından araştırmacılar örgüt içinde gelişen kültürleri
anlamadan örgütleri değiştirmenin kolay olmadığını örgütsel kültürü hem değişimi
engelleyici hem de değişim için bir araç olarak görmeye başladılar. Amerikan ekonomisinin
1970’lerdeki düşüşü çalışanlar ve yöneticiler arasında büyük kaygı uyandırdı. Yükselen Japon
Ekonomisinden etkilenerek Örgüt Kültürü için gerekli unsurlara ağırlık vermeye başladılar.
Örgüt Kültürü kavramı üzerinde ağırlıklı olarak durulmasını gerektiren gerekçeler; Japon
firmalarının ekonomik başarısı, Japonya’nın Küreselleşme süreciyle birlikte süper güç olma
idealleri, Avrupa ve Amerika’da artan iflaslar örgütsel başarının temelini oluşturan
kavramlara paylaşılan değer ve normlar, tutarlı bir vizyon, kahramanlar, törenler gibi
kavramlara vurgu yapılmasını ve yönelmesini zorunlu kılmıştır. Örgüt kültürü kavramını
gerçekte ön plana iten şey Amerikan şirketlerinin Japonya gibi toplumlardaki eşdeğer
şirketler kadar iyi performans gösterememelerinin nedenini bilmek istemeleridir. Japon
işletmelerin dinamizmi üzerine kafa yormaya başlamışlar, kendilerinde olmayıp onlarda olan
bir takım kültürel ahlak özellikleri kendilerine örnek almışlar. 1980'lerden önce yapılan bu
çalışmalar, örgütlerdeki biçimsel olmayan ilişkilerin ve yapıların önemini vurgulayarak, örgüt
kültürü kavramının yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır.
Örgüt kültürü değişken bir çevrede faaliyet gösteren işletmelerin değişen çevre
koşullarına ve çevrenin beklentilerine uyum sağlamasına yardım ederek dış çevreyle uyumu
gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda örgüt kültürü çalışanların ortak davranış normları
geliştirip, paylaşılan ortak değerler yaratarak çalışanlara ne yapmaları ve nasıl
davranmaları gerektiği konusunda yol göstererek içsel uyumu sağlamaktadır. Böylece örgüt
kültürü, bir yandan işletmelerin değişen çevre şartlarına adapte olmasını sağlarken, bir
yandan da değişen koşulların çalışanlar üzerinde yaratmış olduğu tedirginlik ve
belirsizlik endişelerini gidermeye, işletme içi uyumu paylaşılan norm ve değerlerle
sağlamaya çalışmaktadır.
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Örgüt kültürünün gelişiminde antropolog, sosyolog, psikolog ve ekonomistlerin
katkılarının yanı sıra bu konuyla ilgili bilimsel çalışmaların 1970’li yılların sonlarında ve
1980’li yıllarda gelişme göstermesinin esas olarak üç nedeni bulunmaktadır:
 Japon firmalarının ekonomik başarısı ve Japonya’nın 1970’lerin sonlarına doğru
ekonomik bir süper güç olmaya yönelmesi birçok araştırmacıyı bunun nedenlerini
araştırmaya yöneltmiştir.
 Japon firmalarının hızlı yükselişlerine eş zamanlı olarak Amerikan firmalarının
pazar paylarını kaybetmeyle karşı karşıya kalmaları, Avrupa ve Amerika’ da artan
iflaslar örgütsel başarının nedenleri ve inceliklerini anlamada sıcak bir ilgi
yaratmıştır. Bu ilgi örgütsel kültürle ilgili bir takım kavramların (paylaşılan değerler
ve normlar, tutarlı bir vizyon, örgütsel hikayeler, törenler, kahramanlar) gelişimini
beraberinde getirmiştir.
 Örgütsel araştırmalarda nitel değişkenlerin ölçülmesinde esnek bir özellik
göstermeyen, pozitivist eğilime karşı doğan tepki sonucunda örgütsel yaşamın
rasyonel olmayan kültürel ve sembolik yönünün ağırlık kazanması ve araştırmalarda
nitel ölçümlere ağırlık verilmesi eğilimi önem kazanmıştır.

1.9. Örgüt Kültürünün Artan Önemi
Örgüt kültürü giderek değişen ve gelişen bir çevrede yaşayan işletmeler için giderek
daha önemli hale gelmektedir. İşletmelerin hayatta kalmaları, büyüme ve gelişmeleri için
hızla değişen iç ve dış çevre koşullarına uyum sağlamaları zorunludur. Bu zorunluluğun
gerçekleştirilebilmesi içinse işletmede ortak bir takım değerlerin varlığı ve bu değerler
çerçevesinde çalışılması gerekmektedir.
Günümüz yöneticisi de bu doğrultuda, iş ortamında çalışma koşullarını etkileyen
faktörleri bilmek, çalıştırdığı personelin davranışlarını önceden tahmin etmek istemektedir.
Örgütlerin de insanlar gibi kişilikleri vardır. Bu kişilik, örgütte çalışan bireylerin tutum ve
davranışları hakkında ipucu vermektedir. Çalışanların yönetilmesi, arzu edilenin kolay
yaptırılması ve en önemlisi yeni değer ve anlayışların benimsetilmesi için onların
kültürel değer ve ilkelerini bilmek gerekmektedir. Örgüt içinde yer alan çalışanlar benzer
ve farklı kültürlerin üyeleridir.
Örgüt çalışanları kendi kültürlerinin etkisinde kaldıkları gibi, başka kültürlerin
üyelerini de etkileyecek veya onlardan etkilenecektir. Bu karşılıklı etkileşimde, örgütün kendi
içinde olduğu örgüt kültürüne bağlı inanç ve değerler sistemi de etkili olacaktır. Örgüt
üyelerini ortak inançlar, değerler, normlar ve gelenekler etrafında birleştiren ve aynı zamanda
örgütün dış çevreye uyum sağlamasında temel rol oynayan örgüt kültürü olgusunun önemini
göz ardı etmek imkânsızdır. Örgüt kültürü, dinamik bir çevre içerisinde faaliyet gösteren
işletmelerin değişen çevre koşullarına ve çevrenin beklentilerine uyum sağlamasına yardım
ederek, temel fonksiyonlarından biri olan dışsal uyumu gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda
örgüt kültürü, işletmede çalışanlar için, ortak davranış normları geliştirip, paylaşılan ortak
değerler yaratarak çalışanlara ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda yol
göstermekle, içsel uyum fonksiyonunu da yerine getirmektedir. Belirli ortak hedeflerin
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başarılması ve örgüt üyeleri arasında birlik ve bütünlük duygularının geliştirilmesinde
önemli katkıları olan örgüt kültürü, işletme içerisinde işlerin yapılış biçimi ve süregelen
uygulamaları ifade etmektedir. Böylece örgüt kültürü, bir yandan işletmelerin değişen çevre
koşullarına ayak uydurarak varlıklarını sürdürmelerini sağlarken, bir yandan ad değişen
koşulların çalışanlar üzerinde yarattığı tedirginlik ve belirsizlik endişelerini gidermeye, içsel
bütünlüğü ve birliği ortak norm ve değerlerle sağlamaya çalışmaktadır.
Örgüt kültürü, örgütün tanınmasını, bilinmesini, amaçlarını, değerini, çevredeki
diğer örgüt ve bireylerle ilişkili biçimlerini ve düzeylerini, kısacası iç ve dış
değişkenlerinin durumunu da yansıtır. Bu özelliği ile örgüt kültürü, örgütün iç ilişkileri
kadar çevresi ile ilişkilerini de düzenleyen, örgütün toplum içindeki konumunu ve
değerini belirleyen önemli bir araçtır.

1.10. Örgüt Kültürünün Temeli
J.V. Maanen, kültürün temelini oluşturan yedi özellikten bahsetmektedir.
 Kişisel Özerklilik: İnsanların sahip olduğu sorumluluk, bağımsızlık derecesi ve
kişisel teşebbüs fırsatları.
 Yapı: Personelin davranışını kontrol ve idare etmek için mevcut kuralların,
düzenlemelerin derecesi ve doğrudan gözetim miktarı.
 Destek: Yöneticilerin astlarına sağladıkları yardımın ve samimiyetin derecesi.
 Kimlik: Üyelerin kendi çalışma grupları ya da profesyonel uzmanlık alanları yerine,
örgütle bir bütün olarak özdeşleşme derecesi.
 Performansa Ödül: Örgüt içindeki ödüllerin personelin verimliliklerine göre
dağıtılması.
 Çalışma Toleransı: Personel ve çalışma grupları arasındaki ilişkilerde var olan
çalışma düzeyi ve aynı zamanda konusunda dürüst ve açık olma istekliliği.
 Risk Toleransı: Personelin atılgan, yenilikçi ve risk almaya teşvik edilme derecesi.

1.11. Örgüt Kültürünün Özellikleri
Başarılı işletmelerin çoğunda tüm çalışanların benimsedikleri bir örgüt kültürü
mevcuttur. Bu nedenle de örgüt kültürüne bir sistem olarak bakılabilir. Girdiler, toplum,
meslekler, kanunlar, hikâyeler, kahramanlar, rekabet ya da hizmetlerdeki değerler gibi geri
beslemeyi içerir. Süreç, varsayımlara, değer ve normlara, para veznindeki değerlere, zamana,
tesislere ve insanlara dayalıdır. Çıktılar ya da kültüre etkileri, örgütsel davranışlar,
teknolojiler, stratejiler, imaj, ürünler, hizmetler ve görünümdür. Bu özellikleri dolayısıyla
kültür kavramı, örgütü yönetmeye teşebbüs edildiği zaman daha önemli hale gelir.
Örgüt kültürünün farklı tanımlardan ortaya çıkan özellikleri vardır. Bunlardan
birincisi örgüt içinde bireyler tarafından paylaşılan değerler olmasıdır. Yani çalışanların
neyin iyi neyin kötü, hangi davranışın istenmeyen veya istenen olduğuna dair inançları
mevcuttur. Örneğin, bazı örgütlerde müşterinin her zaman haklı olduğuna dair değerler vardır.
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Örgütün kültürünü oluşturan değerler olduğu gibi kabul edilir. Burada söylenilmeye
çalışılan şey bu değerlerin herhangi bir kitapta yazılı olmayıp, çalışanlara verilen eğitim ve
programlarda yansıtılmayıp, çalışanların kendi geliştirdikleri fikir ve inançlardan
oluşmasıdır. Bu nedenle de bazen örgüt kadar çalışanlar tarafından da zor anlaşılabilir. Bu
yüzden bazı örgütler bu temel değerleri bir araya getirerek açıklarlar ve çalışanlara
duyurmaya anlatmaya çalışırlar.
Örgüt kültürü yazılı bir metin halinde değildir. Örgüt üyelerinin düşünce
yapılarında bilinç ve becerilerinde inanç ve değerler olarak yer alır. Örgüt kültürü Schein’
e göre üç katmana ayrılarak incelenir. Birinci katman, fiziksel düzen ve sosyal çevredir.
Orta katman, davranışlara rehber olan ve sorun çözüm yollarını oluşturan değer
yargılarıdır. Alt katmanda ise örgütte genel kabul görmüş varsayımlar vardır. Kültürü
oluşturan temel bölüm buradaki katmanın irdelenmesine bağlıdır. Bunlar yazılı değildir,
ancak en üst katmandan alt katmana kadar varsayımların bilinmesi ve kabullenilmesi, yani
farkında olunması çok güçlü bir iletişim, paylaşım ve örgütsel öğrenmeyi zorunlu
kılmaktadır.
Üçüncü özellik ise, örgüt kültürünün sonradan kazanılmış bir olgu olmasıdır. Diğer
bir deyişle, kültür örgütün faaliyet konusu ve faaliyet sektörü, toplumun içindeki misyonu,
geçmiş dönemlerde başarılı görevler yapmış olan ve halen görevde bulunan üst kademe
yönetici ve liderlerin empoze ettiği, norm ve davranışlarla ortaya çıkmakta ve tüm üyeleri
etkilemektedir. Böylece üyeler, bireysel kültürü oluşturan bilgi hariç, tutum, norm, değer ve
davranışları öğrenebilir ve kazanabilirler.
Dördüncü özellik ise, örgüt kültürünün düzenli bir şekilde tekrarlanan ve ortaya
çıkan davranışsal kalıplar şeklinde olmasıdır. Örgüt kültürünün düzenli ve tekrar edilen,
geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe aktarılan bir yapısı vardır. Örgüt içinde üyelerin
gösterdikleri ve diğer üyelere aktardıkları, kullandıkları diller, semboller, seremonik
hareketler çoğu zaman üyelerin otomatik olarak ve sorgulamadan aldıkları ve kabul ettikleri
ortak davranış kalıplarıdır.
Örgütün temel değerleri çoğunlukla paylaşılıyor ve kabul ediliyorsa güçlü kültür aksi
halde ise zayıf kültür söz konusudur. Özellikle örgütsel davranış ve işten ayrılma konusunda
güçlü ve zayıf kültür ayırımı önemli ölçüde belirleyici olmaktadır. Örgütün değerlerini
benimseyen, onaylayan üyelerin sayısı ne kadar çoksa örgüt kültürü o kadar güçlenir. Üyeler
örgütün var olma nedeni ve hedefleri konusunda uzlaşmaya varmışlardır. Aralarındaki
dayanışma artar ve davranışlarında tutarlılık gözlenir. Güçlü bir kültüre sahip olması
örgütlerin başarısında önemli rol oynar.
Çeşitli düşünürlerin üzerinde fikir birliği oluşturdukları örgütsel kültürün özellikleri şu
şekilde özetlenebilir:
 Örgüt kültürü öğrenilmiş ya da sonradan kazanılmış bir olgudur.
 Örgütsel kültür grup üyeleri arasında paylaşılır olmalıdır.
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 Örgüt kültürü yazılı bir metin halinde değildir. Örgüt üyelerinin düşünce
yapılarında, bilinç ve belleklerinde inanç ve değerler olarak yer alır.
 Örgüt kültürü düzenli bir şekilde tekrarlanan ya da ortaya çıkarılan davranışsal
kalıplar şeklindedir.

1.12. Örgüt Kültürünün Geliştirilmesinde Etkili olan Japon Mucizesi
Örgüt ve yönetim literatürüne örgüt kültürü kavramının girmesine Japon işletmeleri
neden olmuştur. Batı Dünyasında 1960’larda yaşanan ekonomik krizlerin de etkisiyle
kendilerine yönelik bir özeleştiri getiren tüm örgütler, tüm sorularının yanıtlarını, 1970’lerin
sonunda yükselişe geçen ve 1980’lerde bu yükselişin zirvesine ulaşan Japon örgütlenme
modelinde aramaya başladılar. Japonya’nın giderek artan ekonomik başarısı, Batı ülkeleri
tarafından irdelenirken yapılan tüm araştırmalar, Batı ülkeleri ve Japonya arasındaki en temel
farkın kültür olduğu üzerinde birleşiyordu.
Japonların başarılarının ardında gerek doğrudan gerek dolaylı olarak, toplum
yapılarının, insana bakış açılarının, eğitim sistemlerinin, dini anlayışlarının bulunduğu
söylenebilir. Başarının arkasındaki neden belki de Japonların iş yeri ve çalışma
anlayışlarıdır. Çünkü Japonya da işyeri bir aile gibi görülmektedir. Aile örgütlenmesi ile iş
yaşantısındaki örgütlenme birbirinin uzantısı gibidir. Kurallar ve hiyerarşisi aile düzenindeki
gibi olup, sadece itaat edilecek kişiler farklıdır. Bir işyerinde işe başlayan kişi kendisini bir
aileye bağlanıyormuş gibi görür, işyerinde de bu kişi ailenin benimsediği kalıcı bir üye olarak
kabul edilir. Bu ilişki yazılı herhangi bir sözleşmeye değil, güçlü duygulara dayanan bir
ilişki biçimidir.
Böylece işyeri ekonomik birim olmaktan daha ziyade, çalışanların güçlü bağlarla
bağlandığı sosyal bir önem olma özelliği kazanmaktadır. Japon örgütleri çalışanlarının
fikirlerine ve görüşlerine saygı göstermekte oldukça başarılıdırlar. Japonya da çalışanların
terfileri kıdem esasına göre yapılır. Uzmanlaşmaya önem verilmez. Bir örgüte giren kişinin
rotasyon yoluyla çeşitli örgüt birimlerinde çalışması sağlanarak herhangi bir fonksiyonel
konuda değil fakat yıllar içinde örgütün uzmanı olması sağlanır.
Japonya da çalışanları makine gibi gören, onlardan sadece yazılı talimatlara uymasını
bekleyen, güdülenme eksikliği sonucunda işe ilginin azalmasını, devamsızlık ve iş gücü devir
oranının yüksek olmasıyla sonuçlanan Taylor biçimi klasik yönetim anlayışı terkedilmiştir.
Çalışanlar arasında olumsuz bir rekabetin olmaması nedeniyle takım halinde çalışmayı ve
takım olarak başarılı olma zevkini yaşamaktadırlar. Japon kültürünü açıkladıktan sonra
kanımızca ele alınması gereken konu, örgüt kültürünü oluşturan faktörlerin neler olduğudur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Her canlı organizma gibi yaşamak ve ayakta kalmak zorunda olan örgütler farklı
kültür mozaiğine sahip bireylerden oluşmaktadır. Kültür, örgüt içinde çalışanları o örgütün
amaçlarına ve çalışanları da birbirine bağlayıcı bir rol oynar. Dolayısıyla, örgütün amaç,
karar, strateji, plan ve politikalarının oluşturulmasında ve başarısında kültürün önemli bir yeri
ve önemi vardır. Örgüt belirli bir toplumda faaliyetlerini sürdürür. Bu toplumun üyelerinin
kendilerine özgü inançları, değer yargıları, çeşitli olaylar karşısında belirli tavırları vardır.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün içinde yer alan bireylerin davranışlarını yönlendiren kültür
kalıplarından biri değildir?
A) Sosyal Normlar
B) Değerler
C) İnançlar
D) Alışkanlıklar
E) Örf ve Adetler
SORU 2
Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) En basitinden en ilerisine kadar her türlü insan toplumunda kültür denilen ortak bir olgu vardır.
B) Kültür sadece insanlara özgü bir olgu değildir.
C) Kültürsüz insan toplumu yoktur.
D) Kültür insan davranışlarının arkasında yatan nedenlerde gizlenebilir.
E) Kültür özellikleri yalnızca milletler arasında değişmez, aynı şehrin değişik mahallelerinde oturan insanların
bile kendilerine özgü kültürleri vardır.
SORU 3
Aşağıdaki şıklarda yer alan ifadelerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
A) Kültür bir toplumu diğerinden ayırmak için bir tür alâmetifarikadır.
B) Kültür öğrenilmiş davranışlardan oluşur.
C) Kültür sosyal yapının bir kopyasını verir.
D) Kültür değişebilir.
E) Kültürün toplumsal değerleri parçalama fonksiyonu bulunur.
SORU 4
Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür olarak nitelendirilemez?
A) Çin Seddi,
B) Boğaziçi Köprüsü,
C) Peribacaları,
D) Taç Mahal,
E) Süleymaniye Camisi.
SORU 5
Aşağıdakilerden hangisi karşı kültür için söylenemez?
A) Toplumda, sosyo-ekonomik ve politik anlamda yerleşmiş olan ve aile, okul ve diğer örgütler, özellikle de kitle
haberleşme araçlarıyla naklonulan bütün genel kültürü reddetmek isteyenlerin meydana getirmeye çalıştıkları
kapsamlara denilir.
B) Karşı kültürünü oluşturmak isteyenler, temel ya da genel kültürü bilmezler.
C) Temel kültürün bazı unsurlarını zayıflatmak için karşısında yapay bir kültür oluşturur.
D) Bir toplumda hoşgörü sınırlarını aşan, toplum norm ve değerleriyle çatışan, sosyo-ekonomik ve politik düzenin
karşısında olan oluşmalar karşı kültürü oluştururlar.
E) Toplumda karşı kültürlerin oluşması gibi örgüt içinde de karşı kültürler oluşabilir.
SORU 6
Aşağıdaki kavramlardan hangisi örgüt kültürünün eşanlamlısı değildir?
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A) Kurum Kültürü,
B) Şehir Kültürü,
C) Şirket Kültürü,
D) Organizasyon Kültürü,
E) İşletme Kültürü.
SORU 7
“Örgüt kültürünün ne olduğunu tanımlayamam fakat gördüğüm zaman ne olduğunu anlarım” sözü
aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
A) Stephan P. Roddins
B) E. Schein
C) John Van Maanen
D) Chester Bernard
E) Elton Mayo
SORU 8
Aşağıdaki şıklarda yer alan ifadelerden hangisi örgüt kültürünün özelliklerinden biri değildir?
A) Örgüt kültürü öğrenilmiş ya da sonradan kazanılmış bir olgu değildir.
B) Örgütsel kültür grup üyeleri arasında paylaşılır olmalıdır.
C) Örgüt kültürü yazılı bir metin halinde değildir.
D) Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin düşünce yapılarında, bilinç ve belleklerinde inanç ve değerler olarak yer alır.
E) Örgüt kültürü düzenli bir şekilde tekrarlanan ya da ortaya çıkarılan davranışsal kalıplar şeklindedir.
SORU 9
Batı işletmeleri ile Japon işletmeleri arasındaki en önemli fark aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
A) Organizasyon
B) Yapı
C) Kültür
D) Strateji
E) Alâmetifarika
SORU 10
Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür olarak nitelendirilemez?
A) Örf
B) Adet
C) Gelenek
D) Din
E) Süleymaniye Camisi

CEVAPLAR: 1-D, 2-B, 3-E, 4-C, 5-B, 6-B, 7-A, 8-A, 9-C, 10-E.

20

2. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN UNSURLARI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

a. Örgüt kültürünün unsurları nelerdir?
b. Örgüt kültürünün temel unsurları nelerdir?
c. Örgüt kültürünün maddi ve manevi unsurları arasında nasıl bir farklılık olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Değerler
Normlar
Varsayımlar
Seremoniler ve Törenler
Semboller ve Simgeler
Örfler ve Adetler
Hikâye ve Efsaneler
Mitler
Dil
Kahramanlar
Din ve İnançlar
Tutumlar
Yasalar
Ahlâk Kuralları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Değerler hakkında yorum Okuyarak ve araştırarak
yapabilir
Normlar hakkında yorum Okuyarak, tartışarak ve
araştırarak
yapabilir
Varsayımlar
hakkında
yorum yapabilir
Seremoniler ve törenler
hakkında yorum yapabilir
Semboller
ve
simgeler
hakkında yorum yapabilir
Örfler ve adetler hakkında
yorum yapabilir
Hikâye
ve
efsaneler
hakkında yorum yapabilir
Mitler hakkında yorum
yapabilir
Dil
hakkında
yorum
yapabilir
Kahramanlar
hakkında
yorum yapabilir
Din ve inançlar hakkında
yorum yapabilir
Tutumlar hakkında yorum
yapabilir
Yasalar hakkında yorum
yapabilir
Ahlâk kuralları hakkında
yorum yapabilir

Okuyarak, tartışarak
araştırarak
Okuyarak ve araştırarak

ve

Okuyarak ve araştırarak
Okuyarak ve araştırarak
Okuyarak ve araştırarak
Okuyarak ve araştırarak
tartışarak

ve

Okuyarak, tartışarak
araştırarak
Okuyarak ve araştırarak

ve

Okuyarak,
araştırarak

Okuyarak ve araştırarak
Okuyarak ve araştırarak
Okuyarak ve araştırarak

24

Anahtar Kavramlar

Değerler, Normlar, Varsayımlar, Seremoniler ve Törenler, Semboller ve Simgeler, Örfler
ve Adetler, Hikâye ve Efsaneler, Mitler, Dil, Kahramanlar, Din ve İnançlar, Tutumlar,
Yasalar, Ahlâk Kuralları.
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Giriş
Kültür, kavram olarak soyut bir olgu olup, bir toplumun yaşama biçimi ve yaşama
tarzını simgeler. Toplumlar farklı biçimlerde yaşamaları nedeniyle farklı kültürlere sahip
olurlar. Yani kültürleri farklılaşır. Tüm toplumlarda kültürü oluşturan temel unsurlar
bulunmaktadır. Ancak önem sıraları farklıdır. Örgüt kültürünün temel öğeleri değerler,
normlar ve varsayımlardır. Diğer yandan, örgüt kültürünün görülebilen ifade biçimleri
arasında; seremoniler ve törenler, adetler (ritueller), hikayeler, mitler, semboller, dil ve
kahramanlar sayılabilir. Kültürü oluşturan başlıca unsurları (faktörleri) şöyle ele alabiliriz
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İKİNCİ BÖLÜM
2. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN UNSURLARI
Kültür kavram olarak soyut bir olgu olup, bir toplumun yaşama biçimi ve yaşama
tarzını simgeler. Toplumlar farklı biçimlerde yaşamaları nedeniyle farklı kültürlere sahip
olurlar. Yani kültürleri farklılaşır. Tüm toplumlarda kültürü oluşturan temel unsurlar vardır,
ancak önemleri farklıdır.

2.1. Örgüt Kültürünün Temel Öğeleri
Kültürü yorumlamacı paradigmadan ele alan örgüt araştırmacıları ve kültürel
antropologlar kültürü sosyal bir grup açısından, çeşitli kültürel öğelerin bireylere
benimsetildiği sosyal öğrenme veya sosyalleşme süreci ile kazanılan ve o grubun üyelerince
paylaşılan bilişsel donanım olarak görürler (Gizir, 2003; Tierney, 1997; Rousseau, 1990). Söz
edilen kültürel öğeler farklı nesnellik ve öznellik derecelerine ve örgüt üyesi tarafından
gözlemlenebilirlik derecelerine göre farklı değerlendirilerek, çeşitli şekillerde
sınıflandırılmaktadır (Zamanou ve Glaser, 1994). Örneğin, Meek (1988) bu öğeleri semboller,
ideoloji ve törenler olmak üzere üç boyutta sınıflandırırken, Duncan (1989) örgüt kültürü
öğelerini gözle görülen ve görülmeyen öğeler olarak iki boyutta sınıflandırmaktadır. Diğer
yandan, Louis (1985) örgüt kültürü öğelerini artifaktlar, semboller ve paylaşılan anlamlar
olmak üzere üç boyutta, Lundberg (1996) artifaktlar, perspektifler, değerler ve sayıltılar
olmak üzere dört boyutta, Schein (1991) ise artifaktlar, değerler ve temel sayıltılar olmak
üzere üç boyutta sınıflandırmaktadır. Kültürü oluşturan ve çeşitli şekillerde sınıflandırılan bu
öğeler, örgüt araştırmacılarının kültürü kavramlaştırmalarının temelini teşkil etmektedir.
Ayrıca kültürü oluşturan ve birbiriyle ilişkili bu öğelerin nasıl sınıflandırıldığı, kültürün nasıl
araştırılacağı, yönetileceği ve değiştirileceği konularında algı çerçevesi oluşturmakta ve
değişim sürecinde kullanılabilecek uygun yöntem ve araç seçimini sağlamaktadır (Ott, 1989).
Örgüt kültürünün temel öğeleri değerler, normlar ve varsayımlardır. Diğer yandan,
örgüt kültürünün görülebilen ifade biçimleri arasında; seremoniler ve törenler, adetler
(ritüeller), hikâyeler, mitler, semboller, dil ve kahramanlar sayılabilir. Kültürü oluşturan
başlıca unsurları (faktörleri) şöyle ele alabiliriz.

2.1.1. Değerler
Hayvan davranışlarında içgüdü belirleyici bir rol oynamaktayken, insan
davranışlarında düşünce sistemi etkili olmaktadır. İnsanlar, davranışlarını haklı çıkarmak
için çeşitli nedenler ve kanıtlar ileri sürme ihtiyacı duyarlar. Zira insan, canlı bir beden
olarak fiziksel dünyada yaşarken, ruhsal olarak metafizik bir âlemde varlığını sürdürmekte;
ahlak ve değerler ise bu metafizik dünyada önemli bir yer tutmaktadır (Selsam, 1995:7).
Değerler, sürekli olarak başvurduğumuz içsel referanslar olarak, kararlarımıza ve
dolayısıyla hayatımıza etki etmektedir. İnsanların veya toplulukların ne kadar ahlâklı ve
yeterli olduğunu sorgularken ve kıyaslamalar yaparken, sahip olduğumuz bir takım değer
standartlarına başvurur, inandığımız ve önem verdiğimiz değerlerden yola çıkarak,
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başkalarının ne tür bir değer ve davranış biçimine sahip olmaları gerektiği konusunda
yargılarda bulunuruz (Turgut, 1998:35). Dolayısıyla, değerlerle ilgisi olmayan insan
davranışı bulunmadığı varsayılabilir (Mengüşoğlu, 1997:262). Hodgkinson’a göre
değerlerin en önemli fonksiyonu, çeşitli durumlardaki davranışlara rehberlik eden, kişiye
özgü standartlar sağlamasıdır (Hodgkinson, 2008:142).
Değerler statik değil dinamik olgulardır. Feodalizmden Kapitalizme geçiş ve modern
çağdaki politik devrimler gibi, uzun mücadele yılları süresince birçok alanda değişim
yaşanmıştır. Değişim olgusu sosyal, siyasal ve ekonomik yapıları derinden etkilemekte,
dolayısıyla teknoloji, ekonomik ve siyasal hayat, toplumsal yaşam biçimleri ve bireysel yaşam
kültürleri değişime uğramakta ve buna paralel olarak, bireysel ve toplumsal değerler de
değişime uğramaktadır. Değerlerin değişime uğraması değer yargılarının da değişmesine
neden olur. Değişim sadece kişisel ve toplumsal değerlerde yaşanmaz, örgütsel değerlerde de
bir değişim süreci yaşanır.
Örgütlerdeki faaliyetlerin amacı; çalışanların motivasyon ve memnuniyetlerini
artırarak üretken ve verimli bir ortam oluşturmak, üretilen mal veya hizmetlerde hata ve
kayıpları en aza indirmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve tespit edilmiş hedeflere
ulaşmak olduğuna göre, gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşlarında etkin, verimli ve
sürdürülebilir bir başarı elde edilebilmesi gelişmeye ve değişime açık, insani ve örgütsel
değerlere duyarlı, nitelikli çalışanlarla mümkün olabilecektir. Bu nedenle, çalışanların
değişim ve teknolojik gelişmeye erken reaksiyon gösterecek şekilde esnek özelliklere sahip
olmasının yanında, oluşturulan örgütsel değerlere de sadık kalması, kurumsal başarının
sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bir organizasyonun oluşturulması değerlerin üretilmesi
ve yüceltilmesiyle, yıkılması ise oluşturulan değerlerin yıpratılması ve tüketilmesi ile
gerçekleşmektedir.
Örgütteki tüm bireylerin ortaklaşa inandığı ve paylaştığı temel değerler, kurum
kültürünün önemli bir öğesidir. Kültür, insanların paylaştığı değer ve inançlarla
başlamaktadır. Bu değerlerin tümü örgütteki temel anlayış sistemini oluşturmaktadır ve
Schein'in de belirttiği gibi örgüt, bu temel anlayışı hem iç hem de dış adaptasyon ve
bütünleşme problemlerinde kullanmaktadır.
Geniş anlamda değerler, kültürün daha çok gözle görülmeyen, öznel, içsel yönünü
oluşturmakta, örgütsel sorunların çözümünde makul, uygun olarak kabul edilen çözüm
biçimini göstermektedir. Örgütlerde diğer bazı kültürel öğelerin (semboller) de örgütün temel
değerlerini ve inançlarını açıkladığı ve vurguladığı söylenebilir. Aynı zamanda söz konusu
değerler, bir örgütün genel amaçlarını, ideallerini, standartlarını yansıtır ve örgütsel
kimlik veya yönetim felsefesi içinde de çeşitli biçimlerde dile getirilir.
Değerler bireysel ve örgütsel düzeyde gelişir. Örgüt kültürü, bir örgütte paylaşılan
değerler sistemidir. Değerler örgüt kültürünün diğer öğelerine göre daha güvenilir bir özellik
taşırlar. Çalışanlara yaptıkları işin ya da sergiledikleri davranışın nedeni sorulduğunda
genellikle bu davranışı yönlendiren değerlere ulaşılmaktadır. Örneğin, "açık kapı
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politikasının uygulandığı" bir örgütte çalışanlar istedikleri zaman üstleri ile görüşebiliyorlarsa,
bu uygulama örgütte iletişimin önemli bir değer olduğunu göstermektedir.
Değerler, kişiler, gruplar ve toplumları ayıran önemli hislerin oluşturduğu kavramlar
ve fikirlerle ilgilidir. Değerler bireylerin düşünce, tutum ve davranışlarında birer standart ya
da ölçüttür. Dolayısıyla değerler örgüt içinde başarıyı tanımlayan ve standartlarını koyan
kavramlar ve inançlardır.
Değerler işgörenlerin çalışmalarını, eylemlerini nitelendirmeye ve değerlendirmeye
yarayan ölçütlerin kaynağıdır. İşgörenin davranışlarının örgütün yapısına uygun olup
olmadığını örgütün değerleri gösterir. Örgütün kültürel değerlerinin kaynağı ise, örgütün
bağlı olduğu toplumun örf, adet ve dinsel inançlar sistemidir. Bu inançlar, iyiye, kötüye,
doğruya, yanlışa ilişkin değerleri oluştururlar.
Örgütün sahip olduğu bu değerler sistemleri işgörenlerin örgüte bağlanmasını,
üretiminin ve yönetiminin nitelikli ve başarılı olmasını, işgörenin daha fedakârlıkla işine
yönelmesini sağlar.
2.1.1.1. değer kavramı
Değerler, kişilerin düşünce ve eylemlerini nitelemeye, değerlendirmeye ve
yargılamaya yarayan ölçütlerin kaynağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, değerlerin birey ve
toplum üzerinde önemli bir etkisi vardır. Felsefenin en eski konularından biri olan "değer"
(value) ilk defa Znaniecki tarafından sosyal bilimlerde kullanılmış olup (Yılmaz, 2006:50),
Latince "kıymetli olmak" veya "güçlü olmak" anlamlarına gelen "valere" kökünden
türetilmiştir (Sabuncuoğlu, 1998; Atay, 2003; Özensel, 2003).
Değer kavramı, “bir şeyin önemini belirlemeye
karşılık, kıymet” anlamında kullanılmaktadır (TDK,
sözlüğe bakıldığında ise değer; “önem veya liyakat,
ilkeleri veya standartları, idealleri” olarak anlam
1988:1104).

yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği
Türkçe Sözlük, 1959:59). İngilizce
kullanışlılık; bir birey veya grubun
bulmaktadır (McMillan Dictionary,

Değerlere ilişkin olarak çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. Rokeach’a (1973) göre
değer, “belli bir davranış modu veya mevcut nihai durumun, karşıt veya farklı bir davranış
veya nihai duruma karşı sosyal veya kişisel olarak tercih edilebilir olan, devamlı bir inanış“
olarak tanımlanmaktadır (Sağnak, 2005:166). Allport değer kavramını, “bir insanın
tercihlerine göre davranmasına ilişkin bir inanç” (aktaran Herriot, 1976:18); Williams ise
“tercih kriterleri ya da standartları” (Kilby, 1993:33) olarak tanımlamaktadır. Kluckhohn
değeri, “bir grubun niteliğini ya da bir bireyin özelliğini örtülü ya da açık olarak belirten,
eylemin tarzları, araçları ve amaçları arasından tercih yapmayı etkileyen, arzu edilebilen bir
kavram” olarak (Kluckhohn, 1951:395); Hofstede, “belirli durumları diğerlerine tercih etme
eğilimi” (akt.; Özen, 1996:12) olarak; Güngör ise, “bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez
olduğu hakkındaki inanç” (Güngör, 1993:27) olarak tanımlamaktadır.
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İktisat yazınında ise değer sözcüğünün iki farklı anlamı olduğu bilinmektedir. Değer
bazen “belirli bir nesnenin yararı”nı ifade ederken, bazen de bu nesneye sahip olmamız
sayesinde elde ettiğimiz “başka malları satın alma gücü”nü ifade etmektedir. Birincisi
“kullanım değeri” olarak adlandırılırken, ikincisi ise “değişim değeri” olarak
adlandırılmaktadır (Özevren, 2008:5-6).
Değerler soyut kavramlar olmalarına rağmen sonuçları somut olmakta ve
inandıklarımız ile davranışlarımız arasında bir köprü oluşturmaktadırlar. Başarma arzusu
kişilik ile ilgili iken, bunu nasıl gerçekleştirdiğimiz değerlerimiz ile ilgili olmaktadır (Baltaş,
2009). Değerler sağlam ise dış faktörlerin baskısı da daha az etkili olmaktadır. Dolayısıyla
değerler, yöneticilerin günlük eylem ve kararlarında başvurdukları referanslar olarak kabul
görmektedirler.
2.1.1.2. değerlerin oluşumu
Değerlerin oluşmasında kişilik, önemli bir etken olarak belirmektedir. Kişilik ve
değer ilişkisi ise, toplumun ürettiği ortak anlamlar çerçevesinde, toplumun ortak değerlerinin
kişilerce paylaşım dereceleriyle açıklanmaktadır. Toplumca üretilmiş olan değerler, toplumun
üyesi bireyler tarafından farklı derecelerde önemsenerek benimsenmekte ve bu nedenle de
bireyler, benzer durumlar karşısında farklı tutum ve davranışlar gösterebilmektedir (Doğan
vd., 2007:15).
Kişilerin tutum ve davranışlarını yönlendiren etmenler konusundaki çalışmalarda,
genelde bunları yönlendiren -değerleri oluşturan-üç temel faktör bulunduğu ve bunların da
genetik, çevre ve kültür olduğu belirtilmektedir (McCrae, 2004:4). Kişinin çeşitli nesne ve
durumlara karşı göstermiş olduğu karakteristik düşünce, duygu ve davranış kalıpları ile
bunların arkasında yatan açık ya da gizli psikolojik mekanizmalar bütünü ise kişilik olarak
tanımlanmaktadır (Triandis veSuh, 2002:133).
George’a göre, sağlıklı ve yetkin olan herhangi bir toplum üç sütuna dayanmaktadır.
Bunlardan ilki bireye saygı ve itibar’dır. Bireye saygı duymayan bir toplum, bireyi çarkın bir
dişlisi olarak görmekte ve bireyin saygınlığı ve huzurunu kolektiflik adına kurban
edebilmektedir. İkinci sütun aile kurumu’dur; sağlık, eğitim ve huzurun ilk ve en önemli
birimidir. Üçüncü sütun ise, adil ve etkin bir hukuk sistemi ve hükümet’tir. Adil ve etkin bir
hukuk sistemi ve hükümet, bir gereklilikten kaynaklanmaktadır. Zira herkesin her zaman
erdemli ve dürüst olması beklenemez. Bazen insanlar yanlış yapmaktan ancak ceza tehdidi
yoluyla alıkonulabilmektedir (George,2008:17-20).
2.1.1.3. değerlerin sınıflandırılması ve kurumsal değer örnekleri
Değerlerin sınıflandırılmasına ilişkin çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Rokeach
değerleri üç temel grup altında sınıflandırmaktadır:
 Doğru veya yanlış ayrımına ilişkin olarak tanımlayıcı inançlar,
 İyi veya kötü ayırımına ilişkin yargısal inançlar,
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 Bir durum veya düşüncenin bir başka durum veya düşünceye tercih edilmesine
ilişkin normatif inançlar (aktaran Johnson, 2001:44).
De Bono ise değerleri aşağıdaki altı kategoriye ayrılmakta ve bu değerleri çeşitli
materyallerle eşleştirerek sınıflandırmaktadır (De Bono, 2007:44-46):
 İnsani Değerler (Altın madalyalı): En temel insani değerler arasında, beslenme,
barınma, sağlık ve saygı yer almaktadır.
 Kurumsal Değerler (Gümüş Madalyalı): Kurum amacına göre değişebilir
değerlerdir. Kamu kurumları için kurumsal değerler, iyi hizmet sunmak, şikâyetleri
azaltmak ve işlemleri basitleştirmek olabilir. İşletmelerin kurumsal değerleri ise,
temel olarak gelire ve kâra katkıda bulunmaktır.
 Kalite Değerleri (Çelik Madalyalı): Kaliteye ilişkin değerleri içermekte olup temel
olarak şunları kapsamaktadır: müşteri değerleri, hizmet kalitesi, işlev kalitesi, kalite
ve değişim.
 Cam Madalyalı Değerler: Yaratıcılık, yenilik ve sadelikle ilgilidir. Yaptığımız her
şey ve yapabileceğimizi düşündüğümüz her şeyin yaratıcı düşünme sayesinde
iyileştirilebileceğini öngörmektedir.
 Çevresel Değerler (Tahta Madalyalı): Genel olarak çevreyle ilgili olup, bir karar,
proje ya da değişikliğin üçüncü kişiler arasındaki etkisini gösterir. Örneğin bir
kurumun şehir merkezinden başka bir yere taşınması, şehrin bu kısmının önemini
azaltabilir.
 Algısal Değerler (Pirinç Madalyalı): Algı çoğumuzun düşündüğünden çok daha
önemlidir. Algılanan şey gerçek olmasa bile algılama gerçektir. Yaşadığımız dünya
algıladığımız dünyadır.
Bir başka çalışmada ise değerler şu şekilde gruplandırılmaktadır (Ennulo & Türnpuu,
2001:337):











İşletme ideolojik değerleri,
Liderlik ideolojik değerleri,
Sosyal değerler,
Kişisel değerler,
Özel-ilişkili değerler,
Profesyonel değerler,
Kültürel değerler,
Yaşam biçimine has değerler,
Örgütsel-yasal değerler,
Etik değerler.

UPS (United Parcel Service) şirketinin yönetim kurulu başkanı Mike Eskew ise
değerleri aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırmıştır. Bu değerler öz değerleri oluşturmakta
olup, zaman içinde strateji, misyon ve amaçlar değişse bile bunlar asla değişmez, karmaşık ve
zorlu kararlar alınırken bunlara başvurma ihtiyacı duyulur (Delgrosso, 2004:26).
 Ayrılmaz değerler: Çabuk, ucuz veya kolay olanı değil, sadece doğru olanı
yapmaktır.
 İnsancıl değerler: Kendinizi değil, işleri, aileleri ve toplumu ciddiye almak.
 Liderlik değerleri: Yapacağınızı söylemek, söylediğinizi yapmaktır.
 Saygı değerleri: İnsanlara adil ve itibarlı davranarak onlara fırsat vermektir.
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Değerler bağlamında, bazı araştırmacılar ahlaki yükümlülük ve kişisel seçim arasında
temel bir ayrımın gerekli olduğunu ifade etmektedirler (Dose ve Klimoski, 1999:88). Ancak
pratikte bu ayrım genellikle ihmal edilmektedir. Ahlaki ve tercihsel değerler arasındaki ayrım,
örgütsel karar alınırken iki şekilde önem kazanmaktadır. Birincisi, tipik olarak bireyler ahlaki
değerler açısından daha çok bilinçlidirler; böylece davranış ve tepkileri etkileme açısından bu
değerlere daha çok başvurulmaktadır (Fazio, 1986; aktaran: Dose ve Klimoski, 1999:89).
Örneğin Scott, bireyin davranışları sahip olduğu ahlaki değerlerini desteklemediği zaman
kendini suçlu hissettiğini belirtir (Scott, 1965; akt.: Dose ve Klimoski, 1999:89). Ayrıca
ahlaki değerlerin özümsenmesi tercihsel değerlere nazaran daha olası görülmektedir (Dose ve
Klimoski, 1999:90).
Bazen bir değer seçildiğinde başka bir alanda olumsuz sonuçlar ortaya
çıkabilmektedir. Kimi zaman da kişisel değerlerle toplumsal değerler arasında veya ahlaki
değerler ile dünyevi değerler arasında uyuşmazlık yaşanabilmektedir. Kültürün ve eğitimin
amacı bu tür değer uyuşmazlıklarıyla baş etmeyi kolaylaştırmaktır. Ahlaki ya da etik
değerlerin ölçülmesi ve önceliklendirilmesi daima zordur. İşin ana kuralı; kendi ahlaki ve etik
değerlerinize ters düşecek bir şeyi yapmamaktır (De Bono, 2007:85).
2.1.1.4. örgüt kültürü ve değerler ilişkisi
Örgüt kavramı, doğal olarak yönetim alanında en sık kullanılan kavramlar arasında yer
almaktadır. Genel olarak örgüt, belirli amaçlar doğrultusunda kişilerin çabalarının
birleştirildiği yapılardır. Koçel (1998:108), örgütün sosyal bir varlık ve sosyal bir sistem
olduğunu belirterek, “kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile
bir araya gelerek, bir grup halinde gayret, bilgi ve yeteneklerini birleştirerek,
gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş bölümü ve koordinasyon sistemi” olarak tarif etmektedir.
Örgütlerde bu çabalar harmanlanırken yönetsel araçlar kullanılmaktadır. Değerlerde
yönetsel araçlar arasında yer almaktadır. Örgütsel değerler, çalışanların davranışlarını
nitelendirmeye, değerlendirmeye ve yargılamaya yarayan ölçütlerin kaynağını teşkil
etmektedir (Şişman, 2002:95). Değerler, örgütsel sorunların çözümünde makul ve uygun
olarak kabul edilen çözüm biçimlerini göstermektedir. Söz konusu değerler, bir bakıma
örgütün genel amaçlarını, ideallerini, standartlarını yansıtmakta ve örgütsel yaşamda değişik
biçimlerde dile getirilmektedir. Çalışkanlık, başarı, sorumluluk, eşitlik, bağımsızlık, güven,
bağlılık, özerklik, hırs, doğruluk, cesaret, saygı, kendine güven, hoşgörü, yardımseverlik,
dürüstlük, sevgi, itaat gibi değerler örgütsel yaşamda da önemli yer tutan değerler arasındadır
(Şişman, 2002:94). Örneğin Caterpillar şirketinin ortak değerleri aşağıdaki şekilde
sıralanmaktadır (Despain vd., 2003:407-408):
 Güven: Biriminin değerlerini benimseyen her çalışan müşteri, birbirleri ve işletme
için en iyi olanı yapacaktır.
 Karşılıklı Saygı: Herkese nazik davranılacak ve itibar gösterilecektir.
 Takım Çalışması: Her ekip üyesinin bireysel ve bütünsel olarak ekibin daha
yüksek sonuçları başarma potansiyeline katkı sağladığı kabullenilecektir.
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 Yetkilendirme (Empowerment): Müşteri memnuniyeti ve bölüm performansına
katkıda bulunan kararlar alma imkânına sahip oldukları çalışanlara
hissettirilecektir.
 Risk Alma: İyi analizler sonucunda belirlenmiş olan risklerin alınması
kabullenilecek ve teşvik edilecektir.
 İvedilik Bilinci: Zaman bir rekabet avantajı olarak değerlendirilecektir.
 Sürekli Gelişim: Yaptığımız her şey çıkarılabilecek, basitleştirilebilecek ve
geliştirilebilecek bir süreç olarak tanınmalıdır.
 Sözünde Durma: Ekibe ve müşterilere verilen sözlerin yerine getirilmesi
fevkalade önemlidir.
 Müşteri Memnuniyeti: İş ve dış müşterilere, beklentilerin üzerinde bir tatmin
sağlanması temel ilkedir.
Organizasyonlarda değer yönetimi iki farklı alanda ortaya çıkmaktadır. Bunlar;
“kişinin kendine ait değer yönetimi” ve “kişinin diğer çalışanlar üzerindeki değer
yönetimi”dir. Bu açıdan bakıldığında değer yönetiminin örgütsel iletişimin temel taşını
oluşturduğu varsayılabilir (Ennulo ve Türnpuu, 2001:344). Her örgüt kendi öz değerler setini
tanımlamalıdır. Belirlenen öz değerlerin hiç biri ihmal edilmeksizin bir harmoni içinde
değerlendirilmeli ve örgütsel hedeflere erişmenin, örgütün her üyesinin performansına bağlı
olduğu göz önüne alınmalıdır (Delgrosso, 2004:26).
Eğer bir iş başarıya ulaşacaksa, bu başarı, işe önderlik eden insanların kolektif ve
yaratıcı kabiliyeti sayesinde mümkün olabilecektir. Örgüt içinde, adapte edici bir kültürel
değişikliğin kucaklanması, değişime destek verilmesi ve örgüt faaliyetini gerçekleştirmeyi
sağlayan ortak değerlerin belirlenmesi örgütün öncelikli faaliyetleri arasında sayılabilir.
Araştırmacılar grup seviyesi değişkenlerle ilgili olarak örgütsel iklim, kolektif
iklim/etkinlik, lider davranışı veya rol vurgusu gibi değişkenler ile bireylerin algılarının belli
bir grubu temsil edip etmediğini incelemişlerdir. Ayrıca, Moorman ve Blakely kolektivist
değerlerle Örgütsel vatandaşlık davranışı arasında önemli ve pozitif ilişki olduğunu
göstermişlerdir (Moorman ve Blakely, 1995:127). Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütün
bütünsel etkinliğiyle alakalı olduğundan dolayı örgütsel vatandaşlık davranışla bağlantılı
olarak kişiliği tanımlamak örgütsel bilinci arttırmaktadır (Ryan, 2002:130). Schneider ve
Reichers, örgüt içinde kolektif iklimin oluşumuyla alakalı iki genel perspektif bulunduğunu
savunmaktadır:
 Kolektif iklimler benzeri yorumları paylaşan bireylerden oluşmaktadır (örneğin, iş
değerleri, ihtiyaçlar veya amaçlar);
 Sembolik etkileşim pozisyonu, kolektif iklimin örgüt dâhilinde mevcut olan sosyal
veya iş alakalı etkileşim gruplarını yansıttığını öngörür (Schneider ve Reichers,
1983:19).
Takım süreçleri bağlamında ise değerler -bilhassa iş çevresine ilişkin olanlar- özel
olarak ilgi taşıyan birleşik değişkenlerdir. Tanımlama yoluyla, bir bireyin genel olarak
tabiatında, durağan ve merkezi bir yeri olduğu düşünülür. Değerler; amaçlar veya kılavuz
eylemlerin seçiminde standart veya kriter teşkil ederler ve davranışları belirlemeye etki eden,
motivasyonel bir bileşene sahiptirler (Kluckhohn, 1951; Rokeach, 1968; aktaran: Dose ve
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Klimoski, 1999:85).Demografik değişkenlerin de genellikle altta yatan değerlerin göstergeleri
olduğu kabul edilmektedir (Tsui vd., 1992; akt.: Dose ve Klimoski, 1999:85). Örgütsel
değerler bireylerin neyin doğru olduğunu fark ettiği veya tercihlerin ve sonuçların önemini
öngördüğü, çalışma veya iş çevresine ilişkin değerlendirici standartlardır (Dose, 1997; akt.:
Dose ve Klimoski, 1999:86).
Örgütsel değerler genel değerlere nazaran daha dar bir alanı teşkil ederler. Örgütsel
değerlerde benzerlik özellikle grubun ilk oluşum aşamalarında önemlidir. Bu aşamada doğru
adımla başlanması ve grup üyeleri arasında etkileşimin güçlendirilmesine odaklanmalıdır.
Zira bu çaba ileri aşamalarda bazı ideolojik veya fikirsel çatışmalar olsa bile ilk güvenin
sürdürülmesini sağlayacaktır (Dose ve Klimoski, 1999:89). Ayrıca, ahlaki ve VURGUN –
ÖZTOP 224 2011 tercihsel değerler grup bağlılığına etki etmektedir. Örneğin, benzeri etik
inanışlar bağlılığı güçlendirmektedir. Potansiyel olarak paylaşılan değerler grup üyelerinin
demografik farklılıklarına dayalı olarak ferdi mukayeseler yapmaları eğilimini azaltmaktadır
(Dose ve Klimoski, 1999:101-102).
Bir örgüt veya grup içinde değerler ve amaçlar çoğu zaman tekdüze değildir. Değerleri
ve amaçları tanımlama, ölçme ve analize yönelik farklı metodolojiler, hangi değerler veya
amaçların en önemli olarak izleneceği ve hangilerinin en uygun şekilde kullanılabileceğine
temel teşkil etmektedir (Martin ve Steelman, 2004: 38). Çalışanların değer profillerini bilmek
uygun örgütsel teknikleri kullanmak bakımından oldukça önemlidir. Örneğin örgüt
elemanlarının değer sistemleri hakkında fikir sahibi olmak, etkili güdüleme sistemleri
oluşturabilmek için gerekli bir koşuldur. Grup davranışı, iletişim biçimi, etkin liderlik, karar
verme gibi bazı örgütsel süreçlerin değer yönelimlerinden etkilendiği kabul edilmektedir.
Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki çatışmanın en önemli nedenlerinden biri olarak değer
farklılıkları gösterilebilir. Çalışanların zaman zaman zorluklarla karşılaşmalarının gözden
kaçırılan bir nedeni de bazı durumlarda çalışanların değer sistemleri ile örgütün değer
sistemlerinin uyuşmaması olmaktadır (Turgut, 1998:44).
Kişi açısından değerler, kişinin çevresine karşı adaptasyonunu kolaylaştıran sosyal
bilişin bir türü iken örgüt açısından ise, sistemin fonksiyonları ve aktiviteleri ile üyelerin
uygun davranışları için özenle oluşturulmuş ve genelleştirilmiş gerekçeler olmaktadır. Grubun
bütün üyeleri aynı değerlere sahip olmadığı halde, örgütsel normlar ve değerler bir grup
ürünüdür (Chatman, 1989:339). Paylaşılan ortak değerler, örgüt üyelerini birbirine bağlar,
örgütsel bütünleşmenin, süreklilik ve istikrarın temel kaynağını oluşturur. Ortak değerlerden
yoksunluk ise, örgütte farklı değerlerin egemen olmasına ve örgütsel çatışmalara neden olur
(Şişman, 2002:94). Aşırı farklılıklara haiz bir grup bile, benzer değerlere yapılan
göndermelerle, zıtlaşma ve çatışmalardan kurtarılabilir. Kadroda hem farklılaşmaları hem de
grup üyeliğinde dayanışmayı destekleyen yollar bulunabilmesi mümkün kılınmalıdır (Dose ve
Klimoski, 1999:84).
Bir örgütsel değer sisteminin devam ettirilebilmesi için üç temel fonksiyon
gerekmektedir:
 Yeni üyelerin örgüt kültürüne önceden hazırlanması,
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 Temel örgütsel değerlerin yeni üyelere aktarılması,
 Var olan örgütsel sistemin devamının sağlanması ve desteklenmesi (Wiener,
1988:541).
Değerler vasıtasıyla bir örgütün temel amaçları, idealleri, standartları yansıtılır ve
bunlar örgütsel kimlik ve yönetim felsefesi içinde dile getirilir. Örgütsel değerlerin kaynağını,
örgüt üyelerinin, insan, çevre ve bu ikisinin etkileşimi sonucu ortaya çıkan durumlara ilişkin
kabul edilen doğrular oluşturur. Kısaca değerler, örgütte neyin önemli olduğunu gösterir
(Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001:43). Bir sistem içinde anahtar değerlerin kesinlik kazanması
kendi başına sistemin güçlülüğünü sağlayan bir faktör değildir. Bir bütün olarak, üyelerin
değer sistemine adaptasyon derecesi (sistemin yoğunluğu) ve merkezî değerleri paylaşma
dereceleri önemli faktörler olmaktadır (Wiener, 1988:536).

2.1.2. Normlar
Norm sözlüklerde; “kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun
durum” (Türkçe Sözlük, 2005:1480), “bir toplumsal grubun kendisi için ilke edindiği ve grup
üyelerinin eylemlerini yönlendiren davranış kurallarının tümü” (Büyük Larousse, 1992:8705),
“kural, kanun, kaide” (Ülgen, 1969:215), “kural, ölçü, kaide; bir hususta geliştirilen
standartlar, kurallar” (Şafak, 2002:415), “belli bir kurala uygun olan” (Hançerlioğlu,
1993:274) şeklinde açıklanmaktadır.
Sosyal ve kültürel bir varlık olarak olan insan, belirli bir topluluğun parçası olarak
hayatını sürdürür. Bireyin, bir arada yaşama eğilimi; bağlı olduğu topluluk ya da grup
içindeki ilişkilerini belirli bir düzen içinde yürütmesi ve bu düzenin kalıcılığı için birtakım
normlara uymasını gerekli kılar. Diğer bir ifade ile toplum düzeninin sağlıklı bir şekilde
işleyişi, sınırları ve kuralları tespit edilmiş olan ortak bir uzlaşıya ya da otoriter bir anlayışa
dayanır. Bu durum, insan doğasının getirdiği bir zorunluluk olup, birey ilişkiler çerçevesinde
yaşadığı toplumun bir parçası olur. Toplum denetiminin en belirgin araçları genel anlamda,
sınırları yasalarca belirlenmiş olan kurallardır. Bunun yanında, kurallara uymayı sağlamak ve
bunu sürekli kılmak için yasalar dışında, toplumların kendi içsel değer yargılarının bir ürünü
olarak kabul edebileceğimiz toplumun resmi olmayan araçlarına da ihtiyaç duyulur. Bu
kurallar, topluluğun, inanç biçimleri, ahlâk, âdet, örf, gelenek-görenek gibi yerleşik unsurları
ile açıklanabilir (Nar, 2013:273-274).
S. V. Örnek bu konuyu; “Dinselliğin ağır bastığı toplumlarda birey bir dizi kuralı
yerine getirmekle kendini yükümlü sayar. Kutsal kitapların, dinsel kurumların öngördüğü,
yerine getirilmesini istediği kurallara, görevlere veya kaçınmalara uyulmadığı zaman birey,
günah işlemiş duygusuna kapılarak tedirgin olur. Tanrı buyruğuna aykırı hareket eden kimse,
bu hareketin karşılığı olan cezadan kurtulmak, ruhsal bakımdan arınmak zorundadır. Çünkü
dinselliği ağır basan toplum, kişiyi baskı altında tutar. Dinin, dinsel dünya görüşünün gerekli
kıldığı, yapılmasını ve yerine getirilmesini istediği şeylerse sevap işleme olarak nitelendirilir.
Her iki durumda da yani kişinin olumlu doğrultuda hareket etmesini sağlamak veya olumsuz
ve aykırı davranışını önlemek dinsel ve mistik yaptırımı gerektirir.” (Örnek, 2000:121)
şeklinde açıklamaktadır.
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Normlar bir toplumda yaşayan insanların neyi, ne zaman ve nasıl yapmaları
gerektiğini bildiren kaidelerdir. Her kültür kendi cemiyetini birlik ve beraberlik hâlinde
ayakta tutmak için insan davranışlarını düzenlemek zorundadır. Normlar böylece birer
davranış rehberi olurlar (Güngör, 2011:88).
Normlar ifade edilme biçimine göre; “formel” ve “informel” olarak ikiye ayrılabilir.
Formel normlar, yazılı ya da sözlü olarak ifade edilen kurallardır. Resmi ve yazılı olarak ifade
edilenler “yasa” olarak nitelendirilir. Formel normlar, sınırları kesin olarak belirlenmiş
eylemleri yasaklarlar. Bireyler arasında karşılıklı etkileşimden doğan sözlü ya da yazılı
biçimde ifade edilmeden, ilişkilerin kendinde bulunan davranış kurallarına ise informel norm
denilmektedir. İnsanlar her iki norm sınıfına da uymaya zorlanır (Tezcan, 1993:189-190).
İçli’ye göre ise; normlar resmi normlar ve resmi olmayan normlar olarak ikiye ayrılır.
Resmi normlar; yasa, yönetmelik, tüzük, genelge, kurul kararı gibi resmi ve yazılı kurallardır.
Bu normlara ilişkin cezalar ve ödüller önceden belirlenmiştir. Resmi olmayan normlar; yazılı
olmayan normlardır. Ödül ve cezalar bu tür normlar için açıkça belirtilmemiştir. Resmi
olmayan normların ihlali sonucu bireyler kınama, alay etme, dışlama, hakaret gibi
yaptırımlarla karşılaşabilirler (İçli, 2002:105-106).
Belli bir grup içindeki bireylerin ilişkilerini düzenler ve eylemlerine yön verir.
Normlar, genellikle değerlerin yansımasıdır ve bir grubun tüm üyelerince paylaşıldığı için
kolektiftir. Normlar, örgütsel kültür içinde davranışı etkileyen, sosyal sistemi kurumsallaştıran
ve güçlendiren öğelerdir.
Owens ve Steinhof normları, örgütsel kültür içinde davranışı etkileyen, sosyal sistemi
kurumsallaştıran ve güçlendiren ögeler olarak tanımlamaktadırlar. Başaran’a göre normlar,
örgütün kültürel değerlerine uygun olarak örgütçe geliştirilen, çalışanların çoğunluğunca
benimsenen davranış kuralları ve ölçütleridir.
Normlar, çalışanlara örgüt içinde nasıl davranmaları, nasıl ilişkide bulunmaları ve
başkaları ile nasıl etkileşimde bulunmaları konusunda yol gösterirler. Genel olarak uyulması
gereken kurallar olarak ifade edilen normlar, bazen açık olarak dile getirilmez, bazen de yazılı
değildirler. Ancak, örgüt üyelerinin sergiledikleri davranışlar üzerinde önemli etkiye
sahiptirler. Örneğin, “üstlerinle tartışma”, “kötü haberi veren sen olma” şeklinde ifade edilen
ve paylaşılan normlar, o örgüt içindeki davranışların nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler
iletmektedirler. Örgütte çalışanların rol yapmaları, normlarla değerlendirilmektedir. Bu
nedenle normlar sistemce onaylanan ve beklenen davranışları anlatırlar.
Normlar, belirli rolleri olan kişilerin uymaları gereken kurallar, emirler ve ölçülerdir.
Bir toplumun kültürü geniş ölçüde normlardan oluşur. Kültürel normlar kültürel değerlere
dayanır ve bu değerler kişilerin hedefe ulaşmak için seçecekleri yolları sınırlar, neyin doğru
neyin yanlış olduğunu belirler, davranışları yönetir.
Örgüt açısından da örgütün kültürel değerlerine uygun olarak, örgüt tarafından
gerçekleştirilen ve çoğunluğunun benimsediği davranış kuralları ve ölçütleri bulunur buna
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örgütün normları denir. Örgütün normları insan davranışlarının önceden belirlenmesine
yardım eder. Yöneticiler bir örgütün kültürünü oluşturmaya çalışırken örgüt içindeki kişilerin
kültürel normlarını bilmek ve yönetim ilkelerini söz konusu normlara uydurmak
zorundadırlar. İnsanı tanımada, özellikle yöneticilerin işgörenleri tanımalarında değer ve
normlar önem taşırlar.
2.1.2.1. sosyal norm
Toplum içerisindeki insan davranışlarını düzenleyen sosyal normları; moda, teamül,
görenek, âdet, gelenek, örf ve töre şeklinde sıralamak mümkündür. Halk biliminin özünü
oluşturan bu kavramları kesin tanımlar ve sınırlarla birbirinden ayırmak oldukça zordur.
Ayrıca günlük kullanımda da bu kavramlar çoğu zaman birbiri yerine kullanılmaktadır.
Bununla birlikte gerek özellikleri, gerekse fonksiyonları bakımından sosyal normları belirli
noktalarda birbirinden ayırarak açıklamak mümkündür.
Divanü Lügati’t-Türk’te sosyal normları karşılamak üzere “töre” ve “âdet”
kavramlarına rastlanmaktadır. “Töre”nin Arapça “resm” kelimesiyle açıklandığı, “resm”
kelimesinin birkaç anlamından özellikle “usul, kural, düzenleme” anlamlarının tercih edildiği
görülmektedir. Kaşgarlı Mahmut’un, eşanlamlı kabul ettiği “âdet” ve “ögreyük” kelimeleri ise
“önceki kuşaklardan aktarılan kalıplaşmış davranışlar” anlamında kullanılmaktadır. Her ikisi
de birer sosyal norm olarak kabul edilmekle birlikte “töre (resm)” ve “âdet (ögreyük)”
kavramları arasında belirgin bir fark olduğu gözlenmektedir. “Töre”, devletle, ülke
yönetimiyle ilgili yazılı olmayan çeşitli düzenlemeleri içerir ve yaptırım gücü oldukça
fazladır. Âdet (ögreyük) ise “birtakım kalıplaşmış davranışlar” anlamındadır ve yaptırım gücü
töre kadar kuvvetli değildir. Kaşgarlı Mahmut’un kendi dönemindeki halk hayatından seçtiği
inanç ve uygulamaları tanımlarken kullandığı kavramlar, aralarındaki farkı ortaya
koymaktadır. Örneğin, “hakandan iki seviye aşağıda bulunan kimselere unvan verilmesi”
“resm”, yani töre olarak adlandırılırken “ölü için yemek verilmesi” âdet olarak kabul
edilmiştir. Bunlardan ilkinde yasal ve bürokratik bir zorunluluk öne çıkarken, diğerinde
“inanç yönü de bulunan kalıplaşmış bir davranış olma” özelliği vurgulanmaktadır (Düzgün,
2007:212-214).
Gözler’e göre örf ve âdet kuralları; kişinin içinde bulunduğu belirli bir toplumsal çevre
tarafından konulan ve insan davranışlarını düzenleyen uyarma, kınama, dışlama gibi
müeyyideleri olabilen emir ve yasaklardır. Örf ve âdet kurallarının dört özelliği vardır:
1) Örf ve âdet kuralları da özü itibariyle hukuk, din ve ahlâk kuralları gibi emir ve
yasaklar içerir. Örneğin “kapalı mekânlarda karşılaştığın insanlara selam ver”,
“bayramlarda akrabalarını ziyaret et”, “namusunu koru” gibi. Bu açıdan hukuk
kuralları ile örf ve âdet kuralları arasında bir fark yoktur.
2) Örf ve âdet kuralları da hukuk kuralları gibi insan davranışlarını düzenlemeye
yöneliktir. Yani örf ve âdet kurallarının muhatabı insanlardır.
3) Örf ve âdet kurallarının koyucusu, belirli bir toplumsal çevredir. Bu kurallar uzunca
bir zaman boyunca sürekli olarak tekrarlanan davranışların bağlayıcı olduğu
düşüncesiyle oluşmaktadırlar. Dolayısıyla hukuk kuralları devletin yetkili organları
tarafından yaratılırken, örf ve âdet kuralları, toplumun kendisi tarafından
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yaratılmaktadır. Ülke çapında geçerli örf ve âdetler söz konusu olduğunda bu
kuralları yaratan toplumsal çevre tüm ülke vatandaşlarıdır. Ancak ülkemizin belirli
bölgelerinde etkili olan “kan davası” gibi bölgesel düzeyde ise, o örf ve âdetin
koyucusu bölgenin halkıdır.
4) Örf ve âdet kurallarının müeyyidesi ayıplama, kınama, dışlama, dövme ve hatta
öldürme gibi değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır (Gözler, 2010: 23-24).
Sosyal normları yaptırım gücüne göre; moda, teamül, görenek, âdet, gelenek, örf ve
töre şeklinde sıralamak mümkündür.
Moda: Moda sosyal normlar içerisinde en kısa süreli olan çabuk değişebilen, taklit
yoluyla yayılan, temelinde değişiklik ve özgünlük dürtüsü yatan geçici davranış biçimidir
(Örnek, 2000:128). Kelime olarak “değişiklik gereksinmesi veya süslenme özentisiyle toplum
hayatına giren geçici yenilik” (Türkçe Sözlük, 2005:1404), “belli bir dönemde, bir toplumda,
bir grupta yaygın olan zevki yansıtır görünen ve çok rağbet gören bir eşyayı, bir yeri, bir
etkinliği vb. yeğleme, seçme” (Büyük Larousse, 1992:8242) anlamındadır.
Modayı doğuran dinamik etken insanın yeni biçimler ortaya koyma tutkusudur. İnsan,
hayatın tekdüze ve zor akışından kurtulmak için biçim değişiklikleri arar. İlerlemelere bağlı
değişiklikler, süslenmekten çok yararlı olmak isteğinden doğar. Oysa moda böyle bir ilkeye
bağlı değildir. Modadaki yenilikler sadece değişiklik için yapılmaktadır. Yani faydalı olma
amacı taşımazlar (Eroğlu, 2003:2).
Çabuk yayılması, var olana aykırı düşmesi, insanın değişik gereksinimlerinden
kaynaklanması, ticari amaçlarla desteklenmesi, cins ve yaş grupları arasında daha belirgin
olması, toplum katlarına ve sınıflarına göre ayrım göstermesi modanın belli başlı
özelliklerindendir. Modayı etkileyen ve yayan araçların başında sinema, tiyatro, televizyon,
basın, reklâm şirketleri, ticari kurumlar ve teknoloji gelmektedir. Bunların çoğu zaman
bilinçli, kimi zaman da bilinçsiz olarak ortaya attıkları yenilikler, bunlara açık olan kimselerce
hemen benimsenir. Giderek daha geniş kitleleri de içine alan bu yenilikler belirli bir süre
etkinliklerini sürdürürler. Moda en çok kendini giyim-kuşam ve süslenmede göstermekle
beraber, dilde, düşüncede, hareket tarzında, müzikte, sanatta v.b. zaman zaman etkili
olmaktadır. Bir toplumun sadece sınırlı ve belirli kesimlerinde uyulan kimi modalar da vardır
ki; bunları daha çok “heves” diye niteleyebiliriz (Örnek, 2000:128-129).
Moda; giyinme, süslenme, ev eşyaları, mimarî üsluplar, müzik, edebiyat, sanat gibi
konuların hepsinde etkili olabilir.
Eroğlu’ya göre modada müeyyide; “yapılsa da olur yapılmasa da; uyulsa da olur
uyulmasa da” mertebesinde kalmaktadır (Eroğlu, 2003:2).
Teamül: Arapça “amel” den gelen teamülün değişik şekilde tanımları yapılmıştır.
Sözlüklerde; “bir işin oluşu, öteden beri olagelen muamele” (Devellioğlu, 1992:1250), “bir
yerde öteden beri olagelen davranış, iş davranış” (Türkçe Sözlük, 2005:1926), “bir toplumda
ya da bir iş alanındaki yerleşik kurallar bütünü, yazılı olmayan hukuk kuralları” (Büyük
Larousse, 1992:11334), “Âdet manasınadır. Nâs arasında müteamil olan şeydir. Mesela, “şu
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nevi menkullerin vakfı müteamildir” denir ki nâs arasında bunları vakfetmek, âdettir
demektir.” (Türk Hukuk Lügati, 1991:326) şeklinde açıklanmaktadır. Bu sözcükten yapılan
bir birleşik kelime olan teamül-i kadim ise “eskiden beri yapılagelen muamele ve davranış
veya eskiden beri yapılageldiği için kanun gibi sağlamlaşan bir usûl” (Devellioğlu,
1992:1250) anlamına gelmektedir.
Teamül Mecelle’de “insanların başı belli olmayan bir zamandır yapageldikleri şeye
âdet (teamül) denir” şeklinde tanımlanmakta ve âdet ile aynı kabul edilmektedir (Şimşirgil &
Ekinci, 2008:116).
Çoğu zaman âdetlerle karıştırılan teamüllerin yaptırım gücü düşüktür. Günümüzde
daha çok hukuk, uluslararası hukuk, kurum ve kuruluşların uygulamalarında “idari teamül”
adıyla gündeme gelmektedir.
Uluslararası hukukun asli kaynakları arasında yer alan teamül, oluşumu açısından
antlaşmalardan farklıdır. Antlaşmalar, devletlerin açık irade beyanı olarak kabul edilirken,
evrensel bir teamülün oluşumu için genel bir uygulama yeterli kabul edilmektedir. Ayrıca bir
antlaşmanın ya da sözleşmenin teamül oluşturma ihtimali de bulunmaktadır (Kılıç, 2014:72).
Gözler’e göre teamüller; ihlalleri halinde ayıplama, kınama gibi hafif müeyyideleri
olan kurallardır (Gözler, 2010:24). Eroğlu’ya göre teamül’de müeyyide; “yapılsa iyi olur;
yapılmasa iyi olur, uyulsa iyi olur, uyulmasa iyi olur.” seviyesindedir (Eroğlu, 2003:3).
Görenek: Görenek, “bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet,
alışkı” (Türkçe Sözlük, 2005:779), “eskiden beri sürdürülene uygun tutum ve davranışlar
bütünü” (Büyük Larousse, 1992:4693) şeklinde tanımlanmaktadır.
Görenek; ihtiyaçları karşılayan, düzenin yürümesini sağlayan değerler sistemidir. Bu
değerler sisteminde insan nesli devam ettikçe değişmeler olur. Görenekteki hızlı değişme
geleneği de etkilemektedir (Çınar, 1996:201).
Görenekler, örflere, âdetlere, geleneklere göre yaptırımları daha gevşek, ama modaya,
teamüle bakarak daha uzun süreli ve dayanaklıdır. Örf ve töredeki “yapılma zorunluluğu”,
âdet veya gelenekteki “yapılmalı” özelliği görenekte “yapılabilir-yapılabilme” niteliğini alır.
Öteki sosyal alışkanlıklar gibi gerekli ve uygun görülenleri kapsar, ama bunların mutlaka
yerine getirilmesini istemezler. Öteden beri yapılagelmekte olan, fakat henüz âdet durumunu
kazanmamış olan bu davranış biçimlerine grubun, toplumun gelişmesine uygun yenilikler
eklenir. Bunlar süreklilik kazanabildiği gibi bir süre sonra ortadan kalkabilir. Ama bir kez
yerleşip de geniş kitlelerce benimsenince olağan ve doğal kabul edilirler. Otobüslerin ön
kapısından binip arka kapısından inmek, alış-verişte kuyruğa girmek v.b. artık doğallık
kazanmış örneklerdir. Bunlara uymayanlar uyarılır, gerekirse uymaya zorlanırlar. Görenekler,
günlük yaşantımızın gerekli gördüğü ilişkilerin düzenlenmesinde, bireyler arasındaki
sürtüşmeleri azaltmakta, toplumsal ilişkilerin kolaylaşmasında belirleyici rol oynarlar. Komşu
ziyaretlerinde, hasta yoklamalarında, alış-verişte, araçlara inip binmede, tanışma ve
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tanıştırılmada v.b. nasıl davranılacağını belirleyerek ilişkilerin düzenli gitmesine yardımcı
olur (Örnek, 2000:127).
Eroğlu’ya göre görenekte müeyyide; “yapılsa çok iyi olur, yapılmasa çok iyi olur;
uyulsa çok iyi olur, uyulmasa çok iyi olur.” seviyesindedir (Eroğlu, 2003:4).
Âdet: Kaynaklarda; “görenek, topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre”
(Devellioğlu, 1992:11) “görenek, usûl, tabiat, alışkanlık.” (Türkçe Sözlük, 2005:22), “bir
toplulukta, bir toplumda aynı biçimde yapılagelen davranış, uyulması gereken davranış kuralı,
görenek, töre” (Büyük Larousse, 1992:98) şeklinde açıklanmış olan âdet; toplum nazarında
genel kabul görmüş ve öteden beri tekrarlanarak yerleşmiş bulunan uygulama anlamında
kullanılmaktadır.
Tanımlardan da anlaşılacağı gibi âdetin karakteristiğini “alışılmış bir takım
davranışların giderek kalıplaşması” oluşturmaktadır. Bu kalıp davranışlar ve alışkanlıklar, örf
ve törede “yapılma veya kaçınma zorunluluğu” yerine âdette “yapılmalı veya yapılmamalı”
niteliğine bürünmektedir. Âdetler tıpkı örfler gibi birçok sosyal içerikli ilişkiyi düzenlemekte,
yönetmekte ve denetlemektedir. Toplumsal hayatın düzenli gitmesinde, kuralların
uygulanmasında âdetler etkili olmaktadır. Örneğin karşılama ve uğurlamalar, yemek ve sofra
düzenleri, kız isteme, nişanlılık ve evlenme usulleri, selamlaşma, hatır sorma, bayramlar,
önemli günlerle ilgili davranış biçimleri gibi durumlarda söylenecek sözler, takınılacak
tavırlar ve tutumlar âdetlerin alanına girer (Örnek, 2000:124-125).
Dinî bayramlarda ziyaretlerde bulunmak, resmî toplantılara takım elbise ile gitmek,
büyüklerin elini öpmek, evlenirken düğün yapmak, askere giden genci törenle uğurlamak,
ekmeğe “nimet” gözüyle bakıldığından onu yüksekçe bir yere koymak, yolcunun arkasından
su dökmek yaygın âdetlerdendir.
Âdetler günlük hayatımızdaki davranışlarımıza alışılagelmiş ve cemiyetin uygun
saydığı şekillerin uygulanmasından ibarettir. Âdetlere aykırı davranıldığında bunu yapan kişi
küçümsenir (Güngör, 2011:88).
Gözler’e göre âdetler; çiğnenmeleri durumunda dışlama, gruptan atma gibi orta
şiddette müeyyideleri olan kurallardır. Âdetler teamüllere nazaran daha önemlidir. Âdetleri
çiğneyen kişi kendisini gruba bağlayan bağı yok saymıştır (Gözler, 2010:24-25).
Eroğlu’ya göre âdette müeyyide; “yapılmalıdır, yapılmamalıdır; uyulmalıdır,
uyulmamalıdır.” mertebesindedir (Eroğlu, 2003:4).
Adetler, sürekli tekrarlanan veya günlük örgütsel uygulamalarda görülen
davranışlardır. Bunlar genellikle yazılı değildir. Ancak "biz burada işleri böyle yaparız"
mesajını açıkça verirler. Bazı şirketler çalışanların birbirlerine "Hanım" "Bey" kullanarak
hitap etmesini isterken, bazı firmalarda en üst düzeyden en alta kadar herkes birbirine
isimleriyle hitap edebilir.
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Toplum içinde insanların günlük tavır ve hareket usullerini ve yaşama yöntemlerini
düzenleyen kurallar vardır. Bu kurallar uzun zamanlardan beri yerleşmişlerdir. Bir takım
sosyal baskılar insanlar bu kurallara uymaya zorlamaktadır. Söz konusu kurallar nasıl
kendiliğinden oluşmakta iseler, aynı şekilde kendiliklerinden silinip ortadan kalkmaktadırlar.
Bu kurallara “adetler” adı verilmektedir.
Yaygın ve nüfusun büyük bir bölümü tarafından uzun zamanlardan beri tekrar edilip
gelen ve herhangi bir belirgin yaptırımı olmayan ya da yaptırımı çok yumuşak olan
davranışlara adetler denilmektedir.
Açıkça ifade idilmiş ve resmen de yaptırıma bağlanmış kurallar ise örf olarak ifade
edilir. Örf kurallarına aykırı hareket eden birey ya da örgüt ağır bir biçimde
cezalandırılabilmektedir. Dolayısıyla örflere uymak zorunludur ve bunlardan sapmaya
hoşgörü gösterilemez.
Gelenek: Sosyal normların önemli ve güçlü bir bölümünü oluşturan gelenekler
yaptırım gücü olarak âdetten daha güçlü, örf ve töreden daha zayıftır. Türkçe gelmekten
türetilen gelenek kelimesi an'ane ile aynı tutulmaktadır. Gelenek kelime olarak; “uzun bir süre
boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan efsaneler, olaylar, öğretiler, alışkanlıklar vb. bütünü,
anane” (Büyük Larousse, 1992:4469) “Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları
dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar,
alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane” (Türkçe Sözlük, 2005:741) şeklinde
açıklanmaktadır.
Gelenekler; yapı bakımından donuk, statik kalıplar değildir. Aksine, ait oldukları
milletin ihtiyaçlarına uygun biçimde değişen, gelişen, yeni geleneklerin doğmasını sağlayan
dinamik bir yapıya sahiptirler (Yıldırım, 1989:7). Gelenekler âdetler gibi, ama onlardan daha
güçlü olarak toplumsal hayatın düzenlenmesinde ve denetlenmesinde önemli rol oynarlar.
Nitelikleri bakımından genellikle tutucu olan gelenekler aile, hukuk, din ve politika gibi
toplumsal kurumlar üzerinde daha etkilidirler. Bireyin bağlı bulunduğu grubun veya toplumun
geleneklerine karşı çıkması bu karşı çıkışın derecesine göre bireyin toplulukça afarozundan
saldırıya uğramasına, hor görülmesine kadar genişleyen tepki türlerinde biçimlenir. Yasalar;
gelenekleri ve onlara aykırı davranışlar için verilecek olan cezaları bir ölçüye sokmaya çalışır.
Gelenekler genellikle yasalardan çok daha geniş bir alan yönetirler. Köstekleyici,
gelişmeyi önleyici gelenekler olduğu gibi, destekleyici, dayanışmayı ve yardımlaşmayı
düzenleyici gelenekler de vardır (Örnek, 2000:126).
Gelenekler bir milletin bütününü ilgilendirir. Sosyal normların içerisinde gelenekler
iskelet gibidir. Bir takım kurallar ve cezalar bulunmakla beraber, en ağır ceza toplumdan
dışlanmaktır.
Eroğlu’ya göre gelenekte müeyyide; “yapılması şart, yapılmaması şart; uyulması şart,
uyulmaması şart” seviyesindedir (Eroğlu, 2003:5).
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Örf: Örf sözcüğü Arapça kökenlidir. Dilimize de Arapça’dan geçmiştir. Sözlükte
örfün açıklaması “âdet, hüküm, gelenek” (Devellioğlu, 1992:1018), “yasalarla belirlenmeyen,
halkın kendiliğinden uyduğu gelenek” (Türkçe Sözlük, 2005:1546), “bir toplumda, o
topluluğun bireylerince benimsenmiş davranış biçimi, davranış ilkeleri, gelenek, âdet” (Büyük
Larousse, 1992:9047) şeklindedir. Örfler çoğu zaman toplumun katı beklentileri olarak
nitelenen bir takım örnek tutum ve davranışlardır. Örflerin bireyle birey, bireyle aile, bireyle
komşular ve akrabalar, bireyle halk ve ulus arasındaki ilişkileri, davranışları, tutum ve
tavırları düzenleyen ve belirleyen işlevleri vardır. Toplumun her üyesini sürekli olarak baskı
altında tutan örfler, zorlayıcı, yaptırıcı veya yasaklayıcı yaptırımlarıyla bireyin grupla,
cemaatle veya toplumla uyumunu sağlar (Örnek; 2000:123).
Toplumda kendi kendine oluşan ve sürekli yinelenerek yerleşen âdetlerin yaptırıma
bağlanmasıyla meydana gelen kural ya da kurallar bütünü, yazılı olmayan hukuk (Büyük
Larousse, 1992:9047) olarak tanımlanan örflere karşı çıkma kimi toplumlarda yasaya karşı
çıkmayla bir tutulur. Böyle durumlarda birey, kimi zaman yasaların da üstünde tutularak katı
ve bağışlamaz bir tutumla cezalandırılır. Burada örfün dışına çıkan bireylerin iç dünyasında
yaratılan çöküntü ve eziklik duygusu yasal cezadan daha ağır bir yoğunluktadır.
Mecelle’ye göre örf; insanların güzel gördüğü, âdet (teamül) ise insanların başlangıcı
belli olmayan bir zamandır yapageldikleri şeyler demektir. Nitekim âdet, örfün bir çeşididir.
Örf, çeşitli tasniflere tâbi tutulmuştur.
1. Sahih Örf-Fâsid Örf: Hukuka ve akla aykırı olmayan örfler sahihtir, muteberdir.
Hukuka ve akla aykırı bir şey, örf bile olsa fâsiddir, muteber değildir. Hüküm verebilmek için
örfün hukuka uygun olması gerekir, fâsid örflere dayanılarak hüküm verilemez. Hukuka
aykırı uygulamalar belirli zamanlarda veya belirli bölgelerde yaygınlaşsalar da sahih örf
olamaz. Bu konuda ülkemizin bazı bölgelerinde yaygın olan kan davası ve törenin gereği
denilerek işlenen cinayetler gösterilebilir.
2. Lafzî Örf-Amelî Örf: Lafzî örf, bazı kelimelerin halk arasında hangi anlamda
kullanıldıklarını ifade eder. Amelî örf, insanların muayyen muameleleri yapagelmeleri
neticesi teşekkül eder ki âdet (teamül) manasındadır.
3. Umumî Örf-Hususî Örf: Umumî örf; muayyen bir belde ve topluluğa ait olmayan
örftür. Hususî örf ise, muayyen bir belde veya topluluğa ait örftür. Örf ve âdetler belli şartlar
altında hukukun kaynağı olabilir. Konuyla ilgili olarak Mecelle’de yer alan maddelerden
bazıları şunlardır: “Bir hükmü ispatlamak üzere örf ve âdet hakem kılınır” (m.36), “İnsanların
kullanış tarzı, uyulması gereken bir delildir. ” (m.37), “Âdeten mümkün olmayan şey
gerçekten imkânsız gibi kabul edilir”(m.38), “Zamanın değişmesiyle, örfe göre verilen
hükümlerin de değişmesi inkâr olunamaz.” (m.39), “Hukukî işlerde kullanılan gerçek
manâlar, âdetin yol göstermesiyle değişebilir”(m.40), “Örf ve âdetin muteber bir delil
sayılması için; kesintisiz ve uzun zamandır yaygın çoğunluk tarafından yapılması gerekir.”
(m.41, m.42), “Halk arasında örf olarak bilinen şey, şart koşulmuş gibi muteberdir” (m.43),
“Ticaretle meşgul olanlar arasında örf âdet haline gelmiş şeyler akit ve mukavelelerde
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zikredilmeseler de şart koşulmuş gibidir” (m.44), “İnsanlar arasında örf hâlini almış olan bir
şey, âyet-i kerîme veya hadîs-i şerifle emredilmiş şeyler gibi bağlayıcıdır” (m.45). Sayılan
maddelere ilave olarak; örfe itibar edilebilmesi için, hüküm verilirken veya iş yapılırken örfün
mevcut olması gerekmektedir (Şimşirgil & Ekinci, 2008:116-123).
Örfle yasa arasında sıkı bir ilişki vardır. Yasalar; ayıklanmış, düzenlenmiş, işlerliği ve
uygunluğu denenmiş örfler toplamıdır. Bir toplumda yeni bir yasa hazırlanırken, o toplumun
bağlandığı örf ve âdetler göz önünde bulundurulur. Halkın bu konudaki alışkanlıklarına,
uygulamalarına dikkat edilir (Örnek, 2000:123-124).
Örfler mutlaka uyulması gereken ideal normlardır. Adam öldürmemek, kan
akrabalarıyla evlenmemek, muhtaç anne-babaya bakmak gibi. Örflerin çiğnenmesi ağır
tepkilere sebep olur. Örfler, genellikle cemiyetin hukuk sisteminin bir kısmını teşkil eder.
Örflerin çiğnenmesi aynı zamanda kanunların da çiğnenmesi manasına gelir. Örflere devletin
müeyyide gücü eklenerek kanun hâline getirilmiştir (Güngör, 2011:88). Gözler’e göre örfler;
çiğnenmeleri halinde kişinin fiziki bütünlüğüne zarar verilmesi gibi daha ağır müeyyideleri
olan kurallardır. Örfleri çiğneyen kişi ise toplumsal grubu temelinden sarsmıştır. Sadece
kendisini o gruba bağlayan bağı değil, grup içi bağları tehlikeye düşürmüştür. O nedenle örfü
ihlal eden sadece gruptan atılmakla kalmaz, aynı zamanda “cebrî” bir müeyyideye de maruz
kalır (Gözler, 210:24-25).
Örfün yaptırım gücü töreden az, gelenekten daha fazladır. Eroğlu’ya göre örfte
müeyyide; “mutlaka yapılmalıdır, mutlaka yapılmamalıdır; mutlaka uyulmalıdır, mutlaka
uyulmamalıdır” seviyesindedir (Eroğlu, 2003:6).
Töre: Töre sözlüklerde; “düzen, nizam, görenek, âdet” (Atalay, 1998:647), “bir
toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve
geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet, bir toplumdaki ahlâkî
davranış biçimleri, adap” (Türkçe Sözlük, 2005:2000), “bir toplumda benimsenmiş toplumsal
alışkanlıklar, uygulamalar bütünü” (Büyük Larousse, 1992:11663) şeklinde açıklanmaktadır.
Muharrem Ergin, “töre”nin anlamını geniş tutarak “kanun, nizam, örf ve âdet,
görenek, düzen, tören, devlet nizamı” şeklinde açıklamıştır (Ergin, 2001:117). Eski Türklerin
yazısız hukuku şeklinde tanımlanan töre; kişiler ve zümreler arasındaki münasebetleri
düzenleyen, idarecilerle idare edilenler arasındaki işleri, hak ve vazifeleri belirten usullerdir
(Eröz, 1996:7).
Bozkırlarda fiilen yaşanan hayatın zamanla hukukî-sosyal değer kazanmış
davranışlarını ihtiva eden ve genellikle kanun mânâsına alınan töre (törü), eski Türk sosyal
hayatını düzenleyen mecburî normlar bütünüdür (Kafesoğlu, 1999:246).
Töre, hukuk düzeni demektir. Türk töresi bugünkü gibi yazılı kanunlar halinde değildi.
Örf ve âdet şeklinde çok sağlam olarak yerleşmişti. Türk töresi, oldukça sert ve kesin
hükümler ihtiva etmiştir. Cezaları ağır olmakla birlikte, töre, Türk cemiyetinin belkemiğini
teşkil ettiği için hiç kimse bu cezaları haksız ve adaletsiz görmemiştir. Töre’nin daima doğru
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ve adaletli olanı emrettiğini herkes baştan kabul etmiştir. Çünkü töre, milletin yüzlerce yıllık
hayat tecrübesinden süzülmüş kaidelerden ibarettir (Güngör, 1990:57).
Töre hükümleri değişmez kalıplar değildir. Bir sosyal-hukukî normlar toplamı olarak
töre, çevre ve imkânlara uygun yaşayabilmenin gerekli kıldığı yeniliklere açıktır. Bu suretle
kendi hayatiyetini sirayet ettirdiği türlü şartlar içinde sürekli etkinliğini korumuştur
(Kafesoğlu, 1999:247).
Bir toplulukta bir grupta, bir yöre halkında bireylerin uymakla yükümlü oldukları veya
uymaya zorlandıkları davranış kalıplarının ve tutumlarının tümünü içine alan töreler, özellikle
geleneksel kesimde ve kırsal alandaki etkinliği ile dikkati çeker. Öyle ki, töreleri zedeleyen
veya törelere aykırı davranışlar çoğu kez bağışlanmaz bir tutumla, yasaların yargılanmasına
da zaman bırakmadan, bu tür durumlar için toplumca belirlenmiş olan cezalara çarptırılır.
Zaman zaman ölüm cezasından toplumun dışına atılmaya kadar uzayan bu tepki topluluğun
üyelerince doğrulanması ve uygulanması gerekli yaptırımlarda özlenir ve biçimlenir.
Evlilik dışı cinsel ilişkiler, emanete ihanet etmek, bağlı bulunan gruba, örgüte ihanet
etmek, toplumca çok önemsenen ve yerine getirilmesi zorunlu görülen bir görevden kaçmak,
aile büyüklerine çirkin bir biçimde karşı koymak, birinin yardımına sığınan kişiyi ele vermek
v.b. davranışlar yasalarca yasaklanmamış olsa bile, törelerin yasakladığı davranış biçimleri
içine girerler (Örnek; 2000:128).
Eroğlu’ya göre törede
derecesindedir (Eroğlu; 2003:6).

müeyyide;

“yapılmazsa

olmaz;

uyulmazsa

olmaz”

2.1.3. Varsayımlar (Temel sayıltılar)
Örgütlerde, çalışanların tutumlarını, dolaysıyla da günlük eylemlerinin somut
sonuçlarını etkileyen en güçlü kültürel öğelerden biri de varsayımlardır. Varsayımlar örgüt
üyelerinin algı, düşünce, his ve davranışlarını yönlendirerek, onların örgütsel yaşama ilişkin
taşıdıkları doğru-yanlış, anlamlı-anlamsız, olanaklı-olanaksız gibi ön kabullerini oluşturan
tartışmasız doğrulardır.
Varsayımlar, öylesine güçlü bir şekilde benimsenmişlerdir ki, örgüt çalışanlarının
bunları ihlal etme olasılığı bile düşünülemez. Varsayımların diğer bir özelliği de genellikle
bilinçsiz olmalarıdır. Örgüt üyeleri kendi varsayımlarının farkında olmayabilirler, onları
tartışmak ya da değiştirmek konusunda çekimser olabilirler.
Varsayımlar, değerlere göre daha derin bir zihinsel yerleşime sahiptirler. Bu
nedenle varsayımlar zaman içinde kazandıkları geçerlilik ile değerleri de yönlendirirler.
Dolayısıyla, varsayımlar kültürel değişimde önemli bir direniş alanı oluştururlar.
Örgüt kültürünün özünü oluşturan varsayımlar, bir örgütün üyelerinin insanın doğası,
sosyal gerçekler, doğrular ve ilişkilerin doğasını; diğer bir ifade ile örgüt üyelerinin
kendilerini, başkalarını; kısacası dünyayı algılama ve değerlendirme biçimi olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca bir grubun üyelerine çeşitli durum ve ilişkileri algılama, hissetme,
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değerlendirme ve yargılamada temel algı dayanağı ve referans çerçevesi oluşturmaktadır
(Hoy, 1990; Ott, 1989; Schein, 1992; Şişman, 2002).
Örgüt kültürünün en soyut ve gözlenmesi zor olan bu öğesi, çalışanların örgütün neden
dış çevreye karşı varlığını sürdürmesi gerektiği ve örgüt içindeki işlevsel sorunlar ve
çözümlerine yönelik algıları, düşünceleri ve hissettiklerinin tanımlanabilir nedenlerini
oluşturmaktadır (Young, 2000). Varsayımların kültürün iç dünyasını, özünü, temelini
oluşturmasından dolayı, bir örgütün kültürünün araştırılmasında ve değiştirilmesinde
öncelikle örgütün üyesi olan insanların paylaşmış oldukları bu algı dayanaklarının analiz
edilmesi gerekmektedir (Şişman, 2002). Benzer şekilde, Awbrey (2005), değişimin
gerçekleştirilebilmesi ve uzun ömürlü olmasının, örgüt çalışanlarının değerleri ve inançları,
dolayısıyla örgütsel davranışlarının temelinde yer alan ve örgüt çalışanları tarafından bile
doğrudan bilinmesi ya da fark edilmesi oldukça zor olan varsayımların değiştirilmesine bağlı
olduğunu belirtmektedir.
Örgüt çalışanlarının varsayımlarının değişmesinin, onların örgütlerinin ve örgütsel
amaçlarının ne olduğuna ilişkin içsel imajlarının değişmesine neden olacağını belirten
Awbrey, değişimin başarısının, örgütün, çalışanlar tarafından yeniden kavramsallaştırılması,
anlaşılması ve kabul edilmesine bağlı olduğuna vurguda bulunmaktadır. Hızlı, somut ve
gözlemlenebilir örgütsel değişimlerin odak noktasını, örgüt kültürünün en somut,
gözlemlenebilir öğesi olan artifaktlar oluştururken, uzun dönemli örgütsel politikalar veya
stratejik karar verme örüntülerinin anlaşılması ve değiştirilmesinde ise odak noktasını
değerler, inançlar ve varsayımlar oluşturmaktadır (Ott, 1989).

2.2. Örgüt Kültürünün Görülebilen İfade Biçimleri (Artifaktlar)
Kültürün en gözlenebilir ve işitilebilir doğal yansımaları olan artifaktlar, örgütün
fiziksel ve sosyal çevresinde yapılanmaktadırlar (Schein, 1996; Şişman, 2002; Young, 2000)
Örgüt üyelerince geliştirilen bazı sanat ürünleri, mitler, semboller, örgütsel hikayeler,
efsaneler, örgütsel yapılanma, örgüt programı ve politikası, davranış örüntüleri ve bunların
fiziksel yansımaları (iletişim mekanizmaları, eşgüdüm, karar verme gibi), giyim tarzları,
yazılı ve sözel dil, örgüt kültürünün bu öğesi içerisinde tanımlanmaktadır (Clement, 1994; Ott,
1989; Rousseau, 1990; Sackman, 1991; Schein, 1992). Ott (1989), artifaktları, Schein’nin
(1992) tanımlamasına ters düşmeyecek biçimde, artifaktlar (teknoloji ve sanat) ve davranış
örüntüleri (gözlenebilir ve işitilebilir davranış örüntüleri) olarak iki grupta ele almakta ve
örgüt kültürünü bu öğeye odaklanarak tanımlayan araştırmacıların, örgüt kültürünün
değiştirilmesinde davranışçılık yaklaşımını temel alan değişim stratejilerini benimsediklerini
belirtmektedir.

2.2.1. Seremoniler ve törenler
Seremoniler özel olaylardır. Seremoni faaliyetlerinin esas anlamı, belli bir mesajı
iletmek veya daha özel bir amacı gerçekleştirmektir. Bu özel olay sırasında örgüt çalışanları
örgütsel kültürün bir parçası olan kahramanlara, mitlere ve sembollere ait kutlamalar yaparlar.
Bu nedenle seremoniler, önemli kültürel normların ve değerlerin anıldığı ve sağlamlaştırıldığı
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olaylara örnek teşkil etmektedirler. Seremonilerin birçoğu, gelenekselleşmiş etkinlikler olarak
tanımlanan törenleri kapsamaktadır.
Nelson ve Campbell örgütlerde altı çeşit tören olduğunu belirlemişlerdir:
1) Statü töreni, bireyin statüsündeki değişimi gösterir. Örneğin, emeklilik yemekleri.
2) Teşvik törenleri, bireylerin başarılarına destek verir. Satış yarışmasında kazananlara
ödüllerinin verilmesi gibi.
3) Yenileme töreni, örgütteki değişime önem verir ve öğrenme ve başarmayı
cesaretlendirir. Buna verilecek örnek, yeni bir şirket eğitim merkezinin açılması
olabilir.
4) Bütünleşme törenleri, örgütteki farklı gurupları birleştirmeyi ve daha büyük bir örgüt
olma isteğini pekiştirir. Geleneksel olarak düzenlenen piknikler bu törenlere örnek
olarak verilebilir.
5) Çatışmayı azaltıcı törenler, örgütte doğal olarak ortaya çıkan çatışmaları ve
anlaşmazlıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Buna verilecek örnekler, şikayetlerin
dinlenmesi ve birleşme sözleşmelerinin müzakereleri olabilir.
6) Derece indirme, bazı örgütler tarafından davranış değer ve normlarını uygulamakta
başarısız olan kişileri cezalandırmak için kullanılır. Örneğin bazı başkanlar örgütsel
hedefleri başaramadıklarında veya etik davranışa sığmayan davranışta
bulunduklarında gürültülü bir şekilde değiştirilmektedir. Japonya'da bazı örgütlerde
olumsuz davranışlarda bulunan çalışanlara ceza olarak kurdele takılmaktadır.

2.2.2. Semboller ve simgeler
Örgüt kültürünü pekiştirmeye yardımcı olan maddesel semboller, alanların ve
binaların tasarımı ve fiziksel görünümü, mobilyalar, yönetici giysileri, örgüt tarafından
kullanılan logolar, ürün tasarımları, ambalajlar vb. sembollerdir. Bu semboller işgörenlere
kimin önemli olduğunu, üst yönetim tarafından arzulanan eşitlik derecesini ve uygun olan
davranış tarzlarını (risk alan, tutucu, otoriter, katılımcı, bireyci, sosyal vb.) aktarır (Taş,
1999). Örgüt sembolleri örgütte değişimin gerçekleşmekte olup olmadığının da yararlı
göstergeleridir. Aslında tek başına bir binanın biçimi veya örgütteki mekân dağılımının her
zaman sembolik bir değeri vardır.
Simge dıştan bir işaret ya da jesttir ve bir anlam ya da değeri temsil eder; çağrışım
yolu ile duyguları hatırlatıp tahrik eder, böylece belirli fikirlere canlılık verir.
Simgesiz toplum yoktur ve dil de aslında sesler ve işaretlerden oluşan bir semboller
sistemidir. Sosyal grupların birliği, semboller aracılığı ile belirtir. Meselâ bayrak, aynı gruba
mensup olanlar için birleştirici bir araçtır. Dinlerin yüzyıllar içinde birliklerini
koruyabilmeleri çok geniş semboller sistemine dayanmalar sayesinde mümkün olmuştur.
Sembollerin etkili biçimde kullanılması, liderliğin önemli yetenek niteliklerinden birisidir.
Simgelerin ifade ettiği anlamlar ancak aynı kültürlerde yaşayan insanlar için aynıdır.
Çünkü kültürlerin farklı olması simgesel farklılıklar da getirir.
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2.2.3. Hikâye ve efsaneler
Hikâye ve efsaneler örgüt kültürü açısından önem taşıyan ve genellikle örgütün
geçmişine yönelik olayların, biraz da abartılarak aktarılması sonucunda ortaya çıkan kültür
taşıyıcılarıdır. Hikâyeler ve efsaneler, örgütün geçmişi ve bugünkü durumu arasında köprü
görevini yerine getirmesi bakımından önem taşır. Yine örgüt üyelerinin davranışlarına yön
verici olması da, hikâye ve masalların önemli bir özelliği olarak belirtilebilir.
Gordon'a göre, hikâye ve efsaneler, örgütsel değerlerin yayılmasına ve yerleşmesine
yardımcı olurlar. Örgütün kahramanlarını ve sembollerini canlandırırlar. Hikâyeler, örgütsel
kültür hakkında önemli ipuçları verirler. Örneğin bir örgütün kültüründe bireyselliği ya da
yarışmayı vurgulayan hikâyeler yaygınsa, örgütsel değerler de bu doğrultuda gelişir.
Örgüt üyeleri hikâyelerden söz ettikçe, bunların aktarmaya çalıştığı mesajları
düşündükçe, bu hikâyelerin temsil ettiği kavramların da akılda kalması daha kolay
olmaktadır. Ayrıca, örgütün tarihine ilişkin hikâyeler de çalışanların kendi örgütlerinin bu
günlere nasıl geldiğini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Diğer yandan, hikâyeler çalışanların
örgütün yürütülen faaliyetlerini ve politikalarını daha iyi anlamaları açısından büyük önem
taşımaktadır. Joanne Martin ve meslektaşlarının yaptığı bir araştırmaya göre, örgütlerde şu
konularda hikâyeler ortaya çıkmaktadır: Patron hikâyeleri; kovulma hikâyeleri; bir yere
taşınan çalışanlarla örgütün nasıl ilgilendiğine ilişkin hikâyeler; düşük seviyedeki çalışanların
yükselip yükselmeyeceğine ilişkin hikâyeler; kriz anlarında şirketin nasıl davrandığına ilişkin
hikâyeler; kurallar ihlal edildiğinde nelerle karşılaşılacağına ilişkin hikâyeler. Örgüt
kültürünün önemli taşıyıcılarından biri olarak ele alınan hikâyeler ve efsaneler, özellikle
oryantasyon dönemlerinde daha da önem kazanmakta ve verimliliği olumlu yönde
etkilemektedirler.

2.2.4. Mitler
Mit, bir sosyal grubun ya da örgütün değerlerini, tanıtım sistemlerini yerleştiren bir
iletişim aracıdır. Bir örgütün değerlerine, kurucularına veya farklı hiyerarşik düzeylerdeki
kişilere ilişkin ilginç olaylar ve öyküler, zamanla belirli bir anlamı taşıyan mesaja
dönüştüğünde mitleşir. Yine, örgütün önemli bir değeri bir veya birden fazla kişinin örnek
davranışıyla eyleme dönüştüğünde bu eylem mitleşmektedir.
Mitlere pozitif olduğu kadar negatif anlamlarda yüklenilebilmektedir. Bir paylaşıma
yol açtıklarında, örgüte ait olma duygusunu güçlendirdiklerinde mitler pozitiftir. Buna karşın,
mitler, örgüte karşı bir gruplaşmaya yol açtıklarında yani bölünmeyi güçlendirdiklerinde ise,
negatiftirler.

2.2.5. Dil
Dil, bir iletişim aracı olmanın yanı sıra, kültürün de yapı taşlarından birini
oluşturmaktadır. Her ülkenin bir ana dili olduğu gibi, örgütlerin de kendilerine özgü bir dili
vardır. Örgüt dilini ancak, o örgütte çalışanlar anlayabilir ve kullanabilmektedir.
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Çalışanlar bu dili öğrenerek, kültürü kabul ettiklerini gösterirler. Böylelikle, kültürün
korunmasına yardımcı olurlar. Buna göre her örgütün kendine özgü olan dili içinde; argo
ifadeler, deyimler, şakalar mecazlar, metaforlar, sloganlar sözel semboller yer almaktadır.
Dil kültürün en önemli parçası ve taşıyıcısıdır. Dil, kültürün bütün unsurlarının,
nesilden nesle aktarılmasına, kişiler arası iletişime ve sosyal ilişkilerinin düzenlenmesine
aracılık etmektedir. Bu temel eleman, kültürün öğrenilmesine, manaların simgelenmesine
yardımcı olur.

2.2.6. Kahramanlar
Kahramanlar geçmişte, örgüte çok yararlı hizmetlerde bulunmuş ve bu hizmetleri
nedeniyle devleşmiş, örgütü zafere ulaştırmış kişilerdir. Örgüt kahramanları, örgüt açısından
ideal özelliklere sahip olarak görülen kişiler olup örgütlerde bir değil birden fazla olabilirler.
Bunlar ölmüş ya da yaşayan, gerçek kişiler olabileceği gibi, gerçek ya da hayali kişiler
olmaları da mümkündür.
Örgüt kahramanları, örgüt kültürüne katkıda bulanan, çalışanlar üzerinde motive edici
etkisi olan ve örgüt kültürünü dışarıya karşı temsil eden kişilerdir.

2.2.7. Din ve İnançlar
Din ve inançlar da kültürün temel öğesini oluşturur. Her toplum şu ya da bu biçimde
bir dine sahip olmuştur. Din insanlarda ortak duygu ve inançların gelişmesinde önemli bir
toplumsal kurumdur. İnanç ise bireyin dünyasının bir yönüne ait algı ve bilgilerin devamlı bir
organizasyonudur. İnsanlar belirli konularda belirli inançlara sahip olabilirler. İnançlar
arasındaki benzerlikler ne kadar çok ise o toplumun kültür inançları da o derece kuvvetli olur.

2.2.8. Tutumlar
Hepimizin çevremizdeki insan, nesne, fikir, kurum ve olaylara ilişkin değişik
tutumlarımız vardır. İnsan, nesne, fikir, kurum ve olaylar ne şekilde tepkide bulunacağımızı
büyük ölçüde tutumlarımız tarafından tayin edilir. Bu nedenle, tutumlar bir hüküm ya da karar
vermeden önce bilinmesi gereken genel şartlar ve hükümlerin düşünsel yönüyle ilgilidir.
Tutumlar kültürün manevi yönünü oluştururlar. Dolayısıyla davranışların önceden
kestirilebilmesi ve kontrol edilmesini sağladığı için tutumlar göz ardı edilemezler.

2.2.9. Yasalar
Toplumun yetkili organlarının kararlaştırması halinde geleneklere aykırı hareketler
resmi yaptırımlı cezalarla karşılaşırlar ki bunlar da yasalardır. Yasalar kendilerinden sapılması
halinde, toplumun örgütlenmiş ve zor kullanılmasını belirten müeyyidelerle rasyonel olarak
desteklediği sosyal kurallardır. Bu kurallar, arkalarında Devletin zorlayıcı desteğini
bulmaktadırlar.
Yasalar, örf ve adetlerden farklı olarak, bilerek ve istenerek yapılır ve yürürlüğe
konulurlar.
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2.2.10. Ahlâk kuralları
Ahlâk kuralları sosyal hayatta bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen
kurallardır. Ahlâk kurallarının yaptırımı, yani ahlak kurallarının emir ve yasaklarına aykırı
davranışlarda bulunanların karşılaşacağı tepki manevidir. Bu yaptırım ayıplama ve küçük
görme şeklinde ortaya çıkar. Herhangi bir kimse ahlâk kurallarının emir ve yasaklarına, ancak
toplumun kendisi hakkında kötü bir değer yapısına varmasından, ayıplamasından, küçük
görmesinden, lanetlemesinden ve nihayet ilişkisini kesmesinden korktuğu ve çekindiği oranda
uyar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkinci hafta öncelikle örgüt kültürünün temel öğeleri değerler, normlar ve
varsayımlar ele alınmıştır. Diğer yandan, örgüt kültürünün görülebilen ifade biçimleri
arasında; seremoniler ve törenler, adetler (ritüeller), hikâyeler, mitler, semboller, dil ve
kahramanlar işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün temel öğeleri arasında yer alır?
A) Seremoniler
B) Varsayımlar
C) Mitler
D) Hikâyeler
E) Ritüeller
SORU 2
Örgütün, hem iç hem de dış adaptasyon ve bütünleşme problemlerinde kullandığı örgüt kültürünün temel
anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değerler
B) Varsayımlar
C) Sosyal Normlar
D) Semboller
E) Kahramanlar
SORU 3
Örneğin, açık kapı politikasının uygulandığı bir örgütte çalışanlar istedikleri zaman üstleri ile
görüşebiliyorlarsa, bu uygulama örgütte aşağıdakilerden hangisinin önemli bir değer olduğunu gösterir?
A) Demokrasi
B) Katılımcılık
C) İletişim
D) Hoşgörü
E) Zaman yönetimi
SORU 4
Bireylerin düşünce, tutum ve davranışlarında birer standart ya da ölçütler oluşturarak, örgüt içinde
başarıyı tanımlayan ve standartlarını koyan örgüt kültürü anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değerler
B) Varsayımlar
C) Sosyal Normlar
D) Semboller
E) Kahramanlar
SORU 5
Örneğin, “üstlerinle tartışma”, “kötü haberi veren sen olma” şeklinde ifade edilen ve paylaşılan ve örgüt
içindeki davranışların nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler iletirler. Örgüt kültürünün bu temel
anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değerler
B) Varsayımlar
C) Sosyal Normlar
D) Semboller
E) Kahramanlar
SORU 6
Aşağıdaki şıklarda yer simgeyle ilgi ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Simge, çağrışım yolu ile duyguları hatırlatıp tahrik eder, böylece belirli fikirlere canlılık verir.
B) Simgesiz toplum yoktur ve dil de aslında sesler ve işaretlerden oluşan bir semboller sistemidir.
C) Dinlerin yüzyıllar içinde birliklerini koruyabilmeleri çok geniş semboller sistemine dayanmalar sayesinde
mümkün olmuştur.
D) Sembollerin etkili biçimde kullanılması, liderliğin önemli yetenek niteliklerinden birisidir.
E) Simgelerin ifade ettiği anlamlar farklı kültürlerde yaşayan insanlar için aynıdır. Kültürlerin farklı olması simgesel
farklılıklar getirmez.
SORU 7
Adetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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A) Adetler, açıkça ifade idilmiş ve resmen de yaptırıma bağlanmış kurallar olarak ifade edilir.
B) Adetler "biz burada işleri böyle yaparız" mesajını açıkça verirler.
C) Bazı şirketler çalışanların birbirlerine "Hanım" "Bey" kullanarak hitap etmesini isterken, bazı firmalarda en üst
düzeyden en alta kadar herkes birbirine isimleriyle hitap edebilir.
D) Toplum içinde insanların günlük tavır ve hareket usullerini ve yaşama yöntemlerini düzenleyen kurallar vardır.
E) Bir takım sosyal baskılar insanları bu kurallara uymaya zorlamaktadır.
SORU 8
De Bono değerleri altı kategoriye ayırmak suretiyle çeşitli materyallerle eşleştirerek sınıflandırmaktadır.
Buna göre, yaratıcılık, yenilik ve sadelik gibi değerler hangi grupta yer alır?
A) Altın Madalyalı
B) Gümüş Madalyalı
C) Çelik Madalyalı
D) Cam Madalyalı
E) Tahta Madalyalı
SORU 9
De Bono değerleri altı kategoriye ayırmak suretiyle çeşitli materyallerle eşleştirerek sınıflandırmaktadır.
Buna göre, çevreyle ilgili değerler hangi grupta yer alır?
A) Altın Madalyalı
B) Gümüş Madalyalı
C) Çelik Madalyalı
D) Cam Madalyalı
E) Tahta Madalyalı
SORU 10
De Bono değerleri altı kategoriye ayırmak suretiyle çeşitli materyallerle eşleştirerek sınıflandırmaktadır.
Buna göre, algıyla ilgili değerler hangi grupta yer alır?
A) Altın Madalyalı
B) Gümüş Madalyalı
C) Pirinç Madalyalı
D) Cam Madalyalı
E) Tahta Madalyalı

CEVAPLAR: 1-B, 2-A, 3-C, 4-A, 5-C, 6-E, 7-A, 8-D, 9-E, 10-C.
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3. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ AÇIKLAYAN BAZI MODELLER

53

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Örgüt Kültürünü Açıklayan Bazı Modeller
3.1. Ouchi’nin Kültür Modeli
3.2. Peters ve Waterman’ın Kültür Modeli
3.3. Parsons’un AGİL Modeli
3.4. Deal ve Kennedy’nin Sınıflaması
3.5. Hofstede’nin Modeli
3.6. Handy Modeli
3.7. Miles ve Snow Modeli
3.8. Kilmann Modeli
3.9. Byars Modeli
3.10. Trompenars Modeli
3.11. Toyohiro Kono Modeli
3.12. Hood Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Ouchi’nin Kültür Modelini açıklayınız?
b. Hofstede’e göre kültür modelleri nasıl açıklanır?
c. Toyohiro Kono Modelini açıklayınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ouchi’nin kültür modelini Okuyarak ve araştırarak
Ouchi’nin Kültür Modeli
açıklayabilir
Peters ve Waterman’ın Peters ve waterman’ın kültür Okuyarak ve araştırarak
Kültür Modeli
modelini açıklayabilir
Parsons’un agil modelini Okuyarak ve araştırarak
Parsons’un AGİL Modeli
açıklayabilir
ve
kennedy’nin Okuyarak, araştırarak ve
Deal
ve
Kennedy’nin Deal
sınıflamasını açıklayabilir
uygulayarak
Sınıflaması
Hofstede’nin Modeli

Hofstede’nin
modelini
açıklayabilir
Handy
modelini
açıklayabilir
Miles ve snow modelini
açıklayabilir
Kilmann
modelini
açıklayabilir
Byars modelini açıklayabilir

Handy Modeli
Miles ve Snow Modeli
Kilmann Modeli
Byars Modeli
Trompenars Modeli
Toyohiro Kono Modeli
Hood Modeli

Okuyarak, araştırarak
uygulayarak
Okuyarak, araştırarak
uygulayarak
Okuyarak, araştırarak
uygulayarak

ve

araştırarak

ve

araştırarak

ve

araştırarak

ve

araştırarak

ve

araştırarak

ve

Okuyarak,
uygulayarak
Okuyarak,
uygulayarak
Trompenars
modelini Okuyarak,
açıklayabilir
uygulayarak
Toyohiro kono modelini Okuyarak,
açıklayabilir
uygulayarak
Hood modelini açıklayabilir Okuyarak,
uygulayarak

ve
ve
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Anahtar Kavramlar
Ouchi’nin Kültür Modeli, Peters ve Waterman’ın Kültür Modeli, Parsons’un AGİL
Modeli, Deal ve Kennedy’nin Sınıflaması, Hofstede’nin Modeli, Handy Modeli, Miles ve
Snow Modeli, Kilmann Modeli, Byars Modeli, Trompenars Modeli, Toyohiro Kono
Modeli, Hood Modeli.
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Giriş
Örgüt kültürünü açıklayan bir hayli model bulunmaktadır. Biz burada bunlardan
bazılarını inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz modeller şunlardır: Ouchi’nin Kültür Modeli, Peters
ve Waterman’ın Kültür Modeli, Parsons’un AGİL Modeli, Deal ve Kennedy’nin Sınıflaması,
Hofstede’nin Modeli, Handy Modeli, Miles ve Snow Modeli, Kilmann Modeli, Byars Modeli,
Trompenars Modeli, Toyohiro Kono Modeli, Hood Modeli.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ AÇIKLAYAN BAZI MODELLER
3.1. Ouchi’nin Kültür Modeli
Örgüt kültürünün etkinliğini açıklayan modellerden biri William G. Ouchi (1989)
tarafından oluşturulan Teori Z modelidir. Ouchi, Japon ve Amerikan örgütlerinin temel
özelliklerini karşılaştırmalı bir şekilde inceleyerek bu modeli oluşturmuştur. Ouchi, bu teoride
üç ayrı örgüt grubunun varlığını kabul eder. Örgüt kültürünün etkinliğini bu üç örgüt grubu
üzerindeki incelemeleri sonucu ortaya koymuştur. Birinci grup tipik Amerikan Örgütleri (A
Tipi), ikinci grup tipik Japon Örgütleri (J Tipi) ve üçüncü grup ise oldukça başarılı görülen
ancak birinci ve ikinci grup örgütlerden farklı olan Amerikan örgütleri (Z Tipi)
oluşturmaktadır. Bu üçüncü grup örgütler (Z Tipi ) özellikle kültürel unsurlar açısından,
birinci (A Tipi) ve ikinci (J Tipi) grup örgütlerin güçlü yönlerinden oluşan bir yaklaşımı
benimsediklerini belirlemiştir.
Ouchi, yaptığı kültürel analiz de, bu üç örgüt grubunu, istihdam, değerlendirme,
kariyer, kontrol mekanizmaları, karar alma şekilleri, sorumluluk biçimi, çalışana yönelik ilgi
düzeyi unsurları açısından karşılaştırmıştır. Z tipi örgütlerde bir örgüt kültürünün
oluşturulması mecburiyeti vardır. Tipik Japon örgütlerinde görülen ömür boyu istihdam
anlayışına karşı Amerikan örgütleri kısa süreli istihdamı benimsemektedir. Oysa Z tipi
örgütlerde uzun süreli istihdam anlayışı kabul edilmektedir. Bu uygulama çalışanların örgüte
karşı bağlılık duygusuyla yaklaşmasına neden olmaktadır. Bu bağlılık çalışanın bütün
yeteneklerini örgüte adamasını sağlar. Z tipi örgütlerde yavaş değerlendirme ve terfi süreci
benimsenmektedir. Zamana bağlı olmadan bireye yetenekleri doğrultusunda uzun süre içinde
terfi verilmesi şirket içi oyunların oynanmasını engellemektedir.

3.2. Peters ve Waterman’ın Kültür Modeli
Peters ve Waterman Amerika’da başarılı olan örgütler üzerinde araştırma yaparak, bu
örgütleri başarılı yapan unsurların neler olduğunu bulmaya çalışmışlardır. “Mükemmeli
Arayış” adını verdikleri bu çalışmalarında IBM, Walt Disney ve Mc Donald’s gibi birçok
başarılı Amerikan örgütlerini bu kapsamda araştırmışlar ve bu araştırmanın sonucunda bu
örgütleri başarıya götüren temel kültürel değerleri sekiz madde halinde ele almışlardır.
Başarılı örgütlerin kültürünü oluşturan ve mükemmel olarak nitelenen bu sekiz temel değer
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Eylemden yana olmak: Yöneticiler çok hızlı karar vermek zorundadırlar.
Uygulanacak bir konu hakkında yöneticilerin kararı örgütün hareketini durdurmaz.
Beklemeden karar vermenin nedeni rakiplerin aynı konuyu ele alıp daha önce uygulama
riskidir. Yeni bir düşünce üretildiği zaman bunu hemen uygulamaya koymak bu örgütlerin
temel kültürel özelliğidir.
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Müşteriye yakınlık: Bu örgütlerde müşteriye yakın olmak ve onlara değer vermek
önemlidir. Bunu kolaylaştıracak yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Müşterilere kaliteli hizmet
sunmak ve güvenlerini kazanmak temel kültürel değerdir. Müşteriye yakınlık aynı zamanda
bir sonraki ürünün onların isteklerine uygun olmasını sağlamaktadır. Bu örgütler müşteriye
yönelik olmayı bir maliyet artışı olarak görmemekte, dahası bunu bir tutku olarak
yorumlamaktadırlar.
Özerklik ve girişimciliği destekleme: Mükemmel olarak nitelenen bu örgütlerde
liderler ve yenilikçi yaratıcı düşünceler teşvik edilmektedir. Böyle bir ortamı oluşturmaya
yönelik olarak da bürokrasi en aza indirilmektedir. Girişimciliği örgütün en alt düzeylerine
kadar yaygınlaştırarak, riske girme eğilimini desteklemektedirler. Geçmişte yöneticilerin nasıl
riske girip başarı elde ettikleri bütün çalışanlara anlatılarak kültürel mitler oluşturulmaktadır.
İnsanlar aracılığıyla verimlilik: Bu örgütlerde çalışanlar örgütün en önemli öz
kaynağı olarak görülmektedir. Temel anlayış, verimlilik sağlanmak isteniyorsa insana
saygının kaçınılmaz olduğu kabul edilir. Bireye saygı başarının kaynağı olarak görülmekte ve
bu yaklaşım en önemli kültürel değer olarak kabul edilmektedir.
İşin içinde olmak ve değerlerle yönlenmek: Bu örgütlerde yöneticiler her şeyle ve
herkesle yakın ilişki içindedirler. Böylece her bölümde işin nasıl yapıldığı ve kimlerin
çalıştığı konusunda yeterli bilgi sahibi olmaktadırlar. Ayrıca bu örgütlerde başarının temeli
olarak açıkça ortaya konmuş değerlere bağlılık öğesi görülmektedir.
En iyi bildiği işi yapmak: Bu örgütler en iyi bildikleri işe bağlı kaldıkları için yüksek
etkinlik gösterebilmektedirler.
Yalın biçim, az kurmay: Mükemmel olarak nitelenen bu örgütlerde yalın örgüt yapısı
benimsenmektedir. Ayrıca üst yönetim az ama kaliteli yöneticilerden oluşmaktadır. Bu
örgütlerde nicelik değil, nitelik değer ifade etmektedir.
Gevşek ve sıkı özelliklerin birlikte bulunması: Bu örgütlerde merkeziyetçi ve
yerinden yönetim uygulamaları bir arada yer alır. Temel değerlerin korunmasında
merkeziyetçi anlayış ön plana çıkarken, bireysel yaratıcılığı sağlamak için yerinden yönetim
uygulaması en alt basamaklara kadar yaygınlaştırılmaktadır.

3.3. Parsons’un AGİL Modeli
ABD’li sosyal psikolog T. Parsons, örgüt kültürünün incelenmesinde ve
oluşturulmasında sosyal değerlerin katkıları üzerinde durmuştur. Bilindiği üzere Parsons
sistem yaklaşımında sosyal sistemlerin karmaşıklığının, işleyiş mekanizmasını ve alt
sistemlerin üst sistemlere bağlılığı konusunu inceleyen ve kuram geliştiren değerli bir
sosyologdur.
Parsons’un modelinde dört fonksiyon vardır. Bunlar; uyum, amaca ulaşma,
bütünleşme ve meşruiyet adlarını taşımaktadır. Bu dört fonksiyonu İngilizce isimlerinden
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dolayı model “AGİL” adlarıyla anılmaktadır. Parsons, her sosyal sistemde bu fonksiyonların
var olmasının gerekliliğini savunmaktadır.
Parsons’a göre her sistemin bağlı olduğu bir üst sistem ve kendisinin de içinde alt
kısımları veya sistemi vardır. Sosyal olarak uyumu ve çalışmayı sağlamak için sistem, alt
kısımlarıyla bütünleşmeli, üst sistemle ya da sistemlerle de topluma ve ortama uyum
sağlamalıdır. Bir sistem toplumca dışlanmamak için bu sistemin işlevleri topluma yararlı
olmalı ve onun tarafından kabul edilmelidir. Modelde öne sürülen bütün bu işlevlerin yerine
getirilmesinde, kültürel değerler en önemli araçlar olarak tanımlanmaktadır. Bu değerler
sayesinde sistem ortamdaki hızlı değişme ve gelişmelere ayak uydurabilir. Alt sistemlerle ve
üst sistemlerle entegrasyon ve uyum sağlayarak toplumdan dışlanıp örgütsel işlevini sona
erdirmez. Yasal olarak çalışmalarına devam eder ve amaçlarına erişir. Bu nedenle, sosyal
sistemlerin kuruluşunda ve devamında kültürel değerlerin rolü büyüktür.

3.4. Deal ve Kennedy’nin Sınıflaması
Deal ve Kennedy çevrenin yalnızca örgüt yapısı üzerinde değil aynı zamanda örgüt
kültürü üzerinde de büyük etkisi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yüzlerce işletme kültürü
üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucu örgütleri dört kültürel sınıflandırmaya ayırmışlardır.
Bu sınıflandırmayı yaparken iki kıstas üzerinde durmuşlardır. İlki, işletmenin stratejik
kararlarına ilişkin çevresel belirsizlik derecesi, ikincisi ise, işletmenin aldığı kararların
başarısına ilişkin çevreden edinilen geri bildirim hızıdır. Bu kültürel sınıflar şunlardır;





Sert erkek, Maço kültürü
Sıkı çalış/ Sert oyna kültürü
Şirketin üzerine iddiaya gir kültürü
Süreç kültürü

Sert erkek, maço kültürü: Çevresel belirsizlik derecesinin yüksek dolayısıyla yüksek
riskli karar vermenin olduğu ve geri beslemenin hızlı olduğu çevresel koşullarda ortaya
çıkmaktadır. Bu tür işletmeler yüksek riskli kararlardan çekinmeyen ve sonuçları hemen alan
işletmelerdir. Bu yüzden, kavgaya tutuşan ve hemen netice alan sert erkek tiplemesi
yapılmaktadır. Bu kültürü uygulayan işletmeler reklama, davetlere ve danışmanlığa önem
verirler. Bu tür işletmelerde yıldız olan bireylerdir, gruplara veya takımlara önem verilmez.
Maço kültürüne sahip başlıca sektörler reklam, film, inşaat ve kozmetik sektörleridir. Bu
sektörlerde risk çok fazla ama aynı zamanda kazanç da çok fazla olabilmektedir. Özellikle
film endüstrilerinde, çok büyük harcamalar yapılarak çekilen bir film maliyetinin iki katı
kazanç bile sağlayabilirken bazı filmler de ise büyük zararlara uğranabilmektedir. Böyle bir
kültürü benimseyen şirketler, hızlı ve cesur kararlar alabilen ve sonuçlarından çekinmeyen ve
gerektiğinde başarısızlıklara da hazır olabilen çalışanlar isterler. Örgütün lideri konumunda
olan tepe yöneticiler bu tür kültürlerde çok riskli kararları cesaretle alabildikleri için
kahraman olarak görülürler. Maço kültürlerde uzun dönemli planlar yerine kısa dönemli
başarılara çok daha fazla önem verilir. Ayrıca hatalardan ders almak ve planlar oluşturmak
yerine çoğu zaman içgüdülere önem verilir.
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Sıkı çalış / sert oyna kültürü: Geri bildirimin hızlı olduğu ama riskin çok fazla
olmadığı çevrelerde görülür. Bu kültürlerde alınan kararların risk derecesi düşük dolayısıyla
getirileri de düşüktür, bu yüzden bu tür işletmelerde devamlı surette sıkı çalışarak ayakta
kalma felsefesi hâkimdir. Maço kültürünün aksine takımlar halinde ve organize biçimde
çalışma hâkimdir ve bu kültürde bu şekilde çok çalışarak yüksek satış hacmine ulaşan satıcılar
kahraman olurlar. Çalışanlar arasında düzenlenen yarışmalar, toplantılar ile amaç hep
heyecanı canlı tutmaktır. Çünkü bu tür işletmelerde monotonluk, hantallık gibi durumlar
başarısızlığa neden olur ve bu nedenle böyle durumlarda yaratıcı, dinamik ve heyecan katacak
yeni üyeleri kültür içine almak ve heyecanını ve yaratıcılığını kaybeden üyeleri kültür dışına
çıkarmak eğilimi vardır. Zira canlılık ve heyecan sayesinde dış çevrede başarılı olabilmek ve
rekabet edebilmek için gerekli olan sert oynayabilme gücü korunmuş olur. Bu kültür,
pazarlama yöntemi kuvvetli olan firmalarda ve satış organizasyonları başarıda önem taşıyan
firmalarda gereklidir. Özellikle moda sektörü, fast-food işletmeleri, bilgisayar üretip
pazarlayan şirketler, emlakçılık, otomobil satan firmalarda bu kültür hâkimdir. Sıkı
çalışmanın ve takım çalışmasının her türlü engeli aşacağına dair bir inanç vardır.
Şirketin üzerine bahse gir kültürü: Çevresel riski yüksek ve geri bildirim hızı düşük
olan kültürdür. Bazı örgütler, büyük miktarlarda para ve zaman yatırımı gerektiren çevrelerde
faaliyetlerde bulunurlar ve yatırımın başarılı olup olmadığını anlamak için yıllarca beklemek
gerekir. Petrol endüstrisi ve NASA'yı da içeren uzay endüstrisi bu tür kültürlerin gelişmesine
iyi birer örnektir. Petrol veya gaz sahası satın almak ve geliştirmek, yeni bir uçak tasarlamak
geliştirmek ve satmaya çalışmak büyük miktarlarda para ve çok fazla sabır gerektirir. İlaç ve
kimya endüstrileri de benzer özelliktedir. İşletmeler Ar-Ge'ye büyük yatırımlar yaparlar ve
ürünlerini piyasaya sunmadan önce uzun yıllar test etmek zorundadırlar. Bu kültürde
tecrübeye çok değer verilir. Kahramanlar, uzun zamandır bu işte çalışanlardır ve çok fazla
teknik yeteneğe, azme ve sabra sahip kişiler olarak algılanırlar. "Gelişme en önemli
ürünümüzdür", "Yarını bekleyemeyiz" gibi sloganlar benimsenir. Karar verme yavaştır ve
uzlaşma gerektirir. Toplantılar en önemli tören sayılır. Raporlar genelde yazılı ve uzundur.
Hem uzman hem yasal güce saygı duyulur ve yasal güç sahibi olan kişiler bu gücü çok uzun
süre sonunda elde ederler. Genellikle, petrol, uzay sanayi, havacılık, araştırma-geliştirme
bölümleri, madencilik işletmeleri ve orduda görülür. Bu tür işletmeler genellikle nakit
sıkıntısı çekmekte ve ekonomik dalgalanmalardan olumsuz biçimde etkilenmektedir çünkü
ekonomik krizlerde yeni ve büyük yatırımlarda bulunmak yerine biraz tasarrufa
yönelmektedirler.
Süreç kültürü: Çevrenin belirsizlik derecesinin düşük ve geri bildirim hızının da
yavaş olduğu işletmelerin kültürüdür. Sonuçları, getiriyi ölçmek zordur, bu yüzden çalışanlar
kararların nasıl alındığına ve işin nasıl yapıldığına konsantre olurlar. Burada, yöneticinin işin
nasıl yapılacağına ilişkin belirledikleri prosedürlere büyük önem verilir ve bu prosedürler
izlenir. Bu tür işletmeler genellikle, bankalar, sigorta şirketleri, kamu işletmeleri, eczacılık,
finansal hizmet işletmeleridir. Süreç kültüründe, ayrıntıya ve kağıt çalışmasına büyük önem
verilir. Bütüncülük, uygunluk, rutin, standartlar önemlidir. Teftiş ve denetim genel
törenlerdendir. Unvanlar önemlidir, hiyerarşik seviyeler arası farklılıklar önemlidir. Ayakta
kalanlar, sistem içinde kalma ve itilaftan kaçınma eğilimde olanlardır. Sisteme karşı gelen ve
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kaybeden insanlarla ilgili hikâyeler vardır. Üniversitelerin broşürlerinde görülen sarmaşıkla
kaplı bina resimleri de süreç kültürünün özelliklerini vurgular.

3.5. Hofstede’nin Modeli
Bilindiği gibi, ülke toplumlarının kültürel değerlerinin büyük bir kısmı o ülkede
faaliyette bulunan örgütlere yansımaktadır. Toplumsal değerler haricinde bir kısım değerler
ise o örgütün kendine has alt kültürlerini oluşturmakla beraber yoğun biçimde örgüt, içinde
bulunduğu toplumdan etkilenmektedir. Bu yüzden çeşitli ülkelerdeki örgütlerin yapıları da
kültür farklılığından dolayı birbirinden farklı olmaktadır. Hollandalı bir sosyal bilimci olan
Geert Hofstede'nin çalışması ulusların kültürel değerlerinin değişik boyutlarda
incelenmesinden elde edilen sonuçları içermektedir. Hofstede'ye göre bu şekilde dört boyut
bulunmaktadır. Bunlar;
1)
2)
3)
4)

Güç mesafesi
Belirsizlikten kaçınma
Bireysellik
Erkeksilik.

Güç mesafesi: Güç mesafesi toplumlarda bireyler arasında gücün eşit şekilde dağılıp
dağılmadığı ile ilgilidir. Bu boyuta göre örgütsel yapıdaki özellikler birbirinden oldukça
farklılık gösterebilir. Güç mesafesi az olan ülkelerde çalışanlar daha bağımsızdır ve
demokratik bir yönetim tarzı istemektedir. Güç mesafesi fazla olan ülkelerde otokratik bir
yönetim tarzı benimsenmektedir.
Belirsizlikten kaçınma: Bu boyut bir toplumdaki bireylerin belirsiz ve değişken
durumlar karşısında kendilerini nasıl hissettikleri ve bunlardan kaçınmak için neler yaptıkları
ile ilgilidir. Belirsizlikten kaçınma derecesi fazla olan kültürlerde, örgütler pek çok yazılı
kurallar ve prosedürlere sahip olma eğilimindedir. Aşağıdaki tabloda bu boyut zıt kültürlerde
incelenmiştir.
Bireysellik: Bireysellik, insanların sadece kendileri ve ailelerinin çıkarını gözetme
eğilimidir. Kollektiflik ise bir gruba ait olma ve o gruba sadık olma eğilimidir. Hofstede
yaptığı çalışmalarda zengin ülkelerin genellikle bireysellik ağırlıklı, fakir ülkelerin ise
kollektiflik ağırlıklı olduğunu tespit etmiştir.
Erkeksilik: Hofstede, erkeksiliği bir toplumda baskın değerlerin para ve başarı olduğu
durum olarak tanımlar. Kadınsılık ise bir toplumda başkalarıyla ve hayatın kalitesiyle
ilgilenmenin baskın olduğu durumdur. Japonya gibi erkeksiliğin fazla olduğu toplumlarda
başarıya, üne, kazanca ve rekabete büyük önem verilir. Başarı kriteri ün ve zenginliktir.
Norveç gibi erkeksiliği düşük ülkelerde işbirliğine, arkadaşlık havasına ve iş güvenliğine
büyük önem verilir.
Yukarıdaki şekilde sıralanabilecek orijinal 4 boyuta ilave olarak daha sonra Hofstede,
çalışanlarında uzun /kısa dönem motivasyonları da beşinci boyut olarak eklenmiştir.
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Uzun dönem odaklılık (Long Term Orientation LTO) : Konfüçyus dinamikliği
olarak da geçen kavrama göre sosyal organizasyonların zaman ufukları sorgulanmakta ve
toplumsal organizasyonların uzun veya kısa vadeli beklenti, hedef veya planları olmasına göre
ölçülmektedir. Uzun dönem odaklı toplum birimleri daha çok gelecekle ilgili planlar
yapmakta çıkarcı davranmakta ve bu çıkarlara göre değerleri şekillenmektedir. Örneğin para
biriktirmek, kalıcı olmak veya çıkarları uğruna uyum sağlamak bunların arasında sayılabilir.
Tam ters ucunda ise kısa dönem odaklı topluluklardan bahsetmek mümkündür. Bunlarda
değerler gelecekten çok geçmiş ve şimdiye odaklıdır. Örneğin geçmişten gelen geleneklere
saygı veya şu andaki toplumsal sorumlulukların ne kadar yerine getirildiği gibi parametreler
önem taşımaktadır.
2010 yılında ise Hofstede’nin Türkçeye ismi “Kültürler ve Kurumlar: Zihnin
Yazılımı” (orj. Cultures and Organizations: Software of the Mind) olarak çevrilebilecek
kitabında altıncı boyut olarak açıklık veya kendini kısıtlama geçmektedir.
Heveslilik ve kısıtlılık (Indulgence versus restraint, IVR): Bir topluluğun üyelerinin
heva ve heveslerini ne kadar kontrol altında tutabildikleridir. Hevesli topluluklar göreceli
olarak isteklerini ve heveslerini yerine getirmekte kendilerini özgür bırakmışlardır. Hayattan
zevk almak veya eğlenmek gibi faaliyetleri birer doğal insan davranışı olarak ele alırlar. Bun
karşı olarak kısıtlılık halindeki topluluklarda ise insani zevklerin ve heveslerin katı kurallar
tarafından kontrol edildiği görülebilir. Örneğin Güney Amerika toplulukları oldukça hevesli
topluluklarken Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da heves ve rahata düşkünlük azalırken Orta
Doğuda özellikle İslami kurallarla birlikte kısıtlılığın artmaya başladığı ve özellikle Uzak
Doğuda kısıtlılığın çok daha yüksek seviyelere çıktığı söylenebilir.

3.6. Handy Modeli
Handy’nin “güç kültürü”, “rol kültürü”, “görev kültürü” ve “kişi kültürü” şeklindeki
dörtlü ayrımına ve ne anlama geldiklerine, kısaca değinmekte yarar vardır.
Güç kültürü: Güç kültürü, merkezde bulunan güçlü bir lidere dayanmakta ve
genellikle örümcek ağına benzetilmektedir. Merkezi güç, örgütteki tüm faaliyetleri
yönetmektedir. Bu kültür genellikle, az sayıda kural ve prosedürün ve az düzeyde
bürokrasinin olduğu örgütlerde bulunmaktadır. Özellikle küçük işletmelerde (veya aile
işletmelerinde) bulunan güç kültüründe personel, merkezi gücü elinde bulunduranların
kendilerinden ne beklendiğini çok iyi anlayıp buna göre davranmak durumundadır. Çalışanlar,
gücü elinde bulunduran veya bulunduranların ne istediğini çok iyi anlayıp buna göre
davrandığında, örgütün amaçlarına da büyük bir bağlılık duymaya başlamaktadırlar. Bu tür
kültürde çalışanlarla gücü elinde bulunduranlar arasındaki iyi ilişkiler, güç sahibinin
değerlerine ve liderlik tarzına bağlıdır. Eğer çalışanlarla gücü elinde bulunduranlar arasında
iyi ilişkiler yoksa bu çalışanlarda memnuniyetsizlik ve işe karşı isteksizlik yaratacak ya da
yüksek oranda işten ayrılma söz konusu olacaktır.
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Rol kültürü: Bu kültürde mantık ve sebep, sistem ve prosedür, örgütsel davranışı
yönetmektedir. Kurallar açısından zengin olan bu kültürde; iş tanımları, ise eleman alma, isle
ilgili kurallar, anlaşmazlıkların giderilmesinde kullanılacak iletişim prosedürleri ve kıdemli
yöneticiler tarafından koordine edilen hiyerarşi ve otorite tanımları üzerinde durulmaktadır.
Rol kültürleri, değişime tepki vermede yavaştır fakat bireylere güvenlik duygusu ve her şeyi
önceden bilme imkânı verir. Özellikle istikrar, iş tanımlarında açıklık ve sorumluluklarında
sınır arayan bireyler için rol kültüründe çalışmak zevklidir
Görev kültürü: Bu tür kültüre sahip olan örgütlerde isi gerçekleştirmek, sorunu
çözmek için proje bazında ekipler oluşturulmaktadır. Bu ekiplerin liderleri katılımcı bir tarz
uygulamaya koyarak, vizyonu ekibe aktararak, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlarlar. İş
kültürünü benimseyen örgütler müşteri odaklı olarak çalışırlar ve görev tamamlandığında
ekipler dağılarak, yeni projelere göre biçimlenebilmektedirler.
Kişi kültürü: Bu kültüre sahip olan kurumlarda birey ön plandadır ve birey kurum
için çalışacağından, örgüt bireye hizmet etmektedir. Bu tür kültürün geçerli olduğu kurumlar,
bireylerin kendi çıkarları için bir araya gelerek oluşturdukları kurumlardır. Bu tür kurumlarda
hiyerarşi olmadığından, bu kültürde denetim mümkün değildir, ancak örgütü oluşturan
üyelerin ortak rızası ile bir kendi kendini denetim mekanizması geliştirilebilmektedir.

3.7. Miles ve Snow Modeli
Miles ve Snow, örgütleri gelenek ve alışkanlıklarına göre sahip oldukları özellikleri
itibariyle dört kültür grubunda toplamaktadır:
Koruyucu kültür tipi: Örgüt, muhafazakâr değer ve inançlara sahiptir. Bu nedenle
düşük risk stratejisi tercih edilmekte, yöneticiler güvenli pazarlarda faaliyette bulunmaya özen
göstermektedir.
Geliştirici kültür tipi: Bu tip örgütler yenilikçidir. Bu kültür tipine sahip olan
örgütlerin yöneticileri, yeni ürünler üretmek, yeni pazarlara girmek eğilimindedir ve riske
girmekten hoşlanırlar.
Analizci kültür: Bu tip örgütlerde denge ve değişim gibi iki farklı yön bir arada
bulunmaktadır. Bu stratejilerde denge ön plandadır, bu nedenle yöneticilerde geçmişten
geleceğe doğru planlayıcı tutum yanında, faaliyetleri rakiplerin faaliyetlerine uyarlayıcı bir
değişim de öngörülmektedir.
Tepki verici kültür tipi: Bu tip örgütlerde değişim baskıları rakiplerden ve çevreden
gelmekte, ancak buna yöneticiler etkili biçimde cevap verebilme yeteneğinden yoksun
bulunmaktadır.

3.8. Kilmann Modeli
Kilmann, örgüt kültürünün görevini her şeyi harekete geçiren sosyal bir enerji olarak
tanımlar. Örgütsel kültür, biçimsel olarak açıklanan ile gerçekle fiilen yapılan arasındaki
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boşluğu doldurur. Kültürün işlevi günlük olarak ifade edilen islerde görülebilir, çünkü
bunların ardında inançlar vardır. Kilmann’a göre kültür, örgütsel bürokrasiyi yorumlama
islerini de yerine getirmektedir. Böylece, örgüt kültürü, tüm karar sistem ve mekanizmaları ile
çalışanların iş görme arzularını ve iş verimlerini de etkilemektedir. Çünkü örgüt kültürü,
örgüte hâkim olan inançların ve örgüt ikliminin davranışlara yansımasıdır.
Kilmann'a göre, çalışanların günlük yaptığı işlerde kültürün izleri rahatlıkla
görülebilmektedir, diğer bir değişle kültür örgütsel bürokrasiyi yorumlamada ön plana
çıkmaktadır. Örgütteki haberleşme, karar alma, hiyerarşi gibi yapısal unsurların
çalışanların iş görme arzularını ve verimlerini de etkilediği açıktır. Kilmann buna göre
kültürü iki sınıfa ayırmıştır:
Bürokratik Kültürler: Özellikle geçmişte pek çok işletmede hâkim olan, bugün de
klasik yaklaşımla yönetilen örgütlerdeki kültür biçimidir. Bu tür kültürlerde hiyerarşik
yapılara bağlı kalınır, merkezi yönetim vardır, iş tanımları ve çalışanların yetki ve
sorumlulukları açık seçik belirlenmiştir. Çalışanlar yakından kontrol edilir. Bu kültürlere
sahip olan firmalar belli bir büyüklüğe ulaşmış, olgunlaşmış ve oturmuş işletmelerdir. Bu
yüzden geçmişten beri uyguladıkları yöntemlerden vazgeçmek istemezler. Böyle bir kültürü
değiştirmek de oldukça zordur.
Yenilikçi Kültürler: Bugün pek çok şirketin sahip olduğu ve hızlı ve sürekli bir
şekilde değişen çevre koşullarına uyum sağlamaya yardımcı olan kültürdür. Artık burada
bürokratik bir kültürden söz edilemez çünkü değişen dünyada firmaların yeniliklere ayak
uydurabilmesi için dinamik bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu kültürün liderleri
yenilikçi, atak, girişimci ve değişimden hoşlanan kişilerdir. Örgütün kültüründe, yaratıcılık,
değişim ve basarı için yenilik vardır. Bu kültürdeki insanlar işleri sırasında bürokratik
engellere takılmak istemezler. Kilmann'a göre bu yenilikçi örgüt kültürü değişen koşullarda,
işletmeye rekabet etme gücünü veren sosyal bir enerji oluşturur.

3.9. Quinn ve Cameron Modeli
Quinn ve Cameron geliştirdikleri örgüt kültürü modelinde, örgüt içinde geliştirilen
kültür ile bunun örgütsel başarı ya da etkinliğe etkilerini araştırmışlardır. Stratejinin, örgütün
finansal başarısının yanı sıra, örgüt üyelerinin bekledikleri motive edici ücret, uygun personel
yönetimi için de etkili olduğunu açıklamışlardır.
Quinn ve Cameron (1983:42) tarafından, örgütün yaşam seyri üzerinde kültürlerdeki
değişimlerin etkilerini araştıran sistemsel ve yapısal bir model olarak ortaya konan “Etkinlik
Değeri Modeli”dir (Quinn ve Cameron, 1983). Bunlarla ilişkili olarak klan, hiyerarşi,
adhokrasi ve piyasa olarak adlandırılan 4 kültür tipi ortaya çıkmaktadır.
Piyasa kültürü; rekabetçiliği ve amaçlara yönelikliği ifade etmektedir (Cameron ve
Freeman, 1991). Piyasa işlem maliyetleri, örneğin; işçinin hak ettiği ücretinin belirlenmesi;
takım çalışmasında bulunan işçilerin takıma katkılarının tek tek değerlendirilmesinin zorluğu
ya da tek alıcı ve tek satıcının bulunduğu bir pazarda ürün için biçilen fiyatın doğruluğu gibi,
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piyasa mekanizmasına göre yönlendirilmektedir. Bu ayarlamaları bazı durumlarda örgüt bazı
durumlarda piyasa bazı durumlar da ise bürokrasi gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla buradaki
esas nokta alım-satım arasındaki karşılıklı adaletin sağlanabilirliğidir. İşçi tarafından verilen
hizmetin ya da satılan malın hak ettiği karşılığının ödenmesi gibi (Ouchi, 1980). Bu açıdan
örgütsel etkinliğin temel belirleyicisi piyasa mekanizmasının gerektirdiği verimliliği
sağlamaktır.
Bu kültür tipi klan kültürünün yansıttığı değerler setine zıttır (rekabetçi değerler
terminolojisi de zaten buradan gelmektedir). Zira klan kültürü uyumu, bağlılığı, katılımı ve
takım çalışmasını ifade eder. Klan kültüründe, örgüt üyelerinin örgüte katılımı ile sağlanan
bağlılıkları, örgütsel uyum ve personel tatmini finansal ve pazar payı hedeflerine kıyasla daha
önemlidir (Deshpande, Farley ve Webster, 1993:26).
Adhokrasi kültürü olarak adlandırılan boyut, girişimcilik, yaratıcılık ve adaptasyonu
ifade etmektedir. Esneklik ve tolerans, bu kültürün en önemli inançlarını oluşturmaktadır ve
örgütsel etkinlik, büyüme için yeni pazarlar ve yollar bulmak olarak tanımlanmaktadır. Bu
kültür, rekabetçi değerler modelinde karşılığını hiyerarşi olarak bulmaktadır.
Hiyerarşi kültürü, emirler, kurallar ve düzenlemelerle tanımlanır. İşlemler, yakından
gözetim, değerlendirme ve komuta altında gerçekleşir. Bu açıdan örgütsel etkinlik, katılık,
tutarlılık ve açıkça belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır
(Deshpande, Farley ve Webster, 1993:26).

3.10. Byars Modeli
Organizasyon kültürü konusunda çeşitli düşünürler tarafından bir takım sınıflamalar
yapılmıştır. Bunlardan en ilginç olanı Byars tarafından geliştirilen örgütsel kültür ölçeği
tekniğidir. Bu ölçek iki boyutludur. Boyutlardan biri katılımcılık niteliğinin belirlenmesine,
ikincisi ise çevreye karşı gösterilen faaliyetin özelliğine ilişkindir. Katılımcılığı insanlar,
çevreye karşı gösterilen faaliyetleri de kısaca faaliyetler olarak belirlenmiştir. Faaliyetler
işletmenin karar verme, düzenleme yapma ile planların yürütülmesi ve fikirlerin
yaratılmasında kullanılan süreçlerdir. Bu boyutta, işletmeler “tepkisel (dış çevreye cevap
veren)” ve “etkisel (dış çevreyi etkiyen, onu yönlendiren ve şekillendiren)” olarak
sınıflandırılmıştır. Tepkisel işletmeler pasiftir, ancak çevreden gelen tehlikeler karşısında
tepki gösterirler. Aksine, etkisel işletmeler ise iş görenler, müşteriler, tedarikçiler, ve diğer
çevresel unsurlar aktif biçimde ilgilenir ve ilişki kurarlar. Bu boyutta ilişki ve etkilemenin
derecesi gösterilmektedir. Katılımcı kültürler iletişimde güçlü, hem iş görenlerin hem de
müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterliliktedir. Bunlara katılımcı kültür
adını veriyoruz. Hâlbuki iş görenlerle müşteriler arasında iletişim ve ilişki boyutunun yüksek
ölçüde bulunmadığı kültürler de ise katılımcılık yoktur.
a) Etkileşen Kültür: Bu kültürler iş görenlerin ve müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılamaya yöneliktir. En önemli şey, ortaya çıkan ihtiyaçlara en iyi hizmet vermektir.
Etkileşen kültür çevreyi etkilemekten çok rekabet ve yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı
çevresel istek ve ihtiyaçların en iyi biçimde karşılama amacıdır.
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b) Bütünleşik Kültür: Bu kültür de iş gören ve müşterilerin ihtiyaçlarını etkilemeye
ve değiştirmeye yöneliktir. Bunu yeni ürünler veya hizmetler meydana getirerek yenilikçi
davranışlar sergileyerek kısaca çevreyi etkileyerek gerçekleştirir. Rakipleri hızlandırır. Çünkü
rekabet avantajı elde etmek için tüm beşeri yaratıcı güçleri harekete geçirir.
c) Müteşebbis Kültür: Yeni ürünlerin ve hizmetin getirilmesinde oldukça
yenilikçidir. Ancak bu kültürlerde genellikle karar vermede katılımcılığın olmamasından
dolayı çalışanlara yönelim de yetersizdir. Bireycilik yönü ağır basmaktadır.
d) Sistematik Kültür: Bu kültürler prosedürlerin, politikaların uygulanması ve
faaliyetlerin yürütülmesindeki sistemler üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bu kültürler de karar
verme, dış çevre etkileşimlerine göre yönlendirilir. Görevler kalıplaşmıştır. Bu nedenle
katılımcı yoktur. Çevresel ihtiyaçların karşılanmasına rutin faaliyetlerle devam edilir.
Bu sınıflamaya göre Apple Bilgisayar ve IBM işletmeleri bütünleşik kültürün içinde
yer alırken, Mc Donald’s ise etkileşen kültür içinde yer alır. Küçük patron kuruluşlar
müteşebbis kültüre örnek oluştururlar.

3.11. Trompenaars Modeli
Trompenaars’a göre başarılı örgütler kültürel farklılıkların farkında olmakta ve bu
farklılıklara saygı gösterip, kültürel çeşitliliği uzlaşma yoluyla avantaja dönüştürebilmektedir.
Trompenaars’ın modelinde örgütler dört ana gruba toplanmıştır:
Aile tipi işletmeler: Kişisel, yüz yüze ilişkileri belirtir ve aile büyükleri ile çocuklar
arasında hiyerarşik otorite yapısı vardır.
Eyfel kulesi tipi örgütler: Hiyerarşik kademeler oldukça fazladır ve örgüt piramidi
diktir.
Güdümlü füze tipi örgütler: Sosyal eşitliğe dayanması sebebiyle diğerlerinden
farklıdır.
Kuluçka makinesi tipi örgütler: Sürekli gelişen, yöneten, süreç yönelimli ve yaratıcı
örgütlerdir.

3.12. Toyohiro Kono Modeli
Kono’nun kültür tiplerini kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:
Dinamik (Canlı) Kültür Tipi: Bu kültür tipine mensup olanlar yeniliklerin önemi
üzerinde durur, bir topluluk veya aile hissine sahiptirler ve genel değerleri paylaşmaktadırlar.
Lideri İzleme ve Dinamik (Canlı) Kültür Tipi: Bu kültür tipinin özelliği, üyelerinin
çoğunlukla şirketin kurucusu olan güçlü bir lideri izlemeleridir.
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Bürokratik Kültür Tipi: Bu kültüre dâhil olan şirketlerde kurallar ve standartlar
çoktur, çalışanların davranışı bu kurallarla belirlenmektedir.
Hareketsiz (Durgun) Kültür Tipi: Bu kültür tipinin üyeleri eski davranış örneklerini
tekrarlar ve bilgi toplamaları içe yöneliktir ve çevredeki değişimlere karşı duygusuzdurlar.
Üyeleri yeni fikir üretemezler.
Güçlü Lider ile Hareketsiz Kültür Tipi: Bu kültür tipinde üst yönetim otokrattır,
fakat aldıkları kararlar yanlıştır ve emirlere uymak zorunda olan çalışanlar girişimciliklerini
kaybetmektedirler.

3.13. Hood Modeli
Hood 1988 yılında yayımlanan kitabında çeşitli yazarlar tarafından geliştirilen kültürel
teori kavramlarını, kamu sektörü yönetim ve organizasyonlarını analiz etmede kullanmıştır.
Hood’un kullandığı bu yaklaşımın çerçevesinin kamu sektörü dışında, özel ve hükümet dışı
organizasyonlar için de yararlı olduğu vurgulanmaktadır. Yaklaşımın üzerinde durduğu ve
organizasyonu karakterize eden iki kıstas “grup dayanışması” ve “kurumsallaşmış kural ve
prosedürlerin derecesi (grid)”dir. Bu iki boyutun derecelerinin yüksek ve düşük olması
dikkate alınarak dört farklı örgüt kültürü ortaya çıkmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Biz bu bölümde örgüt kültürünü açıklayan modellerden bazılarını inceledik.
İncelediğimiz modeller: Ouchi’nin Kültür Modeli, Peters ve Waterman’ın Kültür Modeli,
Parsons’un AGİL Modeli, Deal ve Kennedy’nin Sınıflaması, Hofstede’nin Modeli, Handy
Modeli, Miles ve Snow Modeli, Kilmann Modeli, Byars Modeli, Trompenars Modeli,
Toyohiro Kono Modeli, Hood Modeli gibi modellerden ibarettir.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Teori Z Modeli olarak bilinen Japon ve Amerikan örgütlerinin temel özelliklerini karşılaştırmalı bir şekilde
inceleyen model aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?
A) J. Peters
B) W. G. Ouchi
C) C. Waterman
D) T. Paarsons
E) G.Hofstede
SORU 2
Amerika’da başarılı olan örgütler üzerinde araştırma yaparak, bu örgütleri başarılı yapan unsurların neler
olduğunu bulmaya çalışan ve “Mükemmeli Arayış” adını verdikleri çalışmayla ünlenen bilim adamlarının
adları aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
A) Peters ve Waterman
B) Miles ve Snow
C) Deal ve Kennedy
D) Trompenars ve Toyohiro
E) Quinn ve Cameron
SORU 3
Parsons’un modelinde dört fonksiyon vardır. Bu dört fonksiyonu İngilizce isimlerinden dolayı model
“AGİL” adlarıyla anılmaktadır. Aşağıdaki şıkların hangisinde bu fonksiyonlardan biri yoktur?
A) Uyum
B) Misyon
C) Bütünleşme
D) Meşruiyet
E) Amaca ulaşma
SORU 4
Aşağıdaki şıkların hangisinde Deal ve Kennedy’nin yapmış oldukları kültürel sınıflamalardan biri yoktur?
A) Sert erkek, Maço kültürü
B) Sıkı çalış/ Sert oyna kültürü
C) Şirketin üzerine iddiaya gir kültürü
D) Güç kültürü
E) Süreç kültürü
SORU 5
Aşağıdaki şıkların hangisinde Geert Hofstede’nin yapmış olduğu kültürel sınıflamalardan biri yoktur?
A) Güç mesafesi
B) Belirsizlikten kaçınma
C) Bireysellik
D) Dişilik
E) Erkeksilik
SORU 6
Aşağıdaki şıkların hangisinde Handy’nin yapmış olduğu kültürel sınıflamalardan biri yoktur?
A) Güç kültürü
B) Rol kültürü
C) Görev kültürü
D) Kişi kültürü
E) Topluluk kültürü
SORU 7
Aşağıdaki şıkların hangisinde Miles ve Snow’un yapmış oldukları kültürel sınıflamalardan biri yoktur?
A) Koruyucu kültür tipi
B) Geliştirici kültür tipi
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C) Görev verici kültürü tipi
D) Analizci kültür
E) Tepki verici kültür tipi
SORU 8
Stratejinin, örgütün finansal başarısının yanı sıra, örgüt üyelerinin bekledikleri motive edici ücret, uygun
personel yönetimi için de etkili olduğunu açıklayan bilim adamlarının adları aşağıdaki şıklardan
hangisinde verilmiştir?
A) Peters ve Waterman
B) Miles ve Snow
C) Deal ve Kennedy
D) Trompenars ve Toyohiro
E) Quinn ve Cameron
SORU 9
Aşağıdaki şıkların hangisinde Trompenaars’ın modelinde yapmış olduğu kültürel sınıflamalardan biri
yoktur?
A) Aile tipi işletmeler
B) Eyfel kulesi tipi örgütler
C) Güdümlü füze tipi örgütler
D) Basık ve yalın tip örgütler
E) Kuluçka makinesi tipi örgütler
SORU 10
Aşağıdaki şıkların hangisinde Toyohiro Kono’un modelinde yapmış olduğu kültürel sınıflamalardan biri
yoktur?
A) Güdümlü Kültür Tipi
B) Lideri İzleme ve Dinamik Kültür Tipi
C) Bürokratik Kültür Tipi
D) Hareketsiz Kültür Tipi
E) Güçlü Lider ile Hareketsiz Kültür Tipi

CEVAPLAR: 1-B, 2-A, 3-B, 4-D, 5-D, 6-E, 7-C, 8-E, 9-D, 10-A.
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4. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İNŞASI

73

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. Örgüt Kültürü İnşası
Örgüt Kültürünün Doğuşu
Örgüt Kültürünün İnşası
4.2.1- Örgüt kültürünün İnşasına katkı sağlayan belirleyiciler
Örgüt Kültürünün İnşasını Etkileyen Faktörler
Toplumsal değerler
Dış etkiler
İç koşullar
Örgüt Kültürünün Gelişimi
Örgüt Kültürünün Bozulması
4.5.1- Paranoid kültür
4.5.2- Depresif kültür
4.5.3- Karizmatik kültür
4.5.4- Bürokratik kültür
4.5.5- Politik kültür
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Bir örgüt kültürü nasıl inşaa edilir?
b. Örgüt kültürünün inşasına katkı sağlayan belirleyiciler nelerdir?
c. Örgüt Kültürü İnşasını Etkileyen Faktörler nelerdir?
d. Örgüt kültürü nasıl bozulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Örgüt Kültürünün Doğuşu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Örgüt kültürünün doğuşunu Okuyarak ve araştırarak
tanımlayabilir

Örgüt Kültürünün
Oluşumu

Örgüt kültürünün oluşumunu Okuyarak,
deneyerek.
açıklayabilir

tartışarak

ve

Örgüt kültürünün
oluşumuna katkı sağlayan
belirleyiciler

Örgüt kültürünün oluşumuna Okuyarak,
katkı sağlayan belirleyicileri araştırarak
açıklayabilir

tartışarak

ve

Örgüt Kültürünün
Oluşumunu Etkileyen
Faktörler

Örgüt kültürünün oluşumunu Okuyarak, uygulayarak ve
etkileyen
faktörleri araştırarak
açıklayabilir

Örgüt Kültürünün Gelişimi

Örgüt kültürünün gelişimini Okuyarak, uygulayarak ve
araştırarak
açıklayabilir

Örgüt Kültürünün
Bozulması

Örgüt kültürünün
bozulmasını tanımlayabilir

Okuyarak, uygulayarak ve
araştırarak
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Anahtar Kavramlar
Örgüt kültürü inşası, Paranoid kültür, Depresif kültür, Karizmatik kültür, Bürokratik
kültür, Politik kültür
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Giriş
1970’li yıllarda “İnsan Kaynakları Yönetimi” kavramının ortaya çıkması örgüt ve
yönetim kurumlarında yeni bir dönemin oluşmasını sağlamıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi,
insan doğasına ilişkin farklı varsayımlar geliştirmiş ve verimlilik sorununu da farklı açıdan ele
almıştır. İnsan kaynakları yaklaşımı, yönetim alanında yeni kuramsal çerçevenin oluşmasını
sağlamıştır. 1981 yılında William Ouchi, yazdığı Teori-Z kitabıyla örgütsel kültür kuramının
kuramsal temelini oluşturmuştur. Daha sonra Deal ve Kennedy ve Edgar H. Schein örgütsel
kültür kuramının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Thomas J. Peter ve Robert H.
Waterman’ın katkıları ise mükemmele ulaşan örgütleri betimlemiştir.
1980’li yıllarda örgüt kültürü kavramı, örgütsel davranış ve örgütsel etkinliğin
analizinde merkezi bir kavram olarak ortaya çıktı. Örgüt kültürü örgüte yeni katılan üyelerin
sorunlara yönelik algı, düşünce ve duyguların doğru olarak şekillenmesine yardımcı
olduğundan, sürekli olarak bir grup için çalışma hayatında karşılaşılan problemi çözmede
temel bir çerçevedir. Örgüt kültürü örgüt üyelerinin değerleri, normları, inançları,
varsayımları ve hatta algıları altında yatan düşünceleri açıklamaktadır.
İşletme literatürü, 1980’den başlayarak, kültürü bir benzetme biçiminde kullanmaya
başlamış, Business Week, 1980 yazında şirket kültürüne ilişkin bir kapak öyküsü yayınlanıp
uygulamayı yasallaştırmıştır. Örgütlerin üyelerini etkilemesi ve yönlendirilmesi başlıca
biçimsel yapısı ve kültürü ile sağlanır, yapısal özellikler örgütsel faaliyetlerden doğar; yetki
ve sorumluluk ilişkilerine, bölümlere ve görevlere yansır. Örgüt kültürü ise toplumdan,
örgütün faaliyetlerinden ve üyelerinden kaynaklanır; örgüt bütününde uyulan kural, gelenek,
değer, alışkanlık ve tutumlar biçiminde ortaya çıkar. Toplumsal gelenek ve alışkanlıklar
örgütlerde etkisini gösterir. Bizim toplumumuzda gelenekselleşmiş olan bayramlar örgütlere
yasal izin süresi olarak yansır. İngiliz geleneği olan beş çayının çalışma ortamlarında titizlikle
sürdürüldüğünü biliyoruz. Örgütün çok az ya da hiç kontrol altına alamadığı dış çevre
elemanları da, örgüt kültürünün oluşumunda rol oynar.
Doğal çevre, tarihi olaylar, bazen ekonomik koşullar ve sosyal-kültürel güçler
örgütlerin uzun dönemde etkilediği, fakat daha fazla etkilendiği çevre elemanlarıdır. İç çevre
elemanlarından örgütsel kültür oluşumunda en etkili olanlar, teknoloji ve örgütün geçmişidir.
Üretim konusu ve kullanılan teknoloji, örgütlerde işlerin ve personelin nitelikleri ya da
davranıştaki bağımsızlık boyutlarını belirler. Örgütün geçmişi, isim ve olaylarla kurulan güçlü
bağlantısı değer, inanış, sembol ve alışkanlıklarda kendini gösterir. Köklü ve uzun bir geçmişi
olan örgütlerde, bir takım değerler oluşturmak ve semboller edinmek için kurucuların isimleri
sürdürülür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İNŞAASI
4.1. Örgüt Kültürünün Doğuşu
1970’li yıllarda insan kaynakları yönetimi kavramının ortaya çıkması örgüt ve yönetim
kurumlarında yeni bir dönemin oluşmasını sağlamıştır. İnsan kaynakları yönetimi, insan
doğasına ilişkin farklı varsayımlar geliştirmiş ve verimlilik sorununu da farklı açıdan ele
almıştır. İnsan kaynakları yaklaşımı, yönetim alanında yeni kuramsal çerçevenin oluşmasını
sağlamıştır. 1981 yılında William Ouchi, yazdığı Teori-Z kitabıyla örgütsel kültür kuramının
kuramsal temelini oluşturmuştur. Daha sonra Deal ve Kennedy ve Edgar H. Schein örgütsel
kültür kuramının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Thomas J. Peter ve Robert H.
Waterman’ın katkıları ise mükemmele ulaşan örgütleri betimlemiştir.
1980’li yıllarda örgütsel kültür kavramı, örgütsel davranış ve örgütsel etkinliğin
analizinde merkezi bir kavram olarak ortaya çıktı. Örgüt kültürü örgüte yeni katılan üyelerin
sorunlara yönelik algı, düşünce ve duyguların doğru olarak şekillenmesine yardımcı
olduğundan, sürekli olarak bir grup için çalışma hayatında karşılaşılan problemi çözmede
temel bir çerçevedir. Örgüt kültürü örgüt üyelerinin değerleri, normları, inançları,
varsayımları ve hatta algıları altında yatan düşünceleri açıklamaktadır.
İşletme literatürü, 1980’den başlayarak, kültürü bir benzetme biçiminde kullanmaya
başlamış, Business Week, 1980 yazında şirket kültürüne ilişkin bir kapak öyküsü yayınlanıp
uygulamayı yasallaştırmıştır. Örgütlerin üyelerini etkilemesi ve yönlendirilmesi başlıca
biçimsel yapısı ve kültürü ile sağlanır, yapısal özellikler örgütsel faaliyetlerden doğar; yetki
ve sorumluluk ilişkilerine, bölümlere ve görevlere yansır. Örgüt kültürü ise toplumdan,
örgütün faaliyetlerinden ve üyelerinden kaynaklanır; örgüt bütününde uyulan kural, gelenek,
değer, alışkanlık ve tutumlar biçiminde ortaya çıkar.
Örgütlerin kendine özgü kültürel özelliklerin oluşumunda temel etken, toplumsal
değerler yani milli kültürdür. Bu nedenle, oluşan örgütsel kültürün pek çok özelliği milli
kültür ile benzerdir. Örneğin, toplumdaki otoriter aile yapısı, örgütlerde çoğu kez otoriter
yöneticiler ortaya çıkarır. Toplumsal gelenek ve alışkanlıklar örgütlerde etkisini gösterir.
Bizim toplumumuzda gelenekselleşmiş olan bayramlar örgütlere yasal izin süresi olarak
yansır. İngiliz geleneği olan beş çayının çalışma ortamlarında titizlikle sürdürüldüğünü
biliyoruz.
Örgütün çok az ya da hiç kontrol altına alamadığı dış çevre elemanları da, örgüt
kültürünün oluşumunda rol oynar. Doğal çevre, tarihi olaylar, bazen ekonomik koşullar ve
sosyo-kültürel güçler örgütlerin uzun dönemde etkilediği, fakat çok etkilendiği çevre
elemanlarıdır.
İç çevre elemanlarından örgütsel kültür oluşumunda en etkili olanlar, teknoloji ve
örgütün geçmişidir. Üretim konusu ve kullanılan teknoloji, örgütlerde işlerin ve personelin
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nitelikleri ya da davranıştaki bağımsızlık boyutlarını belirler. Örgütün geçmişi, isim ve
olaylarla kurulan güçlü bağlantısı değer, inanış, sembol ve alışkanlıklarda kendini gösterir.
Köklü ve uzun bir geçmişi olan örgütlerde, bir takım değerler oluşturmak ve semboller
edinmek için kurucuların isimleri sürdürülür.
Organizasyonların kültür özellikleri, bireylerce paylaşılan ideolojik felsefeyi de içerir.
Bir örgütte ideolojik sistem, bireyleri birbirine kenetleyen, birbirlerini anlamayı
kolaylaştıran, dış çevreye aynı tür tepkiler gösterilmesini mümkün kılan sağlayan düşünce ve
inançlar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Günlük faaliyetlerde sisteme uygun davranmak
bireyler için bir bakıma zorunludur. Bunlardan başka, örgüt içinde ve dışında meydana gelen
olaylara bireylerce benzer tepkiler gösterilmesi, kültürel ideolojinin paylaşılmasının bir
sonucudur.
Organizasyonların bağlı olduğu değer, tutum, inanış, alışkanlık, gelenek ve benzeri
kültür özelliklerinin sosyal faaliyetlere de yansıdığı görülür. Örgüt üyelerinin birbirleriyle ve
dış çevre ile ilişkilerini yoğunlaştıran toplantı, tören benzeri faaliyetler, aynı zamanda bireyin
örgüt kültürü ile bütünleşmesini sağlar. Mezuniyet törenleri ya da akademik giysilerle
düzenlenen toplantılar üniversitelerdeki kültürü yansıtan geleneksel davranışlardır. Japon
kuruluşlarında görülen toplu fizik hareketleri çalışanların beden sağlığı yanı sıra, grup
davranışı içinde olmasını da amaçlar. Fakat örgütlerde geliştirilen değerlere göre şekil alan bu
ve benzeri faaliyetler, bireylerde ait olma duygusunu güçlendirir.

4.2. Örgüt Kültürünün Oluşumu
Örgütün kültürü bir anda oluşmaz, ama bir kez oluştuğunda da nadiren yok olur. Bir
örgütün mevcut gelenekleri, görenekleri ve işleri yapmada izlediği genel yol, çoğunlukla
daha önce ne yaptığına ve bu çabalarla gerçekleştirmiş olduğu başarının derecesine bağlıdır.
Bir işletmenin geçmişi ve tarihi, örgüt kültürünün belirlenmesinde ve inşasında önemli bir
etkiye sahiptir. İşletmenin geçmişinde yaşanan olaylar, işletme ile ilgili olarak anlatılan
hikâyeler, anılar, başarılar, deneyimler yeni işe başlayanlar için örgüt kültürünün
öğrenilmesi açısından önem taşımaktadır. Geçmişte yaşanan olaylar, deneyimler
yorumlanarak işletmede nelerin önemli, nelerin önemli olmadığı gösterilmektedir.
İşletmenin tarihinde bahsedilen hikâyeler, olaylar, deneyimler genellikle kurucular ya da
başarılı yöneticilerle ilgilidir. Ancak zaman, zaman sıra dışı büyük başarılar elde etmiş olan
sıradan çalışanlar da bunlara konu olabilmektedir.
Örgüt kültürünün oluşumunda değişik faktörlerin etkisi olduğu söylenebilir. Bu
oluşum surecinde örgüt kurucularının önemli bir rolü vardır. Çünkü kurucular daha önceki
felsefeler ve ideolojilerle kısıtlanmadığından sahip oldukları değerler ve inançlarını
yapılandıracakları örgüt üzerinde etkilerinin olması doğaldır.
Örgüt kültürünün oluşumu sadece kurucuların rolü ile sınırlı değildir. Çalışanlar da,
örgütsel ortamda kendilerine özgü değer ve normlardan oluşan bir kültür oluştururlar. Örgüt
kültürünün gelişmesi çalışanların toplu yaşamasının sonucudur. Örgüt kültürü pek çok yolla
oluşturulabilir. Ancak genel olarak şu aşamaları içermektedir:
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 Birinci aşamada, tek bir kişi, yani örgütün veya organizasyonun kurucusu, yeni bir
girişim fikrine sahip olur.
 İkinci aşamada, örgütün kurucusu bir ya da daha çok anahtar kişiyi örgüte getirir ve
görüşlerini bu grupla paylaşır. Bu getirilen kişiler, işletme kurucusunun bakış acısını
taşırlar. Tüm grup elemanları böyle bir fikrin doğru ve iyi, değerli olduğuna, biraz risk
taşıdığına, zaman, para ve enerji harcamaya değeceği inancındadırlar.
 Üçüncü aşamada, kurucunun oluşturduğu bu grup, örgüt için bina, yer, fon vb.
bulmaya çalışır.
 Son aşamada ise, pek çok kişi örgüte dâhil edilir ve genel örgüt kültürü hikâyesi inşa
edilmeye başlanmış olur.
Görüldüğü gibi, örgütün kurucusunun örgüt kültürünün oluşturulmasına olan etkisi
çok büyüktür. Çünkü o, öncelikle kendisi ile benzer değerlere sahip olanları bir araya
getirmek için çaba sarf etmiştir. Bu kişiler de ona yardımcı olurken kendi benimsedikleri
inançlarla onları işlemekte ve onları da bu değerleri kabule doğrudan veya dolaylı olarak
zorlamaktadırlar. Böylece, yeni kurulan bir örgütün kültürü şekillenmeye başlamakta,
örgüte yeni katılan bireylerle de farklılaşmaktadır. Yani örgüte katılan her birey, o örgütte
yeni bir değerin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Bu katkı ise, örgüt kültürünün geleceğine
doğrudan ya da dolaylı olarak olumlu ya da olumsuz bir etkide bulunacaktır.
Örgüt liderinin kültür oluşturmadaki sorumlulukları bunlarla da sınırlı değildir.
Örgütte çalışanlar tarafından benimsenebilecek, onlara yol gösterecek, kalıcı ve geçerliliğini
kolay kolay yitirmeyecek değerler sistemi oluşturması önemlidir. Bu değerleri
somutlaştıracak ve çalışanlara rol modeli oluşturacak, onları motive edebilecek kahramanlar
çıkarması da önemlidir. İş görenler arasındaki takım ruhu, birlik, ait olma duygularını
oluşturarak onların yakınlaşmalarını sağlamak amacıyla da örgütte törenler düzenlemelidir.
Ayrıca örgütün temel değerlerinin nesilden nesile aktarılabilmesi için örgüt
kahramanlarına ilişkin efsaneler oluşturması da örgüt liderinin örgüt kültürü inşa
surecindeki sorumlulukları kapsamındadır.
Örgüt kültürü oluşturulduktan sonra onun yeni gelenlere aktarılması
gerekmektedir. Özellikle bu konuda örgütteki İnsan Kaynakları Uygulamaları kültürün
hem geliştirilmesi hem de pekiştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Örneğin, çalışanların
seçilmesi, iş tanımlarına uygun görevlere yerleştirilmesi, performanslarının belli ölçütlere
göre değerlendirmesi, ödüllendirme uygulaması, sürekli eğitim ve mesleki geliştirme
etkinlikleri, terfi işlemleri, işe yeni alınanların kültüre uyum göstermelerini, kültürü
destekleyenlerin ödüllendirilmelerini, kültüre aykırı davrananların ve zarar verenlerin de
cezalandırılmasını sağlar. Diğer yandan, örgüt kültürü çalışanlara sosyalleşme sureci içinde;
hikâye, adet, sembol ve örgüt dili gibi öğeler aracılığı ile aktarılır.
Örgüt kültürünün önemli bir özelliği de oluşum biçimiyle ilgilidir. Buna göre
örgüt kültürü ya kendiliğinden oluşur veya bir kast ve iradeyle (planlanarak) ortaya
çıkarılır. Örgüt kültürünün genel olarak bir süreç içerisinde kendiliğinden oluşması,
çalışanların inanç ve değerlerine göre şekillenmesini sağlar. Bu sayede örgüt kültürü,
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çalışanların örgütsel amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine ve örgütsel bağlılığa katkı sağlar.
Sağlıklı bir örgütsel yapı ancak kendiliğinden oluşan ve çalışanların değerlerine dayalı
kültür ile mümkün olabilir.
Örgüt kültürünün kurucu lider ve üst yönetimin, kısaca örgütsel irade tarafından
planlanarak oluşturulması durumunda, çalışanların bir kültürel değişim yaşamalarına,
yerine göre kültürel direnmeye neden olabilir. Kurumların kültürlerini bizzat kendilerinin
oluşturmaları “kurucu rasyonalizm” olarak ifade edilir. Örgütsel kültürün çalışanların inanç
ve değerlerine göre bir süreç şeklinde oluşması ise “evrimsel kültür oluşumu” olarak ifade
edilir.
Evrimsel kültür oluşumu, örgüt çalışanlarının kurumun iç çevresi ile sürekli
etkileşimi sonucu kendiliğinden oluşur. Kurucu rasyonalizmde olduğu gibi, yukarıdan
empoze edilen, emredilen ve zorla kazandırılan bir kültür olmadığı için benimsenmesi
daha kolay ve kalıcılığı daha fazladır.
Örgüt kültürünün oluşumunda en önemli rol, örgütsel iradeye aittir. Örgütsel irade
kurumun kurucu ve yöneticileri tarafından temsil edilir. Kurucu ve yönetici irade, kültürü
oluşturan öğelere yönetilenler kadar bağlı olmadıkları için, örgütsel kültürün oluşumunda
lider bir rol oynar; ancak örgüt kültürünün oluşumu, sadece kurucuların iradesi ile sınırlı
değildir. Çalışanlar da, örgütsel kültürün oluşumunda kendilerine özgü değer ve normlardan
oluşan bir kültür oluştururlar. Örgüt kültürü, örgüt çalışanlarının ortak değerlerinin bir
birleşimi olduğu için oluşumu da ortak değerler ve inançlar çerçevesinde olur.
Örgütsel kültürün oluşumunda çalışanların etkisi, örgütsel verimlilikleri, etkinlikleri
statü ve yetkileri ölçüsünde olacaktır. Çalışanlar, kurumlarda yasal (formel) yetkilerin
yanında, biçimsel olmayan (informel) yetkiler kullanırlar. Çalışanların biçimsel olmayan yetki
kullanma inisiyatifleri yasal yetkilerinin yanında, bilgi ve becerileri oranında olacaktır.
Kurumlarda çalışanlar tarafından benimsenen, onlara yol gösteren, kalıcı ve geçerliliği kolay
kolay ortadan kalkmayacak değerler sisteminin oluşturması, bu değerleri somutlaştıracak ve
çalışanlara rol modeli oluşturacak, onları motive edebilecek liderlerin çıkarılmasına bağlıdır.
Örgüt kültürünün oluşturulması kadar diğer önemli bir konu da, kültürün kurumun
yeni üyelerine aktarılması veya kazandırılmasıdır. Kurumdaki insan kaynakları uygulamaları
ve oryantasyon faaliyetleri, kültürün hem geliştirilmesinde, hem de pekiştirilmesinde büyük
önem taşır. Çalışanların seçilmesi, iş tanımlarına uygun görevlere yerleştirilmesi,
performanslarının değerlendirmesi, ödüllendirme uygulaması, sürekli eğitim ve mesleki
geliştirme etkinlikleri, terfi işlemleri gibi tüm örgütsel süreçlerde, örgütsel kültürün
oluşumuna katkı sağlayacak çalışmaların yapılması gerekir.
Kültür genetik bir olgu olmadığına göre, öğrenilebilir bir niteliğe sahiptir. Örgütsel
kültürün öğrenileceği ilk kişi, örgüt hiyerarşisinin en başındaki kişidir. Bir örgüt yöneticisinin
veya çalışanının sözleri başlangıçta düşünceye, düşüncesi tutumlara, tutumları davranışa,
davranışları alışkanlıklara, alışkanlıkları karaktere ve karakteri kültürüne dönüşür. Bu
kültür aynı zamanda örgütsel kültürün oluşumunu etkiler.
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Kurumlarda herhangi bir davranış motifi sık aralıklarla tekrarlanırsa, önce norm,
normlar inanç ve daha sonra da varsayım haline gelir. Varsayımlar ise, örgütsel kültürü
oluşturan önemli unsurlardan biridir. Örgüt kültürünü oluşturan unsurların en önemlilerinden
biri, güçlü liderlik motifidir. Kurumda güçlü liderlik figürleriyle karşılaşan kişi, onun
kişiliğiyle özdeşim kurma yoluna gidecektir. Özdeşim kurma, kurumda liderlik figürünü
modelleme yoluyla benimseme şeklinde ortaya çıkacak ve kültürün oluşumuna önemli
katkı sağlayacaktır. Özdeşim yoluyla kazanılan davranışlar, diğer örgüt çalışanları için de
model oluşturacak ve inançlar uygulamaya konulduğunda çalışanlar kendi deneyimlerinden
“kurucuların” davranışlarını modelleme yoluyla benimseyeceklerdir. Bundan sonra, kolektif
öğrenme yoluyla liderlerin davranışları yavaş yavaş paylaşılan kültürel kalıplara
dönüşecektir.
Kurucular ve onlardan sonra gelen liderler, kendi varsayımlarını yerleştirmeye
çalışacaklardır. Öğrenme süreci giderek daha fazla ortak hale gelecek ve sonuçta ortaya çıkan
kültürel varsayımlar yalnızca liderlerin en baştaki varsayımlarını değil, tüm örgüt
çalışanlarının inanç ve değerlerini, tutum ve davranışlarını kısaca kültürünü
oluşturacaktır.
Örgüt kültürü, değere dayalı özelliklerin her birinin bileşimi sonucunda ortaya çıkar.
Bu değerler, çalışanların örgüt hakkındaki ortak duyguları, örgütsel faaliyetlerin yapılış
biçimi ve çalışanların kurumlarında nasıl davranması gerektiği, kısaca örgütsel davranış
konusunda bir temel oluşturur. Örgütsel kültür, söz konusu temel üzerinde yükselir.

4.2.1- Örgüt kültürünün oluşumuna katkı sağlayan belirleyiciler
Yukarıda sayılan unsurların yanında, örgüt kültürünün oluşumuna katkı sağlayan bazı
belirleyiciler (boyutlar) şunlardır:
Ahlaki değerler. Her toplum inanç sistemlerine, geleneklerine ve tarihsel birikimlerine
göre farklı ahlaki değerlere sahiptir. Kurumlar hem kendilerini oluşturan iç çevrelerinin, hem
de etkileşimde bulundukları dış çevrelerinin ahlaki değerlerin etkisi altındadırlar.
Dini değerler. Dinler güçlü inanç sistemleridir. Bir inanç sistemi “iyi”, “kötü”,
“doğru”, “yanlış” gibi belirlemelerle, bireysel ve toplumsal düzenleyici olmak gibi
fonksiyon görürler.
Teknik değerler. Yapabilme bilgisine yarayan her tür değer, teknik değerdir. Teknik
değerler kurumun fiziksel unsurlarıyla, onun maddi üretim ilişkileri tarafından temsil edilen
değerlerdir. Teknik değerler, örgütsel kültürün önemli unsuru olan fiziksel unsurları
şekillendiren değerlerdir.
Ekonomik değerler. Her kurumun üç tür kuruluş amacı vardır; kâr elde etmek,
istihdama katkı sağlamak ve varlığını devam ettirmektir. Kurumlar söz konusu
amaçlarına, ekonominin piyasa koşullarına göre davranmalarını sağlayan değerleri sayesinde
ulaşabilirler.
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Sosyal değerler. Bireyin, grubun ve kurumun temsil ettiği kültürün, bir üst sistem olan
toplumsal kültürün oluşturucusu olan değerlerdir. Her örgüt kültürü, sosyal değerlerin
oluşturduğu sosyal kültürün bir alt kültürü durumundadır.
Psikolojik değerler. Kurumlar bireylerden ve gruplardan oluşur. Gruplar, kendilerine
has inançları, tutumları ve davranışları olan bireylerden oluşur. Bireylerin kurumdaki tutum
ve davranışları, onların psikolojik davranışları tarafından temsil edilir. Psikolojik değerler
aynı zamanda bireyin kimliğini oluşturan değerlerdir.
Stratejik değerler. Stratejiler kurumların geniş kapsamlı ve uzun vadeli stratejik
değerleriyle amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırlar. Stratejik değerler, kurumların,
gelecek arayışlarını temsil eden değerlerdir.
Estetik değerler. Kişilerin, grupların ve kurumların güzellik algılamasıyla ilgili
değerlerdir. Estetik değerler örgütsel imaj oluşturmanın en önemli aracı durumunda olan
değerlerdir ve kurumun maddi kültürün oluşumunda önemli bir faktördür.

4.3. Örgüt Kültürünün Oluşumunu Etkileyen Faktörler
Örgüt kültürünün oluşumda birçok faktörün etkili olduğu söylenilebilir. Bu oluşum
sürecinde araştırmacılar, birçok tanımlama yapmışlardır. Bu tanımlamalardan bazıları
aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Schein, bir kültürün biçimlenme sürecinin kurucu bir grubun etkisiyle başladığını
ileri sürerek her örgütün tarihinde bu durumun farklı olabileceğini fakat izlediği temel
aşamaların aynı olduğunu ve dört aşama izlediğini belirtmektedir.
1) Kurucu yeni bir girişim için bir fikre sahiptir.
2) Kurucu grup sahip oldukları fikrin bazı risklere girmeye değer ve elverişli bir fikir
olduğu konusunda hem fikir olduklarında ilk uzlaşmanın temellerini atarlar.
3) Kurucu grup, sermaye artırımı, bina temini gibi örgütün temellendirilmesi için
planlayıcı eyleme başlarlar.
4) Kurucuların belirlediği ilkelere göre örgüte alınan diğer iş görenler işlevlerini icra
etmeye ve örgütün tarihini geliştirmeye başlarlar.
Pettigrew, kurucuların örgütlerin sadece yapı ve teknoloji gibi somut yönlerini değil,
aynı zamanda ideolojilerini, inançlarını, törelerini, efsanelerini ve simgelerini de inşa
ettiklerini belirtmektedir. Williams ve diğerleri, örgüt kültürünün oluşumuna etki eden
faktörleri kurucular, yöneticiler, çalışma grupları, örgüt teknolojileri ve harici çevre
olarak ifade etmektedir. Sargut, örgütlerin açık sistemler oluşu noktasından hareketle,
kültürün oluşumunda örgütün dış çevresiyle olan etkileşiminin önemini vurgulamaktadır. Tosi
ve diğerleri, örgüt kültürünün oluşumuna etki eden faktörleri şu şekilde sınıflandırmaktadır;
genel dış etkiler, toplumsal değerler, milli kültür ve örgüte özgü faktörler. Swoles ise
örgüt kültürünün oluşumunda kurucuların, örgütün iç ve dış çevresinin yönetim
uygulamalarının ve milli kültürün etkisi olduğunu belirtmektedir.
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Yapılan tanımlamaların kesiştiği noktalar ele alınacak olunursa örgüt kültürünün
oluşumunu etkileyen faktörleri üç ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; Toplumsal
değerler, Dış etkiler ve İç koşullarıdır.
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

KAYNAKLAR
Toplumsal Değerler

Örgütsel Değerler
Sistemi

Dış Etkiler
İç Koşullar
Yönetim
Teknoloji
Gelenekler

Ve
Uygulamalar

SONUÇLAR
Organizasyon Yapısı
Birey Organizasyon
Bütünleşmesi
Statü Farklılıklarının
Belirlenmesi
İdeoloji ve Semboller
Sosyal Faaliyetler

Şekil 1. Toplumsal değerler, Dış etkiler ve İç koşulları

4.3.1- Toplumsal değerler
Şekilden görüleceği gibi organizasyonların kendine özgü kültürel özelliklerinin
oluşmasında temel etken toplumsal değerler yani milli kültürdür. Bu nedenle oluşan
örgütsel kültürün birçok özelliği milli kültür ile benzerdir. Örneğin toplumlardaki otoriter aile
yapısı organizasyonlarda çoğu kez otoriter yöneticiyi ortaya çıkarır. Toplumsal gelenek ve
alışkanlıklar organizasyonlarda etkisini gösterir. Bizim toplumumuzda gelenekselleşmiş olan
bayramlar organizasyonlara yasal izin süresi olarak yansır.

4.3.2- Dış etkiler
İşletmeler açık sistemlerdir. Yaşamlarını sürdürebilmek için çevreyle etkileşim
halindedirler. İşletme amaçlarına ulaşabilmek ve gerekli girdileri sağlayabilmek için kültürel
çevreyle de etkileşir. Girdiler arasında yer alan insan gücü, teknoloji ve bilgi çevre kültürünün
etkisini taşır.
Örgütler farklı sektörlerde eylemlerini sürdürürler. Bu durum örgütlerin teknolojik
ihtiyaçlarını, beklentilerini, kullanmaları gereken kaynakları belirleyecektir. Farklı çevrelerin
farklı talepleri, örgütlerin kültürlerini bu çevrelerin çizdiği sorumluluklar çerçevesinde
değiştirmek zorunda bırakır.

4.3.3- İç koşullar
Örgütlerin kendine has kültürleri örgütün yapısı ve alt sistemlerin özelliklerinden
meydana gelir. Kültürü etkileyen iç faktörler; örgütün biçimi, biçimsellik derecesi,
ödüllendirme ve değerlendirme kriterleri, kullanılan teknoloji ile kontrol ve bilgi
sistemleridir.
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Örgütte tesadüfi olarak veya kendiliğinden ortaya çıkmazlar. Aksine işletmeler belli
bir amacı gerçekleştirmek üzere girişimciler tarafından kurulurlar. İşletmeyi kuracak olan
bireylerin, kendi kültürel geçmişi ve kişiliğinin etkisi altında, amacını nasıl
gerçekleştirebileceği konusunda bazı model ve değerleri vardır. Bu değerlerle birlikte örgütte
kültürün oluşumu başlamış olur.
Ayrıca iç çevre elemanlarından örgütsel kültür oluşumunda en etkili olanları
kullanılan teknoloji ve organizasyonun geçmişidir. Üretim konusu ve kullanılan teknoloji
organizasyonlarda işlerin ve personelin niteliklerini ya da davranışlarındaki bağımsızlık
boyutlarını belirler.

4.4. Örgüt Kültürünün Gelişimi
Örgüt kültürü örgütün inançlarını, değerlerini, vizyonunu ve misyonunu kapsar. Örgüt
kültürü örgüt mensupları tarafından paylaşılan değerlerin ve normların toplamı olarak
tanımlanır. Örgüt mensupları tarafından paylaşılmadığı zaman bir örgüt kültürü oluşmaz.
Örgüt içinde bulunan çalışma gruplarının da örgüt kültürüne paralel ama kendilerine has
davranış kalıpları ve iletişim yöntemleri bulunabilir. Bu kendi uzmanlıklarının geliştirdiği bir
dil ve davranış kalıbıdır. Bu örgüte zarar vermez; bilakis örgütün amaçlarına ve hedeflerine
hizmet eder.
Zamanla örgütün kendine has davranış ve düşünüş biçimi ortaya çıkar ki, dışarıdan
örgüt içine giren yeni biri bunu hisseder ve buna uyum sağlamak durumunda kalır. Buna da
“örgütün iklimi (havası)” adı verilir. Yeni üyeler buna ya kısa zamanda uyum sağlarlar veya
uzun vadede uymak durumunda kalırlar. Uyum sağlanmadığı zaman örgüt bu üyeyi dışarı
atar.
Örgüt kültürü zaman içinde gelişim kaydedebilir. Bu zaman alan bir süreçtir. Gelişen
ve değişen çevreye ve dünyaya uyum sağlayabilmeleri ve gelişimlerini devam ettirebilmeleri
için değişerek gelişmek şarttır. Örgüt buna neden ihtiyaç duyar? Dünyadaki teknolojik ve
kültürel değişime ayak uydurmak için bu bir ihtiyaçtır. Bu sebeple örgütsel kültürün zaman
içinde değişime uğraması kaçınılmazdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus örgüt
kültürünün aceleye getirilerek çabuk bir değişime zorlanmasıdır. Örgüt içinde belli bir statü
kazanmış olanların değişime direnmesi mevcut diğer çalışanların da buna destek vermesi ve
geleneğe daha sıkı bir şekilde bağlanması ile sonuçlanır ve değişim sağlanamaz. Bu durumda
da örgüt zaman içinde misyonunu ve fonksiyonunu yitirir ve yok olur.
Kültürel değişimin zor olmasının ve örgütün yeniliğe direnmesinin en önemli sebebi
de mevcut yapıdan kazanç sağlayan birilerinin bulunmasıdır. Örgütler de insanlar gibi bir
takım aşamalardan geçer, doğar, büyür, gelişme kaydeder ve nihayet gelişime ayak
uyduramadıkları ve yenilenmedikleri zaman ölürler.
Örgütün kurulmasına doğum denir. Kurucu ailenin fikriyatı doğrultusunda bir kültür
geliştirilir. İlk aşamada örgütün kurucularının örgüte bağlılığın çok yüksek olması
gerekmektedir. Tabii kurucuların örgüt içindeki saygınlığı da en yüksek derecededir.
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İkinci aşamada örgüt yapısal olarak büyür, girişimcidir ve yeni pazarlara girer. Bu
büyüme alt kültürlerin de oluşumuna sebep olur. Bu aşamada alt kültürlerin çok fazla
gelişerek genel örgüt kültürünün zayıflaması tehlikesini de beraberinde getirir.
Son aşama ise örgütsel olgunlaşma dönemidir. Bu dönemin tehlikesi yeniliğe kapalı
olması, durgunlaşması ve nihayetinde ölmesidir. Örgüt ya yenilenme ve gelişen dünyaya
ayak uydurma veya geleneği korumak uğruna durgunluğu ve ölümü tercih etme ile karşı
karşıya kalır. Örgütsel kültür bu tercihin yapılmasında önemli bir etkiye sahiptir.
Örgütsel Kültür Dört Şekilde Değişebilir.
 Birincisi, fıtrî gelişim ve çevreye uyum sağlama süreci içinde otokratik bir
kültürden çoğulcu kültüre geçerek kalıcı hale gelebilir.
 İkincisi, örgütün devamlı eğitim süreci ile gelişimidir. Örgütün karar mekanizmaları
kültürel gelişim kararı alarak bunu tüm üye ve çalışanlarına yayarak örgütün
gelişimi için gayret göstermesi de örgüt kültürünün ve örgütün gelişimini sağalar.
Buna “örgütsel terapi” adı verilir. Örgütün karar mekanizmaları kültür değişimini
kolaylaştırmak için kullanılan çeşitli müdahaleler anlamına gelir.
 Örgüt kültürünü değiştiren bir başka etken de örgüt çalışanlarının gelişime bilinçli
bir şekilde ayak uydurmaya çalışmalarıdır. Çalışanların kaliteli ve eğitimli
bireylerden ve uzman kişilerden oluşması örgütün gelişimini sağlayan en büyük
etkendir.
 Dördüncü değişim şekli ise dışarıdan gelenler tarafından yönetilen devrimdir.
Dışarıdan örgüte yeni katılanlar örgüt kültürünü iyi tanımadıkları için gelenekleri
sorgularlar. Bu kişilerin değişik bölümlerde ve çok sayıda olmaları kültürel bir
değişimi başlatabilir.
Örgütler hayatlarının ortalarına geldikleri zaman değişime ihtiyaç duyarlar. Bu
değişim ya planlanmış örgütsel değişim ve gelişimdir veya teknolojik değişimdir. Teknolojik
değişim örgütün kültürel değişiminin de kaldıracı sayılabilir. Planlı ve amaçlı bir değişime
karar veren örgütler genellikle dışarıdan bir danışmanla çalışırlar. Bir diğer değişim şekli
vardır ki bu da skandallarla ve mitlerin, yani kutsalların ve vazgeçilmezlerin bazı olaylarla
yıkımı sonucu zorunlu olarak değişimi sonucudur. Örgüt içinde meydana gelen krizler bu
değişimi kaçınılmaz kılar.
Örgütün olgunluk aşamasında örgüt gerileme veya yenilenme arasında bir seçim
yapmak mecburiyetindedir. Bu bakımdan bu aşamada örgüt kültürünün değişimi çok
önemlidir. Örgütün bu noktasında kullanılan değişim mekanizmalarından birincisi “zorlayıcı
ikna” metodudur. Değişime karşı direnenler ya zorunlu olarak emekli edilirler veya
istenmeyen çalışma koşullarında çalıştırılmak suretiyle emekliliğe kendi istekleri ile
ayrılmaları sağlanabilir.
İkinci metot ise “dönüşüm” metodudur. Bu noktada ise örgütün yöneticileri ve
çalışanları kültürel değişim ihtiyacını keşfederler ve değişim için gerekli adımları atarlar.
Değişimin başarısı için yönetimin desteği ile beraber tüm çalışanların katılımı şarttır.
Direnenler de yönetim tarafından ya ikna edilmeli veya işine son verilmelidir; aksi takdirde
örgüt içinde yıkıcı ve engelleyici rol takınırlar ve örgütün başarısına gölge düşürürler.
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Örgütsel olgunluk aşamasının son değişimi organizasyonun yıkımı ve yeniden
doğumu ile sonuçlanır. Bu aşamadan sonra eski kültür tamamen yenilenir. Bu yenilenme
örgütün amaçlarının ve hedeflerinin değişimi değil, metotların, şahısların ve
organizasyonların değişimi anlamındadır. Geleneksel örgütlerde örgüt kültürü genelde
krizlerde veya değişimin kaçınılmaz olduğu durumlarda gerçekleşir.

4.5. Örgüt Kültürünün Bozulması
Vries ve Miller, üst yöneticinin kişilik özellikleri yüzünden bozulmuş, tabir
yerindeyse örgüt ve yönetim sorunları açısından bir hastalık haline gelmiş örgüt kültürlerini,
beş kümede toplayarak bu kültürlerin işgörene muhtemel etkilerini belirtmeye çalışmışlardır.
Bu beş tür örgüt kültürü aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

4.5.1- Paranoid kültür
Paranoid (kuşkucu) örgüt kültüründe, üstler ile astlar arasında güvensizlik, aşırı
alınganlık, aşırı uyanıklık, aşırı gizlilik vardır. Bunların sonucu olarak, örgütte kıskançlık,
kızgınlık, düşmanlık, yanlış algılama, yanlış yorumlama süreğenleşmiştir.
Paranoid örgüt kültüründe, üst astlarını yeteneksiz, beceriksiz, bilgisiz, kasıtlı olarak iş
yapmaz kişiler olarak algılar. Üst, kuşkuculuğuna dayanarak, astlarını sıkı denetler, izler;
astların her davranışına kural koyar; cezalandırmayı en üst düzeyde ve sık sık yapar.
Bu tür örgüt kültüründe işgörenler, bölümler ve birimler arasında düşmanlık artar.
Paranoid örgüt kültürü içinde, işgörenler ya örgütten kaçarak kurtulurlar, ya
vurdumduymazlıkla kendilerini kurtarırlar ya da uyumsuzluk geliştirirler.

4.5.2- Depresif kültür
Depresif (kaçınma) örgüt kültüründe, üst yönetici ve ast yöneticiler olayların yönünü
değiştirmede umutsuzluk içine gömülmüş, girişimden yoksun; kendilerine olan güveni
yitirmiş; kendilerine saygıları azalmış; kısaca iş yapmaktan, örgütün sorunlarını çözmekten,
karar vermekten kaçınan insanlardır. İşgörenler, sorumluluk almaktan kaçınırlar; kendilerini
koruyacak dış güçler ararlar; koruyan dış gücün istediği gibi davranırlar.
Depresif kültürü olan örgütler iyi kurulmuşlardır; yıllarca aynı teknolojiyi kullanırlar;
yenileşmeye gerek görmezler; sağlam pazarlara dayanırlar; başka örgütlerle yarışma içinde
değildirler. Çelik, tarım, kimya ürünleri üreten örgütler bu türdendir. Bu tür Örgüt kültürü,
işgörenleri vurdumduymaz; sorumluluktan kaçınan; karar vermekten korkan; edilgen, tutucu;
çevreye sırtını dönen tutumlara yöneltir. Bu tutumlar da iş görenleri uyumsuzluğa sürükler.
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4.5.3- Karizmatik kültür
Karizmatik kültür, coşkulu örgütlerde görülür. Üst yönetici gösteriş düşkünüdür.
Yönetici ilgi çekmek için, başarısını, yeteneklerini abartarak anlatır; büyük coşku gösterileri
yapar; yaptıklarını gösterişle sergiler.
Astlar, yöneticinin küçük bir övgüsüyle mutlu olurlar; kendilerinin kusurlarını
yadsırlar; güçlerini abartırlar; kolayca denetlenebilecek tutumla yöneticiye sıkı bir biçimde
bağlanırlar. Örgütte soru sorulmaz; buyruklar hemen yerine getirilir; astların kararlara
katılması saygısızlık sayılır. Astlar, yöneticiye aşırı derecede güvenirler. Kararlar gerçek
verilere göre değil, ilk izlenimlere göre verilir. Karizmatik kültürde, işgörenlerin bağımsız
düşünme özelliği kalmaz. Örgütün en küçük eylem ve işlemlerine kadar İnen kuralları,
işgörenleri, yöneticinin istediği biçimde davranmaya yöneltir. Bu kurallara uyan işgörenler
küçük övgülerle ödüllendirilir; uymayanlar yoğun biçimde cezalandırılır. İşgörenlerin
arasından çok azı, bu duruma uyum gösterebilir.

4.5.4- Bürokratik kültür
Bürokratik kültürü, üst yönetici inşa eder. Söz geçirmeyi boyun eğdirmek olarak
algılar ve astların kendisine boyun eğmesini ister. Astların başkaldırmasından duyduğu
korkuyu yenmek için her eylem ve işlemi sözleşme altına almaya çalışır. Kendisi üstlerine
saygılı davranırken astlarını baskı altına alır. Her işin inceliklerini kurallarını, yöntemlerini
önceden hazırlar. Düzenli yapılan işler ona çekici gelir. Örgütlerde, üstler ile astlar arasında
güvensizlik baskındır.
Bürokratik örgüt kültüründe işgörenlerin her eylem ve işlemleri ölçülere ve kurallara
bağlanmıştır. Örgüt kılavuzlukla değil, kurallarla yönetilmektedir. Bu örgüt kültürüne, ancak
girişimden korkan; kurallara uymayı seven işgörenler uyum gösterebilirler.

4.5.5- Politik kültür
Politik kültür, içe kapanık, kaçınmacı ve kopmuş kişilik özellikleri geliştiren üst
yöneticilerin örgütlerinde oluşur. Üst yönetici, içe kapanık, kaçınma ve kopma kişilik
özelliklerinden birini ya da birden çoğunu gösterdiğinde, yönetim alanını ast yöneticilere
bırakır. Örgüt başsız kalır. Ast yöneticilerin, böyle bir ortamda, amaçları, görevleri, yetkileri,
sorumlulukları da çoğu kez belirsizlik içindedir.
Politik örgüt kültürüne, kurnazlığı, ikiyüzlülüğü, esen yele göre yelken açmayı
beceremeyen işgörenler uyum sağlamakta zorluk çeker. Çoğu işgören ast yöneticiler arasında
oluşan gizli yarar kapmaca savaşına dayanamaz. Böyle bir kültür ortamının sağlıklı
işgörenlerin uyumu olanaksızlaşır. Politik kültür, özellikleri gösteren örgütler, çoğunlukla
kamu kesiminde görülür. Kimi kez, örgütün işlerinden başka işlerle zamanını doldurup da,
yönetime zaman ayıramayan anamalcıların yönettiği örgütlerde de politik kültür özellikleri
görülebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Örgüt kültürü örgüte yeni katılan üyelerin sorunlara yönelik algı, düşünce ve
duyguların doğru olarak şekillenmesine yardımcı olduğundan, sürekli olarak bir grup için
çalışma hayatında karşılaşılan problemi çözmede temel bir çerçevedir. Örgüt kültürü örgüt
üyelerinin değerleri, normları, inançları, varsayımları ve hatta algıları altında yatan
düşünceleri açıklamaktadır.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürüne direk katkı sağlamamıştır?
A) Deal ve Kennedy
B) Edgar H. Schein
C) Thomas J. Peter
D) Robert H. Waterman
E) Sigmund Freund
SORU 2
Örgüt kültürü örgüt üyelerinin sahip olduğu aşağıdaki ifadelerden hangisini açıklamaz?
A) Değerler
B) İnançlar
C) Varsayımlar
D) İlgiler
E) Algılar
SORU 3
Bir örgütte ideolojik sistem aşağıdaki işlevlerden hangisini sağlamaz?
A) Örgütte personel devir oranını artırmak
B) Bireyleri birbirine kenetlemek
C) Birbirlerini anlamayı kolaylaştırmak
D) Dış çevreye aynı tür tepkiler gösterilmesi
E) Sisteme uygun davranmak
SORU 4
Örgüt kültürüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Örgüt kültürü bir anda oluşmaz.
B) Örgüt kültürü bir kez oluştuğunda nadiren yok olur.
C) Bir işletmenin geçmişi ve tarihi, örgüt kültürünün belirlenmesinde ve oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir.
D) Örgüt kültürünün oluşumunda örgüt kurucularının önemli bir rolü vardır.
E) Köklü ve uzun bir geçmişi olan örgütlerde, bir takım değerler oluşturmak ve semboller edinmek için kurucuların
isimleri sürdürülmez.
SORU 5
Aşağıdakilerden hangisi örgüt liderinin kültür oluşturmadaki sorumluluklarından biri değildir?
A) Değerler sistemi oluşturmak,
B) Kahramanlar oluşturmak,
C) Sosyalleşmenin sağlanması,
D) Efsaneler oluşturmak,
E) Törenler düzenlemek.
SORU 6
Kurumların kültürlerini bizzat kendilerinin oluşturmaları durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu
olur?
A) Kurucu Rasyonalizm,
B) Evrimsel Kültür Oluşumu,
C) Kültürün Kendiliğinden Oluşması,
D) Kültürün Bir Kast ve İradeyle Oluşması,
E) Yenilikçi oluşum.
SORU 7
Örgütsel kültürün çalışanların inanç ve değerlerine göre bir süreç şeklinde oluşması durumunda
aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
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A) Kurucu Rasyonalizm,
B) Evrimsel Kültür Oluşumu,
C) Kültürün Kendiliğinden Oluşması,
D) Kültürün Bir Kast ve İradeyle Oluşması,
E) Yenilikçi oluşum.
SORU 8
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün bozulması durumlarından biri değildir?
A) Paranoid kültür
B) Politik kültür
C) Bürokratik kültür
D) Depresif kültür
E) Büropatik kültür
SORU 9
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün bozulması durumlarından iş yapmaktan, örgütün sorunlarını
çözmekten, karar vermekten kaçınan insanlardan oluşan tiplemeye uygundur?
A) Paranoid kültür
B) Politik kültür
C) Bürokratik kültür
D) Depresif kültür
E) Karizmatik kültür
SORU 10
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün bozulması durumlarından “kuşkucu” tiplemeye uygundur?
A) Paranoid kültür
B) Politik kültür
C) Bürokratik kültür
D) Depresif kültür
E) Karizmatik kültür

CEVAPLAR: 1-E, 2-D, 3-A, 4-E, 5-C, 6-A, 7-B, 8-E, 9-D, 10-A.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNDE DEĞİŞİM
5.1. Kültürel Alanda Uyumluluk
5.2. Güçlü Kültür Kavramı
5.3. Kültürel Değişim Süreci
5.4. Örgütsel Değişimin Yönetimi
5.5. Örgüt Kültürü ve Değişim
5.6. Örgütsel Değişimde Liderlik Faktörü
5.7. Kamu Kurumlarında Örgüt Kültürü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Örgütlerde değişim nasıl yönetilmelidir?
b. Örgütsel değişimde Liderin rolü nedir?
c. Kültür değişir mi?
d. Kültür analizi nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kültürel
Alanda Kültürel alanda uyumluluğu Okuyarak ve araştırarak
Uyumluluk
tanımlayabilir
Güçlü kültür kavramını Okuyarak, uygulayarak ve
Güçlü Kültür Kavramı
tartışarak
açıklayabilir
Konu

Kültürel değişim sürecini
açıklayabilir
değişimin
Değişimin Örgütsel
yönetimini tanımlayabilir

Kültürel Değişim Süreci

Okuyarak, uygulayarak ve
tartışarak
Uygulayarak,
tartışarak,
Örgütsel
gözleyerek, işiterek ya da
Yönetimi
okuyarak
tartışarak,
Örgüt Kültürü ve Değişim Örgüt kültürü ve değişimi Uygulayarak,
açıklayabilir
gözleyerek, işiterek ya da
okuyarak
Uygulayarak,
tartışarak,
Örgütsel
değişimde
liderlik
Örgütsel
Değişimde
gözleyerek, işiterek ya da
Liderlik Faktörü
faktörünü açıklayabilir
okuyarak
tartışarak,
Kamu
Kurumlarında Kamu kurumlarında örgüt Uygulayarak,
gözleyerek,
işiterek
ya da
Örgüt Kültürü
kültürünü açıklayabilir
okuyarak
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Anahtar Kavramlar
Kültür analizi, Değişim, Güçlü ve Zayıf Kültür, Değişimde Liderlik Faktörü

,
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Giriş
Örgüt kültürü kavramı, yönetim bilimindeki birçok farklı çözümlemeye temel
oluşturmaktadır. Örgütleri anlamak, özellikle de örgütsel performansı ve örgütsel davranışı
açıklamak konusunda kültür, popüler ve akademik açılımları, çatışan paradigmaları, sunduğu
fırsatlar ve sınırlılıkları ile dikkat çekmektedir. Örgüt kültürüne ilişkin külliyat içinde kültürel
değişim konusu, üzerinde sıkça durulan bir diğer alt başlıktır.
Bu kısımda, kültürel değişimin neden gerçekleştiği, amacının ne olduğu ve değişim
sürecinin nasıl tasarlanması gerektiğine ilişkin temel yaklaşımlar bazında, kültürel değişim
kavramının hangi içerikte ele alındığıyla ilgili içerikler ele alınacaktır.
Örgüt kültürü konusunda, sosyologların, psikologların, örgütsel davranış
araştırmacılarının antropologların, yönetim danışmanları ve popüler araştırmacıların
organizasyon teorisyenlerinin, stratejik yönetim araştırmacılarının katılımıyla oluşan geniş bir
araştırma yelpazesi ortaya çıkmaktadır.
Kültür kavramı üzerine gelişen literatürün en rasyonel varlık sebebi hem de kültürel
değişim gerekliliğinin çıkış noktası olarak kültür ile örgütsel performans arasında varsayılan
ilişki gösterilmektedir. Başka bir deyişle, kültürün örgütsel performans üzerinde etkili olduğu,
bu nedenle performansı geliştirecek bir kültürel forma ulaşılması gerektiği kabul edilmekte ve
kültürel değişime ilişkin tartışmalar bu eksende gerçekleşmektedir.
Örgütsel performansı geliştirecek kültürel form arayışı, kültürel değişim sürecinin
hedefine “uyumlu” ve “güçlü” kültüre ulaşma çabasını yerleştirmektedir. Bu nedenle
öncelikle uyumlu ve güçlü kültür kavramlarının nasıl konumlandırıldığına ve örgütsel
performansla hangi noktalarda ilişkilendirildiklerine bakmak gerekmektedir. Çünkü söz
konusu ilişkiler, kültürel değişim sürecinin temel belirleyicilerini oluşturmaktadır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNDE DEĞİŞİM
5. Örgüt Kültüründe Değişim
Dooley (1995) değişim girişiminin değerler temelli olduğunu ve değişimin
gerçekleştiği yerde değerler, düşünceler ve davranışların oluşturduğu kültürel örüntülerin
doğal olarak etkileneceğinden söz etmektedir.
Değişimle birlikte gelen yeni değerler ve uygulamaların eskileriyle uyuşmadığı
durumlarda çalışanlarda savunuculuk, kendini geri çekme, önemli bilgileri saptırma ya da
değiştirme gibi davranışların görülebilir. Bu nedenle Dooley, sistematik ve başarılı bir
değişimde örgüt kültürünün potansiyel etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve mevcut
kültürün analizi ve değişimi ile ilgili stratejilerin belirlenerek, örgütsel değişim girişiminin
bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Ayrıca, birçok örgütte değişimin
en az üç ya da beş yıllık bir geçiş süresini gerektirdiğini belirten Dooley, bu süreyi belirleyen
temel faktörün örgüt kültürü olduğunu ileri sürmektedir. Bu aşamada, örgütsel değişimin
başarı ya da başarısızlığı ve süresi üzerinde önemli etkisi bulunan örgüt kültürünün ne
olduğuna değinmek yararlı olacaktır.
Kültürü yorumlamacı bir bakış açısıyla ele alan örgüt araştırmacıları ve kültürel
antropologlar kültürü sosyal bir grup açısından, çeşitli kültürel öğelerin bireylere
benimsetildiği sosyal öğrenme veya sosyalleşme süreci ile kazanılan ve o grubun üyelerince
paylaşılan bilişsel donanım olarak görürler (Gizir, 2003; Tierney, 1997; Rousseau, 1990).

5.1. Kültürel Alanda Uyumluluk
Genel kabul görmüş birçok çalışmada kültür ile örgütsel performans arasındaki ilişki,
organizasyonda yerleşik kültürel formun uyumluluğu temelinde açıklanmaktadır. Söz konusu
çalışmalarda kültür bir içsel organizasyonel değişken biçiminde ele alınmakta ve sistem
yaklaşımı çerçevesinde analizler yapılmaktadır.
Kültürü stratejik yönetim perspektifinden inceleyen çalışmalarda organizasyonların
uyumlayıcı mekanizmalarına, diğer bir deyimle içsel ve dışsal nitelikli iki uyum kavramına
vurgu yapılmaktadır.
Dışsal uyum, örgüt kültürünün işletmenin izlediği stratejiler ile birlikte çevresel
koşullar tarafından şekillendirildiğini ifade etmektedir. Örneğin pazar odaklı stratejiler
dinamik çevresel ortamlar için uygun olmakta ve bireysel girişim, risk alma, entegrasyon,
çatışmaları tolere etme ve yatay iletişim gibi davranış ve çalışma biçimlerine önem
vermektedir. Bunun tersine, ürün odaklı stratejiler etkinliğe odaklanmakta, durgun çevresel
koşullarda geçerli olmakta, kurum kültürü denetimi, risk almayı ve çatışmaları minimize
etmeyi ön görmektedir.
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Yine bu alandaki bazı araştırmalar, farklı endüstriyel karakteristiklerin farklı kültürel
profillerin geliştirilmesine neden olduğunu ortaya koymaktadır. Yani örgütler endüstriyel
koşullara uyumlu kültürel yapılar üretebilmektedir. Örneğin uzun dönemde durgun seyir
izleyen sektörlerde faaliyet gösteren örgütlerde uzun dönemli istihdamı, ağır işleyen karar
alma sürecini benimseyen, çalışanların yetenek ve becerilerinde çeşitlilik arayışını
öngörmeyen kültürler hâkim olur. Öte yandan sektörel dinamiklere bağlı olarak müşteri
beklentileri, pazar koşulları ve rakipler açısından hızlı değişimlerle yüz yüze gelen örgütlerde
ise yarışmaya, yenilikçiliğe önem veren, bireylerin yüksek performanslarına vurgu yapan
değerler oluşmaktadır.
İçsel uyum çerçevesinde ise stratejik hedeflere ulaşmak için yapı, sistem, teknoloji,
çalışanlar ve kültür arasında oluşması gereken uyum ön plana çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda
söz konusu dört boyutta izlediği stratejinin gerektirdiği iç uyumu sağlayamayan hiçbir
örgütün rekabetçi ortamda varlığını sürdüremeyeceği iddiası gündeme gelmektedir.
Yine bu bağlamda örgütün kültürü ile kullanılan teknoloji arasındaki ilişki
tartışılmaktadır. Rutin teknolojilerin durağan bir ortam yarattığı, karar almada
merkeziyetçilik, sınırlı bireysel girişimi kabul etme gibi değerlerle karakterize olan bir kültür
ortaya koyduğu; buna karşılık değişken teknolojik koşulların varlığı altında sürekli
adaptasyon gerekliliği ile birlikte bireysel inisiyatifi destekleyen, denetimi azaltan bir kültürel
ortamın geliştiği belirtilmektedir.
Örgüt çevre ilişkileri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Lorsch’a göre de kültür,
sadece yöneticilerin örgütün iç dünyasına ilişkin olarak neye inandıklarını değil, örgütün
dışındaki çevreyle ilişkisine dair verdikleri kararları (stratejiyi) etkilemektedir. Bu çerçevede
kültürün örgütsel stratejiyi belirleyen temel etkenlerden biri olduğunu söylemek
mümkündür. Özellikle stratejik amaçlarda ve doğrultuda bir değişim, örgütün kendisine,
yapılan işe ve işin yapılış biçimine ilişkin inançların sorgulanmasını gerektirmektedir.
Lorsch’a göre bu inançlar örgütsel sistemin bir parçasıdır. İnanç sistemi yani kültür:





Firmanın finansal hedeflerinin ne olacağı,
Hangi alanlarda faaliyet gösterileceği,
Hangi pazarlama biçimlerinin tercih edileceği,
Hangi risklerin alınıp hangilerinin alınmayacağı gibi konularda belirleyici
olmaktadır.

Nihai olarak kültürel sistem, hem yöneticilerin dış dünyadaki değişimleri görüp
anlamlandırmalarını hem de bu değişimlere verecekleri tepkileri belirleyerek stratejik
yönetim süreci üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle kültürün stratejik gerekliliklerle
uyumlu bir içeriğe sahip olması gerekmektedir.
Kültürün örgütün performansı üzerinde etkili olabilmesi, dolayısıyla da bir
rekabetçi avantaj kaynağı olarak kabul edilebilmesi için üç temel şartın yerine gelmesi
gerektiğini belirtmektedir.
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 İlk olarak kültür, değer yapabilir özelliğe sahip olmalıdır. Çünkü kültürün satışları
artıracak, maliyetleri düşürecek bir çalışma biçimini sağlaması beklenmektedir.
Diğer bir deyimle kültür, ekonomik olarak ifade edilebilen iş sonuçlarına
dönüşmelidir.
 İkincisi, örgütsel kültürün, aynı endüstride yer alan diğer örgütlere göre farklı ve
eşsiz özellikleri bulunmalıdır.
 Son olarak da söz konusu kültürel profilin tam olarak taklit edilemez olması
gerekmektedir.
Bu koşullar yerine gelmedikçe, kültürün bir rekabetçi avantaj sağlaması mümkün
olmamaktadır. Wilkins ve Ouchi’nin çalışmalarında ise her örgütün kendine özgü bir kültüre
sahip olduğu, ancak sadece belli koşullar altında bu kültürel oluşumun firma performansı
ve etkinliği ile ilişkilendirilebileceği belirtilmektedir.
Araştırmacılara göre örgütler belirli kalıplara sahip mübadele ilişkilerinden (patterned
exchange) oluşmaktadır. Farklı takas koşullarında hangi organizasyon biçiminin etkin olduğu
da işlem maliyetleri kuramı çerçevesinde açıklanmaktadır. İşlem maliyetleri perspektifinden
sayılan üç işlem ya da takas biçimi, pazar, bürokrasi ve klan olarak adlandırılmaktadır.
İşlemler bir fiyat mekanizması ve rekabetçi piyasa tarafından ya da yasal araçları kullanan
bürokratik ilişkiler tarafından düzenlenmektedir ve temel koşul, aktörler arasında bir eşitliğin
sağlanmasıdır. Bu düzenleme mekanizmaları sayesinde örgütler işlem maliyetlerini
ekonomize etmekte ve varlıklarını sürdürmektedirler.
Ancak yüksek belirsizlik altında aktörlerin sınırlı rasyonellikten kaynaklanan
sorunları işlem maliyetlerini yükseltmekte ve piyasa bu koşullarda etkin çalışamamaktadır.
Bürokrasiler, iş sözleşmeleriyle, belirsiz koşullarda gerçekleşen işlem sorunlarına çözüm
getirmeyi amaçlamaktadırlar.
Üçüncü bir mekanizma olan klanlarda ise, aktörlerin sosyalizasyonu yolu ile farklı bir
yaklaşım sergilenmektedir. Bireyler kendi çıkarlarının ötesinde, kurulan ilişki için “en iyi
olanın” ne olduğunu bilmelerini sağlayacak bir paradigmaya sahiptirler. Bu koşullar altında
doğrudan gözetim sağlamak ve net performans hedefleri belirlemek gerekmemektedir. Ancak
klan yapısının işlem maliyetlerini ekonomize edebilmesinin ön koşulu, faaliyet ortamının
nispi olarak yüksek belirsizlik ve karmaşıklık içermesidir.
Deal ve Kennedy ile Peters ve Waterman gibi araştırmacılara göre de, üstün finansal
performansa ulaşan örgütler, karakteristik biçimde işlerin nasıl yapıldığı ve yürütüldüğüne
dair bilgileri içeren güçlü yönetsel değerlere sahiptirler. Müşterilere, çalışanlara, tedarikçilere
nasıl davranılacağı, sorunların nasıl çözüleceğine dair ortak bir düşünce biçimi sunan bu
temel değerler yenilikçiliği ve esnekliği geliştirmekte, yönetsel kontrol ile kolayca
ilişkilendirilebilmektedir. Diğer bir deyimle üstün performansa ulaşmış, sektörlerinde lider
konumuna gelmiş örgütler belirgin kültürel karakteristiklere sahiptirler ve bu
karakteristikler söz konusu üstün performansın açıklayıcısı konumundadırlar.
Kültür kavramının yukarıda sayılan yaklaşımlar çerçevesinde ortaya çıkan genel
görüntüsü, işletmenin stratejik bağlamıyla uyumlu olduğunda rekabetçi avantaj sağlayan,
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stratejik analizleri ve tepkileri belirleyen bir alt sistem biçimindedir. Bu alt sistem, etkin
çalıştığında örgütsel performans üzerinde olumlu etki yapacağı kabul edilmektedir.

5.2. Güçlü Kültür Kavramı
Örgütsel kültüre ilişkin “uyumluluk” kavramı, sistem yaklaşımı çerçevesinde ve
örgütsel düzeyde yapılan analizlerde ortaya çıkmaktadır. Ancak kültürün bireysel düzeydeki
etkileri üzerinden kurulan bir kültür–örgütsel performans ilişkisi “güçlü” kültür kavramını
ortaya çıkarmaktadır.
Güçlü kültür, organizasyonun net biçimde ifade edilen ve geniş ölçüde paylaşılan
temel değerleri tarafından karakterize edilmektedir. Bu temel değerler; ne kadar çok sayıda
çalışan tarafından kabul edilir, önem dereceleri üzerinde uzlaşılır ve içselleştirilirse,
örgütün kültürü o kadar güçlü olmaktadır.
Kültürel etkinin üç boyutta gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bunlar:
1) Yönelim,
2) Yaygınlık ve
3) Güçlülüktür.
Yönelim, kültürün bireyleri hangi biçimde davranmaya yönlendirdiği ile ilgilidir.
Örneğin, kültür örgütsel amaçları gerçekleştirmeye mi yoksa tam tersi biçimde davranmaya
mı yöneltmektedir? Kültür bireylere “doğru” yönü göstermekte midir?
Etkinin yaygınlığı ise, kültürel kodların bireyler ve gruplar arasında ne derecede
yaygın olarak benimsendiğini ifade etmektedir. Kültürün, sergilediği yönelimden bağımsız
olarak bireyler üzerinde oluşturduğu etkinin derecesi de güçlülük boyutunu oluşturmaktadır.
Burada sözü edilen, kültürel kodların paylaşımı ve kullanımı yoluyla oluşan sosyal
enerjidir. Davranışların ne derecede bu informel mekanizmalarca yönlendirildiği önem
taşımaktadır. Kültürel yapının adı geçen etki boyutlarında, pozitif veya negatif yönde örgütsel
davranışı ve dolayısıyla performansı etkilediği varsayılmaktadır.
Güçlü kültür konusunda genel kabul gören bir başka tanım O’Reilly tarafından
yapılmaktadır. O’na göre güçlü kültür, belirli norm ve değerlerin geniş ölçüde paylaşılması ve
yine bu norm ve değerlerin güçlü biçimde sahiplenilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Güçlü
kültürün örgütsel performans üzerinde olumlu etki yapacağı varsayımı da, genel amaçlara
kendini adamış, yüksek motivasyonlu bireylerle çalışmanın getirilerinden yola çıkmaktadır.
Bu çerçevede yapılan bazı araştırmalar, öne sürülen argümanı destekler yönde bulgular ortaya
koymuştur. Söz konusu çalışmalarda, güçlü kültürün ortaya çıkardığı ana sonuç,
örgütlerdeki bireyler arasında bir davranışsal uyumluluğun sağlanmasıdır.
Güçlü kültür ile performans arasındaki nedensel ilişkiye odaklanan araştırmalarda
farklı kültürel formların anlamlarını yorumlamak yerine, kültürün örgütsel davranış ve
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süreçler açısından ürettiği sonuçlara odaklanılmaktadır. Güçlü kültürün ürettiği bu sonuçlar
üç başlık altında toplanmaktadır.
İlk olarak örgütsel değerler ve normlar üzerinde oluşan mutabakat, sosyal
kontrolün sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Böylelikle belirli davranışların diğerlerinden
daha uygun olduğuna dair oluşan ortak kabuller davranışsal ihlallerin daha kolay tespitini ve
daha hızlı biçimde düzeltilmesini sağlamaktadır. Bu düzeltici eylemler, formel hiyerarşideki
yerlerine bakılmaksızın bütün çalışanlar tarafından sergilenebilmektedir. Bu yolla oluşan
sosyal kontrol, formel kontrol mekanizmalarından daha etkin çalışabilmektedir. Örneğin klan
tipi yapılanmada aktörlerin sosyalizasyonu yolu ile bireylerin, kendi çıkarlarının ötesinde,
kurulan ilişki için en iyi olanın ne olduğunu bilmelerini sağlayacak bir paradigma
geliştirilmektedir. Böylelikle kültür, etkin performansa ulaşmayı sağlayan bir organize olma
biçimi, bireyleri örgütsel amaçlar etrafında sosyalize eden bir görünmez el olarak
işlevselleşmektedir.
Güçlü kültürel yapının ikinci sonucu amaçlara odaklanmadır. Amaçlar ve
uygulamalar hakkında düşünsel ve değersel bir netliğin oluşması, beklenmeyen durumlarda
nasıl davranılacağı konusunda bir zihin haritası sunmaktadır. Amaçlara odaklanma farklı
birimler arasında koordinasyonu da kolaylaştıran bir etki yaratmaktadır.
Son olarak, güçlü kültürel ortamlar, bireylerin eylemlerinde bir özgür seçim algısı
yaratarak motivasyonu ve bireysel performansın gelişimini desteklemektedir. Diğer bir
deyimle güçlü kültürel formlar yoluyla örgütsel amaçlar ve bireysel davranışlar arasında
sağlanan içsel uyumun örgütsel performans üzerinde etkili olduğu savunulmaktadır.
Ancak kültür-performans ilişkisi, birkaç nedenden dolayı belirsizdir ve yeterli
düzeyde açıklanamamaktadır. İlk olarak örgütsel kültür kavramının tanımı üzerinde uzlaşma
sağlanabilmiş değildir. Hem kültür kavramına hem de kültür-performans ilişkisine dair
araştırmalarda düzey ve metodoloji sorunları yaşanmaktadır. Örneğin kültür, grup,
organizasyon ve sektör düzeyinde farklı biçimlerde kurgulanmaktadır. Bunlardan hangisinin
uygun analiz düzeyi olduğu konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır.
Yine kültür, bir grup teorisyen tarafından örgütün “sahip olduğu” oluşumlardan biri
olarak kabul edilirken diğerlerine göre örgütün “kendisini” ifade etmektedir. Bu temel kabule
bağlı olarak kültür konusundaki ölçümlemenin nasıl yapılacağı da birbirinden
farklılaşmaktadır. İlk gruptaki kuramcılara göre kültür, bir grup ya da örgütü karakterize eden
gözlemlenebilir norm ve değerlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla niceliksel olarak
ölçümlenebilir. Ancak diğer araştırmacılar için durum farklıdır.
Kültür doğası gereği sübjektiftir, deneysel olarak tanımlanıp ölçümlenemez. Kültürün
ancak etnometodolojik yaklaşımlarla “anlaşılması” mümkündür. Aynı biçimde kültür ve
performans ilişkisini açıklayan ölçümler de araştırmacının sahip olduğu perspektife göre
farklılaşmakta ve varsayılan ilişki muğlaklığını korumaktadır. Bu farklı yaklaşım ve çalışma
biçimleri sadece bir tanım sorunu doğurmamaktadır. Temel olarak örgüt kültürü nedir? Neden
önemlidir? Nasıl araştırılmalıdır? Biçimindeki sorular da cevapsız kalmaktadır.
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Pettigrew tarafından belirtildiği gibi kültür, tek bir kavramdan değil bir kavramlar
topluluğundan oluşmaktadır ve sadece bir değişkenden çok örgütü anlamaya yönelik bir
referans çerçevesi sunmaktadır. Öte yandan, yukarıda da adı geçen temel yaklaşımların
perspektifinden bakıldığında kültür, örgütün iç ve dış çevresel koşullara bağlı olarak üretilen
davranış, düşünce ve ilişki biçimlerinin bir taşıyıcısı konumunda kabul edilmektedir. Adı
geçen üretimin kimler tarafından yapıldığı veya yönlendirildiği, kültürel yapının kendi
içindeki çeşitliliği ya da bu yapının nispi bir bağımsızlığının olup olmadığına dair sorular
çoğu kez analize dâhil edilmemektedir.
Özellikle değerlerin ve normların sorgulanması yoluyla doğrudan kültürel alt sisteme
yapılabilecek müdahaleler tartışılırken kültür, değişimi kabul eden, daha uygun ve geçerli bir
yapılandırma içinde örgütsel sistemde gerçekleşecek yeniden düzenlemeleri kolaylaştıracak
bir unsur olarak konumlandırılmaktadır. Bu alandaki araştırmaların bir bölümü açıkça örgütün
normatif ve sembolik boyutlarına ilişkin planlı değişim projelerini hedef almamakla birlikte,
adı geçen unsurlar ile işgören devir hızı, devamsızlık, örgütsel bağlılık gibi diğer örgütsel
sonuçlar arasındaki ilişkileri tanımlamaya ve tahmin etmeye yönelmiştir. Buradaki amaç yine
örgütün uyum yeteneğini artıcı düzenlemeleri ortaya koyabilmektedir.
Örgütün stratejik bağlamı ile uyumlu kültürel forma ulaşma yolunda bir diğer sorun,
bu uyumlu formun içereceği kültürel değerlerin ve normların nasıl ve kim tarafından
tasarlanacağıdır. Bu soruya verilen yanıt genellikle üst düzey yönetim tarafından, stratejik
bağlamın gerektirdiği değerlerin tanımlanması biçiminde olmaktadır. Stratejik bağlamın
yöneticilerce ne kadar rasyonel algılandığı, bugüne kadar net biçimde değer ve normlara
dönüşebileceği tartışmalıdır.
Öte yandan içinde bulunulan koşulların kültüre tercümesinde ilk sorun yöneticiler ve
kültür arasındaki asimetrik değiştiren-değişen ilişkisinin tekdüzeliği iken; ikinci bir sorunu
da kültürün kendi içindeki tekillikten uzak yapısını gözden kaçırmak oluşturmaktadır. Bu
doğrultuda bazı çalışmalar, kültürün bütüncül ve homojen bir değişken olarak ele alınmasını
eleştirmektedir. Örneğin Davis kültürel yapıyı, örgütsel basamaklardaki farklı bireylerin ve
grupların algılayışlarına göre çözümlemektedir.
Davis’e göre hâkim görüş, kültür kavramını yönetsel bir perspektiften ele almaktadır.
Oysa özellikle en alt hiyerarşik basamaklarda ve operasyonel kademelerde görev yapan
çalışanlar çoğunlukla farklı bir kültürel evrene sahiptirler. Dolayısıyla örgüt kültürünü
operasyonel kademelerde çalışanları etkileyen hâkim kültürü dikkate almaksızın
değerlendirmek, önemli bir eksikliğe yol açmaktadır. Örgütsel davranışın bir tek hakim
paradigma ile analiz edilmesi, kullanılan kavramların tam olarak anlaşılabilmesini
engellemekte, uygulamadaki yöneticileri de içinde bulundukları ortama sadece yönetsel
terimlerle bakmaya zorlamaktadır. Aynı bakış açısından değerlendirildiğinde, kültürel yapıda
varsayılan homojeniteyi bulmak güçleşmektedir. Bu nedenle kültürün yönetimi ya da
değişimi söz konusu olduğunda bu karşıtlık ve farklılıkların göz önünde tutulması
gerekmektedir. Bu parçalı yapı, örgütün her kademe ve alanında sahiplenilen güçlü kültürü
tanımlamayı güçleştirmektedir.
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Kavramların taşıdığı sorunlara rağmen, örgütsel performansı geliştirmeye dair
öneriler, bunların anlatılabilir, uygulanabilir özellikleri, kültür ile performans arasındaki ilişki
üzerine odaklanan genel ilginin temel sebebi olarak gösterilmektedir. Ancak kavramların yanı
sıra söz konusu ilişkinin kendisi monoton ve doğrusal biçimde ifade edilmektedir. Yukarıda
anılan ölçüm sorunlarının dışında örgütsel performansın gelişmesinde etken olan diğer
sektörel, konjonktürel ya da içsel nitelikli faktörler ihmal edilebilir görünmektedir.
Özellikle dış çevresel koşullara uyum konusundaki doğrusallık kabulü ve taklit
edilemez, özgün bir kültürel evrene sahip olma iddiası çeşitli eleştirilere uğramaktadır.
Örneğin aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında ayırıcı, farklı bir kültüre sahip
olmanın kültür temelli bir rekabetçi avantaj yaratma açısından bazı sınırlılıklar da
getirebileceği vurgulanmaktadır. Eşsiz bir kültürel yapı oluşturmaya çalışmak yerine,
işletmelerin, kendi sektörlerindeki başarılı işletmelerin kültürel özelliklerini taklit etmenin
getirileri üzerinde durmaları da mümkün görülmektedir. Bu düşünce, kendi sektörlerindeki
başarılı firmaların kültürel karakteristiklerini tanımlayabilen organizasyonların bu kültürel
unsurları daha başarılı biçimde kullanabildiklerini ifade eden kurumsal perspektifle uyum
göstermektedir.
Bu, özellikle meşruluğunu geliştirmeye ve etkin bir performans sergilemeye çalışan
yeni ve küçük işletmeler için geçerli bir durumdur. Buna karşılık, söz konusu uyumun hangi
şartlarda uygun olduğu halen tartışmalı bir konudur. Özellikle başarılı firmaların kültürlerinin
taklit edilmesi, kendi özü itibariyle eksiksiz işleyemeyen bir süreç biçiminde
nitelendirilmektedir. Hedef alınan örgütün tüm pratiklerinin ve kabullerinin tam olarak
gözlemlenmesinin mümkün olmadığı ve gözlemlenebilir pratikleri taklit eden örgütün de
bunları kendi rutinleri içinde yeniden yorumlayarak kurguladığı belirtilmektedir. Dolayısıyla
taklit edilemez, özgün bir kültüre sahip olma ya da tüm başarılı örgütlerin sahip oldukları
genel karakteristikleri geliştirerek yüksek performansa ulaşma iddiaları pür haliyle oldukça
tartışmalı görünmektedir.
Öte yandan yine bu ilişki bağlamında izlenen diğer bir genel eğilim, ortalama örgütsel
performansa katkının analiz edilmesidir. Oysa güçlü kültürel formların performans
değişkenliği ya da sürekliliği açısından da değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Zımni
olarak kabul edilen görüş, güçlü kültürel formun daha az performans değişkenliğini ve
ortalama performanstaki artışı da beraberinde getirmesidir ancak, bu ilişkililik göründüğünden
daha karmaşık bir içeriğe sahiptir. Çünkü örgütsel performanstaki değişkenliğin sadece içsel
süreçlerdeki uyumun devamlılığına değil dışsal değişimlere uyum yeteneğine de bağlı olduğu
belirtilmektedir. Ancak tam bu noktada, özellikle yüksek değişkenlikli çevresel koşullara
uyum gösterebilen kültürel form arayışı ile örgütsel performansın gelişimine katkıda bulunan
güçlü kültürel form arayışı arasındaki gerilim su yüzüne çıkmaktadır. Dolayısıyla performans
değişkenliği ile güçlü kültürel form arasındaki ilişkinin çözümlenmesi, bu forma sahip
örgütlerin değişimlere uyum yeteneğinin açıklanması bağlamında önem taşımaktadır.
Performans değişkenliği kendi içinde, örgüt teorisi ve örgütsel davranış kuramları
açısından önemli ipuçları taşımaktadır. Örneğin Cyert March’ın davranışsal firma teorisine
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göre yöneticilerin risk alma davranışları örgütün performans düzenliliğinden etkilenmektedir.
Performansın yüksek değişkenliğe sahip olması, risk alma davranışının sıklığını
artırabilmektedir.
Ekoloji kuramına göre de, istikrarlı performansa sahip firmalara yatırım yapan
hissedarlar dolayısıyla bu tür örgütlerin yaşama şansı artmaktadır. Örneğin tedarikçiler
müşteri seçerken düzenli sipariş veren ve düzenli ödeme yapan firmaları tercih etmektedirler.
Benzer biçimde çalışan bireyler de istikrarlı istihdam oluşturabilen firmalara
yönelmektedirler. Performansta sağlanan istikrar geri dönüşte bir garanti gibi kabul edilmekte
ve yatırımcı çekmek açısından da avantaj oluşturmaktadır.
Tüm bu nedenlerden dolayı güçlü kültür ile performans arasındaki ilişkide sadece
ortalama performans düzeyindeki artışı değil, performanstaki istikrarı da analiz etmek
gerektiği belirtilmektedir. Ancak bu noktada, performanstaki istikrarın ne kadarının kültürel
yapının özellikleri ile açıklanabileceği önem taşımaktadır. Çevresel ortamda radikal
değişimler meydana gelmedikçe performanstaki istikrarın genel olarak içsel süreçlerin bir
fonksiyonu olarak açıklanması mümkündür. Fakat değişimlerin dramatik boyutlara ulaştığı
ortamlarda güçlü kültürel formun açmazı ortaya çıkmaktadır. Bu kez güçlü kültürel yapının
uyum sağlama, diğer bir deyimle değişim açısından taşıdığı sorunlar gündeme gelmektedir.

5.3. Kültürel Değişim Süreci
Kültürel değişimin hangi yöntem ile gerçekleştirileceğine ilişkin tartışma ve öneriler,
esas olarak örgüt kültürünün nasıl anlaşıldığına ve kültüre yüklenen işlevlere göre
değişmektedir. Güçlü ve uyumlu kültürel forma ulaşarak örgütsel performansı artırmak üzere
tasarlanan kültürel değişim önerileri, temel aldığı varsayımlardan bağışık olmayan bir takım
sorunlar içermektedir.
Kültürel değişim sürecinin sonuç itibariyle varmaya çalıştığı nokta çok farklılık
göstermese de sorumlular, araçlar ve sorunlar, değişim önerilerine yön veren paradigmalardan
etkilenmektedir. Ancak nihai olarak işlevsel perspektiften yapılan analizlerin kültürü
ölçülebilir değer ve normlara indirgediğini, değişim sürecinin de kültürün kendisinden veya
anlamından çok, bu değer ve normların iş sonuçlarına etkisine duyarlı hale geldiğini söylemek
mümkündür.
Kültürel değişime dair hâkim görüş, özellikle üst düzey yönetimin planlı bir kültürel
değişim faaliyetini ortaya koyması ve bu değişim sürecini net biçimde sahiplenmesi gerektiği
yönündedir. Buradaki liderlik rolü, uyum sürecinde gerekli davranış kodlarını oluşturmak ve
bunları örgüte yayıp süreklileştirecek mekanizmaları kurmaktır. Bu çerçevede bir müdahale,
kültürün farklı düzeylerine ya da unsurlarına göre analiz edilmektedir. Davranışsal normlar
kültürün gözlemlenebilen açık boyutunu, varsayımlar ve insan doğasına ilişkin inançlarsa
görünmeyen temellerini oluşturmaktadır. Yine bu doğrultuda kültürel unsurların belirli bir
bölümü (örneğin; değerler, törenler ya da semboller) değişimin konusu olabilmektedir.
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Özetle, kültürel değişim süreci daha çok değişimin kimin sorumluluğunda olduğu,
sonuçta hangi kültürel forma ya da hangi işlevleri yerine getirebilecek bir yapıya ulaşılması
gerektiği veya değişimin kültürel yapının hangi unsurlarına odaklanmasının uygun olacağı
üzerine tartışmaları içermektedir.
Bu tartışmalar arasında dikkati çeken iki problemli alan bulunmaktadır. Bunlardan ilki
teknik olarak değişim programlarının mekanik yapısıdır. Kültür kadar karmaşık bir insani
yaratımın bir yönetsel değişim programına cevap vermesi, ya da vurgulanan değiştiren-araç
değişen ilişkisi konunun doğasıyla çelişen bir tekdüzelik içermektedir. İkinci olarak kültürel
değişimin dinamiğini oluşturan örgütsel kültür-performans ilişkisine dayalı yapıda güçlü
nitelikteki kültürlerin uyumlu olmakta diğer bir deyimle adapte olmakta yaşadığı güçlükler
yeterince açıklanamamaktadır.
Dolayısıyla belirtilen tekdüzeliği aşmak ve kültürel yapıların değişim çabalarına neden
direndiklerini açıklamak, kültürün kendisine daha yakından bakan çözümlemeleri
gerektirmektedir. Diğer bir deyimle kültürün neden değiştiği kadar değişime neden direndiği,
değişim olarak ortaya konan olguların gerçekten değişim olup olmadığı, bu oluşumların
örgütsel performanstaki değişimlerin ne kadarını açıklayabileceği soruları önem
taşımaktadır. Öte yandan bireysel düzeydeki kültürel etkinin, yönetim tarafından kurgulanan
(veya ölçümlere konu olan) örgütsel değerlerlerle ne kadar açıklanabileceği, bu değerlerin
bireyler tarafından dönüştürülerek tercüme edilip edilmediği ya da yine bu düzeydeki etkilerin
ne kadar ilişkisel nitelik taşıdığı akla gelen diğer soruları oluşturmaktadır. Ancak kültürel
yapıya ilişkin çalışmaların çok boyutluluğu ve karmaşıklığı göz önüne alındığında sayılan
soruların cevaplarını bulmak bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır.
Burada kültürel yapının, değişim sürecinin çözümlenmesine nasıl dâhil edilebileceği,
özellikle kültürel yapının değişime direncini açıklayan faktörlerle birlikte, Alan Wilkins’in
modeli çerçevesinde tartışılacaktır. Wilkins’a göre, kültür kavramı ve kültürel değişim,
bireylerin deneyimleri yoluyla kavrayıp öğrenecekleri bir bilgiden ve bu yolla değişecek bir
varsayımlar ve değerler bütününden çok yüzeysel bir manifestoyu çağrıştırmaktadır.
Dolayısıyla hedef gösterilen söz konusu mükemmel kültürlere yönelen arayışların başarılı
olması da mümkün değildir.
Kültür, doğrudan empoze edilebilecek bir takım ifadelerden çok, eşitlik algısı,
yetkinlikler ve uyum yeteneğine dair, örgütsel yaşantıdan devşirilen, paylaşılan ve
içselleştirilen varsayımlara dayanmaktadır. Başka bir deyişle, kültür konusundaki birçok
çalışma, kültürün doğasını hesaba katmaksızın farklı değişim süreçlerini çözümlemeye
çalışmaktadır. Yani kültürel değişimin açıklanması, değişmesi önerilen kültürel yapıdan
bağımsız biçimde oluşmaktadır. Bu durum, getirilen model önerilerinin farklı kültürel yapılar
için taşıyacağı geçerliliğin sorgulamaya açık bir hal alması anlamına gelmektedir.
Sembolik etkileşimci perspektiften bakıldığında kültür, spesifik ve genel örgütsel
referans çerçevelerinde yerleşik, sosyal olarak kazanılan ve paylaşılan bilgi olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanımın odağını, kültürün bir referans çerçevesi olarak
konumlandırılması oluşturmaktadır. Bir örgütün üyeleri, çevresel belirsizlikle başa
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çıkabilmek, eylemlerini koordine edebilmek amacıyla genel ve spesifik referans çerçeveleri
ya da kültürel zihin haritaları geliştirmekte, bu sayede de içinde bulundukları durumu
tanımlayabilmekte ve bu durum ya da koşullara cevap verebilmektedirler. Burada üzerinde
durulması gereken bir diğer nokta, spesifik ve genel referans çerçevesi biçiminde ortaya
konan ayrımdır.
Spesifik örgütsel referans çerçevesi, bir örgütte belirli bir alanda, örneğin bir
departmanda, belirli zaman dilimlerinde, örneğin yılsonunda bütçe hazırlıklarının yapıldığı
dönemlerde geçerli olabilen, daha dar kapsamlı ve belirli bir grup tarafından paylaşılan ortak
kabulleri ifade etmektedir. Bu değişken referans çerçevelerinden oluşan ortamın bütünü,
kültürel alan olarak adlandırılmaktadır. Öte yandan farklı zaman, mekan ve koşullarda geçerli
değişken spesifik çerçevelerin yanı sıra genel örgütsel referans çerçeveleri tanımlanmaktadır.
Bu genel çerçeve, kültürün rol tanımları, gruplar, grupların kendi aralarındaki ve
bütünle kurdukları ilişki, örgütün kendi dışındaki gruplarla ilişkileri, insan ve işin doğasına
ilişkin ideolojik kabuller gibi temel boyutlarını ortaya koymaktadır. Bu genel çerçeve,
bireylerin örgütün bütününe ilişkin olarak geliştirdikleri zımni varsayımları içermektedir.
Başka bir deyişle, genel referans çerçevesi, bireyin neden söz konusu grup ya da örgütün bir
üyesi olduğu ve bu sosyal gruba neden ve nasıl katkıda bulunacağı sorularına verdiği
cevapları ortaya koymaktadır. Wilkins’ın modeli içinde sadece genel örgütsel referans
çerçevesindeki değişimler bir kültürel değişim olarak kabul edilmekte, spesifik çerçevelerdeki
değişimler izlenmeye değer görülmekle birlikte kültürel değişim süreci açısından temel
alınmamaktadır.
Kültürü bir referans çerçevesi olarak tanımlayan model, grubun üyesi olan bireylerin
sahip olduğu kültürün karmaşık yapısını aydınlatmayı ve farklı koşullar altındaki bireylerin
dış dünyadaki olaylara ilişkin algıları ile kendi kültürel referans çerçevelerini değiştirmede
başvurdukları yolların nasıl farklılaştığını anlamayı sağlayacak bir yaklaşım getirmeyi
amaçlamaktadır. Çünkü popüler söylemin aksine, kültürel değişim konusunda örgütlerin
farklı davranış sergiledikleri, farklı kültürel yapıların değişim sürecine farklı tepkiler
verdikleri öne sürülmektedir. Bu nedenle temel olarak bazı kültürel yapıların, değişime neden
diğerlerinden daha fazla direnç gösterdikleri sorusunun cevaplanması gerekmektedir.
Wilkins, üç temel faktörün etkisi ile yerleşik genel referans çerçevelerinin değişime
karşı daha az ya da daha çok direnç gösterdiğini varsaymaktadır. Bu faktörler, alternatif bir
kültürel çerçeveyi oluşturmanın mümkün olup olmaması, grubu oluşturan üyelerin mevcut
kültürel çerçeveye bağlılık düzeyleri ve mevcut kültürel çerçevenin değişkenliğe açık olma
düzeyi biçiminde sayılmaktadır. Bu faktörlerin her birinin ve faktörler arasındaki etkileşimin
açıklanması da kültürel değişim sürecinin anlaşılabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Bir örgütte grup üyelerinin alternatif bir referans çerçevesi üretebilmeleri için
öncelikle bir alternatifin bilincinde olmaları, daha sonra da bu alternatifi destekleyecek
örgütsel rutinleri üretme becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Örgüt içinde bireyler
alternatif bir referans çerçevesi ile karşı karşıya kaldıklarında ya da farklı bir kavrayışın
varlığını hissettiklerinde, çalışma biçimlerine, ilişki biçimlerine dair farklı yolları görmeye
108

başlamakta ve hali hazırda doğru kabul edilen sosyal gerçekliğe ilişkin algıları
farklılaşabilmektedir.
Aksi durumda, yani alternatif bir düşünme tarzının bulunmadığı ortamda bireylerin
mevcut referans çerçevesinin değişmesine dirençleri daha yüksek olmaktadır. Ancak alternatif
bir referans çerçevesinin yaratılması kolay ve hızlı işleyen bir süreç değildir. Çünkü örgütler
birçok farklı biçimde mevcut sosyal gerçeklik kabullerini koruma yoluna gitmektedir.
Özellikle güçlü kültürel forma sahip örgütlerde bu yapının bir kez oluştuktan sonra süredurum
gösterme eğiliminde olduğu, örgütsel ve sektörel birçok değişkenin etkisine karşın mevcut
kültürel özelliklerin korunduğu tespit edilmiştir.
İkinci olarak sosyal gurubu oluşturan bireylerin mevcut genel referans çerçevesine
bağlılık düzeyleri kültürel değişime karşı direnci belirleyen bir diğer faktör olarak göze
çarpmaktadır. Yeni bir alternatif çerçevenin yokluğu ve mevcut referans çerçevesinin geniş
ölçüde içselleştirilmesi, olası bir değişimi iyiden iyiye güç hale getirmektedir. Kültürel
yapının güçlü olarak tanımlandığı koşullar, adı geçen sorunun yaşandığı ortamların tipik
örneğini oluşturmaktadır. Schein’a göre örgütün geçmişinde yer alan başarılar, geçmişin ne
kadar az değişkenlikle, belirli bir başarı çizgisini koruyarak geldiği, bireylerin mevcut
kabullere bağlılığını artırmaktadır.
Örgütsel öykülerde, sembollerde kodlanan bu geçmiş, bireyler tarafından yeni üyelere
aktarılmakta ve mevcut çerçevenin korunmasını sağlamaktadır. Öte yandan organizasyonun
değerlerinin ve çalışma biçimlerinin sosyal olarak meşru kabul ediliyor olması, yani örgütün
doğru şeyleri doğru biçimlerde yapıyor olduğunun kabul edilmesi yine mevcut kültürel
yapının güçlü biçimde benimsenmesine yol açan bir diğer faktör olarak gösterilmektedir.
Kültürel yapıyı koruyan ve sürdüren mekanizmalar da güçlü bir kültürel form
oluşturulmasını sağlamakla birlikte, mevcut genel referans çerçevesine bağlılığı artırarak
değişim çabalarının engellemektedir. Örneğin örgütsel değerler sistemine bireyin uyum
eğilimi, örgütün işgören seçme sisteminin etkileri, yaşanan sosyalizasyon süreçlerinin
etkinliği ve kültürde yerleşik ritüeller bu koruyucu mekanizmalardan başlıcaları olarak
sayılmaktadır.
Öte yandan sayılan mekanizmalara karşın örgütsel düzeyde bir kültürel yapının direnç
noktalarındaki zayıflıklara da dikkat çekilmektedir. İlk olarak örgütlerin, antropologların
anladığı biçimde derin ve zengin kültürel yapılara sahip olmadıkları belirtilmektedir. Çünkü
örgütsel ortamdaki kültürlenme, çağdaş ve alternatifi olan yapılar içinde, yetişkinler
tarafından yaşanmaktadır ve örgüt içinde sosyal kavrayışlar örgüt varlığını sürdürdüğü sürece
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu kültürel evren ne düşünüldüğü kadar derin ne de değişmez
niteliklidir.
İkinci olarak amaç birliğini sağlayan ortak paradigmaların uyum sağlamaya yönelik,
büyük bir sinerji ve gücü de ürettiği belirtilmektedir. Değişime ilişkin bir kriz ya da sorun da
ancak bu temel paradigma veya varsayımlarda ciddi ve köklü bir değişim gerektiğinde ortaya
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çıkmaktadır. Dolayısıyla örgüt içerisindeki sorun, gereken değişimin büyüklüğünü ve türünü
anlamlı şekilde tanımlama sorunudur.
Üçüncü olarak yine aynı perspektiften ortaya konan iddiaya göre, kültürel değişim
sürecindeki temel problematik, “neyin” değişeceği sorusunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin
Ouchi ve Wilkins’a göre klan yapısı içinde genel paradigma ve inançların ötesinde ortak
amaçlar ve eşitlik algısı ile ilgili temel varsayımların sorgulandığı durumlarda kültürel
değişim süreci yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Örgütte, bireylere adaletli ve dürüst
davranıldığına ilişkin inançlar hâkim olduğu sürece zaman içinde bireylerin yeni
paradigmaları öğrendikleri ve yeni fikirleri denemeyi kabul ettikleri gözlenmektedir.
Dolayısıyla değişimin nerelerde olduğunun, bunun bireylere ne anlam ifade ettiğinin
bilinmesi gerekmektedir ve her değişimin aynı ölçüde direnişle karşılaşacağını beklemek
doğru olmayacaktır.
Diğer bir nokta örgüt içinde bir kontrol formundan bir diğer kontrol formuna geçmeyi
gerektiren değişimlerde asıl zorlukların yaşanacağıdır. Burada yine neyin ne kadar değiştiği
sorularına cevap vermek gerekmektedir. Bürokratik bir yapıdan klan yapısına dönüşmek
yerine bir klan yapısı içinde örgüte özgü sosyal sözleşmeleri geliştirmek birbirinden farklı
bilgi ve yoğunlukta çabaları gerektirmektedir.
Son olarak mevcut kültürel yapının kendisinin değişime ne kadar açık olduğu diğer bir
etken faktörü oluşturmaktadır. Lundberg tarafından yapılan bir ayrımda örgütlerin kültürel
yapılarının değişime ya da durağanlığa odaklı nitelik gösterebildiği belirtilmiştir. Bazı
örgütlerde örgütün varlığını sürdürebilmesi için değişimin kaçınılmaz ve sürekli olduğuna
inanılmakta, kurumda yenilik ve değişme desteklenmektedir.

5.4. Örgütsel Değişimin Yönetimi
Eğer birilerinden, günümüz dünyasının son zamanlardaki yönelimlerini isteyecek
olsak, büyük olasılıkla, yarışçı, rekabetçi, çalkantılı ve hızlı değişen bir dünyadan
bahsedecektir. Böyle bir ortamda örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için sürekli değişime
ihtiyaçları vardır.
Değişimi gerekli kılan nedenleri iki ana kategoride toplamak olasıdır:
1) Bir şeyleri daha iyi yapmanın yollarını bulmak,
2) İç ve dış çevrenin değişen beklentilerini karşılamak.
Bu iki amacı gerçekleştirmek örgütsel etkililiğin önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır. Daha geniş bir şekilde ifade edecek olursak: kısa dönemde etkinlik ve iş
doyumu, orta dönemde uyum ve gelişme, uzun dönemde ise örgütün varlığını sürdürmesi
örgütsel etkililiğin artışı ile sonuçlanmaktadır.
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Değişim bir şeyleri farklı hale getirmektir. Bunun için bazı araç ve yöntemler
kullanılır. Örneğin: kültür, değişme konusuyla yakından ilgilidir ve kültürel değişme
kaçınılmaz bir olgudur. Bu kısmın temel ilgisi örgütsel değişim üzerinedir. Yani,
 Örgütleri daha aktif hale getirmek için ne gibi araçlarımız vardır?
 Bizi örgütsel etkililiğe götürecek olan yönetsel etkililiği iyileştirmek için örgütsel
değişimi nasıl yönetmeliyiz?
Bu sorulara verilecek cevaplar, kar amaçlı, kar amaçsız ve kamu gibi örgüt tiplerine
göre bazı değişiklikler gösterebilir.
Ancak, sonuçta bunların hepsi birer örgüttürler, bir yapıları vardır, insan istihdam
ederler, mal/hizmet üretirler ve çeşitli kaynaklar kullanırlar. Bu nedenle, genel olarak liderlik,
örgüt kültürü ve örgütsel değişim kavramları üzerinde yoğunlaşmıştır.

5.5. Örgüt Kültürü ve Değişim
Örgüt ve yönetim kavramlarının bugün kullandığımız anlamda ortaya çıkmaları 19.
yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Örgütler üzerine ilk çalışmalar (Taylor ve Fayol' un
çalışmaları), örgütün iş yapma boyutu üzerine yoğunlaşmışlardır. Örneğin, Robbins'e göre ilk
yaklaşımlar, örgütleri "bir takım amaçları gerçekleştiren mekanik aygıtlar" olarak
değerlendirmişlerdir. 1930'larda örgüt kuramcıları, örgütlerde, üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını
karşılamak üzere enformel olarak oluşturulmuş bir takım iletişim ağları, statüler, normlar ve
arkadaşlıklar bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Böylece, o tarihlerden itibaren endüstrideki
değişmeler ve bunlara uyum konuları sosyal örgütler bağlamında ele alınmaya başlanmış ve
"bilimsel yönetim"in bazı ilkeleri terk edilmek zorunda kalınmıştır.
Grup normları tarafından onaylanan geleneksel davranışların etkilerinden ilk olarak
Hawthorne çalışmalarında bahsedilmektedir. Bir çalışma alanı olarak "örgüt kültürü" ise
1980'lerin en sıcak konusu olmuştur. Bu dönemde, örgütsel gelişme aracı olarak kültürü
değiştirmeyi hedef alan yeni teknikler ve kültür üzerine danışmanlıklar neredeyse her yerde
görülmeye başlanmıştır (hatta bunlardan bazıları firma kültürünü hemen değiştire vereceğine
bile söz veriyordu). Krantz ise, 1990'ların örgütlerinin artık bambaşka koşullarda olduğunu,
eski yöntemlerin uygulanamayacağını ve örgütlerin kendilerini geliştirebilmek için değişme,
öğrenme ve uyum sağlama kapasitesi oluşturmaları gereğini vurgulamakladır. Şişman' da
değişme ve yeniliğin örgüt ve üyeleri için daima risk taşıyan bir dunun olduğuna dikkat
çekerek örgütsel değişme ve gelişme çabalarına en büyük engeli psiko-sosyal yapı ve kültürün
oluşturduğu iddia etmektedir.
Buraya kadar, kültürün örgütsel davranış üzerinde bir etkiye sahip olduğu konusunda
hemfikir olunduğu görülmektedir. Kültürün, örgütü nasıl etkilediğine gelince: Kültürün
örgütsel davranışı iki yoldan etkilediğini savunmaktadırlar:
1) Çalışanlar kendi toplumsal kültürlerini gelenek ve dil yoluyla çalışma ortamına
getirirler.
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2) Toplumsal kültürün bir parçası olarak örgüt kültürü ise bireyin, değerlerini,
doğrularını, ahlak anlayışını, tutumunu, varsayımlarını ve beklentilerini etkiler.
Fakat bu "kültür" dediğimiz şey nedir? Çeşitli kaynaklarda kültürün değişik
tanımlamalarına rastlamak mümkündür. Ancak çoğu aynı temel düşünceleri değişik ifadelerle
yinelemektedir. En kapsamlı ve kullanışlı olanı Shein'in şu tanımlamasıdır:
"Kültür, bir grubun içsel bütünleşme ve dışsal uyumla ilgili problemleri ile baş etmeyi
öğrenirken icat ettiği, keşfettiği ya da geliştirdiği, yeterince iyi işlediği ve geçerliği olduğunu
varsaydığı, bu nedenle yeni üyelerine de aynı tür durumlar karşısında benzer düşünce, his,
algı ve tavırları oluşturmaları için öğretilen, aktarılan temel sayıltıların bir örüntüsüdür".
Robbins 'e göre ise, örgüt kültürü, kısaca örgütte paylaşılan anlamlar bütünüdür.
Lavvson ve Ventriss, örgütün çok çeşitli üyelerince yaygın olarak paylaşılan inançları
sistematik olarak değiştirmek için sistemin bütünü üzerinde etkili olan dinamiklerinde, yani
örgüt kültüründe odaklaşmak gerektiğini vurgulamaktadırlar. Çünkü kültür, onların işlerini
nasıl yapacaklarını, işlerini nasıl gördüklerini, iş arkadaşlarıyla ilişkilerini ve geleceğe nasıl
baktıklarını, normlar, değerler ve inançlar aracılığı ile geniş ölçüde etkileyen bir unsurdur.
Kültürel öğeler, örgütün sürekli değişen uyum problemlerine ve örgütsel kaynak ve
politikaların örgütün bu dışsal uyumunu desteklemek için içsel olarak bütünleştirmesine
yönelik olarak eylemde bulunmasına olanak tanımaktadırlar. Ayrıca, Robbins'e göre örgüte
eleman seçme süreci, üst yönetimin eylemleri ve çalışanların sosyalleştirilmesi için seçilen
yöntemler var olan kültürün yaşatılmasına destek olmaktadır. Benzer şekilde, destanlar,
törenler, çeşitli semboller ve kullanılan dil çalışanların nelerin ve kimlerin önemli olduğunu
öğrendikleri araçlardır. Bu faktörleri manipüle ederek kültürü değiştirmek ihtimal dahilinde
gözükmektedir.
Ancak, Kritner ve Kinicki'ye göre kültür, genellikle bilincin fark etme eşiğinin altında
kalır, çünkü kültür, bir insanın nasıl algılayacağı, düşüneceği, hissedeceği ve eylemde
bulunacağı hakkında kendisine atfedilmiş sayıltıları içerir. Bazılarına göre ise, örgütsel
kültürde bir değişimin örgütsel değişimle sonuçlanmasından ziyade, örgütsel değişim kültürde
bir değişimi doğurur. Ayrıca, Robbins'e göre, örgütsel kültürün nispi olarak sağlam
karakteristiklerden oluştuğu gerçeği, yönetimin bunları çok zor değiştireceğini, oluşmasının
çok uzun zaman alacağını, bir kez yerleşince kendini sağlama alacağım ve değişim çabalarına
direnç göstereceğini ima eder. Güçlü kültürel özellikler değişime daha çok direnç gösterirler,
çünkü çalışanlar, bu değerlere son derece bağlıdırlar ve onlara sahip çıkarlar.
Weick, Robbins, Lavvson ve Ventriss kültürel değişimin aylarla değil yıllarla
ölçülebilen uzun bir süreç olduğunu belirtmektedirler. Clement ise, örgütsel kültürün
1980'lerde sanıldığı gibi değişimin başlatıcısı olmadığını iddia etmektedir. Ona göre doğrudan
ve ilk olarak kültür üzerine yoğunlaşarak örgütü değiştirenleyiz, çünkü kültür çok geniş
kapsamlı ve dirençlidir, ancak değişimle birlikte hareket edebilmenin en iyi yolları kültürel
değerlere başvurarak belirlenebilir.
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Ayrıca, bir örgütü anlamak ve belki de onu en başarılı bir şekilde yönetmek için onun
kültürünün anlaşılması ve kimliklendirilmesi gerekir. Bir başka deyişle: insan yönetiminde
bireyin toplumsal kültürü, örgütsel kültür ve bu ikisi arasındaki ilişki dikkate alınmalıdır, aksi
takdirde, hatalı atıflarda bulunmak ciddi problemlere yol açabilir.
Böylece Clement'in önerdiği gibi örgütü değiştirmek için kültürü değiştirmeye
çalışmak yerine belki de en akıllıca yol, var olan kültürle çalışabilmenin yollarını aramaktır.
Ya da Martin'in önerdiği gibi "kültür yönetilebilir mi?" gibi global bir soru yerine "Kültürün
yönetilebileceği durumlar var mıdır?" sorusuna yanıt aramak daha faydalı olabilir.
Sonuç olarak; biz kültürü ölçebiliriz, böylece bir örgüte özgü kültürü anlayabilir ve
kimliklendirebiliriz. Ancak bir kültürü ölçebilmek demek, onu örgütsel değişim ve
iyileşmenin başlangıcı olarak hemen değiştireceğiz demek değildir. Fakat hatırlamamız
gereken şu ki; örneğin, değişim ve yenileşmeyi içinde barındıran bir örgütsel kültür, sadece
algılanan öz-yararın değil fakat aynı zamanda algılanan kollektif yararın artmasını sağlar, bu
bir örgüt üyesinin örgütsel kapasiteyi anlamada spesifik performansları işe koşması demektir.
Öte yandan Gibson vd.'ne göre yöneticiler, planlama, örgütleme, liderlik ve kontrol
etme faaliyetlerini arzu edilen kültürel değerlere ve inançlara göre düzenlemelidirler. Bu dört
işlevin hepsi de kültürel değişimi destekleyen unsurlardır, fakat genellikle liderliği içlerinde
en önemli olduğu kabul edilir.

5.6. Örgütsel Değişimde Liderlik Faktörü
Liderliğin önemli bir bölümü, örgütleme ve yönlendirme gereksiniminin belirdiği
yerde bir referans noktası oluşturmakta yatar. Kaos zamanlarında ya da değişim sürecinde
gereksinim duyulan şey, belki de bazı sınırlı yönetsel yetkilere sahip fakat güçlü bir liderliktir.
Kotter'e göre yönetim liderlikten farklıdır. Ona göre, yönetim daha resmi, daha bilimsel ve
sonuç olarak daha evrenseldir. Açık iletişim (niyetlerin paylaşılması, dinleme) ve işbirliği
(grupça karar alma) gibi daha spesifik olan bazı lider davranışları örgütsel değişim
programlarında olması gereken kritik unsurlardır.
Krantz'e göre, son zamanlardaki gelişmeler örgüt yapılarında önemli değişmelere
neden olmuştur. Şöyle ki: endüstri soması yeni ekonomik düzen, bireylerin örgütleriyle olan
ilişkilerinin ve örgütteki otorite ilişkilerinin özelliklerinin astlar lehine dramatik bir şekilde
değişmesine önayak olmuş ve özellikle formal liderlere yapılan atfın yeniden gözden
geçirilmesini gerekli kılmıştır. Benzer şekilde Kotter iş dünyasında önemli değer kırılmaları
olduğunu, liderliğin neredeyse bütün yönetsel yetilere gereksinim duyduğu ve başarılı bir
uyumun yönetsel pratiklerde bir takını değişiklikleri gerektirdiğini savunmaktadır.
Denilebilir ki, bir değişim hareketinin başarılı olması büyük ölçüde liderliğin
başarısına, yani etkili liderliğe bağlıdır. Etkili liderliğin bir koşulu ise, insanların işleri ile
anlamlı bir ilişki içinde olduğu duruma bağlıdır. Aksi takdirde liderin vizyonu, çalışanları
motive edemez ve eylemleri bütünleştiremez. Diğer yandan, uygulanacak liderliğin
çalışanların yeni değerleri hemen kabul edeceği gibi bir garantisi de yoktur. Bu nedenle
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liderlerin örgütün gelecekte ne olabileceği konusunda alternatif vizyonlarının ve bu vizyonları
hayata geçirecek güçlerinin olması gerekmektedir. Bu arada, liderlik bir şekilde var olan
kültürü temsil eden hikâye, sembol, destan ve kutlamaları kaldırarak yerlerine yenisini
koymak için harekete geçecektir.
Heffron'a göre, günümüz örgüt kuramcılarından bazıları bir adım daha ileri giderek,
kültürün yönetiminin örgüt liderliğinin tek ve en önemli sorumluluğu olduğunu ileri
sürmüşlerdir. Onlara göre, kültür yönetiminin anlamı "verimlilik" ve "örgütsel katılımın"
kültürel değerler olarak vurgulanması ve bu değerlerin tüm çalışanlarca içselleştirilmesi için
örgütsel kültürün kontrol ve manipüle edilmesidir. Clement'de "istendik davranışları
göstererek model olmanın” önemli olduğuna değinerek; eğer değişim, örneğin ekip
çalışmasını gerektiriyorsa bunu ilk yapması gerekenin üst yöneticiler olduğunu iddia etmekte
ve liderliğin değişimdeki anahtar rolünü vurgulamak istemektedir.

5.7. Kamu Kurumlarında Örgüt Kültürü
Okullar, sosyal kuruluşlar ve hastaneler gibi kamu örgütleri genellikle insan işleyen
örgütlerdir. Bu nedenle bu tür örgütlerde performans değerlendirmeleri ya hiç yoktur ya da
oldukça tartışmalı bir durumdadır, çünkü buralarda örgütsel amaçları sağlam bir zemine
oturtmak güçtür. Ancak yine de Lavvson ve Ventris şu yorumları yapmaktadırlar:
a) Kamu örgütlerinde örgütsel kültür sistematik olarak değiştirilebilir.
b) Örgütün performans çıktıları bazı spesifik hedefler belirlenerek artırılabilir.
c) Örgütsel kültür ve örgütsel öğrenme değişimleri hem davranış hem de sembolik
düzeylerde örgüt üyelerinin değişik katmanlarında ortaya çıkabilir.
Lavvson ve Ventris kültürel değişim yoluyla örgütlerin değiştirilmesi için üç
basamaklı şöyle bir yol önermektedirler:
1) Değişimin kapsamının belirlenmesi.
2) Eylemsel öğrenme ve kültürel gözlem için yöntemlerin seçilmesi.
3) Öğrenme ve kültürel değişim sürecinin şekillendirilmesi".
Landau bir kamu üniversitesinin öğrenci işleri bürosunda yaptığı araştırmadan soma şu
yorumda bulunmaktadır: "Eğer yeni bir uygulama başlatıldıktan sonra çalışanın varlığını ve
önemini vurgulayacak yeni resmi kaynaklar (özendiriciler) oluşturulmazsa çalışanlar değişim
öncesi sahip oldukları koşulları yeniden kazanmak için çaba göstereceklerdir". Bu da
değişimin yerleşmesini engelleyecektir.
Benzer şekilde. Lavvson ve Ventris örgütsel kültürün değişiminin "küçük kazanımlar"
üzerine inşa edilen artışlı bir yaklaşımı gerektirdiğini ve bu kazanımların sağladığı kamuca
paylaşılan geri beslemenin kültürel değişim programına olan direnci hafifleteceğini (fakat yok
etmeyeceğini) ileri sürmektedirler.
Ayrıca, küçük ölçekli değişim çabalarında elde edilen başarı, daha büyük ölçekli
değişmeleri uygulamayı göze almakta ek bir özgüven oluşmasına da neden olabilmektedir.
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Clement'e göre diğer önemli bir nokta ise şudur: "Değişim, iyi bir örnekle liderlik ederek,
gücü ve politikaları olumlu yönlerde uygulayarak ve örgüt kültürünü, dönüşümü
destekleyecek şekilde iyi kullanarak gerçekleştirebilir". Yöneticiler, davranışlarıyla ve
yaptıkları örneklerle işlerin nasıl yapılması gerektiğini çalışanlara gösterebilirler, ancak bunlar
kapasiteli ve saygın liderler olmak zorundadırlar. Şişman’da, ilkokullarda yaptığı araştırmanın
öneriler bölümünde "Eğitim yönetiminde liderlik ve yöneticiliğin kültürel ve sembolik yönüne
ağırlık verilmeli; yöneticilerin, çeşitli kültürel öge ve dinamiklerden yararlanarak okullarda
güçlü ve etkili örgüt kültürlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaları sağlanmalıdır" tezini
savunmaktadır.
Burada, vurgulanması gereken önemli konulardan birisi de kültüre yönelik olarak
yapılacak çalışmalarda kullanılacak metodolojik yaklaşımdır. Çünkü: herhangi bir örgütün
kültürünü (örneğin okul kültürünü) manipüle etmek ya da üzerinde çalışmak için yapacağımız
uygulamalı bir araştırmadan önce o kültürü anlamamız gerekecektir.
Aksi takdirde, uygulayacağımız politika değişiklikleri kabul görmeyebilir,
işlemeyebilir, hatta istenmedik sonuçlar doğurabilir. Kullanılacak metodolojik yaklaşımlar
konusunda belirgin bir fikir birliğinin olduğu söylenebilir. Örneğin: Heffron bilinçaltı ve
içselleştirilmiş değerlerin tanımlanmasında sayısal metodolojilerin neredeyse kullanışsız
olduğunu savunmaktadır.
Marshall eğitim alanında baskın olan normların, değerlerin ve tutumların
belirlenmesinde toplumsal-dilbilimsel çözümlemeyi (socio-linguistic analysis) önermektedir.
Nasıl toplumsal kültürler dünyaya ve yaşama ilişkin bir çerçeve sunar ve bu alanlara anlam
kazandırırsa örgüt kültürleri de nesnel araçlarla ölçülemez ve sayılara indirgenemez içsel ve
gizil özellikler taşırlar. Bu nedenle örgüt kültürünü çalışmak isteyen bir araştırmacı gözlem ve
görüşme gibi niteliksel yöntemler kullanmalı ve görüneni değil altta yatanı ortaya
çıkarmalıdır.
Ayrıca Şişman, güçlü ve etkili okul kültürleri oluşturabilmek için temel dinamikleri
yine her okulun kendi içinde arayıp bulmak ve yaşama uygulamak gereğini dile getirmektedir.
Böylece, kültürle ilgili araştırmalarda durum çalışmalarının önemini de vurgulamış
olmaktadır.
Diğer araştırmacılar örgüt kültürüne yönelik olarak, görüşme, sistematik gözlem gibi
teknikler kullanmışlardır. Bunların yanında, sayısal yöntemler kullanan araştırmacılar da
vardır. Ancak, sosyal bilimlerde son zamanlarda gözlenen paradigmatik dönüşüme koşut
olarak araştırma tekniklerinin de niteliksel bir içerik kazandığı görülmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Örgüt kültürü kavramı, yönetim bilimindeki birçok farklı çözümlemeye temel
oluşturmaktadır. Örgütleri anlamak, özellikle de örgütsel performansı ve örgütsel davranışı
açıklamak konusunda kültür, popüler ve akademik açılımları, çatışan paradigmaları, sunduğu
fırsatlar ve sınırlılıkları ile dikkat çekmektedir. Örgüt kültürüne ilişkin külliyat içinde kültürel
değişim konusu, üzerinde sıkça durulan bir diğer alt başlıktır. Bu bölümde, kültürel değişimin
neden gerçekleştiği, amacının ne olduğu ve değişim sürecinin nasıl tasarlanması gerektiğine
ilişkin temel yaklaşımlar bazında, kültürel değişim kavramının hangi içerikte ele alındığıyla
ilgili içerikler ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Kültür kavramı üzerine gelişen literatürün en rasyonel varlık sebebi ve kültürel değişim gerekliliğinin çıkış
noktası aşağıdaki ilişki türlerinin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) Örgüt kültürü ve teknoloji ilişkisi
B) Örgüt kültürü ve verimlilik ilişkisi
C) Örgüt kültürü ve performans ilişkisi
D) Örgüt kültürü ve yenilik ilişkisi
E) Örgüt kültürü ve etkinlik ilişkisi
SORU 2
……………………, örgüt kültürünün işletmenin izlediği stratejiler ile birlikte çevresel koşullar tarafından
şekillendirildiğini ifade etmektedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) İçsel uyum
B) Dışsal uyum
C) Güçlü kültür
D) Zayıf kültür
E) Kültürel uyum.
SORU 3
…………………………, dinamik çevresel ortamlar için uygun olmakta ve bireysel girişim, risk alma,
entegrasyon, çatışmaları tolere etme ve yatay iletişim gibi davranış ve çalışma biçimlerine önem
vermektedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Pazar odaklı stratejiler
B) Ürün odaklı stratejiler
C) Teknoloji odaklı stratejiler
D) Yenilik odaklı stratejiler
E) Dış odaklı stratejiler
SORU 4
…………………………, etkinliğe odaklanmakta, durgun çevresel koşullarda geçerli olmakta, kurum kültürü
denetimi, risk almayı ve çatışmaları minimize etmeyi ön görmektedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelir?
A) Pazar odaklı stratejiler
B) Ürün odaklı stratejiler
C) Teknoloji odaklı stratejiler
D) Yenilik odaklı stratejiler
E) Dış odaklı stratejiler
SORU 5
………………………, stratejik hedeflere ulaşmak için yapı, sistem, teknoloji, çalışanlar ve kültür arasında
oluşması gereken uyum ön plana çıkarılmaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) İçsel uyum
B) Dışsal uyum
C) Güçlü kültür
D) Zayıf kültür
E) Kültürel uyum.
SORU 6
Güçlü kültür, organizasyonun net biçimde ifade edilen ve geniş ölçüde paylaşılan …………………
tarafından karakterize edilmektedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Simgeleri
B) Sloganları
C) Sosyal normları
D) Temel değerleri
E) Kahramanları
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SORU 7
Kültürün bireyleri hangi biçimde davranmaya yönlendirdiği konusu kültürel etkinin hangi boyutuyla
ilgilidir?
A) Yönelim
B) Yaygınlık
C) Güçlülük
D) Stratejik
E) Bitişiklik
SORU 8
Kültürün, bireyler üzerinde oluşturduğu etkinin derecesi kültürel etkinin hangi boyutuyla ilgilidir?
A) Yönelim
B) Yaygınlık
C) Güçlülük
D) Stratejik
E) Bitişiklik
SORU 9
Aşağıdakilerden hangisi güçlü kültürün ürettiği sonuçlardan biri değildir?
A) Sosyal kontrolün sağlanmasını
B) Amaçlara odaklanma
C) Motivasyonu artırma
D) Bireysel performansın gelişimi
E) Eşitliğin sağlanması
SORU 10
Örgüt kültürü konusunun popüler olması aşağıdaki tarihlerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) 1970’li yıllar
B) 1980’li yıllar
C) 1990’lı yıllar
D) 2000’li yıllar
E) 2010 sonrası

CEVAPLAR: 1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-D, 7-A, 8-C, 9-E, 10-B.
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6. YENİLİKÇİLİK VE YÜKSEK PERFORMANS KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. YENİLİKÇİLİK VE YÜKSEK PERFORMANS KÜLTÜRÜ
6.1. Yenilikçilik Kültürü
6.1.1. Örgütsel kültür tipolojilerinde yenilikçiliğe bakış
6.1.2. Örgütsel kültürün yenilikçilik odaklı değişim ve dönüşümü
6.1.3. Yenilikçi kültür kavramı
6.1.4. Yenilikçiliğe uyumlaştırıcı stratejiler: yenilikçilik kültürü ögeleri
6.2. Yüksek Performans Kültürü
6.2.1. Yüksek performans kültürü nedir?
6.2.2. İşletmede yüksek performans kültürünün oluşturulma süreci
6.2.3. Yüksek performans kültürünün sürdürülmesi
6.2.4. Yüksek performans kültüründe liderlerin sorumluluğu
6.2.5. Yüksek performans kültürünün işletme başarısına katkıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Yenilikçi Kültür nedir?
b. Yenilikçiliğe Uyumlaştırıcı Stratejiler nelerdir?
c. Adhokrasi Kültür nedir?
d. Bürokratik Kültür nedir?
e. Yüksek Performans Kültürü Nedir?
f. İşletmelerde Yüksek Performans Kültürü Nasıl Oluşturulur?
g. Yüksek Performans Kültürü Sürdürülebilir midir?
h. Yüksek Performans Kültüründe Liderlerin Sorumluluğu Nedir?
ı. Yüksek Performans Kültürünün İşletme Başarısına Katkıları Nelerdir?

121

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yenilikçi Kültür

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yenilikçi Kültür kavramını Okuyarak, uygulayarak ve
açıklayabilir
araştırarak

Yenilikçiliğe Uyumlaştırıcı Yenilikçiliğe Uyumlaştırıcı
Stratejiler
Stratejileri açıklayabilir
performans
Yüksek
Performans Yüksek
Kültürü Nedir?
kültürünü tanımlayabilir
yüksek
İşletmede
Yüksek İşletmede
kültürünün
Performans Kültürünün performans
oluşturulma
sürecini
Oluşturulma Süreci
açıklayabilir
performans
Yüksek
Performans Yüksek
Kültürünün Sürdürülmesi kültürünün sürdürülmesini
tanımlayabilir
performans
Yüksek
Performans Yüksek
Kültüründe
Liderlerin kültüründe
liderlerin
Sorumluluğu
sorumluluğunu açıklayabilir
performans
Yüksek
Performans Yüksek
Kültürünün
İşletme kültürünün
işletme
Başarısına Katkıları
başarısına
katkılarını
açıklayabilir

Okuyarak, uygulayarak ve
araştırarak
Okuyarak ve araştırarak
Okuyarak,
tartışarak

araştırarak

ve

Okuyarak, uygulayarak ve
araştırarak
Okuyarak, araştırarak
uygulayarak

ve

Okuyarak, araştırarak
uygulayarak

ve
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Anahtar Kavramlar
Yenilikçi Kültür, Bürokratik Kültür, Dinamik Kültür, Lider Odaklı Kültür, Durağan
Kültür, Güçlü Lider, Durağan Kültür. Yüksek Performans Kültürü.
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Giriş
Dijital ekonomiyi biçimlendiren çevresel ve kültürel ögelerin başında; hızla
gelişen teknoloji, çapı ve boyutları genişleyen rekabet, bölgesel, milli gelenekleri aşan milli
üstü ve etkileşimli kültür gelmektedir. Bilgi toplumlarında, stratejik kaynak olarak kabul
edilen bilgi, bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlarla üretilmekte, sınıflandırılmakta,
erişebilir kılınmakta, toplumsal ve kurumsal sorunlarımızın çözümünde kullanılabilmektedir.
Bilginin bu denli işlenebildiği böyle bir ortamda, bilginin yenilikçiliğe dönüşümü daha da
kolaylaşmış ve hızlanmıştır.
Tüm dünyada gelişmenin, değişmenin, farklılaşmanın ve yaratıcılığın en önemli
itici güçlerinden birisinin yenilikçilik olduğu genel geçer bir kabul olmuştur. Yenilikçilik,
örgütler ve toplumlararası rekabette üstünlük sağlayabilmenin en sağlıklı ve sürekli bir
alanıdır. Bu alanı iyi kullanabilen örgütler, bulundukları şimdiki andan gelecek zamana daha
güçlü ilerleyebilecektir. Değişime ayak uyduramayan ve bu doğrultuda yenilik yapamayan
örgütler ise zayıflayacak ve belki de yaşamlarını sürdüremeyeceklerdir.
İşletmelerde kültür, çalışanlara kimlik duygusu kazandırır ve bir işletmenin nasıl
ilerleyebileceğine dair yazılı veya yazılı olmayan rehber ilkelerden oluşur. Örgüt kültürü,
işletmede çalışanların işlerinde nasıl hareket edeceklerine ilişkin bulunan personel için
faaliyet gösterme tarzı, örgütte hâkim olan kültürün bileşenlerini belirleme stratejisi ve
hedeflerle ilgilidir. Örgüt kültürü, değerli olan şeyleri yani bir örgütü eşsiz kılan niteliğini
ifade eden baskın liderlik tarzlarını, sembolleri, prosedürleri ve rutinleri yansıtır.
Örgüt kültürü, işletmelerin uzun dönemli etkinliği ve performansı üzerinde güçlü bir
etkiye sahiptir. Günümüzde çok sayıda lider, işletmelerinin başarısı için kritik bir nitelik
taşıyan yüksek performans kültürünün ortaya çıktığını ve geliştiğini kabul etmektedir.
Bununla beraber, söz konusu liderlerin yönetimindeki örgütlerden bazıları, üst düzey
yöneticilerle alt kademe düzeyde yer alan teknisyenleri ilişkilendirerek sahip oldukları
vizyonu ve işletme hedeflerini hayata geçirebilmiştir. Bu noktada yönetici takımı,
hissedarların olağan üstü performans beklentilerini karşılayarak bunu sürdürme konusunda
meydan okuyucu olarak hareket etmektedir.
İşletmelerin sürekli kazanan bir örgüt yapısı ile pazarda başarılı olmaları performans
güdümlü bir kültürü benimsemelerini gerektirmektedir. Bu bağlamda, çalışanların kişisel
üretkenliklerinin ve değer katma davranışlarının teşvik edildiği bir işletme ikliminin yüksek
performans için elverişli bir ortamı destekleyeceği söylenebilir. Düşük maliyet, etkin iletişim,
yüksek ürün kalitesi ve örgütsel dinamizmin hâkim olduğu böylesi bir işletme çevresinin
rekabet avantajının çerçevesini genişletmesi beklenebilir.
Yüksek performans kültürü, işletmelerin müşteri sermayesi, çalışan sermayesi ve
örgütsel sermayeye ilişkin performans beklentilerinin ön plana çıktığı günümüzde, küresel
rekabet ortamına hızla uyum sağlayarak yenilik yapma potansiyelini değerlendirmenin temel
anahtarı olmaktadır.
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ALTINCI BÖLÜM
YENİLİKÇİ VE YÜKSEK PERFORMANS KÜLTÜRÜ
6.1. Yenilikçilik Kültürü
Örgütlerde ortaya çıkan davranışların yönetilmesine ilişkin gerçekleştirilmesi
gerekenlerin başında, bireylerin içerisinde yer aldıkları örgütlerin çalışmalarına, düşüncelerini
ifade etmelerine, paylaşımda bulunmalarına, birbirleri ile iletişim kurabilmelerine, kendilerini
gerçekleştirebilmelerine elverişli düşünsel ortamın hazırlanması ve sürdürülmesi; yani
örgütün niçin var olduğuyla ne yapmak istediğini ortaya koyan stratejik yaklaşıma da
uygun bir örgüt kültürü ve örgüt iklimi düşüncesinin tasarımlanması gerekir.
Örgüt kültürünün değişimi çeşitli zorluklar barındırsa da, örgütler kimi spesifik
konularda kültürel değişimin sağlanması ile başarıya ulaşabileceklerdir. Örgütsel kültürün
değişim ve dönüşümü genel anlamda beş aşamada sağlanır:
 Mevcut normlarla yüzleşme aşamasında; örgüt üyelerinin sahip oldukları davranış
normları belirlenmeye çalışılır. Bu aşamada tipik olarak diğerleri için örnek teşkil
edecek farklı çalışan gruplarının sahip olduğu davranış kalıpları belirlenir.
 Yeni yön ve hedeflerin açıklanması aşamasında; örgütsel başarı için gerekli olan
davranışların üyelere açıklanması ve mevcut davranış şekilleri ile karşılaştırması
gerçekleştirilir.
 Yeni normların belirlenmesi aşamasında; örgütsel etkinliğe olumlu etki yapacak
yeni normlar belirlenir. Yeni normlar, buna bağlı geliştirilecek değerler ve ortaya
konacak diğer kültürel unsurlar, örgüt üyelerin davranışlarının örgüt stratejisi ile
uyumlaştırılmasını sağlar.
 Kültürel açığı tanımlama aşamasında; örgütte paylaşılan mevcut normlar ve
değerler ile üzerinde çalışılan, örgütsel etkinlik ve stratejilere uygun yeni normlar ve
değerler arasındaki önemli farklar (kültür açıkları) ortaya konur.
 Kültürel açığın kapanması aşamasında; yeni kültürel normlar ve değerlere isteklilik
oluşturmak amacıyla ödül sistemi gibi çeşitli sistem ve yönetsel tekniklerin
uygulandığı görülmektedir.

6.1.1. Örgütsel kültür tipolojilerinde yenilikçiliğe bakış
Kültür, insan davranışlarının belirlenmesindeki kilit faktörlerden biridir. Örgüt
kültürünün örgüt üyelerinin tutum ve davranışlarını, yönetimin sorunlara bakış açılarını
etkileyen en önemli faktör olduğu söylenebilir. 80’li yıllarda kültür, yönetim bilimcilerin
yoğun ilgisini çekmiş ve sonucunda örgüt kültürü kavramı şekillenmiştir.
Örgüt kültürü konusunda yapılan çalışmaları örgüt kültürü model ve yaklaşımlarını süreç odaklı olarak- ortaya koyan çalışmalar ile kavramı niceliksel çalışmalara temel
oluşturacak ya da somutlaştıracak çalışmalar olmak üzere iki grupta toplamak yerinde olur.
Örgüt kültürünün sınıflandırılmasına yönelik çalışmalar içerisinde, yenilikçiliğe vurgu yapan
örgüt kültürü tipleri de tanımlanmıştır.
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Deal ve Kennedy, tipolojilerinde dört farklı örgüt kültürü tipi tanımlamıştır. Aktivite,
ataklık, hiyerarşi ve yetki kültürü içerisinden ataklık kültürü, yoğun olarak yenilikçilik
vurgusuna değinmese de risk almanın teşvik edildiği, hızlı çevresel şartlara uyum yeteneği
yüksek örgüt kültürü tipi olarak tanımlanmıştır.
Wallach, çalışmasında üç tip örgüt kültürü varlığından söz etmiştir. Bunlar;
bürokratik, yenilikçi ve destekleyici örgüt kültürüdür. Wallach’ın kuramcılar içerisinde,
ortaya koyduğu tipolojide yenilikçilik ifadesini kullanan ilk yazar olduğu söylenebilir. Bu
sınıflamada heyecan verici, dinamik, çalışanlarına yaratıcı çalışma sahaları sağlayan, risk
almayı ve tartışmayı destekleyen örgütlerin yenilikçi örgüt kültürüne sahip oldukları
vurgulanmıştır.
Trompenaars, yapmış olduğu sınıflandırmada dört tip örgüt kültürü olduğunu
saptamıştır. Bunlar; aile, Eiffel kulesi, güdümlü füze ve kuluçka makinesi tipi örgüt
kültürleridir. Bunlar arasında sürekli gelişen, üreten, süreç yönelimli ve yaratıcı örgütler
kuluçka makinesi tipi örgüt kültürüne sahip olup, Trompenaars’ın yenilikçilik kavramına en
yakın örgüt kültürü tipi olarak değerlendirilebilir.
Ralph Killmann, tipolojisinde örgütsel kültürün iki türünü tanımlamıştır. Bunlar
bürokratik kültür ve yenilikçi kültürdür. Bu sınıflamada yenilikçi örgüt kültürü liderleri
yenilikçi, atak, girişimci ve değişimci özellikleriyle tanımlanmıştır. Kilmann’a göre yenilikçi
örgüt kültürü sık değişen koşullarda işletmeye rekabet etme gücü veren sosyal bir enerji
oluşturur.
Toyohiro Kono, bürokratik, dinamik, lider odaklı-dinamik, durağan ve güçlü liderdurağan olmak üzere beş örgüt kültürü tipi belirlemiş olup dinamik kültür tipi yenilikçiliğe
vurgunun yüksek olduğu örgüt tipi olarak anlaşılmaktadır. Bu kültür tipinde çalışanlar,
yeniliklerin önemi üzerinde durur. Takım ruhu, aile işletmelerindeki bağlılık ile kurumsal
değerlerin paylaşımı temel özelliklerindendir.
Quinn ve Cameron, ortaya koydukları çalışmalarında klan kültürü, hiyerarşi
kültürü, adhokrasi kültürü ve pazar kültürü olmak üzere dört örgüt kültürü tipi üzerinde
durmuşlardır. Bu örgüt tiplerinden adhokrasi kültürü, yeni ürün ve/veya hizmet geliştiren,
kendini geleceğe hazırlayan, girişimcilik, yaratıcılık ve uç (cutting edge) uygulamaları teşvik
eden kültürel bir yapı olarak tanımlanmıştır. Adhokratik örgüt kültürü, çevresel adaptasyon ve
yenilikçiliğin yeni kaynak ve karlılığa sebep olduğu, geleceğe yönelik vizyon oluşturulmasına
vurgu yapıldığı ve hayal dünyası ve karmaşıklığın organize edildiği örgüt kültürü tipi olarak
kabul edilmektedir.
Denison ve Spreitzer, örgütlerin dört tip kültürün kombinasyonu tarafından
karakterize edildiğini vurgulamaktadır. Bunlar; grup kültürü, hiyerarşi kültürü, gelişim
kültürü ve rasyonel kültürdür. Gelişim kültürü, Denison ve Spreitzer’ın sürekli gelişim,
değişime uyum, yenilikçilik, yaratıcılık ve kaynak oluşturma değerleri ile tanımladığı örgüt
kültürü tipidir. Sadece örgütsel süreçlerle değil, örgütün dış çevresi ve bu çevrenin
dinamikleriyle ilgilenen esnek bir kültürdür.
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Schneider, çoğu araştırmacı gibi örgütsel kültürü dört kültür tipine ayırmıştır. Kontrol
kültürü, işbirliği kültürü, rekabet kültürü ve yetiştirme kültürü olarak isimlendirdiği
kültür tipleri içinde rekabet kültürünü, yenilikçilik odaklı örgüt kültürü tipi olarak
belirlemiştir. En önemli değerin mükemmeliyetçilik olduğu bu kültürde, kolektif anlamda en
iyi ve üstün olma çabası dikkat çeker. Mükemmel olma amacıyla, entelektüel ve teknik
beceriler en üst düzeyde kullanılarak, yaratıcılık teşvik edilir. Rekabet kültürü McClelland
tarafından geliştirilen başarı motivi üzerine kuruludur.
Yukarıda örgüt kültürü çalışmaları, kavramı genel olarak gözden geçirilmiş ve
yenilikçilik açısından kısa bir değerlendirmesi yapılmıştır. Örgüt kültür yazınında niceliksel
örgüt kültürü çalışmaları olarak geçen söz konusu çalışmalar, süreç odaklı –nitelikselçalışmalara nazaran daha fazla çalışılmıştır. Son on yılda niteliksel ve niceliksel örgüt
kültürü çalışmalarının yerini yenilikçilik kültürü, girişimcilik kültürü, öğrenme kültürü,
güvenlik kültürü, hasta güvenliği kültürü gibi daha spesifik alanlardaki örgüt kültürü
çalışmaları almıştır.

6.1.2. Örgütsel kültürün yenilikçilik odaklı değişim ve dönüşümü
Bugünün iş dünyası, teknoloji, küreselleşme, bilgi üretimi ve değişen rekabet şartları
nedeniyle artan bir şekilde devingen, karmaşık ve geleceğin kestirilebilmesinin daha da
güçleştiği bir çevreye sahiptir. Bu durum işletmelerin tüm performanslarını etkilemiş,
sürdürülebilir başarıyı tehdit etmiş ve modern yönetimi daha birçok sorunla yüz yüze
getirmiştir. Gelişmeler küresel ekonomide kuralların değişmesine sebep olmuştur. Artık
ayakta kalabilmek yalnızca yapılan işin iyi yapılması ile değil farklı ve hızlı yapılması ile
mümkündür. Bu noktada devamlı rekabet baskısı altında bulunan örgütler için yenilikçilik
daima bir çıkış noktası olmuştur. İş ve akademi dünyasındaki pek çok kişi bir örgütün başarılı
olması için yalnızca faaliyetlerini geliştirmesinin yeterli olamayacağı, bunun yanı sıra gerçek
yeniliklerin de oluşturulması düşüncesinde gerektiği düşüncesindedirler.
Değişen koşullara uyum amacıyla bilim ve teknolojiden yararlanarak toplumsal,
kültürel ve yönetimsel ortamlarda yararlı ve pazarlanabilir bir sonuca ulaşmak için yeni
yöntemlerin kullanılmaya başlanması olarak tanımlanabilecek yenilikçiliğin her örgütte ya da
ülkede aynı hızda, frekansta ve şiddette ortaya çıkmadığı açık bir gerçektir. Daha da ileri
götürülürse hemen hemen aynı imkanlara sahip iki örgütte bile yenilikçilik yapabilme
kabiliyeti farklılıklar göstermektedir. Örneğin Wunker ve Pohle, Apple firmasının iPod, iMac
gibi yenilikleri gerçekleştirirken sektör ortalamasının altında bir Ar-Ge harcaması yaptıklarını
ifade etmişlerdir.
Pek çok bilim insanı sürekli olarak firmaların yenilikçilik performanslarındaki
farklılıkların neden kaynaklandığını bulmak için araştırmalar yapmaktadır. Son yıllarda bu
farklılığın kaynağında; gerek ülke gerekse örgütsel anlamda mevcut kültürel faktörlerin etkili
olduğunu vurgulayan çalışmalar hayli artmıştır. Bu çalışmalarda kültür, yenilikçilik sürecinin
başarı veya başarısızlığını etkileyen temel değişken olarak değerlendirilmektedir.
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Yenilikçilik, bireysel, takım, örgüt, sanayi ve toplum düzeyinde değer oluşturan,
maliyetleri düşüren ve rekabeti kontrol altına almayı sağlayan bir olgudur. Ne var ki etkili
yeniliklerin gerçekleştirilmesi karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Çoğu işletme araştırma ve
geliştirme çalışmalarını etkili yeniliklere dönüştürmede bir takım güçlükler yaşamaktadırlar.
Yenilikçilik ya sadece Ar – Ge zannedilmekte ya da ne olduğu tam olarak anlaşılmamaktadır.
Pek çok işletme Ar – Ge harcamalarını arttırarak sorunu çözebileceğini düşünmektedir. Ancak
yenilikçilik finansmanın da ötesine geçilmesi gereken bir olgudur. Bu bağlamda karşılaşılacak
çeşitli güçlüklerle baş edebilmenin ana sürücüleri strateji, liderlik ve kültürdür.
Hem akademik dünya hem de sektörel topluluklar etkinlik ve sürdürülebilirlik
açısından yenilikçiliğin yönetilmesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Ancak yenilikçiliğin
paradoksal bir yapıda olması nedeniyle yönetiminin zor olduğu Yenilikçilik bu özellikleri
nedeniyle çoğu işletmede bir realiteden çok bir retoriktir. Bunu anlayabilmek için bir
örgütteki orta düzey çalışanlardan kurumsal yenilikçilik sistemini anlatmasını istemek, yenilik
yapmak için herhangi bir eğitim alıp almadığını sormak, yenilikçiler için ödül sistemi olup
olmadığını sormak ve fikirlerini nerelere nasıl aktardığını sormak yeterli olacaktır.
Yenilikçilik süreci genel anlamda fikir üretme, değerlendirme, geliştirme ve
uygulama aşamalarından ibarettir. Fikir üretme aşaması biraz daha kişisel olsa da sürecin
tamamı işbirliği, koordinasyon ve takım çalışması gerektirmektedir. Bunun başarılması da
tüm bu faktörler üzerindeki güçlü etkisi nedeniyle örgütsel kültüre bağlıdır. Yenilikçilik her
zaman, her yerde kolaylıkla oluşan bir olgu değildir. Yeniliğin kaynağı yaratıcılıktır; fakat
başarılı bir yenilikçilik süreci bundan daha fazlasını gerektirir; bunun bazı koşullarının
(sosyal, ekonomik ve politik) yerine gelmesi gerekir. Yenilikçilik, içinde yeşereceği bir
kültüre ihtiyaç duyar. Diğer yandan örgütlerde herhangi bir değişimden bahsediliyorsa
insanlar kültürle ilgilenmek durumundadırlar. 1980’li yıllarda yapılan yönetim
araştırmalarının temelini örgütsel kültür ve kültür değişimi oluşturmuştur. Gerçekten de kimi
dikkate değer araştırmaların sonuçlarına göre güçlü örgütsel kültür, örgüt yönetimi ve
tasarımında kritik faktörlerden biridir.
Firmaların rekabet başarısı yolunda yenilikçilik yapabilmeleri, teknik materyallerin
hazırlanması, finansman ve insan kaynağı gibi faktörleri gerektirir. Ne var ki bu faktörlerin bir
araya getirilmesi yeterli değildir. Açıkça ortaya konmuş değerler ve örgüt üyelerinin
uyumlaştırılması olmaksızın yenilikçilik çalışmalarının tüm örgütte benimsenmesi güç
olacaktır. Başka bir anlatımla teknik yeterlilik, yenilikçiliğin donanımı ise örgüt kültürü,
yazılımıdır.
Yenilikçilik kültürü, yenilik faaliyetlerinin gelişebileceği uygun örgütsel atmosferin
oluşması açısından önemlidir. Yenilikçilik kültürü; büyüme kültürü, öğrenme kültürü,
işbirliği kültürü ve uzlaşma kültürü gibi örgüt kültürünün alt kültürlerinden biridir.
Yenilikçilik kültürü, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yenilik yapmayı hedefleyen
işletmeler açısından son dönemde üzerinde sıkça durulan yönetim bilimi konularından birisi
haline gelmiştir. İşletmelerin yenilik yönetimine eğilimli ya da yönelimli bir örgüt kültürü
inşa edebilmeleri için yenilikçilik (inovasyon) kültürünü tüm çalışanlarına benimsetmeleri ve
128

personel güçlendirme duyarlılığını geliştirerek sorumluluk paylaşımı ve takım çalışması
süreçlerini pekiştirmeleri kaçınılmazdır.

6.1.3. Yenilikçi kültür kavramı
Örgütler açısından hayati önem taşımasına rağmen yenilikçilik, çeşitli sorunları da
beraberinde getirir. Örneğin yenilikçilik faaliyetleri, yüksek oranda yıkıcılık içeren,
fonksiyonel ve mesleki sınırlar arasındaki ilişkileri başkalaştıran, ya da örgütün yapı ve
ikliminde değişiklik gerektirebilen bir olgudur. Yenilikçilikteki bu paradoksal yapının
kontrolünde örgütsel kültür -arzu edilen örgütsel iklimin oluşumundaki etkisi nedeniyleönemli bir değişken olarak kabul edilmektedir. Örgütsel kültür alt kültürler bağlamında ele
alınırsa yenilikçilik kültürü önemli bir dinamik olarak yenilik başarımında etkili olacaktır.
Sosyal davranışların istenen yönde şekillenmesinde önemli bir araç olan örgütsel
kültür, paylaşılan değer, norm ve kabullerden oluşan karmaşık bir olgudur. Bu olgu
yenilikçilik için cesaretlendirici -ya da cesaret kırıcı- bir faktördür. Son yıllardaki pek çok
bilimsel çalışma, örgütsel kültürün yenilik yönetimi sürecindeki anahtar faktörlerden biri
olduğu konusunu gündeme getirmektedir. Yenilikçi bir örgüt kurmanın anahtarı bu yeteneği
herkese yerleştirmektir. Bunu inşa etmek örgütte bulunan mühendis, doktor, yönetici, teknik
uzman hatta genel müdürün motivasyonu ve çalışma şartları ile yakından ilgilidir. Bu
motivasyon ve şartları sağlayabilmiş Google, Microsoft, 3M, Procter&Gamble, Merck, Texas
Instrument gibi firmalar, yaratıcılık, risk alma ve özgünlük gibi değerleri olan yenilikçilik
odaklı güçlü örgüt kültürü yapısına sahiptirler.
Yenilikçiliğin örgütün geneline yaygınlaştırılması önündeki en büyük engellerden
birisi de yenilikçiliğin seçkin azınlığın işi olduğu düşüncesidir. Ancak yenilikçilik bir
örgütteki tüm üyelerin üzerinde çalıştığı bir konu olmalıdır. Nitekim bir örgütte kimi kişiler
daha yaratıcı, kimileri de problem çözmeye daha yatkın olabilecekken bunun tam tersi
durumlar da olabilir. Ayrıca yenilikçiliği şu veya bu departmanın işi gibi sınırlamak da
yenilikçilik kabiliyetini azaltacaktır. Bu noktada yenilikçiliği tüm kuruma yaymak ve farklı
yetenekleri harmanlamak yenilikçi bir örgüt kültürünü gündeme getirmektedir.
Örgütlerde yenilikçilik kültürü örgütsel kültür ile yenilik yönetiminin kesişiminde yer
almaktadır. Ülke kültürleri örgüt kültürünün şekillenmesindeki temel değişkenlerden biridir.
Benzer şekilde bir örgütte uygulanacak yenilik yönetimi fonksiyonu sertleşen ve sürekli
değişen rekabet şartları ve teknolojideki dinamizmden etkilenecektir. Her iki faktörün birbiri
ile kesişimi yenilikçilik kültürünü doğuracaktır. Şekil-1’de yenilikçilik kültürüyle ilintili
kavramlar arasındaki etkileşim göz önünde bulundurularak kavramsal bir model
oluşturulmuştur. Şekilde; ülke kültürü ile dışsal teknolojik ve rekabet şartların örgüt kültürü
ve yenilik yönetimi üzerindeki destek ya da baskısı sonucu yenilikçilik kültürü kesişimi
oluşacağı, baskı veya destek arttıkça da yenilikçilik kültürü alanının büyüyeceği
resmedilmiştir. Ülke kültürünün yenilikçi öğeler barındırmaması durumunda örgütlerde
yenilikçilik kültürü var etmek güçleşecektir. Benzer şekilde teknolojiden ve/veya rekabet
şartlarından kaynaklanan baskının düşük olduğu toplum ya da sektörlerde faaliyet gösteren
örgütler, yenilikçilik kültürü oluşumunun güç olduğu kurumlardır.
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Şekil-1. Yenilikçilik Kültürü Kavramsal Modeli

Yenilikçilik kültürünün (culture of innovation, innovation culture) farklı bilimsel
yayınlarda farklı isimler aldığı görülmektedir. Bu isimlerden daha fazla kullanılanları;
yenilikçi kültür (innovative culture), yenilikçilik odaklı kültür (innovation-oriented culture),
yenilikçiliği destekleyici kültür (innovation-supportive culture) ve yenilikçiliği teşvik eden
kültür (culture in fostering innovation) şeklinde sıralanabilir. Yenilikçilik kültürünün çeşitli
tanımları aşağıda derlenmiştir.
Wallach “Yaratıcı alanlarda çalışmayı, risk almayı ve cesaret sahibi olmayı,
girşimciliği ve istekliliği destekleyen, sonuç odaklı ve dinamik örgüt kültürüdür”. Jassawalla
ve Sashittal “Örgüt üyelerinin davranış kalıplarını kalıcı şekilde etkileyecek gerçeğin
paylaşımı, değer sistemi ve kollektif şuuru kapsayan bilişsel ve sosyal çevredir”.
Martins ve Terblanche “Yenilikçilik ve yaratıcılığı teşvik eden kültürel değerler ve
normlardır”. AECA11 “Bir firmanın etkinliğini arttırmak ve faaliyetlerini iyileştirmek için
gerekli olan değişimi ve fikir üretimini destekleyen, değer ve tutumları geliştiren,
yaygınlaştıran düşünce ve davranış tarzıdır”.
Dombrowski ”Temel ögeleri arasında; yenilikçi vizyon ve misyon, demokratik
iletişim, serbest alan, belirgin sınırlar, esneklik, teşvik sistemi, işbirliği ve liderlik yer alan
örgütsel kültürdür”.
Didero ve diğ. “Yenilikçilik sürecinde bulunan aktörlerin ekonomik ve teknik
atılımları idrak etmesinde önemli rol oynayan ve başarıyı, stratejiler sayesinde sağlayan resmi
ya da gayri resmi normlar ve değerler bütünüdür”.
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Örgütler sistemli bir yenilikçilik istiyorlarsa, finansal kaynak ve insan kaynağının
yanı sıra örgüt kültürünü de düşünmek durumundadırlar. Wang ve diğ. Çin Halk
Cumhuriyeti’nde imalat sanayisi üzerinde yapmış oldukları bir araştırmada, yenilik ve takım
çalışması odaklı bir örgütsel kültürün, yenilik sürecindeki finansal kaynak kullanımı üzerinde
olumlu etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda “DNA’sında yenilikçilik barındıran
örgütsel kültür tipi” olarak tanımlanabilecek yenilikçilik kültürü, yenilik yönetimi sürecinin
önemli bir boyutudur.

6.1.4. Yenilikçiliğe uyumlaştırıcı stratejiler (Yenilikçilik kültürü
ögeleri)
Örgütlerde yenilikçiliğe hız kazandıracak, yön verecek ve örgüte ivme kazandıracak
yenilikçilik kültürü, belli örgütsel unsurların bir araya gelmesi ile oluşturulabilir. Kültürün
yenilikçilik üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulursa, son on yıl içerisinde yenilikçilik
odaklı bir örgüt kültürü yazınının gelişmesi şaşırtıcı değildir. Literatürde yer alan pek çok
çalışma yenilikçiliğin örgütsel kültüre uyumlaştırılmasında kullanılabilecek değerler, normlar
ve varsayımların belirlenmesi konusunda gerçekleşmiştir. Bu çalışmalarda çok sayıda öge,
özellik ve strateji, yenilikçiliği destekleyen bir kültür oluşumu için yazarlar tarafından
önerilmiştir. Yenilikçiliğe isteklendirecek yenilikçi örgüt kültürü ögelerinin, kimi
çalışmalarda risk almada isteklilik, liderlik gibi bireyi ilgilendiren özellikler olarak, kimi
çalışmalarda da ödül sistemleri, personel güçlendirme gibi yönetimin kullandığı araçlar olarak
ele alındığı görülmektedir.
Le Bas ve Laužikas son dönemde firmaların sürdürülebilir büyüme ya da en azından
uzun dönemli sürekli iyileştirmeyi garanti altına alma gereksinimi duyduklarını belirtmiş,
yenilikçilik kültürü ile rekabet edebilirlik arasında kuvvetli bağlantıyı netleştiren kimi
çalışmalara değinmiş, ancak son yıllarda yenilikçilik üzerine patlayan literatürde yenilikçilik
kültürü sıkça telaffuz edilse de kavramı tanımlayan az sayıda çalışmaya rastlandığını ifade
etmiştir. Tablo-3’te ilgili yazında yer alan çalışmalarda yenilikçilik kültürünü içselleştirecek
temel özellikler gösterilmiştir.
Tablo-3. Yenilikçiliğe Uyumlaştırıcı Stratejiler
YAZAR
Kanter
(1983,1997)

Amabile ve diğ.
(1996)

YENİLİKÇİLİĞE UYUMLAŞTIRICI STRATEJİ VE
ÖGELER
Yenilikçiliği engelleyen ögeler
• Yeni fikirlerin ödüllendirilmemesi
• Baskın dikey iletişim
• Sınırlı kaynak ve araçlar
• Değişim için kısıtlı ve biçimsel araçlar
• Astlık kültürünün güçlendirilmesi
• Yenilikçi faaliyetlere odaklanamama
• Politika ve kararların gizlice alınması
• Herşeyi üst yönetimin bileceği düşüncesi
Yaratıcı olan / olmayan iklimin ayırt edicileri:
• Örgütsel teşvik
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• Yöneticilerin isteklendirmesi
• Çalışma grupları üyelerine destek
• Özgürlük
• Yeterli düzeyde kaynak
• Zorluklarla mücadele gücü
Irani ve Sharp
Yenilikçiliği geliştiren bireysel özellikler:
(1997)
• Ele alınan projenin amaç ve getirilerini görebilme yetisi
• Çalışma arkadaşlarından destek alabilme
• Risk alma ve cesurluk
• Projeye müdahale ve muhalefetle başa çıkabilme
• Etkin liderlik
• Karakter gücü
Yenilikçiliği geliştiren örgütsel özellikler:
• Bilgi akışında serbestlik
• Yatay eksende bilgi akışı
• Takım çalışması yeteneği
• Yenilikçiliğe inanan ve kaynak sağlayan yöneticiler
• Yöneticilerin yenilikçilik için gerekli zamanı tanıması
Claver ve diğ.
• Risk almaya karşı isteklilikte kurumsal yönetim
(1998)
• Gerektiğinde faaliyetlere tüm örgüt üyelerinin katılımı (örgütsel
katılım)
• Oluşturıcılığın teşvik edilmesi
• Paylaşılan sorumluluğun varlığı
Cameron
ve Adhokratik kültürün özellikleri:
Quinn (1999)
• Takım çalışması ve faaliyetlerinde yüksek dinamizim
• Yeni fikir üretme ve geliştirme deneyimlerine uyum
• Risk toleransı
• Değişim ve yeni sorunlara karşı hazırlıklı olma
• Girişimci ve oluşturıcı çalışma çevresi
• Müşteri odaklılık
Martins
ve • Strateji (Yenilikçi vizyon, misyon, Pazar odaklılık)
Terblanche
• Yapı (özerklik, yataylaşma, takım çalışması)
(2003)
• Yenilik ve yaratıcılık için destek mekanizmaları
• Açık ve şeffaf iletişim
McLean
Yenilikçilik ve Yaratıcılığı Destekleyen Örgütsel Destekler:
(2005)
• Örgütsel teşvik
• Yönetici teşviği
• Çalışma grupları üyelerine destek
• Özgürlük ve otonomi (özerklik)
• Kaynaklar
• Kontrol
Jamrog ve diğ.
Yenilikçiliği destekleyen örgüt kültürü ögeleri:
(2006)
• Müşteri merkezlilik
• Takım çalışması ve işbirliği
• Doğru kaynak (zaman ve finansman)
• Açık iletişim ve serbest fikir alışverişi
• Oluşturıcı insan kaynağını istihdam
• Özgürlük ve risk toleransı
• Kademeli-Radikal yenilikçilik dengesi becerisi
• Liderlik ve sorumluluk sahibi olma
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• Doğru fikirleri seçme becerisi
• Motivasyon ve ödül sistemi
Dombrowski ve Yenilikçiliği destekleyen örgüt kültürü ögeleri:
diğ. (2007)
• Yenilikçi misyon ve vizyon bildirgesi
• Demokratik iletişim
• Serbest alanlar –takım ve birimler için• Esneklik
• İşbirliği
• Özendirme
• Hiyerarşik kademeler arası işbirliği
• Liderlik
Price (2007)
Yenilikçi örgütlerin özellikleri:
• Farkındalık
• Yoğun motivasyon
• Beceri ve yetkin insan kaynağı bolluğu
• Destekleyici altyapı
Dobni (2008)
Yenilikçilik kültürü ögeleri:
• Yenilikçiliğe isteklilik
• Örgütsel katılım
• Örgütsel öğrenme
• Yaratıcılık kapasitesi ve güçlendirme
• Yenilikçilik odaklı uygulamalar
• Değer odaklılık
• Pazar odaklılık
Pharaon ve Burns Yenilikçilik kültürü geliştirme ögeleri:
(2010)
• Çalışma grupları üyelerine destek
• Örgütsel teşvik
• Yöneticilerin isteklendirmesi
• Zorluklarla mücadele gücü
• Özgürlük
• Liderlik
• Motivasyon
• Strateji ve performans değerlendirme sistemi

Yenilikçilik odaklı bir örgütte, yönetici ya da yönetilen tüm üyelerinde bulunması
gereken özellikler -ilgili yazında daha çok değinilmiş olanların seçilmesi yoluylayenilikçiliğe istek duyma (eğilimli olma), risk alma hatalara karşı hoşgürü, zorluklarla
mücadele etme gücü, liderlik, pazar (müşteri)odaklılık ve değer odaklılık (Prabhu, 2010;
Dobni, 2008; Martins ve Terblanche, 2003; Cameron ve Quinn, 1999; Conrad, 1999),
yenilikçiliği destekleyici, teşvik edici uygulamalar (Pharaon ve Burns, 2010; Dobni, 2008;
Price, 2007; McLean, 2005; Martins ve Terblanche, 2003, Amabile, 1996), örgütsel katılım,
takım çalışması ve işbirliği (Dombrowski ve diğ., 2007; Jamrog ve diğ., 2006; Irani ve Sharp,
1997); öğrenmeye eğilimli/yenilikçi insan kaynağı istihdamı (Price, 2007; Jamrog ve diğ.,
2006, Tidd ve diğ., 2005), yenilikçi vizyon misyon ve strateji belirleme (Dombrowski ve diğ.,
2007; Martins ve Teblanche, 2003), demokratik iletişim ve serbest bilgi alışverişi
(Dombrowski ve diğ., 2007; Jamrog ve diğ., 2006; Irani ve Sharp, 1997) ve personel
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güçlendirme ve özerklik (otonomi) (Prabhu, 2010; Dobni, 2008a; Öğüt ve diğ., 2007; Jamrog
ve diğ., 2006; Mclean, 2005; Ahmed, 1998, Amabile, 1996) olarak sıralanabilir.
Bu araştırmada yenilikçilik kültürü ögeleri olarak yukarıda söz edilen özelliklere
değinilecektir. Fakat literatürde yer alan çeşitli çalışmalarda fikir oluşumuna destek, çalışanlar
arası rekabet, takım dinamizmi, farkındalık, takım arkadaşlarından destek alabilme, isabetli
karar verme yetisi ve değişime hazır olma gibi daha pek çok kriter yenilikçi kültür ögeleri
arasında gösterilmiştir ki pek çoğu bu çalışmada ele alınan öge ve özelliklere yakın kavramlar
olup ayrıca değinilmemiştir.
6.1.4.1. yenilikçiliğe istek duyma
Bilgi çağı ile birlikte yaygınlaşan küreselleşme ve uluslar arası rekabete açılma,
yönetim ve insan faktörünü çalışma normlarını, yeni kurumsal hedef ve stratejilere doğru
yönlendirmektedir. Organizasyon içinde en tepe yöneticilerden en alt düzeyde çalışana kadar
tüm insan kaynağından yeni çalışma profilleri istenmektedir (Öğüt, 2007: 78). Bu profillerden
birisi de yenilikçi ve yaratıcı insan kaynağı profilidir. Bilindiği gibi yenilikçiliğin temelinde
insan faktörü vardır. Bir örgütteki insan kaynağının düşünce yapısı, çalışma anlayışı ve
yetişme tarzı yenilikçiliğe karşı eğilimli olmasında belirleyici faktörlerdir. Bu bağlamda
örgüt üyelerinin yenilikçiliğe istek duymaları -ya da gönüllü olmaları- yenilikçi bireylerin
istihdam edilmesi ile yakından ilgilidir. Ayrıca insan kaynağına yönelik teşvik ve ödül
sistemleri de onları yenilikçiliğe isteklendirecek ögeler arasında yer almaktadır. Örgütte
bulunan tüm bireylerin yenilikçiliğe karşı eğilimlerinin olması yenilikçilik kültürünün
oluşmasındaki temel ögedir ve bu, fikir üretebilen, yaratıcı insan kaynağı ile sağlanabilecektir
(Jamrog ve diğ., 2006: 15).
Yenilikçi bir bireyin diğer bir özelliği de öncü olma ve girişkenliktir. Faaliyetlerde
öncü (proaktif) olma örgütsel ataleti engelleyecek, örgüt içindeki takımlara dinamizm
kazandırabilecektir. Öncü olma, başkalarını takip etmek yerine onlardan daha önce yenilikçi
ve yaratıcı bir fikri ya da düşünceyi vizyoner bir bakış açısı ile hiç zaman kaybetmeden ortaya
çıkarmak, karar almak ve harekete geçmektir (İraz, 2005: 167-168). Bu noktada yenilikçiliğe
eğilimli insan kaynağının öne çıkan bir özelliği de doğru kararlar alabilme yeteneğidir. Bu
yetenek özellikle üretilen fikirlerin uygulamaya dönüşümü sürecinde etkinliğin sağlanması
bağlamında isabetli karar alınmasını sağlayacaktır.
3M (Minnesota Mining and Manufacturing) firmasında 1907 yılında sayman
yardımcısı olarak işe başlayıp 1929 yılında genel müdür ve 1949’da ise yönetim kurulu
başkanı olan William McKnight, yenilikçi çalışana en iyi örneklerdendir. McKnight ortaya
koyduğu fikirler ve geliştirdiği yenilikçi ve girişimci örgüt kültürü sayesinde, firmasını
yüzyılın en yenilikçi işletmelerinden biri haline getirmiştir (Nelson, 2002: 2). Şirket olarak
geliştirmiş oldukları risk alma, yenilikçi çalışana zaman tanıma, girişimci ve yaratıcı fikirleri
destekleme ve öncü olma gibi uygulamalar ile gerek diğer firmalara örnek olmuş gerekse
literatürde yer alan pek çok akademik çalışmaya konu olmuşlardır.
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Sonuç olarak yenilikçiliğe duyulan isteklilik ve yenilikçi davranışın devamlılığı,
titizlikle seçilen insan kaynağının sürekli gelişim programlarıyla bilgi düzeyinin arttırılması
ve ödül mekanizmalarının yenilikçi bireyi desteklemesiyle mümkündür.
6.1.4.2. risk alma
Yenilikçilik, öğrenmeyi ve değişimi beraberinde getiren ve iyi yönetilemediği zaman
yıkıcı, riskli ve maliyetli bir iş olabilmektedir. Bu nedenle de çoğu işletme statükocu ve
değişime çok fazla yer vermeyen yapıyı sürdürmeyi tercih ederler. Yenilikçilik ise statükodan
kaynaklanan ataletin üstesinden gelebilecek bir enerjiyi ve değişim kararlılığını gerektirir.
Dolayısıyla yenilikçi bir örgüt için yenilikçilik konusunda kararlı ve istekli bir üst yönetimin
ve liderliğin olması gerekmektedir. Üst yönetimin yeniliğe istekliliği, risk üstlenmeyi de
beraberinde getirecektir. Çünkü yenilikçilik sürecinin sonucu önemli ölçüde belirsizdir ve
başarı kadar hatayı da içerisinde taşır. Ancak bu belirsizlik ve hatalar örgütün öğrenme ve
gelişimi için oldukça önemlidir (Uzkurt, 2008:148).
En basit ifade ile risk, yönetilemeyen bilginin, risk faktörlerinin ve bunlarla meydana
gelen değişmelerin örgütte sebep olacağı olumsuz etkilerdir (İraz, 2005: 168). Risk alma ise
Byrd ve Brown’ a (2003: 17) göre “zorluklarla karşılaşıldığında çözüm için yeni fikirleri ileri
sürme kabiliyeti” şeklinde tanımlanmıştır. Risk alma, bir örgütteki yönetim kademesini
oluşturan yöneticilerde bulunması gereken bir kabiliyet olduğu kadar diğer çalışanlarda da
bulunması gereken kabiliyetlerden biridir. Öyle ki yeniliklerin başarılı olabilmesi ve yeni
fikirler ortaya çıkarılabilmesi için örgütün her kademesinde bulunan çalışanların zaman
zaman riske girmeleri gerekebilmektedir (Claver ve diğ., 1998: 59). Bu noktada yönetimlerin
risk/ödül ilişkisinin farkında olmaları, bu ilişkiyi iyi yönetecek kurumsal mekanizmaları
oluşturmaları ve mantıksal riskleri alma konusunda açık bir anlayışa sahip olmaları gerekir
(Luecke, 2008: 122).
Başarılı yenilikçilik çalışmaları risk alma ve hatalardan öğrenme anlayışının hakim
olduğu örgüt ikliminde gerçekleşir. Aynı zamanda başarılı örgütler düşük performans ile
yenilikçilik çalışmaları sırasında oluşan başarısızlığı birbirine karıştırmazlar ve bu örgütlerde
kabul edilebilir risk toleransı bellidir. Ancak riskler alınırken gereksiz risklerin alınmaması ve
risk yönetimi de büyük önem taşır (Uzkurt, 2008: 145; Elçi, 2006: 156). Bu bağlamda
belirsizliklerin yenilik sürecinin doğasından mı ya da yenilik yönetiminin yetersizliğinden mi
kaynaklandığını tespit edecek bir sisteme ihtiyaç vardır.
6.1.4.3. başarısızlığa karşı hoşgörü
Yenilikçilik daha önceden de belirtildiği gibi paradoks bir yapıdadır. Sonucunda firma
ve müşteriler için değer üretilecek olsa da sürecinde risk alma ve başarısızlık
barındırmaktadır. Drucker (1999: 514), bir yenilikçilik stratejisinin başarısızlık riskini kabul
etmeyi -bir yenilik başarısının hemen yanı başında daha tehlikeli bir başarısızlığın yer
aldığını- ifade etmiştir. Bu nedenle yenilikçilik sürecinde hata yapmamak genellikle
imkansızdır. Tüm çalışanların yenilikçi fikirler geliştirip yenilikçilik sürecine dahil olduğu bir
ortam oluşturabilmek için hataları cezalandırmayan ve başarısızlık korkusunu ortadan
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kaldıran (Price, 2007: 326) bir örgüt kültürü geliştirilmelidir. William McKnight 1948 yılında
3M şirketinin temel kurallarını açıklarken şunları söylemiştir (Nelson, 2002: 2):
“Şirketimiz büyüdükçe bünyemizde çalışan bay ve bayanların girişimci ve yaratıcı
çalışmalarını desteklemek ve bu kişilere sorumluluk vermek giderek önemini arttırmaktadır.
Bu da şirketimizde gözle görülür böyle bir anlayışın hakim olmasını gerektirir. Kendilerine
yetki ve sorumluluk verdiğimiz bu elemanlar, iyi çalışan işgörenler oldukları sürece kendi
işlerini kendi yöntemleri ile yapmak isteyeceklerdir. Hatalar mutlaka olacaktır. Ancak hatayı
yapan kişi esas olarak doğru yolda ise bu hata uzun vadede sıkıntı doğurmaz. Üst düzey
yönetimin bir hata olur olmaz hemen eleştiri yapması ya da bu kişilere işlerini tam olarak
nasıl yapmaları gerektiğini söylemeleri daha büyük bir hatadır. İşlerin nasıl yapılacağının
ayrıntılı bir şekilde söylenmesi yönündeki yönetim tarzı, girişimci ve yaratıcı fikirleri
öldürür. Eğer büyümeye devam etmek istiyorsak girişimci ve yaratıcı fikirlere haiz olan pek
çok elemana sahip olmalıyız.”
3M’in başka bir dönemdeki eski başkanlarından Lewis W. Lehr ise şirketin kurum
kültüründe yer alan başarısızlık stratejisini şöyle özetlemiştir (Adair, 2008: 31):
“Yeni ürün programlarının % 60’ı asla gerçekleşmez. Bir başarısızlık meydana gelince
önemli olan husus ilgili kişileri hemen çarmıha germek değildir. Eğer başarısız olurlarsa
işlerini kaybedecekleri gibi bir korkuları da asla olmamalı. Aksi taktirde yenilikçi olabilecek
birçok kişi, oldukça doğal bir şekilde cezp ediciliği olan güvenli bir şekilde hareket etmeyi
yeğleyecek ve risk almayacaktır. Başarısız olduğunuz taktirde işinizi kaybedeceğiniz gerçeği
kadar tehlikeli ve yeniliğin boğazını sıkan çok az şey vardır.” Modern yönetimin düşünce
enstrümanlarından birisi de “başarısızlıktan daha iyi yönetici yoktur” anlayışıdır (Ignatius,
2011: 12). Olağanüstü başarısını pek çok başarılı internet tabanlı şirketten çok daha hızlı
gerçekleştiren Google şirketi CEO’su Eric Schmidt, Economist’e verdiği bir görüşte şunu
teşvik ettiğini söylemektedir:
“Lütfen çok çabuk başarısız olun ki yeniden deneyebilesiniz” (Iyer ve Davenport,
2008: 66). Schmidt’e göre başarısızlıklar yaşamamak, yeteri kadar risk alınmadığı anlamı
gelmektedir. Başarısızlıklar yenilikçilik sürecinin doğasında yer alan bir durum olarak kabul
edilse de istenilen durum daha az sayıda hata ile yenilikçilik sürecinin tamamlanmasıdır.
McKnight’ın söylediği gibi başarısızlıklara kişi eğer doğru yolda ilerliyorsa hoşgörü
gösterilebilir. Nisan 2011 sayısını “başarısızlıklar” konusuna ayıran Harvard Business
Review’da Kanter (2011: 34) başarısızlıkların azaltılması için –köşe taşları; ölçebilirlik,
dayanışma ve sorumluluk olan- güven kültürü oluşturmayı önermiştir. Yine aynı dergide
Edmondson (2011: 50-54) başarısızlıklardan ders çıkarabilmek için öğrenme kültürü
oluşturulmasını, başarısızlıkların fark edilmesini ve analiz edilmesini önermiştir.
Sonuç olarak bir başarı varsa mutlaka onunla birlikte başarısız olma riski de söz
konusudur. Bu risk göze alınmazsa yenilikçilik gerçekleşmeyecektir. Risk yenilikçiliğin,
yenilikçilik ise başarının doğasında yer alır (Adair, 2008: 30; Denhardt ve Denhardt, 2001:
24). Hiçbir şey yapmamak yenilikçilik yolunda hata yapmaktan çok daha kötüdür. Bu nedenle
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liderler, kabul edilebilir düzeydeki hata ve başarısızlıklara karşı hoşgörülü bir tavır
belirlemelidirler.
6.1.4.4. zorluklarla mücadele gücü
Irani ve Sharp (1997: 204), yenilikçi bir örgüt kültürünün oluşması ile ilgili ögeleri
bireysel ve örgütsel ögeler olmak üzere iki ana birimde incelemiştir. Araştırmacıların
belirledikleri bireysel ögelerden birisi de yenilikçilik projesi sürecinde karşılaşılacak
muhalefet ve müdahalelerle baş edecek mücadele gücü/yeteneğine sahip olunmasıdır. Yenilik
projelerinde proje sahipleri ya da proje takımları çeşitli dirençlerle karşılaşabilmektedir. Bu
dirençler açıktan olabileceği gibi pasif direnç olarak ta tezahür edebilir. Örgütlerde pasif ve
gizli dirençlerle daha sık karşılaşılmaktadır. Planların sıkça eleştirilmesi, ayak sürüme,
sorulara geç tepkiler verme ve zaman/kaynak tahsisi konusundaki engeller karşısında,
mücadele gücüne sahip, çabuk pes etmeyen çalışan profiline ihtiyaç vardır.
Mücadele gücü/yeteneği başarı için önemli kişisel ögelerdendir ve İzgören’e (2003:
50) göre üç alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; tutkulu olmak, çalışkanlık ve atılım
gücüdür. Birey yaptığı işe tutkuyla bağlanmalı, hedeflere ulaşmak için istek duymalıdır.
Çalışkanlık, tüm işlerde olduğu gibi yenilikçi bireyin de sahip olması gereken temel
özelliklerdendir. Atılım gücü, liderde bulunduğunda, takımı harekete geçiren ve motivasyon
sağlayan bir güç kaynağı olabilmektedir.
6.1.4.5. yenilikçi liderlik
Yöneticiler insan kaynağını yönetmek, iletişimi sağlamak, kurumsal değerleri, şirket
ahlakı ve kültürünü uygulamak, geliştirmek ve şirket içinde değişime liderlik etmekle
sorumludurlar (Templar, 2010: 17). Liderlik, bir grup insanı belli amaçlar etrafında
toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme, bilgi, yetenek ve
yetkilerinin toplamıdır. Doğal olarak yenilik yönetimi de tüm örgüt sathına yayılan iyi bir
liderlik gerektirir. Jassawalla ve Sashittal’a (2002: 50) göre yenilikçilik sürecinin gerektirdiği
kültürel transformasyon, değişim, diğer bireylere güven, yeni değerlere adaptasyon, eski
değerlerden vazgeçilmesi ve yeni davranışlar öğrenme gibi faktörlerin yol açacağı
anksiyetenin yönetilmesi ve isteklilik oluşturmayı da içeren etkin bir liderlik
gerektirmektedir.
Yeniliği örgütsel bir değer haline getirme çabasında olan liderler öncelikle yenilikçiliği
dolaylı yoldan etkileyecek örgütsel öğrenmenin üzerinde güçlü ve kayda değer bir etki
sağlamalıdırlar. Çalışanların kapasitelerini harekete geçirmek ve fikir üretmelerini sağlamak
yine etkin bir liderlik gerektirecektir. Diğer yandan yenilikçiliğin başarılması için müşteri ve
pazar ile -daha geniş anlamda dış çevre ile ilişkilerdeki etkinlik yüksek oranda yönetsel beceri
gerektirmektedir (De Waal, 2010: 46).
Agin ve Gibson (2010: 54-55), liderlerin izleyicilerini iyi tanımalarının önemini
kavramaları ve onların fikir üretimi sürecine katkı sağlamaları için nasıl motive
edebileceklerini bilmeleri gereğine vurgu yapmışlardır. Ayrıca bireyleri motive eden
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faktörlerin farklılık gösterdiğini ve motive olmuş bir insan kaynağının, iş süreci ve çıktılarını
geliştirmek için kendisini sürekli bir çaba içerisine sokacağını ifade etmişlerdir.
Gary Hamel (2006: 76) Yönetim Yenilikçiliğinin Nedeni ve Nasılı adlı makalesinde,
bir zamanlar başarısı çok fazla azalmış olan ve son yıllarda yenilikçi vizyonu ile dikkat çeken
bir şirket olan Whirlpool firmasının yenilikçi CEO’su Dave Whitwam’ı konu edinmiştir.
Whitwam, müşterileri arasında markalarına karşı var olan düşük bağlılık düzeyi üzerine,
yönetim kadrosunda bir hedef belirlemiştir: Whirlpool’u kural tanımaz, müşteri odaklı bir
yenilikçilik uygulayarak dönüştürmek. Başlangıçtan itibaren, Whitwam’ın “herkesten, her
yerde yenilikçilik” hedefi, şirketin yönetim süreçlerinde büyük çaplı değişiklikler
gerektirmekteydi. Whirlpool’un ilk yenilikçilik şefi olarak atanan Nancy Synder, şirketin
yönetim süreçlerini yeniden keşfetmek amacıyla, meslektaşları arasında beş yıllık süre
içerisinde neler yapılabileceği konusunda araştırma yapmaya başladı. Çalışma sonuçlarına
göre uygulamaya konacak kilit değişiklikler aşağıdakileri içeriyordu:
 Whirlpool’un liderlik gelişim programları içinde yenilikçiliği önde gelen bir konu
haline getirmek;
 Yenilenebilirlik standartları üzerinde kesin bir etkisi olacak projelere her yıl büyük
miktarda pay ayırmak;
 Tüm ürün geliştirme planlarının, pazar yenilikçiliğinin oldukça büyük bileşenlerini
içermesi;
 Bütün şirkette yenilikçiliğin isteklendirilmesi için 600’den fazla yenilik mentörünün
tahsis edilmesi;
 Maaşlı tüm çalışanları internet tabanlı bir yenilikçilik eğitimi programına kayıt
ettirmek;
 Üst yönetimin uzun dönemli ikramiye (prim) planlarında yenilikçiliğe geniş bir bölüm
ayırmak;
 İş değerlendirme toplantılarının büyük bir zaman dilimini (toplantı süresinin çeyreği
kadar) her bir birimin yenilik performansını derinlemesine incelemek için ayırmak;
 Yenilikçilik araçlarının ve verilerinin özetine ulaşabilmeleri için, bütün dünyadaki
Whirlpool çalışanlarının ulaşabilecekleri bir yenilikçilik portalı inşa etmek;
 Yenilikçilik girdilerini (yenilikçi projelere ayrılan mühendislik süresi gibi), verilerini
(şirketin yenilikçilik iletme sistemine aktarılan yeni fikirlerin sayısı gibi) ve çıktılarını
(belirgin ürünler ve yüksek müşteri memnuniyetinden elde edilen fiyat avantajı gibi)
takip etmek için ölçme sistemi geliştirmek.
Whirlpool muhakkak ki bu değişimlerin hepsini tek seferde yapmamıştır ve süreç
boyunca pek çok yanlış başlangıç ve varyantlar oluşmuştur. Ancak şirket liderlerinin
geliştirdikleri yeni bir işletme düşüncesini (herkesten her yerde yenilikçilik gibi) derin kökleri
olan bir düşünce haline getirmek başarılmıştı. Şirketin şimdiki başkanı Jeff Fettig -2007 yılı
itibari ile- yenilikçilik programının şirkete 500 milyon $’dan fazla bir getirisi olacağını
öngörmektedir (Hamel, 2007: 76).
Yukarıdaki örnekten de net bir şekilde anlaşıldığı gibi, yaşanan dönemde işletmelerin
başarılı olmalarındaki başat faktörlerden olan yenilikçiliğin gerçekleşmesi, örgütte var olan
yenilikçi örgüt kültürünün varlığına bağlıdır. Söz konusu kültürün oluşumu ise değer odaklı
yaklaşımları ile liderlerin ortaya koyduğu çalışma tarzı, vizyonu, ve düşünceleri ile doğrudan
ilgilidir.
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6.1.4.6. pazar ve değer odaklılık
Değişen şartlar pazar odaklılık kavramını pazarlama teorisinin köşetaşı haline
getirmiştir. Örgütsel kültürün bir boyutu olan ve davranışsal faaliyetlerden oluşan pazar
odaklılık, müşterilerden ve rakiplerden elde edilen bilgileri toplayan ve analiz eden
davranışsal bir sürece ait soyut bir kaynak şeklinde tanımlanabilir. Pazar odaklılık doğasında
düzenlenmiş üç temel faaliyeti içerir (O’Cass ve Ngo, 2007: 869-870):
(1) Örgüt genelinde, şimdi ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamaya ait pazar
anlayışını geliştirmek,
(2) Bu anlayışın tüm departmanlar arasında yayılımı ve
(3) Örgüt çapında bu anlayışa yönelik bir heveslilik geliştirmektir.
Pazar odaklılık, pazarlama konseptinin uygulamaya konmasına yardımcı olan ve
yönetim için bu iş gerçekleştirilirken yararlanılacak pratik bir rehberdir. Nitekim davranışsal
bir bakış açısı ile pazar odaklılık, bilgi üreten davranışların yansımasıdır.
Deshpande ve Webster (1989: 3) pazar odaklılık yerine müşteri odaklılık kavramını
kullanmış ve kavramı “bir firmanın strateji ve operasyonlarının temeline müşterinin
konumlandırıldığı paylaşılan değerler ve normlar” şeklinde tanımlamıştır. Aynı çalışmada
müşteri odaklılık kavramı bir örgütsel kültür tipi olarak da önerilmiştir. Ancak sonraki
yıllarda yapılan çalışmalarda müşteri ve pazar odaklılık bir örgüt kültürü tipi olmayıp
özellikle yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün bir alt boyutu olarak ele alınmıştır. O’Cass ve
Nyo’ya (2007: 870) göre pazar odaklılık, –yenilikçi kültürün davranışlara dönüşmüş bir
boyutudur.
Değer odaklılık davranışsal olarak ele alındığında bireysel bir kavram olmakta iken,
yönetimsel boyutta ele alındığında ise örgütsel bir yapıya bürünmektedir. Bu bağlamda pazar
odaklılık “müşterinin mevcut ve gelecek ihtiyaçlarına ve tercihlerine ilişkin bilgilerin
toplanması, işletme içinde paylaşımının ve yorumlanmasının sağlanması ve bu bilgiler
doğrultusunda pazara tepki verilmesi” olarak tanımlanabilir (Uzkurt, 2008: 190). İster
davranışsal isterse örgütsel boyutta olsun pazar odaklılık yenilikçilik kültürünün önemli bir
ögesidir. Öyle ki yeniliklerin gerçekleştirilebilmesi müşterinin nelere ihtiyacının olduğunu ya
da olabileceğini öngörmekle ilgilidir. Pazarı iyi okuyan çalışanlar, buradan elde ettikleri veri
ve enformasyonu yenilik fikirlerine dönüştürebilecektir. Üretilen bu bilgiler ise toplumsal ve
ticari bir değere dönüştürülmek üzere yenilikçilik sürecine dahil edilecektir.
Pazar odaklılık kavramına yakın bir kavram olan değer odaklılık ise müşteriler için,
firma için değer elde etmeyle ilgili müşteri için değer oluşturma kavramı ile de yakından
ilişkili bir kavramdır. Değer odaklılık örgüte ve müşterilere dolayısıyla topluma değer katmak
amacıyla, müşterinin ne beklediğini daha kendisi bilmeden bilebilme düşüncesi ile şekillenir.
Farklı dinamikleri olsa da değer oluşturmanın en önemli dinamiği müşteri değeri
oluşturmaktır. Müşteri değeri üretmek ise müşteri merkezli bir işletme anlayışını, müşteri
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ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve daha da ötesine geçerek nelere ihtiyacı olabileceğini
düşünerek müşterilere odaklanmayı ve rakiplerden daha hızlı ve daha fazla değer sunmayı
gerektirmektedir (Uzkurt, 2008: 79).
6.1.4.7. yenilikçiliği destekleyici teşvik edici uygulamalar
Performans genel olarak, bireyin işi yaparken ortaya koyduğu verimlilik ve etkililik
olarak tanımlanabilir. Bireyin ortaya koyduğu performans, sahip olduğu özellikler ve bilgibeceri düzeyine bağlı olduğu kadar güdülenmesi ile de yakından ilgilidir (İzgören, 2008: 99).
Konuya yenilikçilik odaklı yaklaşılırsa, örgütte çalışan bireylerden yenilikçilik yapmalarını
istemek, onların güdülemesini gündeme getirmektedir. Yenilikçiliğe güdülenmiş çalışanlar
için hem destekleyici hem de ödüllendirici bir yenilikçilik kültürünün varlığı gerekir (Wan ve
diğ., 2000: 182). Unutulmamalıdır ki, yenilikçiliğin sürekli olarak devam etmesi; hem
çalışanların yenilikçilik kabiliyetlerine hem de yenilik yapmaya karşı istekli olmalarına
ihtiyaç duyacaktır (Nacinovic ve diğ., 2010: 32).
İlgili yazın incelendiğinde bir örgütte yenilikçiliği destekleyici ve yenilikçiliğe teşvik
edici uygulamaların üç ana başlıkta toplanabileceği görülecektir (Nacinovic ve diğ., 2010;
Adair, 2008; Dobrowski ve diğ., 2007; Jamrog ve diğ., 2006, Wan ve diğ., 2000: 182) .
Bunlar;
 Yenilikçiliği destekleyici liderlik davranışları,
 Yenilikçiliği destekleyici kaynak sağlama ve
 Ödül sistemleridir.
Yenilikçiliği destekleyici/teşvik edici liderlik davranışları: Bir işletme gerçekten
yenilikçi olmak istiyorsa bu durumda işletme yönetiminin yenilikçi fikir üretimini teşvik etme
sorumluluğu vardır. Şimşek (2008: 315), en üst düzeyden en alt düzeye kadar bütün
yöneticilerin örgütte girişilecek yenilikçi değişmeleri olumlu bulduklarını ve desteklediklerini
açıklıkla belirtmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Bu noktada liderler değerli fikirleri yok eden
kurumsal mekanizmalara karşı önlem almalı, başka bir anlatımla çoğu işletmede yenilikçiliğe
karşı farkında olmadan ortaya çıkan zihinsel blokların yok edilmesi için çaba sarf etmelidirler.
Yenilikçiliğin önünde engel olarak duran zihinsel bloklar; kurallara çok sıkı bağlılık,
çabayı yersiz ve gereksiz görmek, sadece doğru cevaba odaklanmak, başarısızlık korkusu,
farklı düşüncelere açık olmama, hoşgörüsüzlük, erken pes etmek, insanların ne düşüneceği
konusunda aşırı evham ve esnek olmama gibi faktörlerden oluşmaktadır (Luecke, 2008: 5456). Yenilikçilik kültüründe yer alan risk alma, başarısızlığa karşı hoşgörü, mücadele gücü
gibi etkenler zihinsel blokların oluşmasını engelleyecektir. Çalışanları yenilik yapmaya
heveslendirecek, psikolojik anlamda daha rahat olabilecekleri bir ortam sağlayacak böyle bir
kültürün oluşturulması ise, etkili liderlik davranışı gerektirmektedir.
Yenilikçiliği destekleyici kaynak sağlama: Örgütlerin yenilikçi çalışanlara
sunabilecekleri en önemli iki kaynak zaman ve finansmandır. Yenilikçilik nadiren hemen
gerçekleşir. Örgütler çalışanlarının iyi sonuçlara ulaşabilmeleri, süreçleri geliştirebilmeleri ve
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yenilik yapabilmeleri için onlara zaman tanıdıklarından emin olmaları gerekir. Ayrıca onlara
rahat düşünebilecekleri ve çalışırken kendilerini güvende hissedecekleri bir platform
sunmaları da önemlidir (Thoreson ve Svara, 2011: 26).
Yenilikçilik kültüründe yaratıcı ve yenilikçi bireyleri tetikleyen iki önemli kaynak olan
zaman ve paranın tahsis edilmesi büyük bir dikkat gerektirir. Tıpkı insanları doğru işe
yerleştirmek gibi, bir ekibe ya da projeye ne kadar süre ya da para ayrılacağına karar vermek
de incelikli bir yargı gücünün ürünü olup, yenilikçiliği destekleyeceği gibi ortadan da
kaldırabilecektir. Kimi durumlarda zaman baskısı yenilikçiliği arttırsa da bu her zaman
gerçekleşmez. Kimi durumlarda da projeler için optimal bir zamanın ayrılması
gerekebilmektedir.
Fikir üretimi ve yenilik projeleri ile ilgili olarak yöneticiler rasyonel kararlar almak
durumundadırlar. Bir yenilikçilik projesinin bitirilebilmesi için gerek duyulan finansman, süre
ve diğer kaynaklar için orta nokta bulunmalıdır. Öyle ki yeterlik sınırını aşan fazla kaynak
eklemesi, yaratıcılık ve yenilikçiliğe olumlu bir katkı sağlamamaktadır. Aynı şekilde kısıtlı
kaynak kullandırma da yaratıcılık ve yenilikçiliği engelleyebilmektedir. Nitekim Amerikan
Yönetim Derneği’nin (AMA), İnsan Kaynakları Enstitüsü (HRI) ile 2005 yılında yapmış
olduğu bir araştırma, yerinde kaynakların (zaman ve parasal), yenilikçi kültür geliştirmede en
tepedeki etkenler arasında olduğunu ancak bunların yetersizliğinin ise yenilikçiliğin önündeki
en yüksek bariyer olduğunu ortaya koymuştur (Jamrog ve diğ., 2006: 14).
Literatürde yeterli zaman tanıma konusunda pek çok örnek vardır. Bunlar içerisinde
3M ve Google örnekleri klasikleşmiştir. Özellikle yapıştırıcılar ve yapıştırıcılardan elde edilen
post-it, maskeleme bantları, steril-strip gibi ürünlerde piyasaya hakim olan 3M şirketi,
çalışanlarını, zamanlarının % 15’ini yenilikçi fikirleri üzerinde çalışarak kullanmaları
konusunda serbest bırakmıştır (Dobni, 2008b: 47). Benzer şekilde internet tabanlı şirketler
içerisinde en fazla büyüme gerçekleştiren Google, mühendislerini zamanlarının % 20’sini
kişisel projelerine ayırmalarına teşvik etmektedir (Deschamps, 2008: 59).
Yenilikçiliğin, yenilikçi bir kültürde gelişebileceği gerçeğine rağmen yine yenilik
projelerinin maddi kaynağa ihtiyacı olduğu da inkar edilemez bir gerçektir. Ancak yenilikçi
bir kültür yeterli finansman ve yetkin insan kaynağı ile bir araya geldiğinde başarılı yenilikler
elde edilebilmektedir. TÜİK (www.tüik.gov.tr, Erişim: 01.04.2010) hazırlamış olduğu yenilik
araştırmasında, Türkiye’de yenilik projelerinin gerçekleşmemesinde finansal yetersizliklerin
% 65’lik bir paya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak yenilikçi bir kültür inşa
edebilmek ve yenilikçilikte sürdürülebilirlik için fikir ve proje sahiplerine yeterli kaynağın
sağlanması önemli olup, kaynağın rasyonel kullanımı da örgüt yönetimini ilgilendiren önemli
konulardan biridir.
Ödül Mekanizmaları: Yenilikçilik büyük oranda çalışanların sorumluluk almaları
ve fikir üretmeleri konusuna güdülenmesine bağlıdır. Bu bağlamda örgütlerde çalışanların,
yenilikçi davranmalarını ve risk alma konusundaki eğilimlerini geliştirmek için ödül
sisteminin bu tür davranışları desteklemesi gerekmektedir (Nacinovic ve diğ., 2010: 32; Daft,
2005: 651). Bir firmanın ödül mekanizması çalışanların davranışlarına etki ederek onları
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yüreklendiren –kötü yönetildiğinde motivasyonlarını kıran-, katılım ve bilgi paylaşımını
sağlayan bir ögedir (Caccia-Bava ve diğ., 2006: 202; Griffin, 1999: 404).
Ödüller için temel ayrım parasal ve manevi ödül ayrımıdır (Nacinovic ve diğ., 2010:
33). Parasal ödüller kötüye kullanılma ve ihmal edilme gibi duyguları gideren (Luecke, 2008:
51), insanları maddi olarak gerçekleştirmek istedikleri hedeflere yaklaştırarak onları
güdüleyen ödüllerdir. Maddi ödüller tüm dünyada önemini korusa da özellikle kişi başına
düşen yıllık geliri belirli bir seviyenin üzerinde olan – başka bir tabirle gelişmişlik düzeyi
yüksek olan ülkelerde- tanınma, takdir edilme gibi daha içsel duygulara hitap eden ödül
mekanizmaları önem kazanmaktadır. Örneğin ABD Massachusetts’te mühendislik ve Ar-Ge
alanında faaliyet gösteren Aptima Inc. gibi kimi şirketler, yenilikçilik için hemen teslim
edilen (spot) maddi ödüller vermeyi -yenilikçiliğin zaten şirketteki herkesin asıl görevi olduğu
anlayışına bağlı olarak- reddetmektedir. Bunun yerine maddi unsurları, fikirlerini yeniliğe
çevirme işinde çalışanlarına fon olarak sunmakta, onları yenilikçi kapasitelerini geliştirmek
için eğitimlere göndermekte ya da çeşitli konferanslara seyahat etmeleri için çalışanlarına
destek vermektedir (Dombrowski ve diğ., 2007: 198).
Parasal ödüller yenilikçiliğe teşvikte önemli olsa da yenilikçilik kültürüne sahip
örgütlerde, çalışanların içsel güdülenmesine etki edecek manevi ödüllerin de yenilikçilik ve
fikir üretimini tetikleyici etkisi bulunmaktadır. Yenilikçi çalışanlar ilgi duydukları alanda
çalışmaktan ve bu görevlerini başarıyla yerine getirdiklerinde - bir seremoni düzenlenmesi ileövgü ve takdir edilmekten hoşlanırlar (Heinrichs, 2009: 34; Şimşek, 2008: 316; Hartmann,
2006: 163). Diğer yandan kimi ampirik araştırmalar, şirketlerin prim gibi bazı dışsal ödüllerde
aşırılığa kaçmalarının insanların manevi (içsel) ödülleri terk etmesine yol açacağını bunun da
ileri vadede fikir üretimi ve yenilikçiliği azaltacağı sonucuna ulaşmıştır (Jamrog ve diğ.,
2006: 17).
6.1.4.8. örgütsel katılım, takım çalışması ve işbirliği
Yenilikçi kültürlerde katılımcılığa dayalı yönetimsel uygulamalar, kişisel sorumluluk
duygusu gelişmiş, yararlı seçimler yapabilecek insanları isteklendirir. Örgütsel katılımcılığın
derecesini arttırmada kullanılabilecek çeşitli etkenler vardır. Örneğin otonomi (özerklik),
katılımcılığı canlandıran bir ögedir. Otonominin yanı sıra bireysel hedeflerin belirlenmesinde
bağımsızlık, görevlerin yerine getirilmesinde strateji belirleyebilme ve karar verme –kısaca
özgürlük- katılımcılığı arttıracaktır. Örgütsel katılımcılığı etkinleştirecek daha birçok
yönetimsel uygulamadan söz edilebilir. Bunlar; görev tanımı, iş zenginleştirme, iş genişletme
gibi iş tasarımı düzenlemeleriyle sağlanabilir. Ayrıca kalite çemberleri ve öneri sistemleri gibi
sistemlerle de yönetime katılım sağlanabilecektir (Hartmann, 2006: 163-164).
Yenilikçi kültürün sahip olduğu kültürel değerler içerisinde katılımcı bir yönetim
anlayışı, takım çalışması ve işbirliğine açık insan kaynağı profiline gereksinim duyulur.
Büyük fikirler çok nadir tek başına üretilir. Yenilikçilik genelde, doğru insanların ve farklı
fikirlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelmektedir. Bir mucit olarak sembol kabul edilen
Thomas Edison bile ampulü icat ederken tek başına değildi; onun ünlü Menlo Park Lab.’ı
mucit ve düşünürleri bir araya getirirdi. Edison, yedi yenilikçi insanla sık sık fikir
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alışverişinde bulunarak ortaya çıkan fikirlerle kendi düşünceleri arasında köprüler kurmuştur.
Böyle bir fikir alışverişi o büyük buluşu doğuran önemli etkenlerden birisi olmuştur (Kelley
ve Littman, 2007: 161).
Takım, belirli bir amaç için bir araya gelmiş bir grup insandan oluşur. Takımlar bir
bütün olarak tek bir kişinin yapamayacağı becerilere sahiptir. Özellikle çok önemli beyin
fırtınalarının gerçekleştiği ortamlardır (Gryskiewitz, 2000: 90). Takım çalışmaları, farklı
perspektiften bakan insanları bir araya getirmesi –buna bağlı olarak sinerji oluşmasınedeniyle fikirlerin değiş tokuş edilmesi ve işbirliğiyle yenilikçi bir yapının ortaya çıkmasında
önemli bir etkendir. Özellikle çapraz fonksiyonel takımlar yeni fikirlerin ortaya çıkmasında
hem pratik hem de yeniklikdirler. Ancak liderleri tarafından hedefleri belirlenmemiş ve yeterli
kaynak sağlanmamış takımların doğal olarak başarısız olması kaçınılmazdır (Jamrog ve diğ.,
2006: 13).
Yalnızca bir takımın üyesi olmak insan kaynağının işbirliği sağlandığı anlamına
gelmez. Bunun için takımı oluşturan bireylerin kendi arasında ve takımın diğer
departmanlarla paylaşması ve öğrenmesi, yenilikçi işbirliğini ve yardımlaşmayı
destekleyecektir. Bu düşünce bağlamında örgütler, çalışanlar, departmanlar ve farklı bakış
açısına sahip insanlar arasında işbirliğini destekleyecek bir işbirlikçi kültüre ihtiyaç
duymaktadırlar. İşbirliğini sağlayan bir kültürel yapı her çeşit yenilikçiliğin gerçekleşmesinde
yüreklendirici bir unsur olacaktır (Janiunaite ve Petraite, 2010: 17).
6.1.4.9. yenilikçi insan kaynağı istihdamı
Klasik örgüt teorisi ve bunun yansıması olarak bürokratik yapı, durağanlığın,
belirginliğin ve bilgi üretiminin yavaş olduğu dönemlerde son derece başarılı olmuştur. Ancak
özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bürokratik yapının örgüt amaçlarına
ulaşmada, müşteri ve çalışan gereksinimlerinin karşılanmasında ve sürekli değişen dış
koşullara ayak uydurmada yetersiz kaldığı görülmeye başlanmıştır. Diğer yandan özellikle
bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte bilgi üretimi, yayılımı ve kullanımının son derece
hızlandığı bu dönemde örgütlerin başarılı olabilmeleri, yeni bilgilerin öğrenilmesi, bu sayede
yeni bilgiler, ürünler ve hizmetler üretilmesine bağlı hale gelmiştir.
Yeni ürün ve hizmetler üreterek yenilikçilik yapabilme örgütte var olan bir öğrenme
kapasitesine bağlıdır. Öğrenme kapasitesi de örgütte yer alan insan kaynağı ile yakından ilgili
bir kavramdır. Örgütsel öğrenme, örgütsel bilgideki değişimi; söz konusu bilgiye eklemelerde
bulunma, dönüştürme ya da eksiltmeyi ifade eder (Koç, 2009: 153; Celep, 2004: 2). Rose ve
diğ. (2009: 56) örgütsel öğrenmenin, – yenilikçiliğin kaynağı olan- bilginin elde edilmesi,
değerlendirilmesi ve yayılmasında dinamik bir süreç olduğunu ifade etmişlerdir. Kurumların
öğrenen örgüt olma yolundaki en önemli sürücüsü öğrenme kapasitesidir. Chiva ve diğ.
(2007: 226-227) örgütsel öğrenme kapasitesini, “örgütsel öğrenmeyi kolaylaştıran yönetimsel
ve örgütsel özellik ve faktörler” olarak tanımlamıştır. Örgütsel öğrenme kapasitesinin
boyutları olan risk alma, deneyim, etkileşim, diyalog ve katılımcı karar verme; insan
kaynağının öğrenme süreci sonunda geliştirdiği davranışlar olarak değerlendirilmektedir.
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Alegre ve Chiva (2008: 315) yapmış oldukları ampirik çalışmada, örgütsel öğrenme
kapasitesinin örgütsel yenilikçilik üzerindeki Olumlu etkisini ortaya koymuşlardır.
Yenilikçilik ile öğrenme ayrılmaz bir ikiliyi teşkil etmektedir. Bilgi, enilikçiliği;
yenilikçilik ise yeni bilgileri doğurmaktadır. Yenilikçilik süreci kendi içinde bir öğrenme
sürecidir; yani öğrenme yoksa yenilikçilik de yoktur. Diğer taraftan yenilikçilik öğrenilenleri
arttıran bir öğrenme pratiğidir. Sonuçta girişimci bir örgüt kültürü inşa etmek öğrenmenin
önemini vurgulamaktadır (Shao, 2009: 95).
Bu bağlamda örgütler, sürdürülebilir başarının sağlanmasında en önemli unsurlardan
olan fikir üretimi ve yenilikçilik için öğrenmeye eğilimli insan kaynağına gereksinim
duyacaktır. Agin ve Gibson’a (2010: 55) göre, doğru insan kaynağının seçilmesi, örgütlerde
daha çalışılabilir bir ortamın oluşmasını sağlamaktadır. Yenilikçilik için doğru insan kaynağı;
öğrenmeye eğilimli, yenilikçi, fikir üretebilen, sosyal ve sorumluluk sahibi bireylerden
oluşmaktadır.
Bu noktada örgütsel kapasiteye katkı sağlayacak insan kaynağının istihdam edilmesi
yenilikçilik kültürünü temelden etkileyen bir öge olarak addedilmektedir. Kelley ve Littman
(2007: 106) insan kaynağı istihdam etmenin sadece sayıyı arttırmak ve aynı çalışandan bir
tane daha almak olmadığını, çalıştıkları şirkete örgütün yetenek havuzunu genişletecek yetenekleri arttıracak- insanları istihdam ettiklerini ve farklı geçmişlere sahip insanlarla
çalışmanın yenilikçilik üzerinde çok etkili olduğunu ifade etmişlerdir.
3M Personel ve Örgütlarla İlişkiler El Kitabı’na göre yenilikçilik kabiliyeti yüksek
insan kaynağı; sorgulayıcı, araştırıcı, sezgileri güçlü olan, değişik alanlara ilgi duyan,
başkaları ile öğrenmeye ve fikir geliştirmeye açık olan, sorunlara farklı açılardan bakabilen,
hata yapmaktan ve inisiyatif almaktan korkmayan, sonuca yönelik, kararlı, kendine güven
duyan, işine tutku ile bağlı ve çalışmayı çok seven bir insan olmalıdır (Gryskiewicz, 2000:
182). Luecke (2008: 145), yenilikçi örgütlerin seçme ve işe alma faaliyetini kritik bir mesele
olarak görmesini, işe alınacak bireylerin özel eğitimlerinin, deneyimlerinin ve ilgi alanlarının
şirketin stratejik yönüyle uyumlu olmasını aksi takdirde sıkıntı yaşanabileceğini belirtmiştir.
Sonuç olarak, örgütler arzulanan sonuçlara ulaşabilmek amacıyla yerleştirmek istedikleri
kültürün özelliklerine uygun, öz disipline sahip özerklik verilebilecek insan kaynağını
istihdam etmelidirler.
6.1.4.10. yenilikçi stratejiler, vizyon ve misyon bildirgesi
Drucker (2000: 53), stratejilerin önemini, “fırsat denilen şeye, eğer bir strateji varsa
karar verilebilir” sözleri ile vurgulamıştır. Strateji genel anlamda askeri bir terimdir. Savaşı
kazanmak için izlenmesi gereken yolu, taktikler bütününü tanımlar. İşletmelerde strateji,
müşteri gereksinimlerinin rakiplere göre çok daha iyi karşılanması amacıyla belirlenen
taktiklerden oluşan bir kılavuz olarak kabul edilir. İşletmelerin yenilikçilik üzerinde etkin bir
strateji geliştirebilmeleri için (Elçi, 2006: 165):
 Firmada çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması,
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 Girilmiş olan ve girilmesi planlanan pazarın tanınması,
 Firmanın paydaşlarının kimler olduğunun ve beklentilerinin neler olduğunun
bilinmesi,
 Pazarın, paydaşların ve çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin bir vizyon etrafında
birleştirilmesi,
 Bu vizyonun, herkes tarafından paylaşılmasının ve sahiplenilmesinin sağlanması,
 Firmanın yenilikçilikle bütünleşik misyon ve hedeflerinin belirlenmesi ve
 Bu vizyon, misyon ve hedeflerle yenilikçilik fırsatlarının yorumlanarak yenilikçilik
stratejisinin oluşturulması gerekmektedir.
Değişen ve farklılaşan örgütler için vizyon ve misyon belirleme hassas bir konu haline
gelmiştir. Misyon ve vizyon bildirgeleri, işletmelerin sahip oldukları enerjiye odaklanmalarına
yardımcı olan; insanları, çalışmaları ve örgütün bütününü bir araya toplayan yönergelerdir.
Örgütler bir misyon ve vizyonu olmaksızın insanları yenilikçilik için yüreklendiremeyecek,
önemini vurgulayamayacak ve buna bağlı kültürel değerleri yerleştiremeyecektir. Misyon ve
vizyon ifadeleri, birbirinden ayrı grupları örgütün ana hedefleri etrafında toplayabilme
özelliğine sahiptir. Ortak hedefler etrafında toplanamayan örgütlerde ayrılıklar
yaşayabilmekte, departmanlar sadece kendi işlerine odaklanarak örgütsel amaçların
gerçekleşmesini tehlikeye atabilmektedirler. Diğer yandan üst yönetimin misyon ve vizyon
bildirgelerini desteklememesi de örgütsel sinizm düzeyini yükseltecektir (Janiunaite ve
Petraite, 2010: 16; Dombrowski, 2007: 193).
Sonuç olarak, mensubu oldukları örgütün misyon, vizyon ve hedeflerini bilme ihtiyacı
olan çalışanlar, gelecekte neyi hedeflediklerini, bu hedeflere ulaşmada örgütün misyonunun
ne olduğunu bilmediklerinde, yaptıkları işe olan ilgilerini kaybedeceklerdir (Güzelcik, 1999:
195). Bu bağlamda yenilik kültürünün önemli bir ögesi olan yenilikçi vizyon, misyon ve
stratejiler, yenilikçiği hedefleyen örgütler tarafından tüm çalışanlarına deklare edilmeli,
örgütteki yönetici ve liderlerden bu stratejiler, vizyon ve misyona uygun çalışmaları ve
destekleyici tavır sergilemeleri istenmelidir.
6.1.4.11. demokratik iletişim ve serbest bilgi akışı
İletişim genel anlamda –kişilerarası perspektiften bakıldığında- bilgi, düşünce,
deneyim ve duyguların bir kimseden diğerine geçme sürecidir. Örgütsel anlamda iletişim, kişi
ve grupların amaçsız etkileşiminden daha çok bir etki oluşturmaya, davranış ve eylem nedeni
olmaya yarayan bilgi, düşünce, deneyim ve duyguların aktarımı sürecidir (Eroğlu, 1998: 206).
Peter F. Drucker (2000: 198) bazı ressam, bilim adamı ve sporcu gibi –bir örgüte çalışsın ya
da çalışmasın- çok az insanın kendi kendine çalışıp büyük sonuçlar elde edebildiğini
vurgulamış, insanların genellikle başkaları ile iletişim kurmaları ve çalışmaları sonucu başarı
elde ettiklerini ifade etmiştir. Yenilik sürecindeki bilginin üretimi, paylaşımı, problemlerin ve
çatışmaların çözümü önemli ölçüde sistemin üyeleri arasındaki etkin iletişimle mümkün
olabilecektir. Bu çerçevede iletişime yatırım yapan ve etkin bir iletişim mekanizması
geliştiren örgütlerin yenilik konusunda daha başarılı olacağı beklenebilir (Uzkurt, 2008: 194).
Örgütlerde güçlü hiyerarşiden kaynaklanan gücün varlığıyla negatif ya da hiç
olmayan geribildirimler, iletişimin önündeki ana bariyerleri teşkil etmektedir. Hiyerarşi,
merkeziyetçilik ve otorite, bilgi paylaşımını sınırlar ve yapıcı çatışmayı engeller. Bu
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bağlamda örgütlerin, yöneticilerden çalışanlara doğru tecrübe ve fikir aktarımını mümkün
kılacak sosyal ağlar kurmaları (Endsley, 2010: 109), çalışanların ve departmanların kendi
aralarında etkileşimde bulunmaları ve iletişim kanalları inşa etmeleri çağcıl yönetim
anlayışının bir gereğidir.
Genel olarak örgütlerde hiyerarşik zincirlere bağlı kalmayan demokratik ve yatay
iletişime izin veren bir kültür sağlamak; yenilikçilik ve deneyimin peşinde koşan yetenekli
bireyler için son derece önemlidir (Janiunaite ve Petraite, 2010: 17; Dombrowski ve diğ.,
2007: 193). Diğer taraftan açık iletişim ve fikirlerin serbestçe dolaşımı, yenilikçi kültürlerin
ayırt edicileridir. Bunun anlamı şudur; yenilikçi kültürler, örgütün farklı bölümleri arasındaki
iletişimi, takım üyeleri arasındaki iletişimi ve kurumsal hiyerarşinin altı ile üstü arasındaki
iletişimin şeffaf ve serbest fikir akışına müsait kültürel yapılardır (Jamrog ve diğ., 2006: 14).
İletişim kavramı biraz daha irdelenirse; kavram bir örgüt için sadece fikirlerin
paylaşımını değil bunun yanı sıra başarı ya da başarısızlıklardan alınan derslerin aktarımını da
içerir ki belki de iletişimin yenilikçiliğe en çok katkı sağlayan yönünün bu olduğu
söylenebilir. Örgütsel iletişim düzeyinin arttırılması toplantılar, online araçlar, çapraz
fonksiyonel görevlendirmeler ve beyin fırtınası gibi etkileşimli düşünce üretme teknikleri
kullanılabilmektedir (Jamrog ve diğ., 2006:14).
6.1.4.12. özerklik ve personel güçlendirme
Gelirlerinin % 65’ini, satışa sunulduğu yıldan önceki dört yılda geliştirip ürettiği
ürünlerden sağlayarak, 3M gibi bir yeni ürün makinesi haline gelen Abbott firması, bu
başarısını belirli bir disiplin kültüründe yaratıcılık ve girişimcilik ruhunu serbest bırakan şu
yöntemlerle başarmıştır (Collins, 2004: 149):
 Özgürlük ve sorumluluk kavramları etrafında bir kültür oturtmak,
 Kültürün içini sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmek isteyen öz disiplinli
insanları işe almak ve
 Sisteme yabancı olan her şeyi sistematik olarak devre dışı bırakmaktır.
Tüm örgütler disiplin ile özgürlük arasındaki uzlaşılardır. Disiplin tüm örgütlerde
bulunması gereken insan kaynağının temel kurallara uyumunu, özgürlük ise özellikle
çalışanların, faaliyet alanları ile ilgili kararların alınması sürecindeki serbestliğini ifade eder.
Örgüt üyeleri örgütün müşterek prosedürlerine uymak için bireysel özgürlüklerinden ödün
verirler ve bu durum karmaşayı azaltmak ve bir düzen sağlamak için gereklidir. Diğer yandan
ciddi anlamda üretken düşünme bir hayli özgürlük gerektirir (Adair, 2008: 36). Bu noktada iki
kavram daha fikir üretimi ve yenilikçi kültür yapısını oluşturan ögeler olarak belirmektedir.
Bunlar:
 Özerklik (Autonomy) ve
 Personel güçlendirmedir (Empowerment).
Ahmed (1998: 42), özerkliği, “kişinin yaptığı iş ile ilgili olarak o işi bitirinceye kadar
elinde bulundurduğu kontrol” şeklinde tanımlamıştır. Özerklik, birçok bilimsel yayında
yenilikçilik kültürüne sahip örgütlerde amaçlara ulaşabilmek için sağlanan önemli bir özellik
olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda özerkliğin sağladığı özgürlük duygusunun, yenilik
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motivasyonunu destekleyen, işletmeye bağımsız sorun çözme yeteneği kazandıran bir öge
olduğu söylenebilir.
Bu konu içerisinde değinilebilecek bir başka kavram personel güçlendirme
kavramıdır. Özerklik kavramı ile neredeyse aynı anlamı taşımasına rağmen personel
güçlendirme küçük farklarla özerklikten ayrılmaktadır. Temelde çalışanlara yaptıkları
çalışmalarda daha serbest olmalarını sağlamak düşüncesine bağlı olarak geliştirilen her iki
kavramdan özerklik, personel güçlendirme kavramının kapsamında değerlendirilir.
Öğüt ve diğ.(2007: 165) personel güçlendirmeyi, “fazla özerklik, takdir yetkisi ve
serbest karar verme sorumluluğu sağlayan örgütsel düzenlemeler” olarak tanımlamışlardır.
Yine aynı çalışmada, “çalışanların güçlendirilmesi sonucunda, kararların daha çabuk
alınabildiği, yetki ve sorumlulukların dengeli biçimde paylaşılabildiği ve müşterilerin istek ve
beklentilerinin çok daha hızlı karşılanabildiği sonucuna ulaşılmıştır.
Collins (2004: 151) mükemmel örgütlerin net sınırları olan tutarlı bir sistem
kurduklarını ve bu sistem içinde insanlara özgürlük ve sorumluluk verdiklerine değinerek
yönetilmesine gerek olmayan öz disiplinli insanları işe alarak onları değil sistemi
yönettiklerine vurgu yapmıştır. Bu bağlamda özgürlük sağlanmasında önemli olan hususun
insan kaynağının özellikleri olduğu söylenebilir.
Temelleri yetki devri kavramı ile –neoklasik örgüt teorisi ile- atılan personel
güçlendirme kavramı, sadece yöneticilerin astlarına yetki devretmesi şeklinde kalmaktan çok,
bireysel gelişme, bireyleri daha bilgili hale getirme, onların kendine güvenmelerini sağlama
ve diğer bireylerle daha çok yapıcı ve faydalı ilişkiler kurma yeteneğini güçlendirme
anlamındadır. Dolayısıyla çalışanlar personel güçlendirme ile kendilerini daha fazla motive
olmuş hissedecek, bilgi ve uzmanlıklarına güvenecek, inisiyatif kullanarak harekete geçme
arzusu içinde olacak ve işletme amaçları doğrultusunda uygun ve anlamlı buldukları işleri
yapacaklardır (Doğan ve Demiral, 2007: 284; Koçel, 2005: 416).
Ahmed (1998: 40), liderler için yenilikçilik merkezli personel güçlendirmenin, üretken
insanların enerjilerini mobilize etmek adına en etkili araçlardan biri olduğunu belirtmiştir.
Dobni (2008b: 49), hemen hemen aynı şartlara sahip iki firma arasındaki yenilik performansı
sonuçlarındaki farkı, personel güçlendirmedeki uygulama etkinliğinin düzeyine
bağlamaktadır.

6.2. Yüksek Performans Kültürü
İşletmelerde kültür, çalışanlara kimlik duygusu kazandırır ve bir işletmenin nasıl
ilerleyebileceğine dair yazılı veya yazılı olmayan rehber ilkelerden oluşur. Örgüt kültürü,
işletmede çalışanların işlerinde nasıl hareket edeceklerine ilişkin bulunan personel için
faaliyet gösterme tarzı, örgütte hâkim olan kültürün bileşenlerini belirleme stratejisi ve
hedeflerle ilgilidir. Örgüt kültürü, değerli olan şeyleri yani bir örgütü eşsiz kılan niteliğini
ifade eden baskın liderlik tarzlarını, sembolleri, prosedürleri ve rutinleri yansıtır.
147

Örgüt kültürü, işletmelerin uzun dönemli etkinliği ve performansı üzerinde güçlü bir
etkiye sahiptir. Günümüzde çok sayıda lider, işletmelerinin başarısı için kritik bir nitelik
taşıyan yüksek performans kültürünün ortaya çıktığını ve geliştiğini kabul etmektedir.
Bununla beraber, söz konusu liderlerin yönetimindeki örgütlerden bazıları, üst düzey
yöneticilerle alt kademe düzeyde yer alan teknisyenleri ilişkilendirerek sahip oldukları
vizyonu ve işletme hedeflerini hayata geçirebilmiştir. Bu noktada yönetici takımı,
hissedarların olağan üstü performans beklentilerini karşılayarak bunu sürdürme konusunda
meydan okuyucu olarak hareket etmektedir.
İşletmelerin sürekli kazanan bir örgüt yapısı ile pazarda başarılı olmaları performans
güdümlü bir kültürü benimsemelerini gerektirmektedir. Bu bağlamda, çalışanların kişisel
üretkenliklerinin ve değer katma davranışlarının teşvik edildiği bir işletme ikliminin yüksek
performans için elverişli bir ortamı destekleyeceği söylenebilir. Düşük maliyet, etkin iletişim,
yüksek ürün kalitesi ve örgütsel dinamizmin hâkim olduğu böylesi bir işletme çevresinin
rekabet avantajının çerçevesini genişletmesi beklenebilir.
Yüksek performans kültürü, işletmelerin müşteri sermayesi, çalışan sermayesi ve
örgütsel sermayeye ilişkin performans beklentilerinin ön plana çıktığı günümüzde, küresel
rekabet ortamına hızla uyum sağlayarak yenilik yapma potansiyelini değerlendirmenin temel
anahtarı olmaktadır.

6.2.1. Yüksek performans kültürü nedir?
İşletmeler, başarılı olmak istiyorsa içerisinde faaliyet gösterdikleri dış çevreyi
şekillendiren faktörlerin tam ve kesin olarak farkında olmalıdır. Onların rekabete yönelik
meydan okuması, müşterilerine ideal olarak farklılaştırılmış değer teklifi veya mal/hizmet
sunarken sözü edilen faktörlerle paralel şekilde çalışmaktır. Dış çevreyle uyum içerisinde,
çalışanlar tarafından da desteklenen paylaşılan normlar, inançlar ve değerlerin olması arzu
edilen bir durumdur. İşletmenin kültürü, bulunduğu çevreye uyumunu kolaylaştırmıyorsa ya
sahip olduğu kültürü değiştirecek ya da hayatta kalamayacaktır. Bu nedenle, örgüt içinde yer
alan her yöneticinin ve uzmanın işi, şirketin ekonomik sonuçlarına getirmek zorunda olduğu
katkı açısından tanımlanmalıdır. Bir işi çalışma ve yetenek açısından tanımlamak; yaptıkları
katkıların tek doğru çaba olduğu çalışanlar için yeterlidir. Belirli bir bilgi düzeyine ve
yargıya, kendi kendini yönlendirme ve motive edici güce sahip olmak zorunda olan çalışanlar
içinse asıl vurgu; katkı ve sonuçlar üzerinde olmalıdır. Katkı ve sonuçların, bir diğer deyişle
işletme performansının ölçülmesinde niceliksel ölçülerin yeterli olduğuna inanılır. Ne varki
tek başına niceliksel ölçülerin, gerçekte sürdürülebilir yüksek performansı ölçmede yeterli
olmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan bir araştırmada, finansal sonuçlara odaklanılarak
gerçekleştirilen işletmeler arası birleşme ve edinimlerin en az yüzde elli beşinin başarısız
olduğu ve bu başarısızlıkların yüzde ellisinden fazlasında ciddi kültürel çelişkilerin etkili
olduğu anlaşılmıştır. Örgütsel kültür zaman içinde deneme ve geliştirme çabalarıyla şekillenir
ve işletmenin gelişme stratejisiyle uyumlu olduğunda daha güçlü bir kültür durumuna gelir.
Bu noktada örgüt, yüksek performans örgütü olarak karşımıza çıkar.
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Yüksek performans örgütleri, bu durumu kabullenerek ve süreklilik temelinde kültürçevre dengesini kolaylaştıracak proaktif adımları atar. Bu örgütler, işletmenin başarısına
yardım edecek olan örgüt kültürünü bilinçli bir biçimde geliştirir. Sözü edilen kültür yüksek
performans kültürüdür.
Yüksek performans kültürü, belirsizliğin ve karmaşıklığın hâkim olduğu şiddetli
rekabet ortamında, çalışanların dış çevreyi yorumlayarak ve geleceğe yönelik bir bakış
açısıyla çalışanların işletmeye değer katmasında etkili olan değerler, semboller, alışkanlıklar
ve davranışlar bütünüdür. Daha açık bir deyişle, yüksek performans kültürü, çalışanların
takım halinde ve esnek uzmanlıkla hareket ederek daha yüksek performans konusunda
isteklendirici nitelikteki değer ve davranışlar setidir.
Yüksek performans kültürü, pazar dinamizmine uyum sağlayabilecek bir örgütsel
işleyişin kaynağı olarak belirli karakteristiklere sahiptir. Yüksek performans kültürü, işletme
için öncelikle stratejik bir odak oluşturur. Böyle bir odaklanmayla birlikte işletmedeki
çalışanlar, işletmenin niçin var olduğunu, nereye yöneldiğine ve oraya nasıl varacağına ilişkin
canlı bir resme ve derin bir anlayışa sahip bulunurlar. Yüksek performans kültürünün ikinci
karakteristiği, çalışanların gerçeklere şeffaf bir biçimde bakmasını sağlamasıdır. Yüksek
performans kültürünün bir diğer karakteristiği çalışanlar için sorumluluk üstlenmeyi
kolaylaştırmasıdır. Çalışanlar, gerçekçi bir sorumluluk duygusu içerisinde hareket ettiklerinde
işletmenin stratejik bir yönde başarı göstermesi noktasında derin bir sorumluluk ve sahiplik
duygusunu paylaşırlar. Yüksek performans kültürünün son karakteristiği ise planlı bir
davranış sergilemede etkili olmasıdır.

6.2.2. İşletmede yüksek performans kültürünün oluşturulma süreci
Günümüzün işletme çevresi, şirket kültürünün şekillendirilmesi söz konusu olduğunda
karmaşık meydan okumalara sahne olmaktadır. Küresel pazarlarda rekabet eden işletmeler,
çalışanların oldukça farklı biçimlerde istihdam edilmelerini gerektiren tümüyle yeni markalar
yaratarak, gelişen pazarların avantajlarını elde edebilir. Böylesi uygun bir ortama karşın bazı
şirketler, ortak bir marka altında ve tek bir işletme halinde işbirliğine önem verme, bilgi
paylaşımı sağlama ve çapraz fırsatları harmanlamak amacıyla farklı iş birimleri içerisinde
standart bir şirket kültürü yaratmaya çalışmaktadır.
Herhangi bir örgütte yüksek performans kültürünün yaratılması süreci ile söz konusu
örgütte mükemmellik kültürünün yaratılması süreci eşit değerde öneme sahiptir. Yüksek
performans kültürü, bir örgütün başarısı için hayati bir önem taşır. Bir örgütte yüksek
performans kültürü bağlamında mükemmelliğe ulaşmada üst yönetimin desteğinin
sağlanması, takım çalışmasının benimsenmesi, açık iletişim, çalışanlara sürekli eğitim
verilmesi, bürokratik süreçlerin elimine edilmesi, dürüstlüğün, çalışkanlığın ve personelin
birlikteliğinin vurgulanması gerekir.
Bir örgütte yüksek performans kültürü yaratılması sürecinde öncelikle liderliğin teşvik
edilmesi gerekir. Diğer taraftan çalışanlar arasında iş birliği ve müzakere etme kültürünün
yaratılması sürecin başarısına önemli bir katkı yapacaktır. Yüksek performans kültürünün
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yaratılması sürecinde karşımıza çıkan bir diğer konu çalışanların üstlerine her konuda sorular
sormasının teşvik edilmesidir. Son olarak, işletmenin yöneticilerini, çalışanlarını ve
hissedarlarını paylaşılan değerler etrafında buluşturabilmesi yüksek performans kültürünün
yaratılması sürecini daha da kolaylaştıracaktır.
İşletmenin yüksek performans kültürünü kendi süreçlerine entegre edebilmesi bir
takım aşamaların izlenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda uygulamanın ilk aşaması,
yüksek performans kültürünün işletme yaşamının bütünleşik bir parçası haline gelmesini
sağlayacak güçlü bir vizyon ve misyonun belirlenmesidir. Uygulamanın ikinci aşaması,
işletmenin mevcut kültürü ile amaçlanılan yüksek performans kültürü arasındaki açıklığın
ortaya konulmasıdır. Üçüncü aşama olarak, örgütün insan kaynağına önemli bir yatırım
kapasitesinin tahsis edilmesi ve insan kaynaklarının güçlendirilmesidir.
Yüksek performans kültürüne geçiş sürecinin bir diğer aşaması yeni kültürü
destekleyecek araçların ve stratejilerin geliştirilmesidir. İşletmenin yüksek performans
kültürünü uygulamaya geçirmesindeki bir sonraki aşama, tüm düzeylerde iletişimin
arttırılması ve ödüllendirme sisteminin daha da geliştirilmesidir. Yüksek performans
kültürüne geçişte izlenmesi gereken son aşama ise ilerlemeyi ölçmede yararlanılacak olan
tekniklerin seçimi ve kullanılmasıdır.
Yüksek performans kültürünün yaratılması, örgütün iki en önemli paydaşının –
çalışanlar ve müşteriler gereksinimlerinin dengelenmesi anlamına gelir. Bu aynı zamanda
birbiriyle çatışan taleplerin dengelenmesi demektir. Liderlerin, çalışanlara gerilimlerin nasıl
yönetileceğini anlamalarında yardımcı olmaları önemlidir. Çalışanlar, şirketin kalite, hizmet
ve sunduğu değer arttığında kendilerine ödenen ücrette dâhil karlılığın da artacağını
bilmelidir. Çalışanlar kazandığında herkes kazanmış olacaktır. Bu amaçla denklemin her
parçasının dikkatli bir biçimde yönetilmesi gerekir. Yüksek performansın harekete
geçirilmesi, işletmenin stratejisi, yapısı ve kültürünün aynı çerçevede ele alınmasını gerektirir.
Kuşkusuz yüksek performans kültürü, pazar belirsizliklerinin sürekli arttığı, örgüt
çevresinin karmaşıklaştığı ve rekabetin giderek şiddetlendiği dinamik bir ortamda yeni değer
yaratmanın kritik bir öğesi haline gelmiştir. Bu bağlamda, işletmelerde yüksek performans
kültürünün yaratılması sürecinin başarısını belirleyen bazı faktörler söz konusudur. Bu
faktörlerin farkında olunması sürecin mükemmelliğini daha da pekiştirecektir.
Sözü edilen başarı faktörleri sırasıyla şunlar olmaktadır:
 Üst düzey yöneticilerin pazarı doğru algılayarak harekete geçmeleri,
 Paylaşılan vizyon, misyon ve değerlerin işletme stratejileriyle ve pazarın gerçekleriyle
uyum halinde olması,
 Liderlik uygulamalarının yüksek performans kültürü değerleriyle bütünleşik ve
uyumlu halde olması,
 İşletmenin vizyon, misyon ve değerleri ile işletme stratejilerini destekleyen güçlü bir
alt yapının olması,
 Çalışan davranışlarının müşteri gereksinmelerini karşılayacak bir tarzda olması.
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6.2.3. Yüksek performans kültürünün sürdürülmesi
Yüksek performans örgütleri, sırasıyla hem sorumluluğu hem de etkinliği sağlayan
sürekli öğrenme, iyileştirme ve misyonun başarılmasına katkıda bulunan bir iş ortamını teşvik
eder. Yüksek performanslı bir kurumun işgücüne yaklaşımı, kapsayıcı ve bütün sosyal
çevrelerden ve tüm düzeylerdeki çalışanların güçlerinden yararlanmaktır.
Yüksek performans örgütleri aynı zamanda, tüm çalışanların mevcut misyonun
başarılmasına destek konusunda uyumlu olması gerektiğini ve bu bağlamda iş süreçlerini,
araçları ve misyonu destekleyen düzenlemeleri yaptığını ve örgütsel değerin yaratılmasına
yardım eden olduğunu kabul etmektedir.

6.2.4. Yüksek performans kültüründe liderlerin sorumluluğu
Bir örgütün kültürünün oluşturulması ve onun gelişiminin şekillendirilmesi benzersiz
bir durumdur ve liderin bu konudaki işlevi temel bir önemdedir. Shaffer, liderlerin yüksek
performans kültürünü geliştirme ve devam ettirme konusunda müşterilere ve çalışanlara aynı
anda odaklanan bir şirket kültürünü teşvik etmeleri, örgütün sistemlerinin (hedefler, ödüller,
çevre, iletişim, iş süreçleri ve yapı) anahtar paydaşlarla birlikte düzenlenmesini sağlamaları;
çalışanları harekete geçirme, onları sürekli geliştirme ve sonuçlar elde etme konusunda
paylaşılan bir vizyonu yayma sürecinde açık ve güvenilir bir ortam oluşturmaları gerektiğini
ileri sürmektedir.
İşletmede kapsamlı bir yüksek performans kültürünün hayata geçirilmesini sağlayan
liderlerin bu konuda yerine getirmesi gereken bir dizi görevleri bulunmaktadır. Bu
görevlerden birincisi, işletme için etkin bir karar destek sisteminin oluşturulması ve
performansla ilgili sorumlulukların belirlenmesi olmaktadır. Liderlerin ikinci görevi olarak,
işletmenin müşterilerini görüş alanı içerisine alması gelmektedir. Yüksek performans
kültürüne odaklanan liderlerin üçüncü görevi, işletmenin ekonomik performansının
ölçümünün sağlanmasıdır. Yine liderlerin yüksek performans kültürüne geçiş kapsamında
odaklandığı dördüncü görev, işletmenin yetenek planlamasının yapılmasıdır. Liderlerin
yüksek performans kültürünü uygulamaya dönüştürmedeki son görevleri ise yüksek
performansın elde edildiği alanlardaki çalışanların etkin şekilde ödüllendirilmesini
sağlamaktır.
Yüksek performans kültürünü hayata geçirmede liderlerin yararlanabileceği beş akıl
seti bulunmaktadır. Bu akıl setlerinden birincisi piyasa başarısı ve iş süreçlerindeki disiplin
arasında doğru bir dengenin oluşturulmasıdır. Liderler için ikinci akıl seti, işletmede gerekli
yeteneklerin belirlenmesi ve bunların geliştirilmesidir. İşletme liderlerinin yararlanabileceği
üçüncü akıl seti, işletme performansının ölçümü konusunda ayırt edici bir puan kartının
kullanımıdır. Liderlerin yüksek performans kültürünün uygulanması bağlamında yararlanması
gereken dördüncü akıl seti, teknolojinin stratejik bir aktif olarak kabulünün sağlanmasıdır.
İşletme liderlerinin başvurabileceği beşinci akıl seti ise örgütsel yenilenmenin sürekli
gündemde tutulmasıdır.
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Diğer taraftan liderler, kurnazca eylemleri ve sözleriyle bir örgütün kültürünü
etkileyebilen kaldıraçları çekerek veya iterek şekillendirir, geliştirir ve teşvik ederler. Yine
liderler, kültür arzu edilen sonuçları vermediğinde onu yürürlükten kaldırma sorumluluğuna
da sahiptir. Bu konuda liderlerin görevi, alışılmadık fırsatları görme olasılıklarını arttırma
yolunda stratejik bir dengeyi sürdürme ve düşünerek algılayan çalışanları kültürle uyumlu
hale getirmektir.
Liderler, sözlerini eyleme dönüştürmelidir. Örgütün kültürü için önemli olan faktörler,
kültürün doğru yönde gelişiminin sağlanması ve liderliğin inanılırlığını sürdürmesi için
yüksek düzeyde ifade etme ve yüksek performansla çaba gösterilmesini gerektirmektedir.
Nihayet, liderlerin uzun dönemde süreç içerisinde yer almaları gerekir. Kültür haftalar içinde
değil, yıllar içerisinde oluşur ve sözlerle eylemler, ilk baştaki iletişim ve heyecanın açığa
çıkmasında olduğu gibi uzun dönemde de sürdürülmelidir.

6.2.5. Yüksek performans kültürünün işletme başarısına katkıları
Örgüt kültürünün, performansı arttırıcı bir etken olarak düşünülmesinin haklı bir
gerekçesi bulunmaktadır. Aşağıda Tablo 1’de, yüksek performans kültürüyle başka kültürlerin
finansal başarılarının karşılaştırıldığı çalışmalara ilişkin anahtar bulgular yer almaktadır.
Sonuçlar oldukça etkileyicidir. Tablodaki bulgulara göre, yüksek performans kültürü
dışındaki kültürlerin hâkim olduğu işletmelerde 11 yıllık zaman diliminde net gelir sadece
yüzde bir artarken, yüksek performans kültürünün geçerli olduğu işletmelerde bu oran %
756’ya kadar yükselmiştir. Yine tabloya göre, söz konusu her iki kültür karşılaştırıldığında
gelir artışı, işgücü artışı ve hisse bedeli artışlarında bile önemli farklılıklar olduğu
görülmektedir. Bu durum, örgüt kültürünün performans potansiyelinin göz ardı
edilemeyeceğini ortaya koymaktadır.
Tablo 1. Şirket Kültürünün Uzun Dönemli Ekonomik Performans Üzerine Etkisi

Brüt Gelir (%)
İstihdamdaki Artış (%)
Hisse Bedelindeki Artış (%)
Net Gelir

Yüksek Performans
Kültürü
682
282
901
756

Başka Kültürler
166
36
74
1

Kaynak: Kotter, J.P. ve Heskett, J.L. (1992), Corporate Culture and Performance. New York: Free Press., s. 147.

Kültürel bir değişim sürecinden geçerek, yüksek performans kültürünü benimsemiş
bulunan bir işletme, toplam verimlilik performansıyla işletme stratejisini bütünleştirebilir.
Yine yüksek performans kültürü, işletmenin bilgili, sadık ve güçlendirilmiş bir iş gücüne
sahip olmasında etkili olur. İşletme, yüksek performans kültürü ile birlikte örgütsel amaç ve
sonuçların sahipliğini ve sorumluluğunu doğru şekilde belirleyebilmektedir. İşletme, kültürel
değişimin sonucunda katma değeri olmayan performansın azaltılması için uygun yalın imalat
tekniklerini kullanmaya başlayabilmektedir. Böylece, güven ve iletişim kültürü ile birlikte
daha basık yapıların ortaya çıkması mümkün olmaktadır.
152

Yüksek performanslı örgüt kültürü ortamında çalışanlar, çevrede ortaya çıkan
trendlerle birlikte kişisel sorumluluğunu devam ettirme ve sürdürme niyetine sahiptir. Söz
konusu çalışanlar, ortaya çıkan spesifik durumlar konusunda konuşmayı bilen ve diğer
çalışanlarla proaktif olarak ilişkilerini düzenleyen bir anlayışla hareket ederler. Günümüz
örgütlerinde, karmaşıklık ve uzmanlaşma düzeyleri göz önünde tutulduğunda bu durum
kültürel olarak gerekli olan kişisel sorumluluk ve güçlendirme duygusunu da pekiştirmiş olur.
Yüksek performans kültürü, işgücü arayışında anlamlı ve duygusal boyutlarla hareket
edilmesini sağlar. Söz konusu bağlantı, isteğe bağlı olarak işyerine sadakat duygusuyla artan
bir onur ve sorumluluğa dönüşür. Diğer taraftan, yüksek performans kültürleri, liderlerin
davranış ve moraline zarar veren ve işletme dışındaki yeteneğin en üst seviyede kullanımını
etkilemeden çekirdek değerleri yaşatamayan liderlerin ayıklanmasını sağlar. Aynı zamanda
yüksek performans kültürü, işletme yöneticileri görsün veya görmesin, çalışanların
gerektiğinde doğru şeyleri yapabilmesi için onlara hızla değişen ve daha basık bir iş
çevresinde rehberlik ederek motivasyonlarını arttırır.
Yüksek performans kültürü güçlü bir kültür olarak, daha yüksek bir pozisyonda işe
alınmayan veya uygun pozisyonda çalıştırılmayan personelin istihdamını kolaylaştırır.
Yüksek performans kültürü, işletmede kriz veya önemli değişim durumlarında sabit referans
noktaları ve gerek duyulan istikrarı sağlar. Yine söz konusu kültür, kriz gibi belirsizlik
durumunda liderlerin güven içinde olmalarını ve bütün düzeylerdeki çalışanlarla bir bakıma
gurur duyabilmesini sağlar. Yüksek performans kültürü, farklı deneyim ve uzmanlığa sahip
kişiler arasında ortak bir bağ yaratarak, takım çalışmasını ve ortak yön duygusunu da
geliştirir.
Buraya kadar yapılan açıklamalar ışığında, yüksek performans kültürüne sahip olan
işletmelerin, değer yaratma ve örgütsel başarıya odaklanma doğrultusunda özetle aşağıdaki
özellikleri sergiledikleri söylenebilir:
 Çalışanlar işletmenin gelecekte ulaşmak istediği hedefler hakkında bilgi sahibidir. Bu
kapsamda müşteri tatmini, kalite, düşük maliyet gibi hedeflerin fazlasıyla aşılması için
çaba gösterilir. İşletmenin yüksek performansa dönük beklentileri konusunda
personelin tutkulu olmasıyla hedeflere daha kolay ulaşılır.
 İşletme dış çevresindeki gelişmelere odaklanılır. Müşteriler, rakipler, müşteri
toplulukları ve tedarikçiler gibi dış çevreyi oluşturan faktörlere önem verilir. Yüksek
performans kültürüne sahip işletmeler, müşteri gereksinimlerine odaklanmanın ötesine
geçen bir bakış açısına sahiptir. Bu işletmeler rakiplerinin yeteneklerinin farkında
olarak bulundukları çevrenin dinamiklerine karşı dikkatlidirler.
 Yüksek performans kültürünün egemen olduğu işletmelerde çalışanlar şirketin sahibi
gibi düşünür ve hareket eder. Bu şekildeki işletme çalışanları sorumluluk üstlenir ve
amaçlara odaklanırlar.
 Yüksek performans kültürünün içselleştirilerek benimsendiği işletmelerde çalışanlar
sorumluluk sahibi olur. Bu işletmelerde çalışanların bütün potansiyellerinin açığa
çıkartılması için yardım edilmesine ve bütün düzeylerdeki çalışanlara yatırım
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yapılmasına önem verilir. Yine bu işletmeler, çalışanlarına sürekli eğitim ve yetiştirme
programları uygulayarak onların her bakımdan güçlendirilmesini sağlar.
 Yüksek performans kültürüne odaklanan işletmelerde örgütsel değişimlerin yayılması
ve çalışanlarca benimsenmesine çaba gösterilir. Söz konusu işletmelerde, kesin olarak
belirlenmiş olan sınırlar içerisinde kabul edilebilir risklerin üstlenilmesi teşvik edilir.
Bu işletmeler, ortaya çıkan risklerle nasıl baş edileceğini bilir ve pazar belirsizliklerine
karşı yüksek derecede duyarlı olurlar.
 Yüksek performans kültürünün uygulandığı işletmelerde, tartışmaya dayalı, etkili bir
güven ortamı yaratılır. Çalışanlar, fikirler etrafında çatışmaya girmekten korkmazlar.
Bu tür işletmelerde çalışanlar, üstlendikleri sorumlulukla ortak eylem planları
geliştirirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilginin tüm enerjisini aktararak adını verdiği bilgi çağında, çevresel koşullardaki
dinamizmle birlikte rekabetin de başka bir boyut kazanması işletmeleri, sürdürülebilir
başarıyı sağlamada daha zorlu bir mücadelenin içine çekmiştir. Kurumsal başarının
sürdürülmesinin son derece zor olduğu bu süreç, -varlığını devam ettirebilme
düşüncesinde olan işletmeler için- yeni teknikler ve yöntemler kullanmayı, bu bağlamda
yenilikçilik yapmayı zorunlu kılmıştır.
Organizasyonlar, başarılı olmak istiyorsa içerisinde faaliyet gösterdikleri dış çevreyi
şekillendiren faktörlerin tam ve kesin olarak farkında olmalıdır. Onların rekabete yönelik
meydan okuması, müşterilerine ideal olarak farklılaştırılmış değer teklifi veya mal/hizmet
sunarken sözü edilen faktörlerle paralel şekilde çalışmaktır. Dış çevreyle uyum içerisinde,
çalışanlar tarafından da desteklenen paylaşılan normlar, inançlar ve değerlerin olması arzu
edilen bir durumdur. Organizasyonun kültürü, bulunduğu çevreye uyumunu
kolaylaştırmıyorsa ya sahip olduğu kültürü değiştirecek ya da hayatta kalamayacaktır. Bu
nedenle, örgüt içinde yer alan her yöneticinin ve uzmanın işi, şirketin ekonomik
sonuçlarına getirmek zorunda olduğu katkı açısından tanımlanmalıdır. Bir işi çalışma ve
yetenek açısından tanımlamak; yaptıkları katkıların tek doğru çaba olduğu çalışanlar için
yeterlidir. Belirli bir bilgi düzeyine ve yargıya, kendi kendini yönlendirme ve motive edici
güce sahip olmak zorunda olan çalışanlar içinse asıl vurgu; katkı ve sonuçlar üzerinde
olmalıdır. Katkı ve sonuçların, bir diğer deyişle örgüt performansının ölçülmesinde
niceliksel ölçülerin yeterli olduğuna inanılır. Ne var ki tek başına niceliksel ölçülerin,
gerçekte sürdürülebilir yüksek performansı ölçmede yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Bu
kapsamda yapılan bir araştırmada, finansal sonuçlara odaklanılarak gerçekleştirilen
organizasyonlar arası birleşme ve edinimlerin en az yüzde elli beşinin başarısız olduğu ve
bu başarısızlıkların yüzde ellisinden fazlasında ciddi kültürel çelişkilerin etkili olduğu
anlaşılmıştır. Örgütsel kültür zaman içinde deneme ve geliştirme çabalarıyla şekillenir ve
örgütün gelişme stratejisiyle uyumlu olduğunda daha güçlü bir kültür durumuna gelir. Bu
noktada örgüt, yüksek performans örgütü olarak karşımıza çıkar.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Örgütte paylaşılan mevcut normlar ve değerler ile üzerinde çalışılan, örgütsel etkinlik ve stratejilere uygun
yeni normlar ve değerler arasındaki önemli farklara verilen ad aşağıdaki şıkların hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Örgütsel Açık
B) Stratejik Açık
C) Kültürel Açık
D) Değer Açığı
E) Norm Açığı
SORU 2
Aşağıdakilerden hangisi Trompenaars’ın yapmış olduğu kültür sınıflandırma tiplerinden biri değildir?
A) Aile
B) Yenilikçi
C) Eiffel kulesi
D) Güdümlü füze
E) Kuluçka makinesi
SORU 3
Aşağıdakilerden hangisi Deal ve Kennedy’nin yapmış olduğu kültür sınıflandırma tiplerinden biri değildir?
A) Aktivite
B) Ataklık
C) Bürokratik
D) Yetki
E) Hiyerarşi
SORU 4
Aşağıdakilerden hangisi Quinn ve Cameron’nın yapmış olduğu kültür sınıflandırma tiplerinden biri
değildir?
A) Klan kültürü
B) Hiyerarşi kültürü
C) Adhokrasi kültürü
D) Yenilikçi kültür
E) Pazar kültürü
SORU 5
Aşağıdakilerden hangisi Denison ve Spreitzer’ın yapmış olduğu kültür sınıflandırma tiplerinden biri
değildir?
A) Grup kültürü
B) Hiyerarşi kültürü
C) Gelişim kültürü
D) Rasyonel kültür
E) Adhokrasi kültürü
SORU 6
Bir örgütte yüksek performans kültürü bağlamında mükemmelliğe ulaşmada aşağıdakilerden hangisi
gerekmez?
A) Üst yönetimin desteğinin sağlanması
B) Takım çalışmasının benimsenmesi
C) Bürokratik süreçlerin oluşturulması
D) Çalışanlara sürekli eğitim verilmesi
E) Açık iletişim
SORU 7
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Bir örgütte yüksek performans kültürü oluşturulması sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
A) Liderliğin teşvik edilmesi
B) Çalışanlar arasında iş birliği kültürünün oluşturulması
C) Çalışanlar arasında müzakere etmenin sınırlandırılması
D) Çalışanların üstlerine her konuda sorular sormasının teşvik edilmesi
E) Organizasyonun yöneticilerini, çalışanlarını ve hissedarlarını paylaşılan değerler etrafında buluşturabilmesi
SORU 8
Organizasyonlarda yüksek performans kültürü oluşturma sürecinin başarısını belirleyen bazı faktörler
bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu faktörlerden biri değildir?
A) Alt düzey yöneticilerin pazarı doğru algılayarak harekete geçmeleri,
B) Paylaşılan vizyon, misyon ve değerlerin örgüt stratejileriyle ve pazarın gerçekleriyle uyum halinde olması,
C) Liderlik uygulamalarının yüksek performans kültürü değerleriyle bütünleşik ve uyumlu halde olması,
D) Organizasyonun vizyon, misyon ve değerleri ile örgüt stratejilerini destekleyen güçlü bir alt yapının olması,
E) Çalışan davranışlarının müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bir tarzda olması.
SORU 9
Aşağıdakilerden hangisi yüksek performans kültürünün örgüt başarısına katkılarından biri değildir?
A) Kültürel bir değişim sürecinden geçerek, yüksek performans kültürünü benimsemiş bulunan bir organizasyon,
toplam verimlilik performansıyla örgüt stratejisini bütünleştirebilir.
B) Yüksek performans kültürü ile birlikte örgütlerde daha flat (dik) yapıların ortaya çıkması mümkün olmaktadır.
C) Örgüt, yüksek performans kültürü ile birlikte örgütsel amaç ve sonuçların sahipliğini ve sorumluluğunu doğru
şekilde belirleyebilmektedir.
D) Örgüt, kültürel değişimin sonucunda katma değeri olmayan performansın azaltılması için uygun yalın imalat
tekniklerini kullanmaya başlayabilmektedir.
E) Yine yüksek performans kültürü, organizasyonun bilgili, sadık ve güçlendirilmiş bir iş gücüne sahip olmasında
etkili olur.
SORU 10
………………………, belirsizliğin ve karmaşıklığın hâkim olduğu şiddetli rekabet ortamında, çalışanların
dış çevreyi yorumlayarak ve geleceğe yönelik bir bakış açısıyla çalışanların örgüte değer katmasında
etkili olan değerler, semboller, alışkanlıklar ve davranışlar bütünüdür.
A) Örgüt kültürü
B) Performans kültürü
C) Takım kültürü
D) Bilgi kültürü
E) Yüksek performans kültürü

CEVAPLAR: 1-C, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, 6-C, 7-C, 8-A, 9-B, 10-E.
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7. YEŞİL YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. YEŞİL YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ
7.1. Yeşil Yönetim Kültürü
7.1.1. Yeşil yönetim yaklaşımı
7.1.2. Küresel yaklaşım
7.1.3. Sosyal sorumluluk ve baskı
7.1.4. Yeşil yönetim örnekleri
7.2. Girişimcilik Kültürü
7.2.1. Girişim ve girişimcilik kavramları
7.2.2. Girişimcilik ve girişimci birey
7.2.3. Girişimcilik ve kültür ilişkisi
7.2.4. Kültürlerarası farklılıklar ve girişimcilik
7.2.5. Girişimcilik ve elverişli kültürel havzalar
7.2.6. Girişimci kültür
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a.Yeşil Yönetim nedir?
b. Yeşil Yönetim nasıl oluşturulur?
c. Küresel Yaklaşımlar nelerdir?
d. Sosyal Sorumluluk nedir?
a. Girişim ve Girişimcilik Kavramları ne anlama gelir?
b. Girişimcilik ve Girişimci Birey nedir?
c. Girişimcilik ve Kültür İlişkisini açıklayınız?
d. Kültürlerarası Farklılıklar ve Girişimcilik kavramlarını açıklayınız?
e. Girişimcilik ve Elverişli Kültürel Havzalar ne anlama gelir?
f. Girişimci Kültür nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yeşil Yönetim

Yeşil yönetim kavramını
açıklayabilir
Yeşil yönetim yaklaşımını Okuyarak, tartışarak
atnımlayabilir

Yeşil Yönetim Yaklaşımı

Küresel Yaklaşım

Küresel
betimleyebilir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak ve araştırarak

yaklaşımı Okuyarak,
araştırarak

Sosyal Sorumluluk ve Baskı Sosyal sorumluluk ve
işletmeler üzerinde
oluşturduğu baskıyı
açıklayabilir
Yeşil
yönetim
örnekleri
Yeşil Yönetim Örnekleri
verebilir

tartışarak

ve

Okuyarak, uygulayarak ve
araştırarak

Okuyarak, uygulayarak ve
tartışarak

ve
girişimcilik Okuyarak, uygulayarak ve
Girişimcilik Girişim
araştırarak
kavramlarını açıklayabilir
Girişimcilik ve girişimci Okuyarak, araştırarak ve
Girişimcilik ve Girişimci
uygulayarak
birey
kavramlarını
Birey
Girişim ve
Kavramları

açıklayabilir
Girişimcilik
ve
kültür
ilişkisini açıklayabilir
Kültürlerarası farklılıklar ve
girişimcilik
kavramlarını
tanımlayabilir
ve elverişli
Girişimcilik ve Elverişli Girişimcilik
Kültürel Havzalar
kültürel
havzaları
açıklayabilir
Girişimci kültür kavramını
Girişimci Kültür
açıklayabilir
Girişimcilik
ve Kültür
İlişkisi
Kültürlerarası Farklılıklar
ve Girişimcilik

Okuyarak, araştırarak
uygulayarak
Okuyarak, araştırarak
uygulayarak

ve

Okuyarak, araştırarak
uygulayarak

ve

Okuyarak, araştırarak
uygulayarak

ve

ve
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Anahtar Kavramlar
Yeşil Yönetim, Sosyal Sorumluluk. Teşebbüs, Müteşebbis, Girişim, Girişimci, Girişimci
Kültür
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Giriş
Doğanın doğrudan ekonomiye verdiği hizmetlerin farkında olmayan geleneksel
ekonomi anlayışında, doğal kaynakların sınırsız ve insanoğlunun fiziksel dünyaya mutlak
hâkim olabileceği düşüncesi ağır basmaktadır. Geleneksel ekonominin sürdürülmesi için
ormanlara, yer altı sularına, atmosfere ve diğer doğal kaynaklara aşırı yüklenilmesi ile doğada
oluşan tahribat tıpkı kartopu etkisiyle her geçen gün daha da kötü bir hal almaktadır.
Ekonomik faaliyetlerle ilişkisiz gibi görünen çevre faaliyetleri günümüzde iş dünyası,
yatırımcılar ve tüketiciler için farklı bir boyuta taşınmıştır. Çünkü atmosferdeki sera
gazlarının artışının arkasındaki en büyük etmenin insanlar tarafından gerçekleştirilen
faaliyetler olduğu tespit edilmiştir. Dünyada her geçen gün ozon tabakasında meydana gelen
tahribat nedeniyle küresel ısınma ve bunun getirdiği olumsuzluklar artmaktadır.
Yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine karşı küresel duyarlılığın artması, işletmeleri
de gerçekleştirdikleri faaliyetlerde duyarlı olmaya doğru itmektedir.
Sürdürülebilir endüstri, iş yaparken her zaman daha ekonomik, daha çevre dostu
ve sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan bir endüstri olarak
tanımlanabilir. Sürdürülebilir endüstri içinde yer almak isteyen firmalar, doğal kaynakların
verimli bir şekilde kullanılmasını ve dünya üzerindeki insanların genelini düşünerek yenilikler
yapmayı ve ekonomik olarak büyümeyi amaçlamaktadırlar.
Yeşil yönetim; ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerin tetiklediği riskleri iyi
yönetip, bunlardan doğan fırsatları doğru değerlendirerek kurum ve yatırımcılar için uzun
vadeli faydaların meydana getirildiği bir iş modelidir.
Girişimcilik kavramının bugünkü anlamda kullanılması, kapitalist üretim tarzının
egemen hale gelmesiyle ilişkili olup, iktisat bilimi terimleri arasına kazandırılması da, l9.
asırda Fransız iktisatçı Cantillon tarafından olmuştur. J. Babtiste Say ise kavramı bugün
kullandığımız anlama kavuşturmuştur. Say'e göre girişimci kavramı, bütün üretim faktörlerini
bir araya getirerek kıymetli olduğu sanılan bir malı üreten ve elde edeceği kâr için riski göze
alan kişidir. Say'in girişimci tanımı, risk üstlenme ile yöneticilik kabiliyetinin her ikisine
birden sahip olma esasına dayanmaktadır.
Girişimcilik teorisine önemli katkılarda bulunan Hisrich ve Peters, girişimciyi; emek,
hammadde ve diğer varlıkları daha büyük değer (imkân) yaratacak şekilde bir araya getiren
kişi olarak tanımlamaktadırlar. Girişimciyi, aynı zamanda, değişiklik, yenilik ve yeni bir
düzenin kurucusu olarak görmektedirler. Girişimciliği de, yeterli emek ve zaman ayırarak,
mali, fiziksel ve sosyal riskleri göze alarak, parasal ödüller, kişisel tatmin ve bağımsızlık elde
ederek yeni bir değer oluşturma süreci olarak görmektedirler.
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YEDİNCİ BÖLÜM
YEŞİL YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ
7.1. Yeşil Yönetim Kültürü
7.1.1. Yeşil Yönetim Yaklaşımı
Günümüzde tüketicilerin, devletlerin ve işletmelerin sürdürülebilirlik kavramına olan
ilgisi artmış ve bu konu ile ilgili stratejiler gündeme gelmeye başlanmıştır. İşletmeler için
sürdürülebilirlik, kavramı üretim açısından ele alındığında üretimde sürdürülebilirlik kavramı
ortaya çıkmaktadır. Bu kavram genellikle üretim sürecinde çevreye verilen zarar ve
olumsuzluklar karşısında ortaya atılmıştır. İşletmelerin sosyal sorumlulukları kapsamında bu
olumsuzlukların giderilmesi amacıyla meydana getirdikleri yaklaşımlar uzun vadede işletme
faaliyetlerinin devamlılığı göz önüne alındığında sürdürülebilirliği gündeme getirmiştir.
Üretim faaliyetleri çerçevesinde ürünün tasarımından malzemenin geri kazanımına kadar
giden süreçlerde meydana gelen farklı yaklaşımların hepsi sürdürülebilir üretim kavramıyla
ifade edilebilir.
Yeşil yönetim, çevresel ve sosyal etmenleri göz önüne alarak, ürünlerin sürdürülebilir
bir şekilde üretimi ve dağıtımı ile ilgilenir. Şirketlerin, tedarik zinciri yönetimi süreçlerine
yeşil ve tersine lojistiği katması ile hem kendileri hem de çevre için büyük kazanımlar
sağlanacaktır. Şirketlerin çevresel riskleri ve olumsuz etkilerini azaltıp, aynı zamanda kâr
etmek ve pazar paylarını arttırmak için kazan-kazan stratejileri geliştirmeleri; maliyetlerini
azaltıp verimliliklerini arttırmaları mümkün olabilmektedir. Bu sayede çevresel korunmanın
yanı sıra sosyal, ekonomik ve operasyonel düzeylerde kazanımlar elde edilebilmektedir.
Örneğin, VW, yedek parçalarını ve monte edilmiş arabalarını giderek artan oranda
demiryollarını kullanarak taşımasının nedeni, taşımacılık ve paketleme maliyetlerini azaltıp
israftan kaçınmak ve çevreyi korumaktır. Aynı şekilde HP’nin tedarikçilerini eğitmesi, yeşil
tedarik zinciri konusunda verilebilecek örnekler arasındadır.
Bunun yanında üretim süreçlerinde insanların yerine robotların kullanılması, daha çok
enerji sarfiyatına neden olduğu için firmalar yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalı ve bu
alana yatırım yapmalıdır. Minimum maliyetli ve kolay elde edilebilir enerji, sürdürülebilirlik
açısından oldukça önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi,
jeotermal enerji, biokütle enerjisi olarak belirtilebilir.
Bu konuda en iyi örnek otomobil sektörüdür. Mevcut çevreci teknolojilerin
kullanımıyla artık çevreyi kirletmeyen, yüksek performanslı her türlü aracın üretimi
mümkündür. Honda, Toyota ve GM gibi birçok otomobil üreticisi ürün yelpazeleri içinde bu
tür araçlara yer vermeye başlamışlardır. Otomobil endüstrisinin petrol tüketimine yönelik
mevcut yapısı ve üretim sistemleriyle, günümüz çevre şartları içerisinde varlığını sürdürmesi
çok zordur.
Küreselleşen dünyadaki zorlu rekabet ortamında müşterilerin daha bilinçli hale
gelmesi, firmaların sosyal ve toplumsal sorumluluklarının artması gibi nedenler yeşil yönetim
yaklaşımının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Firmaların çevreye olumsuz etkilerin azaltılması
için yapılacak harcamalardan daha fazla değer yaratıp rekabet üstünlüklerini arttıracağı,
israftan kurtularak maddi olarak kar elde edeceklerini, ayrıca müşterilerinin güvenlerini
kazanacakları şüphesizdir. Bu konuda gerçekleşecek olan kazan kazan modeli hakkında
şirketlerin bilinçlendirilmesi ve temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmalarının teşvik
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edilmesi gerekmektedir. Bunun için hangi yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinin ne
kadar olduğu ayrıntılı olarak araştırılmalı ve üniversitelerde bu alanlarda çalışmalar
yapabilecek nitelikli iş gücü sağlanmalıdır.
Çevre, en önemli ekonomik kaynaktır. Gelişmenin sağlanabilmesi için çevredeki
kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Kaynakların ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde
tüketilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler, çevre sorunlarını da azaltacaktır.
Gelişmenin sağlanabilmesi ve ekolojik dengenin korunması için, sanayi ve çevre
entegrasyonunun sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. (Karabulut, 2003:4)

7.1.2. Küresel yaklaşım
Sanayi devrimiyle hız kazanan üretim artışı ile dünya nüfusunun hızla artmasının
çevre ve doğal kaynaklar üzerinde yol açtığı baskılar ve bunların neden olduğu çevre
problemleri 1970’lere kadar göz önünde bulundurulmayan bir olgu olmuştur. Doğal
kaynakların sınırsız olduğu varsayımını kullanan klasik iktisatçılar uzunca bir süre çevre
sorunlarını dikkate almadan büyümeyi hedeflemişlerdir.
İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemde ise, Keynesyen iktisatçılar öncelik olarak
ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, işsizliğin önlenmesi ve enflasyonun kontrol altına
alınması gibi konulara yoğunlaşmış ve üretimin arttırılmasını amaçlamışlardır. 1970’li
yıllardan başlayarak, insan yaşamının bu eşsiz küre üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması
hız kazanmış ve giderek yükselen bir sesle, dünyamızın doğal dengesinin bozulmakta
olduğuna dikkat çekilmiştir. Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin, sanayileşmede
atılan dev adımların, giderek artan ve çeşitlenen üretimin, tüketimin ve diğer alanlardaki
gelişmelerin, başta insan ömrünün uzaması, refah düzeyinin artması, eğitimin yaygınlaşması
ve okur-yazarlık oranının yükselmesi, hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin azalması gibi
yaşam koşullarını iyileştirici yönleri olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte, mevcut
kalkınma gelişme politikalarının yol açtığı olumsuzlukların, gezegenimizin ve üzerinde
yaşayan insanların geleceğini tehdit ettiği dile getirilmeye başlanmıştır.(Sevinç,2003:1).
20. yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen geniş çaplı endüstriyel felaketler,
Rusya’daki Chernobyl faciası, İsviçre’nin Basel şehrindeki kimyasal madde üreten bir
fabrikada çıkan yangın, ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma vb. değişimler,
endüstrinin çevreye olan olumsuz etkilerinin belli başlı örnekleridir. Bu bağlamda üretim,
tüketim ve dolayısıyla kirlenme bu düzeyde devam ederse mavi gezegendeki bütün canlılar
için yaşam koşullarının devam etmeyeceği de kabul edilir bir gerçekliktir
(Odabaşı,1999,:137).
İçinde bulunduğumuz yüzyılda, yerkürenin kaynaklarının hor kullanılmasıyla ortaya
çıkan çevresel yozlaşma ve bu yozlaşmanın ortaya çıkardığı küresel felaketler; doğal
kaynakların sınırsız olmadığını insanoğlunun anlamasında etkili olmuştur. Aslında bu
bozulmaların kökeni 20.yy sonlarında yaşanan hızlı küreselleşme ile atılmış̧, sonuçlarını
toplamak ve gerçek anlamda çözüm önerileri geliştirmek ise 21. yy’ a nasip olmuştur.
Yaşanan gelişmeler ülkelerin tek amaçlarının gelişmek ve kalkınmak olmaması gerektiğini;
bu temel amaçlara ulaşabilmek ve sonuçları sürdürülebilir kılmak için doğal kaynak dengesini
korumak gerektiğini ortaya koymuştur. Kısaca çevreyle dost kalkınma ve gelişme politikaları
oluşturulmalı ve uygulanmalı görüşü yaygınlaşmıştır (Kuşat,2013:8).
Yeşil yönetim anlayışı, işletmelerin çevresel sorumluluk duygusu ile faaliyette
bulunmalarını ifade etmektedir. Yeşil yönetim anlayışı, kısacası çevrenin korunması ile
ekonomik büyüme kavramlarının uzun dönemli ve birlikte düşünülmesi esasına
dayanmaktadır. Yeşil yönetimin çıkış noktası sürdürülebilir gelişme anlayışıdır.
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Sürdürülebilirlik, doğadaki kaynakların korunarak, insan yaşamının kalitesinin arttırılması
anlamına gelir. Bu kapsamda, sosyal, ekonomik, ekolojik amaçların birlikte değerlendirilmesi
ve her birinin yararına olacak şekilde faaliyetlerin düzenlenmesi, sürdürülebilir gelişmeye
yardımcı olacaktır. Bu gelişmenin temel ilkesi, doğal kaynakların, doğal üreme hızlarını
aşmayacak şekilde tüketilmelerinin güvence altına alınmasıdır. Akılcı bir şekilde
kullanılmaması nedeniyle bugün toplumumuz, kaynak kıtlığı ile karşı karşıyadır. Yönetim,
yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynak rezervleri ile atık ve ürünlerin bileşimleri arasında bir
denge kurmalıdır. Denge ise tüm işletmelerin yeşile daha fazla yatırım yapmalarıyla, diğer bir
ifadeyle, yeşil yönetim anlayışına uygun faaliyetlere öncelik vermeleriyle sağlanabilir. Yeşil
yönetim anlayışının hedefi; işletmelerin amaçlarında, fonksiyonlarında, organizasyon
yapısında ve üretim süreçlerinde çevreyi ön plana alacak şekilde faaliyetlerini
düzenlenmesidir. Ayrıca yeşil yönetimin diğer amaçları arasında; işletmeleri ekonomik olarak
güçlendirmek, doğal kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak ve emisyon hacmini
azaltmak, çevre korumanın ve daha temiz üretimin gerçekleşmesini sağlayacak teknolojilerin
gelişmesine katkıda bulunmaktır. Yeşil yönetim uygulamalarının maliyetli olması gibi bir
dezavantajının yanı sıra pek çok avantajı olduğu da görülmektedir.
İşletme imajını artırmak, enerji kaynaklarının kullanımını azaltmak, işletmenin
çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak, rekabet avantajı sağlamak, işletme etkinliği
artırmak, müşteri ve diğer baskı gruplarının taleplerine cevap vermek yeşil yönetim
uygulamalarının sağladığı belli başlı avantajlar arasında yer almaktadır (TİSK,2003:27).

7.1.3. Sosyal sorumluluk ve baskı
İçinde bulunduğumuz yüzyılda endüstrileşmelerini gerçekleştirmiş ya da bu yönde
çaba harcayan toplumlarda, doğal kaynaklar çok cömertçe tüketilmiştir. Doğal denge, kolay
düzeltilemeyecek şekilde bozulmuştur. Çevrenin iyi yönetilememesi neticesinde ciddi
boyutlara varan çevre kirliliği ve binlerce insanın ölümüyle sonuçlanabilecek faciaların ortaya
çıkabilme ihtimali, günümüzde dikkatleri endüstrilerin çevreye olan olumsuz etkilerine
çevirmiştir. Karşılaşılan çevre sorunları, kaynakların sınırlı olduğunun ve bu kaynakların en
iyi şekilde kullanılması gerektiğinin anlaşılmasında ülkelerde çevre bilincinin oluşmasında
etkili olmuş ve çevre kirliliğini önlemede küresel bir ilgi uyandırmıştır (Akatay,2010:1).
Dünyada doğal kaynakların sınırlı olmadığı ve zaman içinde dengenin hızla bozulduğu
gerçeği işletmeleri yeni stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir. Yeşil yönetim bir yönetim tarzı
değil, işletme süreçlerinin yeniden yapılandırılmasıdır (Arıkboğa,2012:58).
İşletmelerin; doğayı düşünmeden yapmış oldukları faaliyetler her ne kadar çevreye
verilmiş bir zarar gibi gözükse de aslında kendilerine vermiş oldukları bir zarardır. İşletmeler,
kendi karlılıklarını düşünerek, uzun vadede insanların hayatını ikinci plana atmışlardır.
Günümüzde, çevre bilinci her ne kadar devlet yaptırımlarıyla oluşturulmaya çalışılsa da hala
birçok işletme getirilen yükümlülüklere uymamaktadır. Çünkü çevre kirlenmesini önlemek
için işletmelerin birtakım maliyetlere katlanmaları gerekmektedir ve işletmeler de bir türlü
yüksek kar olgusundan vazgeçememektedirler. Kardan ödün vermeden de bu maliyetlere
katlanmak mümkün olmadığı için bazı işletmeler, çevre sorumluluğundan vazgeçmektedir.
Ancak, işletmelerin yaptığı bu davranışlar, sosyal sorumluluk açısından kabul edilemez bir
durumdur. Zaten işletmelerin genel amaçları arasında sosyal sorumluluk kavramı da yer
aldığından bu kavramı yerine getirmeyen işletmeler, kendi işletme amaçlarından da ödün
vermiş olmaktadırlar (Baş, 2011:7).
Artık işletmeler, çevresel alanda yaptıkları uygulamaları ve rekabet gücü kaynaklarını
uyumlu bir biçimde yönetmek durumundadır. Çevrenin korunması ile ilginin artmasıyla
birlikte, baskılar yalnızca çevreci gruplardan değil, müşteriler, yerel yönetimler, devlet
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otoriteleri, finansal kurumlar ve çalışanlardan da gelmektedir. Bu baskılar, işletmeleri üretim
ve yönetim süreçlerinde önemli değişiklikler yapmaya zorlamaktadır. Atıkların, emisyonların
hiçbir filtrelemeye tabi tutulmadan çevreye bırakılması, hiçbir çıktının veya atığın geri
kazanımının sağlanmaması, doğal kaynakların verimli kullanılmaması şeklindeki bir
anlayıştan, çevre dostu teknolojiler kullanma, atıkların geri dönüşümü gibi çevre koruma
faaliyetlerine geçiş önemli bir değişimi göstermektedir. Ayrıca kurumsal çevre
vatandaşlığı/davranışları, kurumsal çevre yönetimi, kurumsal çevre sorumluluğu, kurumsal
çevre performansı, gibi kavramların hem yazında hem de endüstriyel yayınlarda yerleşmiş
olması da çevresel duyarlılıktaki gelişmede önemli göstergelerdendir (Gürkan,2015:255).
Yeni ekonomik düzenin uzantısı olan bilgi toplumunun geçerli olduğu günümüzde
işletmelerin itibarları, çeşitli ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin toplumda yarattığı
algılamalara bağlıdır. Yeni düzenin bir gereği olarak artık işletmeler toplum tarafından adeta
gözetlenmektedir. Ayrıca bilgiyi paylaşmanın ve bilgiye erişmenin kolaylaşması insanların
beklentilerinin artmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, toplumun işletmelerden sadece ürün ya
da hizmet üretimi beklentisinin ötesinde beklentilere geçtiğini söylemek mümkündür. İnsanlar
artık kar elde etmeye yönelik faaliyetler dışında toplumu düşünen ve bu anlayışı ekonomik
faaliyetleri ile birleştiren işletmelere itibar etmekte ve üretime yönelik çalışmalarının toplum
açısından yarattığı çeşitli sakıncalarından dolayı doğrudan ilgili işletmeleri sorumlu
tutmaktadırlar.
Rekabetin çok yoğun yaşandığı, ikame ürünlerin giderek arttığı günümüzde bir
işletmenin varlığını sürdürebilmesi için itibara sahip olmasının zorunlu olması, işletmelerin
topluma zarar verme olasılıklarının göz ardı edilmesini imkânsız kılmaktadır. Ayrıca bilgi
toplumunun bir gereği olarak da işletmelerin, toplumun olumsuz tepkilerini görmezden
gelmeleri mümkün değildir. Çünkü sosyal sorumluluktan uzak davranış ve yaklaşımlar
karşısında belirli toplumsal katmanların göstereceği tepki zaman içinde diğer katmanlara da
sıçrayabilir ve bu durum işletmenin itibarının zedelenmesine neden olabilir. Bu oluşumlar,
işletmelerin topluma karşı sosyal sorumluluk anlayışı içinde bulunmalarını adeta bir
zorunluluk haline getirmiştir. Dolayısıyla, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde yönetsel
felsefesini oluşturan ve çevreye açılan işletmeler, çevreye kapalı işletmelere göre daha başarılı
ve uzun ömürlü çalışma şansına sahip olurlar. Çevreyle sürekli ve düzenli olarak etkileşim
içinde olan işletmeler, toplumsal çıkarlarla örgütsel çıkarları uzlaştırabilen çağdaş işletmeler
olarak da tanımlanabilir. Böylece günümüzde çağdaş işletme, yalnızca ürün üreten,
pazarlayan ve sonuçta kar elde eden bir kuruluş olmaktan çıkmakta, topluma karşı belirli
sorumluluklar taşıyan bir kuruluş haline dönüşmektedir. Bir ülkenin geleceğinin güçlü ve
çağdaş işletmelerin varlığına dayalı olduğu kabul edilecek olursa, söz konusu işletmelerin
uzun dönemde varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet edebilmeleri topluma karşı sahip
oldukları sorumluluklarla yakından ilgilidir (Özkaya, 2010:247).
Dünyada çevre konusunda yapılan sözleşmeler, toplantılar, gerçekleştirilen
konferanslar, çevrenin korunmasında dünya ülkelerine düşen görevler konusundaki
tartışmalar işletmelerin çevre yönetim felsefesine bakışlarını da etkilemiştir. Çevre bilincinin
oluşması ve beraberinde artan yeşil yönetim uygulamalarına ilişkin düzenlenen
organizasyonların yanı sıra, işletmelerin eko-sistemlerin bozulmasını önlemeye yönelik çok
çeşitli standartları uyguladıkları da görülmektedir. Dünya çapındaki çok uluslu ve milli
işletmeler, çevre yönetim sistemlerini (Enviroment Management Systems; EMS) kabul ederek
bu sistemleri, uluslararası standartlar olarak onaylamaktadırlar. Dünyada farklı ülkelerde
uygulanan çeşitli çevre yönetim sistemi standartları bulunmaktadır. Bunlardan birincisi,
EkoYönetim ve Denetim Programı (EMAS; Eco-Management andAudit Scheme) ikincisi,
1990 yılında İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yayınlanan
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BS 7750 ÇevreYönetim Standardı’dır. Üçüncüsü ise BS 7750 standardının temel alındığı ISO
14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartları Serisi’dir (Morrow & Rondinelli, 2002:159).
‘Valdez İlkeleri’ yeşil hareketin endüstri üzerindeki etkilerinin net bir örneğidir.
Valdez İlkeleri kurumların çevresel sorumlulukları ile ilgili olarak imzaladıkları bir
yönetmeliktir ve gönüllülük ilkesine dayanır. Ancak, hangi kurumların bu yönetmeliği
imzaladığının, dolayısıyla hangilerinin imzalamadığının bir denetim kurulu tarafından
kamuya ilan edileceğinin belirtilmesi, kurumlar üzerinde bu yönetmeliği imzalama konusunda
bir baskı oluşturmuştur. Bu baskı, kurumların kamuya bu yönetmeliği imzaladığı ilan edilen
şirketlerin halkla ilişkiler fırsatları yakalamalarının ve imzalamayan rakiplerine karşı öne
çıkarak rekabet avantajı sağlamalarının kolaylaşacağının bilincinde olmalarından
kaynaklanmıştır. Bu sebeple, Valdez İlkeleri kısa bir sürede 21 şirket tarafından imzalanmıştır
(Yavuz,2012:22).
Müşteri beklentileri doğrultusunda şekillenen girişimcilik çalışmaları son yirmi yılda
kalite arayışından çevre odaklı bir yaklaşıma doğru kaymıştır. Günümüz global pazarında
girişimciler yeni strateji olarak, atık minimizasyonu, yeşil ürün tasarımı ve gelişen dünyanın
yeşil odaklı teknoloji ortaklıkları gibi faaliyetlere yönelmek durumunda kalmışlardır. Dolayısı
ile girişimcilik kavramı yeni bir boyut kazanarak ekogirişimcilik kavramı ile sonuçlanmıştır.
Son yıllarda yaşanan ekoloji odaklı yaklaşım sonucunda çevreye duyarlı işletmeler ön plana
çıkmış, bu durum hem geleneksel girişimcileri hem iç girişimcileri hem de sosyal girişimcileri
etkilemiştir (Aykan,2012:195).
Somut örnek vermek gerekirse 1990’da yapılan bir araştırma; Amerikan tüketicisinin
%82’sinin daha çevreci ürünler için %5 daha fazla fiyat ödemeye hazır olduğunu göstermiştir.
Benzer şekilde, yeşil tüketici oranının sadece 1990 ve 1992 yılları arasında %11’den %20’ye
çıktığı saptanmıştır. Bu gelişmeler ile birlikte piyasaya sürülen yeşil ürünlerin sayısı 1986 ile
1991 yılları arasında ani bir artış göstermiş ve 60’dan 810’a çıkmıştır (Özata,2008:55).
2000’li yıllarda da yeşil tüketici grubunun önemsenemeyecek kadar çok sayıda olduğu
şüphesiz doğrudur. Örneğin; D. J. Power ve ortakları tarafından yapılan bir çalışma,
Amerika’da yeni araba satın alan tüketicilerin %60’ının gaz ve elektrikle çalışan melez bir
arabayı, benzinli arabaya tercih edeceklerini göstermiştir. Yeşil tüketiciliğin Amerika’da
gitgide daha da yükselen bir akım olduğunu, Amerika’da geri dönüşüm sağlayan insanların oy
kullanan insan sayısından daha fazla olduğunu iddia etmektedir (Özata, 2008:25).

7.1.4. Yeşil yönetim örnekleri
ABD birçok firmanın çevreye duyarlılığı Milli Güvenlik Konseyi tarafından Yeşil
Güvenlik Haçı ile ödüllendirilmektedir. 2000 yılında Exelon enerji şirketi, nükleer güç
üretimi üzerine odaklanma maksadıyla düşük performanslı kömür santrallerini elden
çıkarmıştır. Nükleer elektrik santralleri, her yıl yaklaşık 130 milyar kilowat-saat elektrik
üretmekte ve gaz emisyonunda önceki dönemlere ait ortalamaların % 35’inden daha düşük
elde etmektedir. Bu da bir milyon otomobilin trafikten çekilmesiyle eşdeğerdir. Şirket her yıl
potansiyel olarak 15 milyon ton fazla sera gazını ortadan kaldırarak 2020 yılına gelindiğinde
karbon ayak izini daha da küçülmeyi planlamaktadır (Boone ve Kurtz, 2010:14).
Kahve devi Starbucks, 2009’da şu kararları aldı: Mağazalarında kullanacağı enerjinin
% 50’sini yenilenebilir enerjiden kılmak. Kullanılan enerjinin % 25’inden fazlasının sera gazı
emisyonunu azaltma konusunda etkin kılmak. 2015 itibariyle % 100 yeniden kullanılabilir
veya yeniden dönüştürülebilir bardak malzemesi kullanmak. Şirket bu amaçlarının bazıları
hayata geçirdi. Örneğin kendi kupasını yanında getiren müşterilerinden 10 sent daha az ücret
almaya başladı (Howard,2010:5).
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Kopenhag orjinli Maerks, 500’den fazla gemisiyle dünyanın en büyük gemicilik
şirketidir. Standart hız olan 24 veya 25 deniz mili (saatte 29 milin altı) yerine, Ebba Maerks
12 deniz mili (saatte 14 deniz milin altı) ile seyretmektedir. Bu hız sektöründe “aşırı yavaş
seyir” olarak bilinir. Aşırı yavaş seyir, yakıt tüketimini günlük 350 tondan 100-150 tona
düşürmüş ve saatte 5.000 dolarlık bir tasarruf sağlamıştır. Maersk yüzlerce gemisini aşırı
yavaş seyre yönlendirmiştir. Diğer gemi şirketleri başlangıçta bu kadar yavaşlatmaya
yanaşmamış, fakat zamanla çoğu “yavaş seyir” hızına 20 deniz mili saatte 23 mil) veya aşırı
yavaş seyir hızına uyum sağlamaya başlamışlardır (Boone ve Kurtz, 2010: 14).
ABD’de 50 butik otel ve restoran çalıştıran Kimpton Otelleri de şu değişiklikleri
yapmıştır; bir çok dokümanın online yayınlanmasını, geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmasını
ve yazdırılan belgeler için çevre dostu mürekkeplerin kullanılmasını, otel anahtarlarının geri
dönüştürülmüş plastikten yapılmasını, çalışanlara yeşil girişimler hakkında sürekli eğitim
sunulmasını ve daha fazlasını içeren yöntemler standartlaştırılmıştır. Otellerde faturalar geri
dönüştürülmüş kâğıttan basılmış, bütün tesisatta su tasarrufu yapılmış, odalara yeşil sertifikalı
çarşaflar ve havlular konmuş, konuk odalarına doğal sabunlar konulmuş, temizlik ürünleri
zehirli olmayan ve çevreyi kirletmeyenlerden seçilmiştir. Işıklandırmada LEB lambalar tercih
edilmiş, yemek atıkları ve diğer atıklar gübreye dönüştürülmüştür (Boone ve Kurtz, 2010:
244).
Sony, aralarında şirkete ait ofis ve tesislerin genelindeki global CO2 salımlarının 2000
mali yılı düzeylerine göre yüzde 30'un üzerinde azaltılmasının da bulunduğu "Yeşil Yönetim
2010" ("Green Management - GM2010") adlı orta vadeli çevre planında belirlenen hedeflerin
büyük bölümüne ulaşıldığını, hatta bunların aşıldığını duyurdu. Sony'nin 2006 yılında hayata
geçirilen GM2010 planı, 2006 ila 2010 mali yılları arasındaki beş yıllık süre zarfında Sony'nin
çevre üzerindeki etkisini azaltmayı hedefliyordu. Bu girişimlerin sonuçları, üçüncü taraflarca
da teyit edildi. Tüm bu plan dâhilinde Sony, faaliyet gösterdiği her bölgede, doğal kaynakların
korunmasına, karbon ayak izinin azaltılmasına ve geleceğe yaşanılabilir bir dünya
bırakılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. GM2010, bir dizi saldırgan sera gazı azaltma
hedefini içeriyordu. Bu hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere tasarlanan çeşitli yenilikçi
girişimleri hayata geçiren Sony, bu şekilde tüm CO2 salımlarını (*1) azaltarak 2010 mali
yılında 1,53 milyon tona indirmeyi başardı (Toknasa, 2011:11).
Cihazlar kapalıyken bile enerji harcarlar. Elektronik cihazlar, bilgi sayarlar, yazıcılar
kapalı oldukları zaman bile enerji harcarlar. ABD Çevre Koruma Kurumu elektronik
cihazları çalışmadığı zaman kapatmakla yıllık olarak cihaz başına 50-150 dolarlık bir tasarruf
yapacağı söyleniyor. Şartlar uygun olduğunda dizüstüne dönüş yaparak ortalama %80 daha az
enerji kullanımı sağlanmış oluyor masaüstü bilgisayarlarla mukayese edildiğinde. Tabii ışık
kullanarak tasarruf yapmak ve binaların projelendirilmesi ve konumu bu esasa göre yapılması
öneriliyor. Eğer pratikse çalışma alanlarını ışığı pencereden alacak şekilde düzenlenmesi
tavsiye ediliyor. Bütün ihtiyaçların yeşil seçeneklerin göz önünde bulundurularak satın alma
planlarının yapılmasıdır.
Geri dönüşümlü kırtasiye veya küçük ya da ambalajı olmayan ürünler çevreye daha az
zarar veriyor. Tek kullanımlık bardaklar, tabaklar yerine yıkanabilen ve tekrar
kullanabileceğiniz türden olanlar tavsiye ediliyor. Bitki esaslı, bakterilerle ayrışabilen bulaşık
deterjanı ve kağıt havlular yerine kumaş kurulama havlularını veya enerji tasarrufu yapan el
kurulayıcılarını tercih etmek yeşil yönetim anlayışının tavsiyesi. Uygun olan her yerde enerji
tasarrufu yapmak ve binaların çevresine ağaç dikerek çalışma çevresinin görünümünü
geliştirmek. Böylece yaz sıcaklarında klima masrafları %35’e kadar azalmış olacak. Ağaçlar
aynı zamanda soğuk kış rüzgârlarını engellemeye yardım edecek. Böylece kış ısınma
masrafları %30’a kadar azaltılabilecek. Trafikte zaman kaybetmeyi engelleyen tedbirler
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almak yakıt tasarrufu sağlarken, karbon emisyonlarını önlemiş olacak (Küpeli, 2015:14).
Eczacıbaşı Topluluğu, 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayarak 2007’de
Dünya Sürdürülebilir İş Konseyi’nin Türkiye’den ilk üyesi olmuştur. Eczacıbaşı Topluluğu
Türkiye’deki üretim tesislerinin konsolide enerji tüketimi bir yılda %9.8 milyon MWh
azaltmıştır. Koç Bilgi grubu Yeşil Bilgi Platformu ile çevre bilincinin toplumun geniş
kesimlerine yayılmasına yardımcı olmuş, atık yönetimi çalışmaları ile de 51 ton atık
toplanmasını sağlamıştır. TAV Havalimanları Türkiye’de işletmekte olduğuhava limanlarında
karbon salınımını azaltmak için çeşitli yaklaşımlar kullanmışlardır. Bu sayede bir yılda bir
terminalden 3.5 milyon kilowatt saatenerji tasarrufu sağlamışlardır. Türkiye Sanayi Kalkınma
Bankası (TSKB) Türkiye’nin ilk karbon nötr bankası olup, iki yılda karbon ayak izlerinin
%68’ini temizlemiştir. Benzer şekilde, Bilim İlaç karbon ayak izinin %7azaltırken, Unilever
grubu %50 azaltmayı amaçlamaktadır (Aykan, 2012:195).
SONUÇ: Şirketlerin çevreye duyarlı olabilmeleri için iki seçenek var. Ya atıkları
temizleyecekler ya da sistemlerini değiştirecekler. Eğer şirketler atıklardan kurtulmaya
çalışırlarsa bu onlara çok pahalıya mal olur. Bu tip şirketler uzun vadede rekabet avantajını
kaybederler. Ama üretim sistemlerini değiştirerek üretim yaparlarsa o zaman daha az çevre
kirliliğine neden olurlar. Bu da maliyetlerini düşürür.
Dünya genelinde üretim, iletişim ve daha pek çok alanda yaşanan geniş çaplı
teknolojik gelişmeler insan hayatını değiştirmiş ve dolayısıyla dünyanın bir köy haline
gelmesine neden olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte, doğal kaynakların azalması, ozon
tabakasının incelmesi, hızlı nüfus artışı, hava ve su kirliliği gibi insanları olumsuz yönde
etkileyebilecek çeşitli küresel sorunların tüketiciler tarafından fark edilmesi de onların
gelecek ve yakalamaya çalıştıkları kaliteli yaşam ideali ile ilgili kaygılarını arttırmıştır.
Tüketicilerin bu kaygılarının giderilmesi için doğa kapitalizmine doğru giden
işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde üretim faaliyet ve uygulamalarını daha
çevreci hale getirmelerinin bir zorunluluk olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla işletme
yöneticilerinin ekolojik çevreye olan bakış açılarını biran önce değiştirmeleri ve işletme
faaliyetleri ile ilgili kararlar alırken ekolojik çevreyi, karar almayı etkileyen önemli bir faktör
olarak değerlendirmeleri dünyanın geleceği açısından çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi
de ancak, gelecek nesil yöneticilerinin formasyonlarının değiştirilmesi ile mümkün olacaktır.
Bu da üniversitelerin işletme bölümlerinin ders programlarında çevre sorunları ve çözüm
yöntemlerini ele alan derslere yer verilmesini gerekli kılmaktadır.
Bu bölümlerde sosyal sorumluluk bilincine sahip, küresel düşünen, riski minimize
eden, yeni pazarları ele geçirmeye çalışan, uzun dönemli gelişmeleri izleyen, verimliliği
arttırmaya çalışan ve çevreye duyarlı yöneticiler yetiştirilmeli ve geleceğin yönetici
adaylarına iş dünyası ile ekolojik çevrenin nasıl entegre edileceği öğretilmelidir. Böylece söz
konusu yöneticilerin, 21. yüzyılda ayakta kalmak ve küresel anlamda rekabet etme gücüne
sahip olmak isteyen işletmeleri, rekabetin de ötesine geçirip rekabet üstü olmalarında büyük
rol oynayacağı bir gerçektir.
Günümüzde başarılı yönetim, işletmelerin rekabet ortamında farklılaşmalarını sağlayan
bir araç konumundadır. Pazarda yer alan tüketiciler ile rakiplere göre daha iyi iletişim
kurabilen, yeşil ürünlerini, hizmetlerini ve sahip oldukları markaları hedef pazarlara felsefesi
etik değerlere bağlılık olan sosyal sorumluluk anlayışı ve uygulamaları içinde sunabilen
işletmeler, diğer işletmelere göre daha fazla rekabet avantajı sağlayabileceklerdir. Dolayısıyla,
yeşil yönetim faaliyetlerinin önem kazandığı ve tüketicilerin yeşil ürünlere olan talebinin
arttığı günümüzde söz konusu rekabet avantajını yakalamak isteyen pazarlama yöneticilerinin
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ürün yelpazelerini gözden geçirmeleri ve bu yönde gerekli değişiklikleri yapmaları
gerekmektedir. Bunun için yeşil işletmecilik ve yeşil reklam araştırmalarının yapılması, yeni
yeşil işletmecilik ve yeşil reklam stratejilerinin geliştirilmesi, tüketicilerin, işletmenin
ürünlerinin çevre dostu özellikleri hakkında doğruluk ve dürüstlük ilkesine uygun reklamlar
yapılarak bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yeşil işletmecilik
anlayışı, ekolojik gerçekleri gizlemek yerine yansıtmayı ve bu konudaki çabaları, işletmenin
imajını sağlamlaştırmaya yöneltmeyi hedeflemelidir.

7.2. Girişimcilik Kültürü
7.2.1. Girişim ve girişimcilik kavramları
Geçmişte kullandığımız "teşebbüs" ve "müteşebbis" kavramları yerine bugün daha çok
"girişim" ve "girişimci" kavramlarını kullanmaktayız. Günlük hayatta, girişim; bir işi yapmak
için harekete geçme, başlama, kalkışma durumunu ifade etmekte, girişimci ise; böyle bir
durum içinde yer alan girişken kişi anlamında kullanılmaktadır.
Bu kavramlar esasta, iktisadi bir çerçeve içinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede
girişimci, arz ve talebi yönlendiren, pazar arayan kişi, girişimcilik ise, daha çok kaynakları
ekonomik olarak seferber etme, harekete geçirme faaliyeti olarak görülmektedir.
Girişimcilik kavramının bugünkü anlamda kullanılması, kapitalist üretim tarzının
egemen hale gelmesiyle ilişkili olup, iktisat bilimi terimleri arasına kazandırılması da, l9.
asırda Fransız iktisatçı Cantillon tarafından olmuştur. J. Babtiste Say ise kavramı bugün
kullandığımız anlama kavuşmuştur. Say'e göre girişimci kavramı, bütün üretim faktörlerini bir
araya getirerek kıymetli olduğu sanılan bir malı üreten ve elde edeceği kâr için riski göze alan
kişidir. Say'in girişimci tanımı, risk üstlenme ile yöneticilik kabiliyetinin her ikisine birden
sahip olma esasına dayanmaktadır.
Girişimcilik teorisine önemli katkılarda bulunan Hisrich ve Peters, girişimciyi; emek,
hammadde ve diğer varlıkları daha büyük değer/imkân yaratacak şekilde bir araya getiren kişi
olarak tanımlamaktadırlar. Girişimciyi, aynı zamanda, değişiklik, yenilik ve yeni bir düzenin
kurucusu olarak görmektedirler. Girişimciliği de, yeterli emek ve zaman ayırarak, mali,
fiziksel ve sosyal riskleri göze alarak, parasal ödüller, kişisel tatmin ve bağımsızlık elde
ederek yeni bir değer oluşturma süreci olarak görmektedirler.
Casson ve Foss-Klein ise, girişimciliği; risk alma, fırsat kovalama, hayata geçirme ve
yenilik yapma süreçlerinin tamamı olarak tanımlamaktadırlar. Bu çerçevede, hem şirket açma
süreci, hem de yenilik yapma süreci girişimciliğin kapsamına girmektedir. Bu bağlamda
Bridge de, girişimciliğin daha öz olarak, bir işe başlamak, iş sahibi olmak ve işi geliştirme ve
büyütmeyi kapsadığını belirtmektedirler.

7.2.2. Girişimcilik ve girişimci birey
Girişimciliği kâr/kazanç güdüsü ile açıklayan iktisat kuramları ve örgüt iklimi ve
yöneticilik özellikleriyle izah eden işletme kuramları dışında psikolojik ve sosyolojik
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kuramlar, girişimcilik ve girişimci bireyi izahta kâr dışı motivlere yaptıkları vurgularla bu
alana önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu disiplinler, bazı bireylerin diğerlerine kıyasla
niçin daha fazla girişimci oldukları gerçeğini, farklı şekillerde açıklamışlardır. Bu
yaklaşımların bir kısmı, girişimciliğin bir kişilik özelliği olduğu noktasında dururken, bir
kısmı da sosyo-kültürel koşulların bir ürünü olduğu noktasına vurguda bulunmuşlardır.
Girişimciliği psikososyal bağlamda izaha çalışan bu yaklaşımlara (psikolojik
psikodinamik, sosyal psikolojik-davranışsal ve sosyolojik) burada değinilecektir.
Girişimciliğe yönelik psikolojik kuramlar, kişisel öğelerden hareketle girişimci kişiliği
açıklamaya çalışırlar. Buna göre, kişisel niteliklerimiz bizim kim olduğumuzu, hangi
psikolojik ve sosyal situasyonda bulunduğumuzu önemli ölçüde açıklar.
Kişilik kuramları içerisinde, psikodinamik ve sosyal psikolojik yaklaşımlar, girişimci
bireyi, sahip olduğu tutum ve tavır kombinasyonu, bakış ve yenilikçi (değişimci) performansı
ile farklı (ayırıcı) bir karaktere sahip kişi olarak resmederler. Bu perspektiften girişimcilik
ileri derecede kişiselleşmiş bir aktivite olarak kabul edilir. Girişimcinin, kendi vizyonunu ve
hırslarını yansıtan bir macera/risk yaratmak için motive olduğu ve kendisini, toplusal
çevresini gözden geçirip yeniden örgütlemeye hazırladığı düşünülür. Büyük ölçüde, Freud’un
kişilik kuramından türetilen bu yaklaşımlar, insanı yönlendiren bilinçaltı güdülerin kişiliğin
oluşmasında temel rol oynadığına vurgu yaparlar. Bu bilinçaltı güdülerle, toplumsal
önkabullerin kimi zaman çatıştığı, kişinin genel yargılarla ters düşmeyecek tutum ve tavırlar
içine girmeye zorlandığı ileri sürülmektedir. Gerek toplumsal düzlemde gerekse de bir
organizasyon çatısı altında, kişinin genel düzen ve yargılarla ters düşmesi halinde, tepki
görmesi, reddedilmesi ve sonuçta “marjinal” ya da “sapan” bir kişi olarak görülmesi söz
konusu olmaktadır. Girişimcilerin de, çoğu zaman, kurulu (yerleşik) değerlerle ters düşen bir
kişilik yapısına sahip oldukları ileri sürülmektedir.
Bu özelliklere ilave olarak, psikodinamik ve sosyal psikolojik yaklaşımların
vurgulamak istedikleri kişisel nitelikler arasında, girişimcilerin, “proaktif”, “dinamik”,
“amaçlı”, “pozitif” ve “inisiyatif alabilme”, “işbirliğine açık olma”, “hataları hızlı ve etkili
biçimde telafi edebilme” yetenekleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, kimliği tanımlayıcı
nitelikler olarak, “yenilikçi”, “imajinatif”, “yaratıcı”, “esnek” vb. hususlara vurgu
yapmaktadırlar. Bundan başka, “uyumlu olma”, “güven duygusuna sahip olma”, “ölçülü risk
alma”, “kararlı olma”, “inatçı (direngen) olma”, “sonuç almaya yönelik fikri kapasite”,
“sorumluluk” ve “kendine güven” de dile getirilen hususlar arasındadır.
Durham University Business School tarafından yapılan bir sınıflandırmada da
girişimcilerin, “güçlü başarma duygusu”, “özerklik”, “bağımsızlık”, “iç kontrol duygusu”,
“ölçülü risk alma” ve “yaratıcı eğilimler” e sahip oldukları vurgulanmıştır. Bu kişisel
özellikler de, genelde, yaşam deneyimlerinden, organizasyon ikliminden ve toplumsal
kültürün imkânlarından beslenmektedir denilebilir.
Girişimci davranışları kâr dışı motivlerle açıklayan kuramcılar arasında Schumpeter
de, girişimciliğin, kişisel önemsenme, sosyal kabul görme vb. ihtiyaçlardan da yüksek oranda
etkilendiğini ileri sürmektedir. Örneğin, bir kişinin duyduğu “hanedanlık arzusu”, “yeni
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piyasaların, rakiplerin ve yaratıcılığın fatihi olma arzusu” vs. de insanları girişimsel eylem
içinde olmaya itebilmektedir. Böylece, girişimsel davranış, Schumpeter’in teorisinde
psikolojik güdüler tarafından da fazlasıyla etkilenmiş olarak resmedilir.
Davranışsal yaklaşımlar ise, kişiliğin, girişimciliği etkileyen önemli bir faktör olduğu,
ancak tek başına yeterli olmadığı, diğer faktörlerle birlikte düşünüldüğünde anlaşılabileceğini
ileri sürmektedirler. Buna göre, girişimcilik, kişiliğin dışında çok sayıda faktörün
etkileşiminden oluşan davranışsal bir süreçtir.
Bu bağlamda, davranıştan hareketle “girişimsel olan”ın doğasını açıklamak
mümkündür. Bu yaklaşımlar, esasta, spesifik bir olayla ilgili bireysel yetenekleri (ehliyet)
esas alarak, zaman içinde davranışlardaki değişmelere, özellikle de iş sürecinin farklı
aşamalarındaki değişmelere odaklanırlar. Girişimci davranışı belirlemek için; “yetenek”,
“bilgi”, “performans” ve “psikolojik” değişkenlerden hareketle bir çerçeve geliştirirler.
Psikolojik ve davranışsal yaklaşımlar, girişimcilerin, ekonomik değer üretmeye dönük
tercihlerinin yöneldiği tutum ve davranışlara odaklanırken, sosyolojik yaklaşımlar, genelde,
bireysel kararlar üzerinde sosyal yapının ve sosyal değişkenlerin önemini vurgularlar ve
girişimcilik teorisinde tek belirleyici olarak kaba bireyciliğin (kişisel niteliklerin) esaslarını
yücelten bir eğilimin göze çarptığını ileri sürerler. Yakın zamanlara kadar, girişimcilik
teorisinde baskın olan eğilim, girişimci bireyin niteliklerinden hareket etmekti. Oysa, kaba
bireycilik ya da kişisel nitelikler, çoğu zaman karar almayı etkileyen sosyal faktörlerin rolünü
eksik bırakmaktadır. Bu nedenle sosyolojik kuram, girişimcilikle sosyal yapı ya da sosyal
etkenler arasındaki ilişkinin belirleyiciliği noktasından hareket eder.
Sosyal etkenler, pek çok davranış için motivasyonel bir etkide bulunurlar. Weber’den
bu yana, pek çok sosyal bilimci, başta din olmak üzere, siyasal koşullar, eğitim, yaş, cinsiyet,
aile kökeni vb. etkenlerin iktisadi davranışın oluşmasına, girişken aktivitelerin artmasına
olanak tanıdığı noktasına vurguda bulunurlar.
Sosyolojik çerçevede girişimcilik, toplumsal koşulların etkilediği, biçim verdiği bir
faaliyet olarak görülür. Sosyologlar, bireylerin ciddi bir şekilde kariyer tercihi yapmaya yani
belli bir iş ve mesleğe zorlandıklarına inanırlar. Onlara göre, tercihler sosyal dünyadaki
beklenti ve önkabüllerden hareketle oluşur. Toplum kişileri, belli bir role karşı yönlendirir ya
da hazırlar. Toplumun sunduğu fırsatların farklılığı, insanları değişik iş ve uğraş edinmeye
yöneltir. Bireyler, mevcut koşullara paralel tutum ve davranış edinirler ve doğal olarak
toplumun onay görmüş rol setlerine göre sosyalize olurlar. Toplumun değer ve rol setleri,
kişiler için bağlayıcı sonuçlar doğurur. Örneğin, girişimci ailelerden gelenlerin, yine benzer
bir iş kurdukları ya da aile işini büyüttükleri çoğu kez dikkati çeker. Yine, işçi ya da memur
ailelerden gelenlerin de sıklıkla bu yönde sosyalize oldukları, verili koşullara paralel
iş/meslek edinmeye yöneldikleri görülür. Bu durum, mevcut sosyo-ekonomik koşulların,
kariyer tercihi yapmada belirleyici rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır.
Bazı sosyologlar girişim sürecinde fırsatların önemini vurgularlar. Örneğin Reynolds,
karar alma ve girişimci aktivite içine girme teşebbüsünün, fırsatların ne zaman oluşacağına
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bağlı olduğunu belirtir. Toplum ne kadar fırsat sunarsa, girişimcilik için o kadar açık bir
toplumsal ortam oluşmuş olur. Sosyologlar, girişimciliği sosyolojik olarak temellendirirken
girişimci edimlerin ortaya çıkmasında sosyal çevre, aile kökeni, eğitim, yaş, cinsiyet, etnisite,
ırk vb. sosyal faktörlerin belirleyiciliğini öne çıkartırlar. Onlara göre, sosyal yapılar, ortamlar
ve etkenler; girişimsel fikirler, fırsatlar, kaynaklar, beceriler ve başarı için motivasyonel
etkide bulunur.
Sosyal sınıf, aile kompozisyonu ve geçmişi, aile mesleği vs. girişimci karar almayı
doğrudan etkiler. Örneğin, İngiliz girişimciler üzerine yapılan bir araştırmada, girişimcilerin
büyük bir kısmının ebeveynleri ya da yakın akrabalarının da yine girişimci oldukları ve aynı
işi sürdürme veya büyütme eğiliminde oldukları görülmüştür. Ayrıca, bazı sosyal grupların
örneğin, etnik özellikleri baskın grupların diğer girişimcilere kıyasla daha çok üretme (oransal
olarak), daha yüksek girişimsel performans gösterme eğiliminde oldukları görülmüştür.
İngiltere’de farklı sosyal gruplar üzerine yapılan bir başka araştırmada da aile geleneği, göç,
din, akrabalık ilişkileri, iş deneyimi vb. kültürel niteliklerin girişimcilik üzerinde etkili
oldukları ortaya çıkmıştır.
Yine, etnik girişimcilik araştırmaları, girişimsel eyleme katılmada, ırk ve etnisitenin
pozitif olduğu kadar negatif etkileri olduğuna da işaret etmektedirler. Auster ve Aldrich, etnik
bir azınlık gruba ait olmanın işe girme ya da iş kurmada saf önyargıları da işin içine çektiğini
belirtmektedirler. Onlara göre, emek piyasasındaki ayrımcılık ve etnik azınlık üyelerinin
iticiliğine dair çok sayıda önyargı mevcuttur. Bu önyargılar, söz konusu grup üyelerini
diğerleriyle temas kurmaktan alıkoyacağı gibi, grubu kendi içinde daha bir bütünleşik hale
getirmektedir. 1970’lerde İngiltere’de Asyalı göçmenlere uygulanan ayrımcılık bu türdendi.
Storey tarafından da desteklenen bu görüşe göre, İngiltere’de, istihdamdan en düşük payı alan
ve yüksek işsizlik oranlarına muhatap olan kesimler bunlardı.
Son zamanlardaki etnik azınlık firmalar üzerinde yapılan araştırmalar da, beyaz nüfus,
Asyalı ve siyah ötekiler açısından girişimci aktivitelerin farklı bakışa ve Asyalı–siyah öteki
aleyhine işlediğine dair bulgulara işaret etmektedirler.
Sosyal etkenler arasında, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi de belirleyici bir öneme
sahiptir. Örneğin, 29 ülkede yapılan GEM araştırmasına göre, yeni kurulan şirketlerin
sahiplerinin çoğu erkeklerden oluşmaktadır. Çalışma ortalaması itibariyle, erkekler kadınların
2 katı daha fazla girişimcidirler. Ancak, bu veri ülkelere göre farklılaşmaktadır. Örneğin,
Brezilya ve İspanya’da erkekler kadınlardan 2 kat daha fazla girişimci iken bu oran Fransa’da
12’dir. Yine, girişimcilerin en yoğun olduğu yaş grubu da, 25-34 yaş grubu olarak ortaya
çıkmıştır. 29 ülke arasındaki girişimcilik farkının % 40 gibi önemli bir kısmı ortaokul sonrası
eğitim göstergesine sahiptir.
Bununla birlikte, ABD’de girişimcilikle ilgili yapılan bir araştırmada ise,
girişimcilerin sanıldığından fazla eğitimli oldukları ancak almış oldukları eğitimin, yaptıkları
işlerle çok yakından ilgili olmadığı görülmüştür. Kişisel özellik itibariyle de, girişimcilerin,
başarma gereksinimi, denetim kurma, risk alma ve cinsiyet önemli bir değişken olarak
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belirmiştir. Aile kökeni itibariyle, babanın da girişimci olduğu, hatta annenin de girişimci
nitelikleri haiz olduğu tespit edilmiştir.
ABD’deki girişimciler, anne ve babalarının kendilerini iş kurmaya yönelttiği,
girişimciliğe teşvik ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, ABD’deki girişimcilerin, işlerine çok
bağlı, çalışkan ve etkin yöneticiler oldukları, işlerinde başarıyı yakalamak için her tür özveriyi
gösterme eğiliminde oldukları saptanmıştı. Bu bulgular genelde sosyal etkenler ve sosyal yapı
unsurlarının girişimci bireyi ve girişimcilik sürecini anlamaya yönelik sosyolojik
yaklaşımların göz ardı edilemeyeceğini göstermektedir.

7.2.3. Girişimcilik ve kültür ilişkisi
Niçin bazı toplumlar girişimcilikte yüksek başarı gösterirken diğerlerinde aynı başarı
görülmemektedir? Girişimcilikle toplumsal kültür arasında bir ilişki var mıdır? Varsa, hangi
tür kültürel havzalar girişimcilik için uygun/elverişlidir? Kuşkusuz, bu sorular, bizi, kültürün
doğası ve kültürel farklılık teması üzerinde odaklanmaya götürmektedir.
Bilindiği gibi kültür, ait olduğu toplumun tüm ilişki ve etkileşim süreçlerine, kurumsal
yapılarına sirayet ederek, üyelerinin tüm vaziyet alışlarını, çalışma ve üretim biçimlerini,
yönetim ve örgütlenme tarzlarını güçlü bir şekilde etkiler. Hatta denilebilir ki, birey ve toplum
üzerindeki en büyük etkinin kaynağı kültürdür. Kültür, gruptaki bireylerin ortak nitelikleri
olup, kişiden kişiye aktarılan öğrenilmiş yaşam biçimleridir. Geleneklerden aile içerisinde
alınan eğitime, ahlâki kurallar, davranış biçimleri, yaşam tarzları ve sosyal çevreye kadar
birçok öğede kültürün izleri görülür. Önkabüllerimiz ve tercihlerimiz büyük ölçüde, içerisinde
yaşadığımız toplumsal kültürün eseridir.
Kültürler aynı zamanda yaptırım sistemleri olduğundan spesifik tutum/davranış
kalıpları üretirler. Girişimci güdüler ve davranış kalıpları da bu ortamda vücut bulur. Başarı,
risk üstlenme, cesaret, birikim yapma vs. gibi girişimci niteliklere ilişkin ilk telkinler ve
uyarımlar kültür tarafından sunulur. Hâkim değerler, kişiyi girişimsel davranmanın
imkânlarıyla ya da imkânsızlıklarıyla karşı karşıya getirir.
Girişimcilikle toplumsal kültür arasında yakın bir ilişki olduğunu ileri süren Morrison,
kültürün girişimciliğe dönük tutumları önemli ölçüde belirlediğini ileri sürer. Ona göre,
kültür, girişimciliği başlatan, harekete geçiren itkilere, güdülere bünyesinde yer vermektedir.
Örneğin, demokratik kültürlerde kişisel başarısızlık ve yapılan hataların çok büyütülmemesi
ve bunlara yüksek tolerans gösterilmesi, kişileri yenilikleri denemeye, teşebbüse geçmeye
teşvik eder. Bu toplumlarda, yeni şeyler yapma, değişiklik ve teşebbüse geçmenin
olumlanması doğal olarak girişimci eğilimlerin pekişmesine yardım eder. Bu bakımdan
özellikle Kuzey Amerika ve Avustralya gibi daha eşitlikçi ve demokratik toplumların
girişimci kişiliğin ortaya çıkmasına uygun alanlar açmak suretiyle girişimciliği/girişimci
kültürü besledikleri dikkati çeker.
Girişimci değerlere bünyesinde yer açmayan, onları perdeleyen/körelten kültürler de
aksine, anti-girişimci eğilimlerin kökleşmesine neden olur. Bu noktada girişimci kişilik/kimlik
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ve davranış ile ailenin yapısı arasında bir ilişki kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kimilerine
göre, aile, girişimci güdülerin oluşmasında hayati bir role sahiptir. Çünkü aile, çocuğun
karakteri ve davranışı üzerinde birinci elden belirleyici bir etkendir. Aile, kendi değer, tutku
ve heyecanlarını doğal olarak çocuğa yansıtır. Çocuğun, aile içinde tanık olduğu yaşantı
örnekleri, onun bilinçaltında derin izler bırakır. İktisadi ve sosyal beceriler kazanmasına
yönelik ilk işaretleri bu ortamda edinir.
Ailenin, dışa dönük, başarı yönelimli, atak, üretken, tutumlu yaşantısı, çocuk üzerinde
erken girişimci temayüllerin yerleşmesine hizmet eder. Küçük yaşta, çalışmaya, satış
yapmaya, para biriktirmeye ve küçük yatırımlar yapmaya teşvik edilmiş aile ortamlarında,
piyasa, rekabet, kazanç elde etme, mücadeleci olma vb. değerlere ilişkin ilk itkilere aşinalık
elde edilir. Kimi geleneksel, ataerkil aile yapıları girişimciliği perdelemektedir. Ataerkil
aile/toplum yapılarında, ailenin etkisi, anne-babanın sıkı denetimi ve itaat kültürü çok
baskındır. Bu yapı içinde yenilikçiliğe açıklık, bireysel başarının hedeflenmesi, dinamizm,
üretkenlik, risk almak gibi girişimciliğe özgü değerler ön planda değildir. Geleneksel aile
düzeni, anti-girişimci tiplere açıklık gösteren bir sosyalize ünite olma özelliği sergiler. Buna
karşın, modern toplumlar ve aile yapıları, görece değişken, dinamik, rekabetçi bir kültüre
açıklık gösterirler.
Yaşamı sürdürmek, aile ve cemaate yaslanmaktan çok bireysel çaba, emek ve cesaret
gerektirir. Bu toplumda birey, aile içinde gözünü bu tür bir yaşantıya tanıklık ile açar. Modern
aile yapıları, bir şekilde bireysel dinamizm ve özgür emeğin teşviki temelinde bir
sosyalizasyon kültürüne sahiptir. Bu tarz bir kültür, hiç kuşkusuz girişimci/kapitalist
bireylerin ve kültürel yapıların ortaya çıkmasını sonuçlar. TÜSİAD’ın yaptığı bir araştırmada
modern aile yapılarının etkisini öne çıkaran bulgular elde edilmiştir. Örneğin, girişimcilerin %
62 gibi büyük bir kısmının ilk girişimcilik becerilerini aile ortamında kazanmış oldukları
açığa çıkmıştır. Bu girişimciler, yaşadıkları çocukluk ve yakın aile çevresinin kendilerini
yarışmacı ve mücadeleci kıldığını belirtmişlerdir.
Aile yapısı, Morrison’un belirttiği gibi, girişimciliğin devamında da pozitif bir işlev
görmektedir. Kenya, Güney Afrika, Avustralya ve Kuzey Amerika gibi ülkelerdeki
girişimciler üzerine yapılan kimi araştırmalarda da, aile yapısının bu yönde bir etkiye sahip
olduğu sonucuna varılmıştır. Aile ile birlikte ele alınabilecek bir faktör de, toplumdaki hakim
çocuk yetiştirme düzenidir. Yapılan bir çok araştırmada, çocukluk dönemi aile ortamının ve
verilen eğitimin niteliğinin girişimci eğilimlerin oluşmasını önemli ölçüde etkilediği ortaya
çıkmıştır. Buna göre, kişilerin aldıkları eğitim, örnek aldıkları kişiler, kişisel değer ve
motivasyonları, girişimci olmalarında büyük pay sahibidir. Ailesinde girişimci olan çocuklar
girişimci eğilimleri daha çabuk kapmaktadırlar. Aile ortamındaki moral ve işbirliği havası,
girişimciye, kuruluş aşamasındaki firmanın karşılaşabileceği sorunları daha rahat çözmesinde
yardımcı olmaktadır. Cocran’a göre de, ailenin yaşam tarzı, verilen eğitim ve toplumda
geçerli çocuk yetiştirme düzeni, kişiliği, davranış örüntülerini, başarma isteğini, dolayısıyla
girişimciliğe açıklığı önemli ölçüde belirlemektedir.
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Kimi toplumsal inanç sistemleri ve geleneksel değerler de, başarı güdüsü ve girişken
çabaları teşvik edebilmektedir. Protestan ahlâkının Batı’da girişimci bireyin oluşmasına olan
katkısını bu bağlamda değerlendirebiliriz. Weber’e göre, Protestanlıktaki, maddiyata, üretime,
sermayeye ve çalışmaya yapılan vurguların fazla olması, yine kişileri tembellik, faaliyetsizlik
ve miskinlikten kurtarmaya yönelik telkinler, kişiyi iyi bir mümin olmak adına
üretmeye/çalışmaya yönelten güdüler olmuştur. Bu güdüler, kuşkusuz, kişinin yapıp edeceği
her tür fiil ve eyleme meşruiyet kazandırıcı bir işlev görmektedir. Yine, Weber, Protestanlığın
bireycilik, başarı motivasyonu, girişimci mesleklerin meşruiyeti, rasyonalite, asketizm ve
özgüveni vurgulayan bir kültürü teşvik ettiğini iddia etmişti. Weber için bu etik, modern
kapitalizmin ruhunun temel unsuruydu.
Weber’in yanı sıra, McClelland da, dini değerlerin girişimci davranışa yol açtığını
ifade etmektedir. Ona göre de, Protestan iş ahlakı, çocuğa bağımsız yetişme pratikleri ve
güçlü başarı motifi kazandırmakta ve zevki engelleyici bir tesir meydana getirmektedir. Bu
sayede, yüksek başarı kültürü oluşmakta ve başarıya odaklı girişimciler ortaya çıkmaktadır.
Weber gibi McClelland da, girişimciliğin ve iktisadi zenginliğin Protestan ahlakından
kaynaklandığını ileri sürerek, az gelişmiş ülkelerin hiç birinin Protestan olmadığını ifade
etmek suretiyle görüşlerini destekleme yoluna gitmektedir. Bu saptamalar, girişimciliğin
kişisel ve salt iktisadi itkiler dışında başka uyaranlarının da olduğu gerçeğine işaret etmesi
açısından önem taşımaktadır.
Kültürle girişimcilik arasında ilişki kurulurken, kültürün niteliği, hangi kültürün
destekleyici hangisinin ket vurucu etkilere sahip olduğu sorunu da önem taşımaktadır.
McClleand, girişimciliğe destek veren kültürlerin üç temel davranışı öne çıkarttıkları ve
bunların l. yüksek sorumluluk üstlenme 2. Hesaplı risk alma ve 3. performansa dönük
geribildirim talep etme olduğu üzerinde durmaktadır. Bu temel davranış ölçüleri, kuşkusuz,
toplumsal yapının yanı sıra, bu yapıyı çevreleyen politik, iktisadi ve teknolojik sistemle de
ilişkilidir.
Toplumsal amaçlar, değerler ve kalıplaşmış davranış biçimlerinin oluşmasında bu
farklı yapısal ögeler hayati rol oynar. Toplumsal ve politik kurumların yeniliğe, değişikliğe,
belirsizlik ve risk algısına ne ölçüde tolerans gösterdikleri girişimciliğin açığa çıkma
ihtimalini de ortaya koyar. Yapılan araştırmalar girişimsel oryantasyonun belirsizliğe olan
tolerans bakımından önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Araştırmalara göre,
belirsizliğe toleransın yüksek olduğu toplumsal bağlamlarda sosyalize olan bireyler
belirsizliği çok daha iyi tolere etmektedirler. Bu nedenle daha yenilikçi olmakta, daha fazla
risk almakta, daha fazla proaktif davranışlar göstermekte ve sonuçta yüksek bir girişimsel
oryantasyon sergilemektedirler.
Busenitz ve Lau, bazı kültürlerin neden diğerlerine göre daha fazla girişimci tiplere
açıklık gösterdiği sorusuna cevap ararken, bu farklılığı o toplumların kültürel biricikliğinde
aramak gerektiğinin altını çizerler. Onlara göre, bu kültürlerde bazı değerler (bireycilik,
belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi ve zaman yönelimi), uygun sosyal bağlam (sosyal
hareketlilik, ekolojik niş ve Pazar koşulları) ve kimi bireysel değişkenler (risk alma, başarma
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isteği ve kontrol odağı), hep birlikte yeni bir mantalite oluşturmakta, yeni teşebbüslere ve
işletme kurma çabalarına destek vermektedir.
Görüldüğü gibi, sosyo-kültürel koşullar/etkenler, girişimci güdüler, girişimci birey ve
kültür kalıpları üretebilmektedirler. Zira bu koşullar/etkenler, kişiye; uzağı görebilme, karar
verebilme, atılganlık, kavrayış, riskleri ve sorumlulukları göze alabilme, biriktirme, hard
çalışma vb. özellikler kazandırabildiğinden, sonuçta, etkin bir çalışma kültürü, dinamik
girişimciler ve faal bir iktisadi sistem ortaya çıkmaktadır. Dinamik girişimciler, kaynak
üreterek, yeni fırsat ve imkân yaratarak, toplumun geneline canlılık ve hareketlilik getirirler.
Kültürün ket vurucu/engelleyici nitelikte olması ise, doğal olarak bireyi, atalete,
tembelliğe yöneltir, böylelikle, toplumsal ve iktisadi yaşam dinamizmini yitirir. Bu konuda
yapılan araştırmalar da, açık/esnek, özgürlükçü ve serbest piyasa koşullarının, girişimcilik
potansiyelini arttırdığını ortaya koymaktadır.
Öz olarak ifade etmek gerekirse, girişimcilik faaliyeti, içinde yaşanılan toplumun
sosyo-kültürel ortamıyla kopmaz bir ilişki içindedir. Bygrave-Minniti’nin de ifade ettikleri
gibi, bu sosyo-kültürel ortam, girişimci tutumları doğrudan etkilemektedir. Çünkü, kültür,
toplum üyeleri için, genel davranış düzlemi oluşturmakta; risk almada, belirsizlikten
kaçınmada, değişime karşı direnç göstermede, yeniliklere karşı takınılan tavırda belirleyici,
yönlendirici bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı, girişimcilik, farklı kültürler açısından farklı
şekillerde temayüz etmekte, ülkeden ülkeye, hatta bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir.

7.2.4. Kültürlerarası farklılıklar ve girişimcilik
Kültürel/toplumsal yapı farklılıkları; risk almaya dönük tepkileri, rasyonel tercihleri,
başarı güdüsünü, kendine güven ve sorumluluk alma düzeyini de farklılaştırmaktadır. Nitekim
“kanaatkâr”, “kaderci”, “bir hırka bir lokma” anlayışına sahip kültürel yapılar için, para
biriktirme, çok çalışma, ihtiyaçtan fazla üretme, kazancı kutsama, fırsat kollama, rekabet vb.
kavramlar bir anlam ifade etmez. Bu toplumlarda sözü geçen fiillere ilişkin olumlama,
meşruiyet, teşvik ve yönlendirme azdır. Buna karşın, aksi eğilimlere prim veren kültürler
kazancı, biriktirmeyi, üretimi, rekabeti, başarıyı, hırsı vs. olumlayıp yüceltirler. Bu toplumlar,
etkili sosyalizasyon yoluyla, hâkim kültürel eğilimlere karşılık gelen birey tipi, üretim sistemi,
çalışma ideolojisi vs. ikame ederler.
Kültürlerarası psikolojinin verilerinden hareketle, Psikolog Kâğıtçıbaşı, kültürel
farklılık temasının tutumsal/davranışsal ölçekte de kendisini gösterdiğini, örneğin, girişimci
benliğin oluşmasında oldukça belirleyici olduğunu dile getirmektedir. O, bu farklılığın
oluştuğu çocukluk dönemi yaşantısı ya da çocuk sosyalleşmesi üzerinde önemle durmakta ve
Amerikan kültüründeki “başarı güdüsü” ve “özerklik eğilimi”ni teşvike dayalı toplumsallaşma
yöntemlerinin, girişimci benlik ve kişilik yapısını pozitif etkilediğini ileri sürmektedir. Ona
göre, Amerika’daki anne eğitim kurslarında, genç annelere küçük çocuklarını
“bırakıvermeleri” tavsiye edilmektedir. Bu erken ayrışma önerisi, annelerin çocuklarıyla
bütünleşmelerinin önünü almaktadır. Bu aynı zamanda, annelik güdülerinin frenlenmesini de
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getirmektedir. Yine, Kanada’lı anneler, kendilerini çocuklarından ayrıştırmaya ve çocuğun
gerçekliğinin özerk kalmasına büyük özen göstermektedirler.
Caudill ve Schooler ise, Amerikalı annelerin, içinde bulundukları kültürün bir sonucu
olarak, “bebeğin özerk olduğu ve olması gerektiği” inancına sahip oldukları ve çocuklarının
kendi istek ve ihtiyaçlarını dile getirmelerini desteklediklerini belirtmektedirler. Buna karşın,
Azuma’nın araştırmasına göre, Japon bir anne söz dinlemeyen çocuğuna şu mesajı
vermektedir: “sen ve ben biriz, aynı şekilde düşünebiliriz ve düşüneceğiz.” Japon anneler,
çocuklarını kendilerinin bir uzantısı olarak görmekte ve fiziksel teması vurgulamaktadırlar.
Bu veriler de göstermektedir ki; annenin, kendisini çocukla birleştirdiği bir çocuk
yetiştirme düzeninde, sosyal benlik ve toplulukçu eğilimler (sosyal sorumluluk, dayanışma,
kolektivite vs.) gelişmekte; çocuğa “özerklik” sağlanan, annenin çocuğun gerçekliğinden
kendisini ayrıştırdığı yetiştirme düzeninde ise, “bireysel benlik” ve “benlik odaklı” eğilimler
gelişmektedir.
Girişimcilikte önemli yer tutan, “yüksek başarı güdüsü” ne sahip olmak da,
kültürlerarası farklılığa göre değişik bir görünüm almaktadır. Zira başarı oryantasyonu içinde
olmaya kültürler farklı tepkiler vermektedirler. Örneğin, “başarma isteği/tutkusu”, Amerikan
toplumunda çokça kutsanan ve desteklenen bir değer olduğundan, bu etken Amerika’da
girişimci kültürün ikamesinde ve kristalize olmasında önemli rol oynamıştır (Pillis, l998). Bu
kültürlerde, başarı tutkusu yatay bir yayılım sığasına sahiptir ve başarı tutkusunu
içselleştirmeye dayalı bir sosyalizasyon süreci yürürlüktedir. Örneğin, Amerikan ve Japon
toplum yapıları, başarı yönelimli eğitim ve sosyalleşme kültürüne sahiptirler. Ancak,
Amerika, bireysel başarı güdüsüne sahipken, Japonya’da toplumcu başarı güdüsü ön
plandadır.
Toplulukçu (kolektivist) kültürlerdeki başarı güdüsü bireyci kültürlerden oldukça
farklıdır. Bu kültürlerde başarı güdüsü, “bireyselliğin”, “benliğin” ve “ilişkisel benliğin”
ötesine geçer ve başkalarının benliğine yayılır. Karşılıklı bağımlılığa dayalı insan ilişkilerinin
baskın olduğu toplumlarda da, “sosyal bir başarı güdüsü” olduğu ileri sürülmektedir. Başarı
güdüsü, bireysel temelde oluşturulup ölçüldüğü zaman, toplulukçu kültürlerdeki bir çok kişi
buna sahip değilmiş gibi gözükür. Bu durum, bireysel temelde oluşturulmuş başarı güdüsü
ölçümlerinin, toplumdaki farklı başarı güdülerini ölçememesinden kaynaklanır.
Genel planda, başarının kutsandığı ve bir değer olarak kabul gördüğü bu kültürlerde,
girişimciliğe yönelim fazladır. Gerçekte, başarı-yönelimli olmak, başarı tutkusuna sahip
olmak ve başarının başlı başına statü edinme, prestij kazanma aracı olarak görülmesi,
girişimci kültürün yerleşmesinde büyük pay sahibidir. Williams ve Narendran (l999),
girişimciliğe özgü tutumlar arasında, “belirsizliğe tolerans” ve “risk alma konusunda istekli
olma” nın da kültürlerarası farklılığa göre değişik görünüm aldığını ileri sürmektedirler.
Onlara göre, “belirsizlikten kaçınma” nın teşvik edildiği toplumlarda, kurumlar ve insan
ilişkilerinde, yerleşik kalıplar tercih edilir. Belirsizlik/muğlaklık, endişe, korku, stres yaratır
ve güvenli bulunmaz. Kimi kültürel değerlerin ve önkabullerin desteklenmesi ve teşvik
görmesi de, girişimciliğe dolayısıyla, riskli durumlara yönelik algılara tesir eder. Örneğin,
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Avrupa’lılar, Amerikalı’lara kıyasla riskten daha fazla korkarlar. Bunun nedeni, Amerikan
kültürünün belirsizlikten kaçınmaya daha düşük destek vermesidir. Avrupa’da ise, risk alma
ve belirsizliğe tolerans eğilimi daha düşüktür. Bu durum, girişimci ögelere açıklığı
etkilemekte, girişimsel riske yönelimi kolaylaştırmaktadır.
Bu konuda Türk toplumunun kültürel niteliğine bakıldığında, belirsizlikten kaçınma
düzeyinin yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Sargut’a göre, bunun nedeni Türkiye’de
uygulanan yaşam boyu istihdam anlayışı, yani, belirsizlikten ve risk algısından çok,
güvencede olmaya atfedilen yüksek prestijdir.
Milli ve örgütsel kültürler üzerindeki araştırmalarıyla tanınan Hofstede’ye göre de,
girişimcilik faaliyetleri, bireyci ve kolektivist kültürlere göre önemli ölçüde farklılaşır.
Bireyci kültürlerde girişimci çizgiler daha çabuk oluşmakta, kolektivist kültürlerde ise
kamucu birey/kültür dominant hale gelmektedir. Türk toplumu, bu bağlamda “ortaklaşa
davranmayı” önde tutan, dayanışmacı/kolektivist eğilimleri baskın bir kültür olarak
görülmektedir.
Hofstede’nin çalışmasında, Türk toplumu, Japonya, Pakistan ve Arjantin gibi
toplulukçu ülkelerle birlikte anılmaktadır. Bireyci toplumlar ise, Amerika, Kanada, İngiltere
ve Avustralya gibi endüstride, teknolojik gelişmede ve refah sıralamasında ön sırada olan
ülkelerdir.
Groningen Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada girişimcilik eğilimlerinin,
Batı ve Doğu dünyası açısından, endüstrileşmiş ve az gelişmiş ülkeler açısından büyük ölçüde
farklılaştığı saptanmıştır. Dokuz ülkeden (Brezilya, Kamerun, Kolombiya, Endonezya,
Japonya, Kenya, Hollanda, İngiltere ve Almanya) yaklaşık 2700 girişimci üzerinde yapılan bu
araştırmada, endüstrileşmiş ülkelerdeki girişimcilerin işlerine tutku ve hırs gibi çekici
faktörlerden çok, tatminsizlik gibi itici faktörlerin etkisiyle başladıkları, iş kurmada kişisel
inisiyatifin önemli rol oynadığı (Japonya ve Endonezya gibi kolektivist ülkelerde grupsal
inisiyatif), işletmenin (şirket), daha çok işin kurumsallaşması olarak görüldüğü (kolektivist
ülkelerde aile şirketi), girişimcilerin, teşebbüs yetenekleri itibariyle daha fazla kişisel ve
kendine güvenlerinin yüksek olduğu (kolektivist kültürlerde çevreden yardım ve destek) ve
ayrıca, yüksek bireyci eğilimlere sahip oldukları (Japonya ve Endonezya en az bireyci
toplumlar) bulgusuna ulaşılmıştır.
Bu çerçevede, girişimciliğin, kültürlerarası farklılık teması etrafında dikkat çekici
ölçüde farklılaştığı, kültürel farklılıkların girişimci davranışları değişik şekillerde etkilediği
söylenebilir. Farklı kültürel özellikler, kendi bağlamlarında farklı davranış ölçüleri; özerklik,
yenilikçilik, teşebbüs arzusu, değişiklik isteği vb. eğilimler üretebilmektedirler. Bu durum,
Doğu ve Batı dünyaları, bireyci ve kolektivist kültürler, gelişmiş ve azgelişmişlik konseptleri
açısından oldukça belirgindir. Ancak, her kültürün kendi bağlamında dinamik/atak davranışlar
üretme kapasiteleri olduğu, ancak bunun kimi zaman toplumsal kimi zaman da yönetsel kültür
unsurlarındaki zayıflamanın bir sonucu olarak, girişimsel körelmelere sebebiyet verdiğini de
gözden uzak tutmamak gerekir. Zira girişimciliğin ana unsurlarını tolere eden kültürel ön
kabuller ve değer sistemlerine bünyelerinde yer açan kültürlerde, sağlam girişimci ruh,
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zihniyet ve davranış formları gelişmekte, yönetsel kültürün aşırı otoriter ve denetleyici olduğu
grup/toplumlarda ise, daha çok pasifist bir kültür ve buna uygun davranış kalıpları
yaygınlaşmaktadır. Dolayısıyla kültürlerarası farklılıklar, hem girişimciliğin ortaya çıkıp
çıkmamasını hem de hangi tür girişimciliğin ve hangi kıstaslara içkin girişimci davranışların
ortaya çıkacağını belirlemektedir.

7.2.5. Girişimcilik ve elverişli kültürel havzalar
Girişimcilik, esasta, belli sosyo/kültürel havzalarda, elverişli kültürel ortamlarda kök
salar. Bu ortamlar içinde kişinin yetiştiği sosyal çevre/grup büyük ağırlığa sahiptir. Bu çevre,
aile, akraba, akran grubu, okul ve benzeri grupları kapsadığı gibi, rakipleri, müşterileri,
ilişkide bulunulan ticari ve resmi aktörleri de içine alır. Girişimci temayüllerin yaygın olduğu
sosyal çevreler, bireyin yaratıcılık, sezgi gücü, karar verme, araştırıcılık, sorumluluk,
işletmecilik, fırsatları kollama ve pazarlama becerisi kazanmasında teşvik edici, özendirici,
yönlendirici bir etkide bulunur. Böylesi sosyal çevrelerde yer alan bireyler, Entrialgo ve
arkadaşlarına göre, yüksek başarı yönelimli olup, zamanlarını, bir işi nasıl daha iyi
yapacakları ya da önemli bir şeyi nasıl başaracakları konusuna odaklanarak geçirirler.
Girişimci aktiviteler, pozitif sosyal çevre (özellikle aile, akraba ve akran grubu)
koşullarından büyük ölçüde etkilenir. Başarılı girişimcilerin bulunduğu sosyal çevrelerde,
taklit ya da özenme yoluyla girişimci aktiviteler artar. Akran ya da akrabalık konseptleri,
girişimci atraksiyonlar için yol açıcı rol oynar. Örneğin, arkadaşlarının başarılı girişimciler
olduğunu gören kişiler, onlar gibi olmaya dolayısıyla işletme kurmaya heveslenirler. Bu
çevreler, potansiyel girişimciler için, öykünme, buluşma ve yeni işletmeler kurma çabalarına
destek verirler.
Sosyal grup içinde, para kazanma, iş kurma, fırsat kollama ve başarılı olmaya önem
verme ve teşvik etme, doğal olarak girişimci güdülerin yerleşmesine ve girişimci tutum ve
davranışların yaygınlaşmasına yol açar. Bireyin, “yeni”, “farklı”, “özgün” yanlarına tolerans
gösteren sosyal gruplar, değişimci/yenilikçi aktiviteleri yaygınlaştırırlar.
Genel olarak, aile, okul, kitle enformasyon araçları, siyasal sistem, toplumsal yapı vs.
bir bütün olarak, girişimci kişilik/benlik oluşumuna tesir eder. Bu faktörler, bireyi ve toplumu
girişimci karakteristikler doğrultusunda sosyalize ederler. Örneğin, ABD ve İskandinav
ülkelerinin toplum düzenlerine bakıldığında, genel planda, bireyciliğe, özgür teşebbüse,
çalışma ve kişisel sermaye birikimine dönük temayüllerin büyük bir destek ve ağırlığa sahip
olduğu görülür.
Ayrıca, bu ülkeler, bireysel ve sosyal enerjinin dolaşımını özgürleştirmede,
kaynakların etkin kullanımını teşvik etmede, dolayısıyla bir alt girişimci kültür oluşturmada
büyük bir avantaja sahiptirler. Girişimcilik aynı zamanda, yüksek eğitimsel ortamlarda boy
atar. Zira girişimciliği uyarmada eğitim önemli bir etkendir. Hay ve Camp eğitimin bireye,
otonomi, kendine güven ve bağımsızlık kazandırdığını dile getirirler. Bu nitelikler işe
başlama, iş kurma ve ilerlemede etkilidir. Eğitim aynı zamanda kişiye, alternatif kariyer
seçenekleri sunmakta, ufkunu genişletmekte ve fırsatları algılamada avantajlı kılmaktadır.
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Girişimcilik için toplumun genel eğitimsel profili de önem taşır. Eğitim düzeyinin
yüksekliği, toplumsal dinamizm ve gelişme için ateşleyici bir rol oynar. Çünkü, eğitimsel
donanım yüksekliği, toplumdaki kaynakların rantabl kullanımına, hak ve sorumluluk
bilincinin yükselmesine, kaynak üretme, kazanç elde etme, bilgiye pratik değer kazandırma,
her işte ve uğraşta işlevsellik gözetme gibi, gelişme için gerekli temayüllere açıklık getirir. Bu
da, sonuçta, girişimci bir “kültürel aura” ortaya çıkarır. Eğitimsel düzeyin düşüklüğü ise,
üretkenliği başarma, rantabilite, rasyonalite, maksimum kârlılık gözetme yönünde
motivasyonel bir yetersizlik doğuracaktır. Eğitim, aynı zamanda başarma konusunda asgari
temel güven sağlayıcı bir etkiye de sahiptir.
Girişimcilik, elverişli sosyal hiyerarşiler ve mesleki sitüasyonlarla da ilişkilidir.
Toplumun içinde bulunduğu iktisadi düzey, bireylerin tatmine açık sosyal konumları vs.
girişimcilik için kışkırtıcı bir etkide bulunur. Örneğin, bir takım toplumsal yoksunluklar;
bireylerin sosyal konumlarını yükseltme beklentileri ve tatmin bekleyen ihtiyaçlarının fazla
olması, girişken çabalara, dinamizme, başarma tutkusuna ve yarışına ivme kazandırır. Bu
noktada, Hagen, girişimciliğin gelişmesinde en uygun ortamın, “başarı”, “yükselme” ve
“doyma beklentisi” en fazla olan toplumsal gruplar olduğunu belirtir. Başarı güdüsünü teşvik
eden toplumsal ortamlar girişimcilik için etkili bir arka plan oluştururlar. Bu ortamlarda
yaşanan itibar kaybı, sınıf ve konum yükseltme ihtiyacı, başarı güdüsünü diri tutmaya yarar.
Hagen’e göre, kişilik yapısında görülen köklü değişikliklerin temel nedenlerinden biri
itibar kaybıdır. Böyle bir deneyimden geçmiş kişi ve gruplar eski itibarlı konumlarının arayışı
içinde olduklarından mevcut durumlarından pek hoşnut olmazlar. Doyumsuzluk, hem
kendilerini hem de yetiştirdikleri yeni kuşakları hırslı, arzulu, iddialı ve bilenmiş kılar, yeni
imkânlar, fırsatlar ve konumlar arayan kimseler olmaya iter. Bu gruplar ve onların arasından
çıkacak kişiler, iktisadi alanda başarılı olabilmeyi bir itibar kazanma yolu olarak gördükçe,
varlarını yoklarını ortaya koyma mücadelesi vereceklerdir. Hagen, bu tür bir ortamın
girişimciliğin gelişmesi için uygun bir zemin olduğunu belirtmekte ve dikkatleri daha çok
kişiliğin arkasında yatan toplumsal etkenlere çekmektedir.
Girişimcilik için önemli bir unsur olan “risk alma” da sosyo-kültürel ortamlara göre
farklılık göstermektedir. Bunun nedenini Hofstede, kültürlerin risk algısının farklı olmasına
bağlamaktadır. Ona göre, kolektivist kültürlerde, riskten uzak, güvenli ortamlarda bulunma
teşvik görmekte ve bu yüzden de risk almaya mesafeli yaklaşılmaktadır. Riskten dolayısıyla
belirsizlikten korkan bu kültürler, aslında karmaşa olasılığından kaçmak isterler.
Bu kültürel yapılar, genelde durağan, hareketsiz bir görünüme sahiptirler ve değişme,
yenileşme, farklılaşma talepleri oldukça zayıftır. Rekabetçi/bireyci kültürlerde ise, risk almak,
meşru ve pozitif bir hareket olarak görülür. Risk almak; kaynak üretme, üretim yapma,
istihdam yaratma, sermaye birikimine gitme vs. için bir başlangıç noktası kabul edilir.
Türk toplumu bu çerçevede daha çok kolektivist ya da kamucu bir toplum görüntüsü
verir. Yakın dönemdeki değişmeleri dışarıda tutacak olursak, Türk toplumu genelde, cemaat
bağlılığı yüksek, bireyciliğin gelişmediği, kişisel inisiyatif ve girişimci değer ve faaliyetlerin
zayıf olduğu bir sosyal doku özelliği gösterir. Bu toplum daha çok bürokratik, daha doğrusu
182

memur toplumu olarak da nitelendirilebilir. Girişimci güdüler ile girişimci benlik/kişilik ve
kültürel kalıpların oluşmasının önünde, toplumun söz konusu örgütlenme tarzı büyük bir
engel gibi durur.
Genel planda; “rekabetçilik”, “risk alma”, “yenilik” ve “teknolojiye açık olma” gibi
girişimci tutumlara karşı, kültürler, değişik tepkiler verirler. Örneğin, Türkiye’de “devletçilik”
oldukça yerleşik bir değerdir. Kamu mülkiyetine ve devletin üretim işlerini yürütmesi
gereğine olan inanç yüksektir. Nitekim, Dünya Değerler Anketine katılan Türk’lerin % 41
gibi büyük bir kısmı, “işyerlerinin ve sanayi kuruluşlarının daha fazla kamu mülkiyeti
olmasını” istedikleri görülmüştür. Kamu mülkiyetinden yana olanların oranı gelişmiş
ülkelerde oldukça düşüktür. Örneğin ABD’de % 8, İsveç’te %15 ve Japonya’da %11 dir.
Kamu mülkiyetinden yana olanlar ise genelde Rusya (%58) ve Çin (%52) gibi kolektivist
yönetim geçmişi olan ülkelerdir. Yine, girişimcilik için önemli olan “rekabet” e bakış tarzı da
toplum değerleri itibariyle farklaşmaktadır. Anket verilerine göre, Türkiye, rekabete olumsuz
bakanların oranı itibariyle, karşılaştırma yapılan dokuz ülke arasında % 21 gibi yüksek bir
orana sahiptir. Buna karşın rekabete olumlu yaklaşım, l990’dan l997’ye kadar geçen sürede
artış göstermiştir. Yine, erkekler ve üniversite mezunları rekabetçiliğe daha olumlu
yaklaşmaktadırlar.
Türkiye, toplumsal değerlerin rekabeti desteklemesi açısından 49 ülke arasında 18’nci
sırada yer almaktadır. Yine, girişimcilik için hayati öneme sahip olan “gözü pek hareket
etmek” ve “risk almak” da toplum değerlerince çok fazla onaylanmamaktadır. Anket
verilerine göre, risk almaya olumlu yaklaşanların oranı, l990’da % 39 iken bu oran l997’de %
27’ye düşmüştür.
Bu veriler de göstermektedir ki, toplumun sosyal yapısı, kültürel değer ve anlam
örgüleri, belli eğilimlerin yerleşmesine birincil derecede tesir edebilmektedir. Kişinin sosyal
çevresi, ailesi, öğretmenleri, yakın arkadaşları, okuduğu kitaplar, dinlediği hikayeler, içinde
bulunduğu alt kültür vs. hepsi birden, o kişinin yeni bir iş ya da işletme kurma isteği ve
çabalarına katkı sağlayabilmektedir. Kültürel değerler, doğal olarak paralel ilişki dizgeleri
oluşturmada, üretim ve ticari çabalara ivme kazandırmada büyük işlev görmektedir. Bu
çerçevede, girişimcilik, açık, özgür, esnek, katılımcı kültürel havzaların temsili
ilişki/etkileşim biçimini örneklemektedir denebilir. Zira, bu kültürel havzalar, teşebbüste
bulunma isteğini kamçılamakta, baskılayıcı, sınırlayıcı etkenlerin gücünü zayıflatmaktadır.
Düşük sosyal denetim ve özgür teşebbüs kültürüne açıklık gösterdiklerinden, etkin
girişimci temayüllerin oluşmasına destek vermiş olurlar. Ancak yine de hiçbir kültür tek
başına girişimciliği destekleyen veya karşı çıkan bir kültür olarak nitelendirilemez. Hisrich ve
Peters’in de ifade ettikleri gibi, kültür içinde farklı alt sistemler, gruplar, yapılar, kurumlar
vardır ve bunlar, girişimciliği olumlayıcı ya da olumsuzlayıcı bir tesir meydana
getirebilmektedirler. Girişimciliği olumlayan yapılar kendi içlerinde farklılıklar
sergileyebilirler. Aile veya akrabalık konseptleri içerisinde bağımsızlığa, özerkliğe, kendi
ayağı üzerinde durmaya yönelik vurgular yüksekse, çocuklar da girişimciliğe dair özellikleri
daha çabuk edinirler.
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7.2.6. Girişimci kültür
Girişimci kültür, kendi içerisinde, spesifik davranış kodlarına, tutum ve algılama
tarzlarına, yaşam biçimlerine açıklık gösterir. Bu kültürde, aile, okul, sosyal çevre, kitle
haberleşme araçları vs. bireyi üretkenliğe, rasyonel düşünmeye, kâr saikiyle hareket etmeye,
başarı tutkusuna sahip olmaya, rekabetçi bir kişiliğe yönlendirir.
Girişimci kültürleri örnekleyen sıfatlar arasında “güven katsayısı” nın yüksek olması
büyük önem taşımaktadır. İnsan ilişkileri, ast-üst ilişkileri, çalışma ilişkileri vs. güvene dayalı
ortamlardan pozitif etkilenmektedir. Amirler, astlarına daha özgür ve güvenli bir ortam
sunarlar. Bu güven, özellikle katı örgüt yapılarında, sıkı gözetim ve yakın kontrole dayalı
ortamlarda yaratılamaz. Moral değerlere önem veren, dış çevre yönelimli sosyal gruplarda
girişimci işbirliği ortaya çıkar ve gelişme imkânı bulur.
Girişimci kültürler, “kişisel bağımsızlık” temasına odaklanmışlardır. Bu kültürlerde
bireylerin bağımsız hareket etme istemlerinin önü kapanmaz, aksine olumlu karşılanır. Bu
tolerasyon, özgürleşme, kendi sesine kulak verme, hayalindeki şeyin peşine düşmek gibi
girişimcilik için hayati unsurlara ivme kazandırır. Kişisel bağımsızlığa sahip kişi,
baskılayıcı/sınırlayıcı etkilerden uzaklaşarak, yeni, özgün, farklı, yaratıcı şeyler denemek,
buluşlar yapmak, yeni ülkeler keşfetmek imkânı yakalar.
Girişimci kültürde “yüksek başarı güdüsü” egemendir. Başarı oryantasyonu, girişimci
kültürü karakterize eden temel unsurlardan biridir. McClelland, başarı motivasyonu
alanındaki öncü eserinde, kültürle girişimcilik arasındaki ilişkiye temas eder ve başarı
güdüsünü girişimcilikle irtibatlandırır. Ona göre, girişimcilik başarı motivasyonuna sıkı sıkıya
bağlıdır. Başarı motivasyonu; teşebbüs etmek, harekete geçmek ve kazanmak açısından
gereklidir.
Benzer bir tespiti De Bono da yapmaktadır. Ona göre de, girişimcilik kültürünü
tanımlayan en iyi ifade, “bir şeyi gerçekleştirme tutkusu” dur.
Hofstede, girişimci edimlerin, “kültürün cinsiyeti” açısından da farklılaştığını, kültürel
cinsiyet’in girişimci değer oluşumuyla yakından ilişkili olduğunu belirtir. Ona göre, erkek ve
dişi kültürlere göre girişimcilik değişik şekillerde tezahür eder.
 Erkek kültürler, girişken, saldırgan, kararlı kişilikler üretirken, dişi kültürler
uyumcu, fazla öne çıkmayan, içe dönük karakterlere açıklık gösterirler.
 Kültürün erkeklik boyutu; para kazanmaya önem verme, materyalist eğilimli olma,
atılganlık, gözü peklik gibi özellikler sergiler. Dişi kültür, geleneksel anlamda
dişilikle özdeşleştirilen şefkat, merhamet, nezaket, sadakat vb. özelliklere sahiptir.
 Erkek kültürlerde, çalışmak için yaşamak ilkesi benimsenirken dişi kültürlerde
yaşamak için çalışmak ön plana çıkar.
 Erkek kültürde insanların kendine güvenleri daha fazladır.
 Erkek kültürlerde çocuklar; hırslı, girişken, rekabetçi bir tarzda yetiştirilirler.
 Bu kültürel nüanslar, girişimci kişiliklere açık olmayı önemli ölçüde etkiler.

184

 Bir başka deyişle, erkek kültürler, girişimci kişilik/benlik oluşumunda daha
etkindir.
Toplumdaki alt kültür portföyü de girişimci değer oluşumu ve girişimci bireylerin
ortaya çıkmasında etkili bir unsurdur. Girişimci alt kültür grupları, kendi üyeleri ve grup
dışındakiler için teşvik edici, özendirici, modelleyici etkide bulunurlar. Örneğin,
Amerika’daki farklı girişimci alt kültür grupları, bu türden bir etkiye sahiptirler ve girişimci
kültürün ikamesinde büyük pay sahibidirler. Özellikle, Route l28 (Boston), Silicon Valley
(California) ve North Caroline Triangle vs. bir tür girişimci okul gibidirler. Zira, bu alt
kültürlerde, girişimcilik teşvik edilmekte, yeni işletmelerin kurulması desteklenmektedir.
Ayrıca, fırsat kollamak, teşebbüse geçmek, başarmak, yarışmacı bir mizaca sahip olmak da
özendirilmektedir. Bu alt kültürler de, kendi içlerinde girişimciliği desteklemeleri açısından
farklılaşırlar. Örneğin, Silicon Valley’de, girişimciliği destekleyen kültürel faktörler olarak
aile özellikleri ön sırayı alır.
Yapılan araştırmalarda, buradaki girişimcilerin daha çok, bağımsızlığa önem veren
anne ve babaların çocukları olduğu görülmüştür. Aile ortamının girişimciliğe pozitif destek
vermesi, girişimci sayısının artmasında etkili olmuştur.
Daha önce de dile getirildiği gibi, kültürel sistem (değer, norm, aile, sosyal çevre vs.),
burada, girişimci benlik oluşturacak şekilde fonksiyon görmektedir. Yani, toplumsal kültür,
bireyi atılganlığa, gözüpekliğe, üretkenliğe, mücadele etmeye ve sonuçta başarmaya
yönlendirici bir işlev görmektedir. Girişimci benlik, girişimciliğe odaklı kültürel ortamlara
aidiyet taşır. Başka tür ortamlarda, girişimci benlik imkânsız değilse de, çok güç ortaya çıkar.
Girişimci kültürler, başarı güdüsü ve hür teşebbüsü kutsadıklarından, girişimci benliğin
kökleşmesine katkıda bulunurlar.
Girişimciliğe pozitif değer atfetmeyen toplumlarda, sağlam bir girişimci damarın
oluşması olanaksızdır. Bu toplumlarda olsa olsa, “kurnazlık”, “köşe dönücülük”, “açık
gözlülük” ya da “iş bitiricilik” gibi paraziter kültürel kalıplar köken bulur. Reynolds’un da
ifade ettiği gibi, girişimci kültür, toplumsal kültürün bir yan/alt parçasıdır ve hakim
sosyo/kültürel unsurlardan azami ölçüde etkilenmektedir. Ona göre, toplumdaki gelenekler,
anlayışlar, ön kabuller vs. girişimcilik edimini başlatmada büyük rol oynar. Özellikle, yeni bir
işe başlamayla ilgili ritüeller, semboller ve kahramanlıklar ve bunların çokça dile getirilmesi,
başarılı girişimciler hakkında medyaya yansıyan hikâyeler vs. girişimcilik üzerinde pozitif bir
etki yaratmaktadır. Ayrıca, işyerinde otonomi ve bağımsızlık üzerine odaklanan değerler de
girişimci eylem kalıplarının oluşmasını doğrudan etkilemektedir. Reynolds, on ülke
örneğinde, girişimsel aktivite düzeyi ve bağımsızlığa dönük sosyal değerler arasında pozitif
emprik bir ilişki bulmuştur. Yine, şirket kurma ile girişimciliğe olumlu anlam atfetme
arasında da pozitif bir korelasyonun varlığına işaret etmektedir.
Sonuç olarak denilebilir ki, girişimci kültürler; kişisel başarıya dönük, güven katsayısı
yüksek ve kişisel bağımsızlık odaklıdır. Ayrıca, esnek otorite ilişkileri, yüksek çalışma
kültürü, hız ve dinamizm tutkusu, yüksek kâr saiki ile hareket etme, etkinlik/verimlilik
gözetme, zaman konusunda duyarlı olma, rasyonel hareket etme, rekabetçi olma, risk alma,
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yenilik arayışında olma, yaratıcı kapasiteye sahip olma, farklılık/aykırılık/marjinallik algısının
yüksek olması vb. değer, tutum ve davranış kalıplarına yüksek oranda açıklık gösterirler. Bu
yönleriyle dinamizm ve üretkenlik potansiyelleri oldukça yüksektir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekonomik açıdan ticaretin gelişmesi ve yaşam standartlarının yükselmesi istenen ve
beklenen bir gelişme iken bu gelişmeler çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Sürdürülebilir Kalkınma çalışmaları ile birlikte birey ve toplumların çevre konusunda
bilinçlenmesi, çevre sorunlarının müsebbibi olarak görülen işletmeleri çevrenin korunması
konusunda zorlamaktadır. Benzer şekilde küresel rekabet ortamı işletmeleri, çevre koruma
yasalarına uymanın yanı sıra çevrenin, işletme politikaları içerisinde yer almasını gerekli
kılmaktadır. Bu noktada ekonomi ve ekoloji arasında sıkışan işletmeler için yeşil yönetim
ön plana çıkmaktadır.
Girişimciliği kâr/kazanç güdüsü ile açıklayan iktisat kuramları ve örgüt iklimi ve
yöneticilik özellikleriyle izah eden işletme kuramları dışında psikolojik ve sosyolojik
kuramlar, girişimcilik ve girişimci bireyi izahta kâr dışı motivlere yaptıkları vurgularla bu
alana önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu disiplinler, bazı bireylerin diğerlerine kıyasla
niçin daha fazla girişimci oldukları gerçeğini, farklı şekillerde açıklamışlardır. Bu
yaklaşımların bir kısmı, girişimciliğin bir kişilik özelliği olduğu noktasında dururken, bir
kısmı da sosyo-kültürel koşulların bir ürünü olduğu noktasına vurguda bulunmuşlardır.
Girişimciliği psikososyal bağlamda izaha çalışan bu yaklaşımlara (psikolojik psikodinamik,
sosyal psikolojik-davranışsal ve sosyolojik) burada değinilecektir. Girişimciliğe yönelik
psikolojik kuramlar, kişisel öğelerden hareketle girişimci kişiliği açıklamaya çalışırlar.
Buna göre, kişisel niteliklerimiz bizim kim olduğumuzu, hangi psikolojik ve sosyal
situasyonda bulunduğumuzu önemli ölçüde açıklar.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi girişimcilik kavramını ilk olarak iktisat bilimi terimleri arasına
kazandırmıştır?
A) Casson
B) Cantillon
C) Hisrich
D) Peters
E) Babtiste
SORU 2
Aşağıdaki kişilik kuramlarından hangisi girişimci bireyi, sahip olduğu tutum ve tavır kombinasyonu, bakış
ve yenilikçi performansı ile farklı bir karaktere sahip kişi olarak resmeder?
A) Psikodinamik yaklaşımı
B) Davranışsal yaklaşımı
C) Hümanist yaklaşım
D) Sosyolojik yaklaşım
E) Biyolojik yaklaşım
SORU 3
Aşağıdakilerden hangisi girişimci kişilik için psikodinamik ve sosyal psikolojik yaklaşımların vurgulamak
istedikleri kişisel nitelikler arasında sayılmaz?
A) Dinamik
B) Reaktif
C) Pozitif
D) İnisiyatif alabilme
E) İşbirliğine açık olma
SORU 4
Girişimci davranışları kâr dışı motivlerle açıklayan kuramcılar, girişimciliğin, sosyal kabul görme gibi
ihtiyaçlardan yüksek oranda etkilendiğini ileri sürmektedir. Buna göre girişimciliğe sevk eden aşağıdaki
saiklerden hangisi bu çerçeve içinde değerlendirilemez?
A) Kişisel önemsenme
B) Hanedanlık arzusu
C) Hayali bir projesini gerçekleştirme
D) Yeni piyasaların, rakiplerin ve yaratıcılığın fatihi olma arzusu
E) Takdir edilme arzusu

SORU 5
Kişiliğin, girişimciliği etkileyen önemli bir faktör olduğu, ancak tek başına yeterli olmadığı, diğer
faktörlerle birlikte düşünüldüğünde anlaşılabileceğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psikodinamik yaklaşımı
B) Davranışsal yaklaşımı
C) Hümanist yaklaşım
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D) Bilişsel yaklaşım
E) Biyolojik yaklaşım
SORU 6
Dünya Sürdürülebilir İş Konseyi üyesi olan ilk Türk firması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eczacıbaşı Grubu
B) Koç Grubu
C) Turkcell
D) Sütaş
E) Vestel
SORU 7
Aşağıdakilerden hangisi yeşil yönetimin çıkış noktalarından değildir?
A) Sürdürülebilir gelişme sağlamak
B) Doğadaki kaynakları korumak
C) İnsanın yaşam kalitesini arttırmak
D) Siyasi iktidarın ömrünü uzatmak
E) Yaşanabilir bir dünya oluşturmak
SORU 8
ABD’li tüketicilerin yüzde kaçı daha çevreci ürünler için yüzde 5 fazla ücret ödemeye hazır olduğunu
söylemiştir?
A) %90
B) %85
C) %82
D) %50
E) %05

SORU 9
ABD’de Milli Güvenlik Konseyi Tarafından çevreye duyarlılığından dolayı firmalara verilen ödülen ismi
hangisidir?
A) Yeşil Güvenlik Plaketi
B) Nobel Çevre Ödülü
C) Milli Güvenlik Konseyi Ödülü
D) Yeşil Güvenlik Haçı
E) Kızılay

SORU 10
Dünya’da yaşanmış en büyük nükleer kaza aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşanmıştır?
A) İsviçre, Basel
B) ABD, Washington
C) İran, Tahran
D) Japonya-Nagasaki
E) Rusya, Chernobil

CEVAPLAR: 1-B, 2-D, 3-C, 4-C, 5-E, 6-A, 7-D, 8-C, 9-D, 10-E.
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8. ÖRGÜTLERDE ÇEŞİTLİLİK VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. ÖRGÜTLERDE ÇEŞİTLİLİK VE KÜLTÜR FARKLILIKLAR
8.1. Kültürel Çeşitlilik
8.2 Kültürel Farklılıklar
8.2.1. Farklılığın anlamı
8.2.1. Farklılıklar ve kültür ilişkisi
8.2.1. Kültürü şekillendirme
8.2.1. Kültürün gözlemlenmesi
8.2.1. Kültürel sinerji oluşturulması
8.3. Farklılıkların Yönetimi
8.3.1. Kültür Teşhisi
8.3.2. Kültürel sınıflandırma
8.3.2.1- bölümlenmiş örgüt kültürü
8.3.2.2- kar amacı güden örgüt kültürü
8.3.2.3- şebekeleşmiş örgüt kültürü
8.3.2.4- topluluksal örgüt kültürü
8.3.3. Farklılık stratejilerinin belirlenmesi
8.3.3.1- farklılıklardan kaçınmak
8.3.3.2- farklılıkları bastırmak
8.3.3.3- farklılıkları çatışmalara dönüştürmek
8.3.3.4- farklılıkları yaratıcı kılmak
8.3.4. Farklılık modellerinin belirlenmesi
8.3.4.1- fark gözetmeme ve eşitlik modeli
8.3.4.2- giriş ve yasallık modeli
8.3.4.3- öğrenme ve etkinlik modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Farklılığın Anlamı nedir?
b. Farklılıklar ve Kültür İlişkisi açıklayınız?
c. Kültürü Şekillendirme ne anlama gelir?
d. Kültürün Gözlemlenmesi nedir?
e. Kültürel Sinerji Nasıl Oluşturulur?
f. Kültürel sınıflama nasıl yapılır?
g. Farklılık stratejileri nasıl belirlenir?
h. Farklılık modelleri nasıl belirlenir?
ı. Kültür Teşhisi nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Farklılığın Anlamı

Farklılığın

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
anlamını Okuyarak ve araştırarak

açıklayabilir
Farklılıklar

ve

Kültür Farklılıklar

ve

İlişkisi

İlişkisini açıklayabilir

Kültürü Şekillendirme

Kültürü

Kültürün Gözlemlenmesi

Kültürün

Kültürel
Oluşturulması

Kültür Okuyarak,
tartışarak

araştırarak

ve

şekillendirmeyi Okuyarak, uygulayarak ve
araştırarak
tanımlayabilir
gözlemlenmesini Okuyarak, araştırarak
uygulayarak
açıklayabilir

ve

sinerji Okuyarak, araştırarak
uygulayarak

ve

Sinerji Kültürel
oluşturulmasını
tanımlayabilir

Kültürel sınıflandırma

Kültürel sınıflandırma
yapabilir

Okuyarak ve araştırarak

Farklılık stratejilerinin
belirlenmesi

Farklılık stratejilerinin
belirlenmesini tanımlayabilir

Okuyarak, araştırarak ve
tartışarak

Farklılık modellerinin
belirlenmesi

Farklılık modellerinin
belirlenmesini tanımlayabilir

Okuyarak, araştırarak ve
tartışarak
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Anahtar Kavramlar

Örgütlerde Çeşitlilik, Kültürel Farklılıklar, Kültürel Sinerji, Kültürü
Şekillendirme, Kültürün Gözlemlenmesi, Farklılıkların Yönetimi, Kültür Teşhisi,
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Giriş
Günümüzde rekabet ortamında milli/uluslararası ayırımı ortadan kalkmış
görünmektedir. İnternet erişimi olan her yerde fiziki bir mekâna sahip olmaksızın, üretim
tesisi kurmaksızın dünyada “birileriyle” rekabet edebilmek mümkün hale gelmektedir. Farklı
coğrafyada bulunan insanlara ulaşmak mümkün olmakta ve onlarla diyalog geçmişe göre
sıradan bir faaliyet haline gelmektedir.
Farklı kültür ve özelliklere, farklı dil, din ve tutumlara sahip insan grupları ile iletişim
kurmak, onları ve “değerlerini” anlamak ve buna göre “iş yapmak” rekabet ortamında
başarının ön koşulu haline gelmiştir. Bunu yapabilmek “öteki” bireyleri, grupları, örgütleri ve
kültürleri tanımak ile mümkündür. Global dünyada yerel değerleri bilerek küresel rekabette
başarılı olabilmek için ayrıca farklı nitelikteki insan kaynağına da ihtiyaç vardır. Bu nedenle
milli ve uluslararası rekabet ortamında farklılıkların yönetimi kavramının önemi artmakta ve
işletme yönetimleri açısından her geçen gün daha fazla üzerinde durulan bir konu haline
gelmektedir. Gerçek manâda herkes kendine özgüdür. Kendi dışındaki her şey “öteki”
kavramının içinde yer alır. Bu durum birey olarak da, grup, aile, kurum ve devlet olarak da
millet olarak da aynıdır. Herkes birbirinden farklı olduğuna göre örgütlerin temel hedefi bu
“farklı” nitelikteki bireyler vasıtasıyla uzun vadeli amaçlarına ulaşmak olmalıdır.
Farklılıkların yönetimi; yaş, cinsiyet, din, inanç, kişilik gibi yönleriyle farklı insanları
etkili bir şekilde yönetmek için plânlanan ve uygulanan örgütsel sistemlerin; farklılığın
yararlarını en üst düzeye çıkarırken, sorunlarını ve sakıncalarını en alt düzeye indirecek
şekilde kurulmasıdır. Farklılıkların yönetimi; farklılıkları görmek, kabul etmek, bireysel
farklılıklara sahip insanlara değer vermek ve onları takdir etmektir. Daha açık bir ifadeyle;
etnik köken, cinsiyet, yaş, din ve cinsel tercihlerden kaynaklanan farklılıkların, insanların
farklı fiziksel özelliklerinin, deneyimlerinin, iletişim tarzlarının, anlama ve öğrenme hızlarının
kabul edilmesi, anlayış ve saygıyla karşılanmasıdır.
Farklılıkların yönetiminde önemli olan birbirinden farklı yapı, görüş ve anlayışta
olan bireyleri aynı amaca yönlendirebilmek ve örgütün hedeflerini gerçekleştirme yolunda
güdülendirebilmektedir. Farklılıkların yönetimi, çalışanlar ve örgüt açısından bir gelişim
unsurudur ve işletmelerde üretimi, oluşturıcılığı, verimliliği iyileştirmek için etkili bir
yöntemdir. Farklılığın potansiyel avantajlarını maksimize etmek ve potansiyel sakıncalarını
minimize etmek amacıyla insanları yönetecek örgütsel sistem ve uygulamaları plânlamak ve
uygulamaya koymaktır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÖRGÜTLERDE ÇEŞİTLİLİK VE KÜLTÜR FARKLILIKLAR
8.1. Örgütlerde Çeşitlilik
Dünyanın en prestijli orkestralarından Londra Filarmoni Orkestrası'nın canlı
performansını dinleme şansınız oldu mu hiç? 80 yılı geride bırakan başarılı orkestranın
Yüzüklerin Efendisi'nde Oscar'a layık görülen müziğinin melodisi hala hafızamızda mı? Çok
sayıda değerli piyanist, keman virtüözü ve opera sanatçısının eşlik ettiği orkestra 2007'den bu
yana dünyaca ünlü şef Vladimir Jurowski tarafından yönetiliyor. Müziğe yıllarını vermiş,
yaşamlarının büyük bölümünü flüt, trompet, davul ve arp çalmakla geçirmiş birbirinden
yetenekli müzisyenlerden oluşan orkestra dahi bir şef tarafından yönetilmese ne olur?
Farklı enstrümanların birbirleriyle uyum içinde çalınması, seslerin zaman zaman
birbirini tamamlaması, zaman zaman zıtlık yaratması ancak her notanın olduğu gibi tüm
eserin hakkını vermek, kompozitörün ruhunu yansıtmak orkestranın amacıdır. Bu amacına
onu en etkili şekilde yöneten şefi olmadan ulaşamaz. Doğru yönlendirme olmadan dünyanın
sayılı yeteneklerinin oluşturduğu çeşitlilik bir hiçe dönüşebilir.
Çeşitlilik nedir? Orkestradaki çok seslilik çeşitliliğe en güzel örnektir. Çeşitlilik, her
alanda farklılıklar topluluğudur. Farklı profillerde insanların bir araya gelerek oluşturdukları
heterojen grup. Çalışma ortamında çeşitlilikten söz ettiğimiz zaman çeşit çeşit müzik
enstrümanlarının yerini farklı dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, etnik köken, eğitim ve sosyoekonomik sınıflar alır. Genel anlamda homojen bir toplum olan Türkiye'de çeşitlilik ne kadar
var ki diye düşünebilirsiniz haklı olarak. Tabii Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinde birçok
farklı ırk, dil, din ve kültürün bir arada yaşayıp çalıştığı kozmopolit yapılara sahip
olduğundan konuyu daha çeşitli kategorilerde analiz etmek mümkündür. Ancak çeşitliliğe
sadece dil, din, ırk farklılıkları olarak bakmamak gerekir. Türkiye gibi homojen ülkelerde de
yaş, cinsiyet, sosyoekonomik sınıf, eğitim, alt kültürler gibi birçok faktör işgücünün
çeşitliliğini oluşturmaktadır. Bu çeşitlilik bir zenginlik olduğu gibi doğru yönetilmediği
takdirde önemli bir tehdit veya tehlike haline de gelebilir. Bu konuda şirketin nasıl bir strateji
geliştirmesi gerekir? İK'ya ne gibi bir rol düşer?
Çeşitliliğin iki boyutu vardır. Gazi Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, Yönetim
Organizasyon Bilim Dalı alanında yüksek lisans tezini 'Örgütlerde İşgücü Çeşitliliği'
konusunda hazırlayan Ezgi Ulusoy çeşitliliğin boyutlarını iki kategoride incelemiş.
Çeşitliliğin birincil boyutu; her insanın değiştirilemeyecek temel nitelikleridir. Bu nitelikleri
doğuştan gelen veya sosyalleşme dönemimizin başında ve tüm yaşamımız süresince önemli
bir etkiye sahip, değişmez insan farklılıkları olarak tanımlamamız mümkündür. Bu niteliklere
en güzel örnek, ırk, cinsiyet, fiziksel ve zihinsel yetenekler ve yaş olabilir. Birincil boyut
kişinin hayata bakışı, düşünceleri, hisleri ve davranışlarını büyük ölçüde şekillendirir. Öyle ki,
insanlarla tanıştığımızda onlarla ilgili oluşturduğumuz ilk izlenimler hep çeşitliliğin birincil
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boyutuyla ilişkilidir. Karşımızdaki kişinin nitelikleri bizden ne kadar farklıysa, onu
kendimizden uzaklaştırır, 'diğer gruba' uygun görürüz.
Çeşitliliğin ikincil boyutu ise, kişiler arası farklılıkları bir kat daha derinleştirir. İkincil
boyutlar; insanların bilinçli olarak gösterdikleri çaba ve yaptıkları tercihler sonucunda
yaşamlarında değiştirebilecekleri, kazanabilecekleri ya da terk edebilecekleri özelliklerdir.
Eğitim düzeyi, yaşanılan yer, medeni durum, iş deneyimleri, gelir düzeyi, dini inanışlar,
politik inançlar, sağlık alışkanlıkları, iletişim tarzı gibi farklılıklar bu boyutu oluşturur.
Birincil boyutu insanın çıplak bedeni, ikincil boyutu ise giysileri ve aksesuarları olarak
düşünebilirsiniz.
Değişen işgücü çeşitliliğe zemin hazırlar. Modern yaşam şartları ve küreselleşme
işgücünün demografik yapısında belirgin değişikliklere sebep olmuştur. Modern yaşam
kadınları daha yaygın bir şekilde işgücüne katmıştır. Ağırlıklı olarak ekonomik sebeplerden
kadın da çalışmaya ve ev geçimine destek olmaya başlamıştır. Dolayısıyla, kadının
sorumluluklarına çocuk ve ev bakımının yanında profesyonel hayatta başarılı olmak da
eklenmiştir. Bu durum erkek egemen iş yerlerinde kadına yer açmış, kadının etkili bir şekilde
çalışabilmesi için, iş-yaşam dengesi, çocuklar için kreş gibi çeşitli uygulamaları gündeme
getirmiştir. Ayrıca, engellilerin işgücüne katılabilmesi için şirketlere belli zorunluluklar
getirilmiştir. Çalışmak isteyen üreten engellilerin işgücüne uyum sağlaması için şirket
yönetimin üzerine önemli görevler düşmektedir.
Küreselleşme sonucunda ülke sınırları önemlerini yitirmiş, yetenekli bireyler dünyanın
her yerinde çalışır hale gelmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere
yetenek göçü hız kazanmıştır. Bu göç sonucunda, gelişmiş ülkelerde yaşlanan işgücünün
yerine farklı dil, din ve ırklardan genç yetenekler geçmeye başlamıştır.
Yetenek göçü sadece bireysel bazda gerçekleşmez. Şirketler de sadece kendi milli
sınırları içinde değil, birden fazla ülkede faaliyet göstermekte, yabancı ülkelerde ortaklıkları
kurmakta, başka şirketleri satın almaktadır. Rekabet düzeyi, müşteri kitlesi ve çalışanları
ülkeden ülkeye çeşitlenmektedir. Farklı kültür, dil, din ve ırka mensup bireylerin birarada
çalıştığı şirketler oluşmaktadır. Farklılıkların iyi yönetilmesi önemlidir. Aksi halde şirket
içinde bir takım çatışmalar yaşanması olağandır. Çatışmaları ortadan kaldırmak için en etkili
yol her çalışanın ırk, etnik köken, kültür, dil, din, cinsel eğilimi, fiziksel yeterlilik düzeyi ve
aile yapısını anlamak, ve her farklılığı değer vererek kabul etmektir. Farklılıklara değer
vermek şirketin tüm çalışanlarının fikir, yetenek, deneyim ve bakış açılarını daha verimli
çalışmak için kullanma isteğini gösterir.
Şirketlerin bu değişen işgücünü en etkin şekilde yönetmesi, bireylerin çalışma
ortamına uyum sağlamalarını ve onlardan beklenen performansı göstermeleri ile mümkün
olacaktır. Şirket yönetiminin farklı profildeki kişileri yönetmek için belli bir strateji
geliştirmesi gereklidir.
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Çeşitlilik yönetilebilir. Bugün iş dünyasının geldiği nokta siyah beyaz film gibi
olmamalı, farklı renklere de var olma şansı vermelidir. Benzerliklerin değil, farklılıkların
kabul gördüğü bir şirket kültürü yaratmak kaçınılmaz olmuştur. Şirketler çalışanlarının farklı
ihtiyaçlarına cevap vermek ve onların farklılıklarını eleştirmeden kabul eden politikalar
yürütmek durumundadır. Yönetimin herkese aynı davranma politikasının artık yürüme şansı
yoktur. Ancak farklılıkları kabul ederek değişimin önünü açabilir, yenilikleri
destekleyebiliriz. Bu yaklaşımla, farklılıklar istenmeyen bir özellikten istenen hatta aranan bir
özellik haline gelir. Çeşitlilik; farklı davranış tarzları ve bakış açılarına toleranslı bir kültür
yaratılmasına katkı sağlamakta ve bu sık sık daha iyi kurumsal kararlar ile sonuçlanmaktadır.
Çeşitlilik yönetimi nedir? Konunun uzmanlarına göre, çeşitlilik yönetimi farklı çalışan
profillerini işgücüne entegre eden ve onlarda mevcut olan çeşitliliği şirketin rekabet
avantajına çeviren stratejileri içerir. Amaç, ayrımcılığın önüne geçmek ve farklılığın getirdiği
avantajları performansa yansıtmaktır. Çalışanların arasında herhangi bir grubun avantaj ya da
dezavantaja sahip olmasına izin vermemek, eşit bir iş çevresinde, çalışanların potansiyellerini
tam anlamıyla kullanmalarını sağlamak çeşitlilik yönetiminin en önemli hedefleri olmalıdır.
Çeşitlilik yönetiminin devreye girebilmesi için insan kaynaklarının yeni çalışan işe
alımlarında herhangi bir ayrımcılık yapmamaları şarttır, işe alım kararlarının önyargısız
tamamen eşitlikçi bir şekilde verilmesi gerekir.
Çeşitlilik yönetimi özünde bir değişim stratejisidir. Şirkette çeşitliliği yaygınlaştırmak
için neleri değiştirmek istendiğine karar verilmeli, değişiklikler planlı bir şekilde aşamalı
olarak hayata geçirilmeli, her yenilik belli bir süre uygulandıktan sonra değerlendirilmeli,
şirkete değer kattığı saptanan değişiklikler kurum kültürüne aşılanmalıdır. Çeşitlilik yönetimi
uzun soluklu bir kurum kültürü değişimi olarak algılanmalıdır. Çeşitlilik yönetimin başarılı
olabilmesi için yönetim tarafından desteklenmesi ve değişikliklerde başı çekerek yönetimin
diğer çalışanlara örnek oluşturması önemlidir. Yapılacak değişikliklerle şirkete ve çalışanlara
ne gibi faydalar sağlayacağı eğitimlerle tüm çalışanlara aktarılmalıdır. Ancak planlanan
değişiklikler çalışanların çoğunluğu tarafından benimsenirse çeşitlilik programı başarıya
ulaşacaktır.
Çeşitliliğin Faydaları: Ezgi Ulusoy'un tezine göre, çeşitlilik şirketlere yaratıcılık, daha
etkin problem çözme, rekabet avantajı ve çevresel değişimlere daha kolay adapte olmak
açısından esneklik gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır.
- Yaratıcılık kamçılanır: Farklı kültür ve deneyimlerden gelen insanların olaylara
bakışları, tepkileri ve onları algılama veya değerlendirme biçimleri de farklıdır. Aynı
departmanda çalışan insanların farklı kültürlerden gelmesi, farklı alternatifler üretmelerine,
sonuçlar geliştirmelerine ve şirkette yaratıcı fikirlerin çoğalmasına destek olacaktır.
- Problemler daha fazla etkinlikle çözülür: Benzer özgeçmiş, kültür ve bilgi birikimine
sahip insanlar düşünme şekillerinde de benzerlik gösterir. Bir problemi çözmek için benzer
yolları dener, işleri belli metotlarla delege eder, hep aynı yöne bakarlar. Oysa, başka başka
köylerden veya şehirlerden gelen, farklı okullardan mezun, değişik görevlerde ve şirketlerde
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çalışmış insanların problemlere yaklaşımı farklıdır. Atlanan konular ortaya çıkacak, farklı
senaryoların üzerine gidilecektir.
- Rekabet avantajı sağlanır: Çeşitliliğe değer veren şirket işe alım yaparken toplumun
belli katmanlarıyla kısıtlı kalmadığından geniş bir aday havuzundan en yeteneklileri seçme
şansına sahiptir. Ayrıca, çeşitli işgücüne sahip şirket aynı şekilde çeşitlilik gösteren hedef
kitlesini daha iyi anlar, müşterilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verir.
- Esnek bir yapı sayesinde değişimlere kolay alışılır: Şirket hiyerarşisi içinde farklı
seviyelerde çeşitliliğin varlığı işlerin yapılmasında daha özgür davranılmasına, farklı
yöntemlerin denenmesine olanak verir. Hızlı değişimle yaşanan mücadelede şirketin değişen
şartlara ayak uydurması ve daha hızlı ve esnek çözümler geliştirmesi için doğru bir ortam
hazırlar.

8.2. Kültürel Liderlik ve Kültürel Farklılıklar
Örgüt kültürü Boseman ve Phatak’a göre bir örgütün içindeki insanların davranışlarını
yönlendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemi; örgüt üyelerinin
düşünce ve davranışlarını şekillendiren hâkim değer ve inançlardır. İnsanlar iş için işyerinde
bir araya getirildiğinde, bürokratik rol gereksinimleri ile bireysel iş gereksinimleri arasında
dinamik bir bağ meydana gelmektedir.
Her örgüt kendi özgün kültürünü geliştirmektedir. Örgüt içerisinde bulunan bireylerin
paylaşımları arttıkça ortak inanç, değer ve normlar ortaya çıkmaktadır. Bu paylaşımlar da
örgütün kültürünü oluşturmakta ve ona bir kimlik kazandırmaktadır. Kültür, örgüt üyelerinin
inanç ve değerlere her zamankinden ve kendilerinde olduğundan daha sıkı tutunmalarını ve
bağlanmalarını sağlamaktadır. Eğer kültür güçlüyse birey açısından kendini gruba ait
hissetme de grubun etkisi de o denli güçlüdür. Shein, liderlerin yaptığı en önemli şeyin
insanların işlerini yapabileceği etkili bir kültürün oluşturulmasına yardım etmek olduğunu
ileri sürmektedir. Kurumun ve çevresinin ana görüşlerini tanımlayan ortak inançlardan
bahsetmektedir. Kültürün grup üyelerinin algılama, düşünme ve etrafındaki dünyayı
hissederek ona ayak uydurma, onu anlamlandırma ve bu şekilde çevreyi nasıl sınıflandırıp
cevap vereceğini bilmediği takdirde ortaya çıkacak olan endişesini azaltma şekillerini
etkilediğini vurgulamaktadır. Aslında, kültür çoğunlukla “etrafımızdaki işleri nasıl yaparız”
olarak tanımlanmaktadır. Schein’e göre örgütsel kültürün temel öğeleri olan grubun değer ve
normları ile temel sayıltıları oluşturmaktadır ve bunlar kültürün özüdür. Semboller, değerler
ve uygulamalar örgüt kültürünün yüzeysel kısmını oluşturmaktadır. Bunlar değiştirilebilirler.
Uygulamaların, değerlerin ve sembollerin değişmesinde liderin öncülüğü, onayı ve yardımı
kültürel yönetimin gerçekleştirilebilmesinin zorunluluğudur. Lider bir örgütte bir kültür
oluşturabilir, geliştirebilir, değiştirebilir ve onu yönetebilir. Grup üyeleri bu öğeleri öğrenirler,
grup üyelerinin ve liderin yeni inançları, değerleri ve varsayımları kültürün yeniden
şekillenmesini sağlar. Liderin vizyonu ve misyonu da örgütte bulunan üyeler tarafından
paylaşıldıkça örgütsel bakış açıları da değişir ve böylelikle yeni değerler ve yeni varsayımlar
oluşur. Ayrıca lider kendi yeteneklerini usta bir şekilde kullanarak örgütü kültürel değerlere
yönlendirebilir.
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Örgüt kültürünün oluşturulması, yönetimi ve değiştirilmesi örgütün üst düzey
yöneticilerinin liderlik davranışlarıyla sıkı bağlantı içindedir. Bu açıdan örgütsel kültür
liderlik sürecine sembolik ya da kültürel liderlik olarak yeni bir boyut katmıştır. Ogowa ve
Bossert’a göre liderlik davranışı dört temel varsayıma dayanmaktadır. Bu varsayımlar ise
liderlik davranışının dört önemli boyutuyla yakından ilgilidir. Bunlar; görev, rol, bireysel
özellik ve kültürdür. Birinci varsayım, liderlik görevinin örgütsel performansa olan etkisi ile
ilgilidir. İkinci varsayım, liderlik davranışının örgütsel rolle olan ilişkisine dayanmaktadır.
Üçüncüsü, liderin bireysel özellikleri ve örgütle özdeşleşme yolları ya da her ikisiyle
ilişkisidir. Dördüncü varsayım ise, liderin örgütsel kültür ile ilişkisidir.
Örgütsel kültür, liderliğe yeni bir yaklaşım getirmiştir. Sarason, örgütlerin değişmeye
karşı direnmesinde örgüt kültürünü temel bir faktör olarak ele almıştır. Liderliğe kültürel
yaklaşım, bilimsel yönetim yaklaşımından çok farklıdır. Kültürel lider, kültürel değerlerin
bekçiliğini yapar, önemli kültürel anlamları açıklar ve kilit değerleri örgüt ortamında canlı
tutar.
Sergiovanni & Starratt kültürel liderliği, örgütün misyonunu yerine getirebilmek için
örgüt yöneticisinin kullandığı bir liderlik biçimi olarak görmüşlerdir. Kültürel lider hem
örgütte meydana gelen değişmelere hem de örgütün dışındaki değişmelere uyum
sağlayabilecek esnek bir örgüt kültürü oluşturmalıdır. Kültürel liderliği, örgüt kültürünü
oluşturan ortak düşünüş, inanış, sembol, kabul, gelenek ve normlar aracılığıyla çalışanların
amaç doğrultusunda eyleme geçirilebilmesi süreci olarak tanımlamak mümkündür. Kültürel
liderlik, örgütün misyonunu yerine getirebilmesi için örgüt yöneticisinin kullandığı bir liderlik
biçimidir.
Kültürel liderlik, liderlik kuramlarına iki önemli katkı yapmıştır. Birincisi, liderin
etkililiği, büyük ölçüde oluşturacağı örgütsel kültüre bağlıdır. Kültürel lider ne denli güçlü bir
örgüt kültürü oluşturursa, o denli etkili olur. Kültürel liderlik kuramı, örgüt kültürünün lider
tarafından biçimlendirildiğini savunmaktadır. İkincisi ise, liderin örgüt kültürünü yönetme
şeklidir. Güçlü bir örgüt kültürünün oluşturulması yeterli değildir. Aynı zamanda bu kültürün
yönetimi de en azından oluşturulması kadar önem taşımaktadır.
Örgüt yöneticisinin kültürel liderliği, örgütteki yönetici ve çalışanların daha uygun bir
örgüt kültürü içerisinde çalışmalarını sağlamıştır. Kültürel liderin başarısı, örgüt kültürünü
daha çekici bir hale getirebilmesiyle doğru orantılıdır. Bu bağlamda, örgüt yöneticisi ve
çalışanları örgüt kültürünün dışında bırakmak mümkün değildir. Örgütteki herkes bu kültürün
etkisi altıdadır. Bu unsurlar ne kadar etkili kullanılırsa bu kültürü yöneten örgüt yöneticileri o
derece başarılı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca kültürel liderler örgütünün kültürünü içinde
yaşadığı daha büyük sistemlerin kültürü ile de kaynaştırılması için çalışan kişidir. Schein’a
göre kültürel liderler grupların içsel bütünleşme ve dışsal uyum sağlama sorunlarının tespit
edilmesinde ve çözümünde büyük bir etki gücüne sahiptirler. Çünkü bu liderlerin sahip
olduğu özgün fikirler ve bilgiler, kültürel tarih ve kişilikle ilgilidir. Kültürel liderlerin kendine
güven duygusu yüksek düzeyde olmakla birlikte bu liderlerin dünyaya, örgütlere, insana ve
insan ilişkilerinin doğasına ilişkin güçlü varsayımları bulunmaktadır.
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Kültürel lider, örgüt kültürünün temel öğeleri üzerinde yer alır. Örgüt kültürüne yeni
değerlerin ve sembollerin katılması ve geleneklerin değiştirilmesi, kültürel liderlik davranışını
gerekli kılmaktadır. Eğer örgüt yöneticisi örgüt kültürünü oluşturan temel öğeleri koruma ya
da değiştirme doğrultusunda bir etkileme gücüne sahip ise, kültürel liderlik gücünü ortaya
koyuyor demektir.
Kültürel lider mesajlarını açık bir şekilde vermenin yanı sıra önemli sayıltıları anlama
ve değerleri canlı ve açık bir şekilde sunabilme yeteneğine de sahiptir. Aynı zamanda kültürel
değerlerin değişimini de sağlayabilendir. Kültür değişimini sağlayan kurumların başında
kamu kurumları gelmektedir. Bu sebeple örgüt yöneticisinin kültürel liderlik rolü bu noktada
büyük önem taşımaktadır. Örgüt yöneticisi mevcut kültürel değerleri iyi şekilde yorumlayıp
sunmak ve bu kültürel değerlerin kamu yararı adına temsilciliğini yapmakla görevlidir.
Murphy, eğitim lideri olan örgüt yöneticilerinin rolleriyle; öğrenme, öğretme ve örgüt
gelişiminin merkezileştirilerek kültürlenmesine dikkat çekmiştir. Murphy, yönetimi yeniden
yapılandırmak için önemli olan ve liderlik literatürünce desteklenen dört alanı şöyle
sıralamıştır:
1)
2)
3)
4)

Özen, destekleyici davranışlar ve tavırlar geliştirme,
Değişiklikleri etkileyen değişkenlerle ilgili bilgi edinme,
İşbirliğini destekleme,
Liderliğin etnik ve ahlaki temellerini anlama.

Mitchell ise, örgüt yöneticisinin kültürel liderlik rollerini üç grupta toplamaktadır. Bu
roller; yorumlayıcı, sunucu ve resmi rollerdir. Örgüt yöneticisinin bu rolleri özetle şunlardır:
Yorumlayıcı Rol: Örgütün görevlerini, normlarını ve değerlerini yorumlama, seçme ve
belirleme, insan ilişkilerinde danışman gibi davranma. Örgüt yöneticisi, örgütün kültürel
görevini yerine getirmesi için, bazı sloganlar ve semboller üretmeli ve kullanmalıdır.
Yönetici, çalışanları farklı sosyal, sportif ve sanatsal aktivitelere yönlendirerek örgütsel
kültürün gelişimine katkıda bulunmalıdır. Ayrıca örgüt yöneticisi, özlü ve yerleşik sözleri
toplayıp bir araya getirerek, küçük çapta bir veri tabanı oluşturarak veya tarihi bir röportaj
yaptırarak bir örgüt tarihi oluşturmalıdır.
Sunucu Rol: Uygun çalışma, istenen davranış, davranışsal örneklerle yönlendirme.
Burada belirtilen sunucu rol, örgüt yöneticisinin normlara uygun davranışlar göstermesidir.
Temel kültürel öğelere özel olarak bağlı olan örgüt yöneticisinin davranış örüntüleri son
derece kapalıdır. Bu yol yöneticiyi çok açık bir şekilde iki farklı davranışa yöneltebilmektedir.
Örgüt yöneticisi kültürel normları, değerleri ve amaçları modelleştirir. Yani, bir nevi
oluşturmaya çalıştığı kültürel normların ilk uygulayıcısı bizzat kendisi olur. Bu yönüyle
kültürel liderliği rol model olarak sunma davranışını sergilemiş olur. Ayrıca yöneticilerle ve
çalışanlarla yalnız iş etkinlikleriyle ilgili değil, bunun dışında bir örgütü oluşturan ve başarı
için şart olan örgüt iklimi, çevre, sosyal etkinlikler ve geziler gibi konularda da görüşür. Bu
şekilde de örgütün tüm ilgilileriyle örgüt kültürünün tamamıyla paylaşımı ve onların aktif
olarak kültüre katılımı sağlanmış olur.
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Resmi Rol: Bireysel ve grupsal eylemleri destekleme, hatta günlük küçük etkinliklere
katılma, istenen davranışları yapma ve temel normlara uyma. Örgüt yöneticisi resmi rolünü
oynarken, bireysel ve grup etkinliklerinde ve diğer günlük etkinliklerde temel kültürel değer
ve normlara uyar. Örgüt yöneticisi bu rolü yerine getirirken çeşitli resmileştirme ve dikkati
odaklaştırma yöntemlerinden yararlanır. Yönetici halka yönelik etkinlikleri daha az
düzenlerken, özellikle yönetici ve çalışanlara yönelik etkinliklere daha çok önem verir. Halka
yönelik etkinlikler daha çok törensel ve geleneksel bir özellik taşır. Akşam yemeği verme,
çalışanları, yöneticileri ve çalışan ailelerini bir araya getirme, onur topluluğu oluşturma,
akademik, vatandaşlık ve halkla ilişkiler alanlarında başarı gösterenlere ödüller verme, örgüt
ve grubun başarısını artırma, yeni hikâyeler geliştirme ve yeni kahramanlar oluşturma, örgüt
yöneticisinin resmi rollerini oluşturmaktadır.
Dünya sanıldığından daha hızlı küçülmektedir. Kültürel bir lider olarak örgüt
yöneticisinin demokratik örgüt kurma ve geliştirme başarısı da büyük ölçüde çok kültürlü
eğitim felsefesini anlamaya bağlıdır. Kültürel lider, tarihin derinliklerinden yolu çıkarıp analiz
ederken, bugün de yarının dünyasının değer, norm ve simgelerinin çerçevesini çizebilmelidir.
Kültürel bir lider olarak örgüt yöneticisi, demokratik kültür, hoşgörü ve küresel vizyon adına
önemli bir katkı sağlamalıdır.
Bir örgüt yöneticisinin kültürel liderlik rolünü başarıyla yerine getirebilmesi için
öncelikle paylaşılabilen bir vizyon oluşturması gerekmektedir. Yöneticileri bu vizyon
etrafında birleştirerek, örgütün amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirme çabası
oluşturulabilir. Eğer örgüt yöneticisi kendisinin ya da örgüt yöneticilerinin ortak katılımıyla
oluşturulan vizyona liderlik etmeyi başarabilirse yöneticilerin katkısını sağlayabilir. Ayrıca
sosyolojik ve psikolojik açıdan ödüllendirme sistemini kurup yürürlüğe koyabilirse örgütte
başarı güdüsü ve kültürünün oluşturulması mümkün olacaktır.

8.3. Kültürel Farklılıklar
Günümüzde rekabet ortamında milli-uluslararası ayırımı ortadan kalkmış
görünmektedir. İnternet erişimi olan her yerde fiziki bir mekâna sahip olmaksızın, üretim
tesisi kurmaksızın dünyada “birileriyle” rekabet edebilmek mümkün hale gelmektedir. Farklı
coğrafyada bulunan insanlara ulaşmak mümkün olmakta ve onlarla diyalog geçmişe göre
sıradan bir faaliyet haline gelmektedir.
Farklı kültür ve özelliklere, farklı dil, din ve tutumlara sahip insan grupları ile iletişim
kurmak, onları ve “değerlerini” anlamak ve buna göre “iş yapmak” rekabet ortamında
başarının ön koşulu haline gelmektedir. Bunu yapabilmek “öteki” bireyleri, grupları, örgütleri
ve kültürleri tanımak ile mümkündür.
Global dünyada yerel değerleri bilerek küresel rekabette başarılı olabilmek için ayrıca
farklı nitelikteki insan kaynağına da ihtiyaç vardır. Bu nedenle milli ve uluslararası rekabet
ortamında farklılıkların yönetimi kavramının önemi artmakta ve yönetimler açısından her
geçen gün daha fazla üzerinde durulan bir konu haline gelmektedir.
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Gerçek manâda herkes kendine özgüdür. Kendi dışındaki her şey “öteki” kavramının
içinde yer alır. Bu durum birey olarak da, grup, aile, kurum ve devlet olarak da millet olarak
da aynıdır. Herkes birbirinden farklı olduğuna göre örgütlerin temel hedefi bu “farklı”
nitelikteki bireyler vasıtasıyla uzun vadeli amaçlarına ulaşmak olmalıdır.
Klâsik yaklaşımlar açısından farklılıklar bir çatışma unsuru olarak görülürken, modern
yönetim yaklaşımlarında farklılık sinerjik etki oluşturan ve verimliliği artıran bir unsur olarak
görülmektedir.
Araştırmalar organizasyonlarda çalışanların cinsiyet, yaş, ırk vb. farklılıklardan
etkilendiğini ortaya koymuştur. 1991 yılında 503 işletme yüksek lisanlı kişiyle yapılan
araştırma, performans standartlarının sabit tutulmasına rağmen aynı örgütten mezun olan
erkeklerin bayanlardan daha fazla ücret aldıklarını ortaya koymuştur. Farklılık ortamının
bireysel başarıya etkilerini ölçmeye yönelik olarak yapılan diğer bir araştırmada ise, bireylerin
örgüte getirdikleri kültürel değerlerle örgütün kendi değerlerinin uyuşmasının çalışanların
kariyer yaşamını olumlu yönde etkilediği ortaya konmuştur. Cinsiyet ve ırk boyutları üzerine
yapılan araştırmalarda ise bu boyutların çalışanların performanslarını etkilediği görülmüştür.
Söz konusu araştırmalar farklılıkların işletmeler için üzerinde önemle durulması gereken bir
konu olduğunu ortaya koymaktadır.
İşletmeler açısından farklılıkların yönetilmesi şüphesiz zorlu bir süreçtir. Her birisi
birbirinin aynı olan, makine gibi çalışıp sorun getirmeyen, viziteye çıkmak, işe gelmemek,
işten ayrılmak, fazla mesai ücreti istemek ve sendikaya üye olmak gibi “işletmeyi zor
durumda bırakacak” durumlara neden olmayan bir insan kaynağı ile çalışmak aslında
işletmeler açısından çok daha arzu edilen bir durumdur. Ancak bu durum, klâsik yönetim
yaklaşımının doğduğu yirminci yüzyılın başlarında bile geçerli olmamıştır. Farklılıklara değer
verme ve onları yönetme, çalışanların duygularına, değerlerine ve inançlarına yöneliktir.
Bundan amaç çalışanların davranışlarında zamanla değişikliklere yol açmaktır. Örgütler bu
farklılıkları yönetebilme kapsamında politikalarını, sistemlerini ve süreçlerini
değiştirmektedir. Bu anlamıyla farklılıkların yönetimi dinamik bir süreci ifade etmekte, gerek
çalışanların gerek örgütlerin performansını olumlu yönde etkilemektedir.
Farklılıkların yönetiminde stratejik açıdan üzerinde önemle durulması gereken nokta
farklılıkların tanımının yapılarak boyutlarının belirlenmesi zorunluluğudur. Ölçülemeyen bir
şeyin yönetilmesinin mümkün olmadığı gibi farklılıkların boyutlarının da belirlenmemesi
farklılıkların etkin yönetimini engelleyen kritik bir başarı faktörü olacaktır. Farklılık
boyutlarının çok fazla olması yönetim açısından problemler oluşturabileceği gibi boyutların
net olarak ifade edilememesi de farklılıklardan istenilen düzeyde verim alınamamasına yol
açabilir. Bu sebeple örgütlerde farklılıkların analizi ve yorumlanması üzerinde hassasiyetle
çalışma yapılmasını gerektirmektedir.
Farklılıkların yönetimi açısından üzerinde durulması gerekli diğer bir konu da farklılık
kavramından ne anlaşıldığıdır. Örneğin; Amerika’da farklılık kavramından söz edildiğinde
kültürel farklılıklar ön plana çıkmaktadır. Homojen yapıdaki toplumlarda ise, farklılık
kavramına değişik yorumlar getirilebilmektedir. Bütün bu yorumlamalar ışığında öncelikli
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olarak farklılıkların kavramsal boyutunun belirlenmesinde toplumsal ve örgütsel açıdan
kültürün etkisi olduğu tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. İşletme yönetimi açısından
farklılık araştırmalarında kültürel unsurların ön plânda tutulması gerekmektedir.

8.3.1. Farklılığın anlamı
Farklılık, öncelikli olarak cinsiyet, yaş, dil, etnik yapı, kültürel geçmiş, engelli olup
olmama, cinsel tercih ve inançla ilgilidir. Ayrıca, eğitim düzeyleri, meslek işlevleri, sosyoekonomik geçmiş, kişilik profili, coğrafik durum, medenî durum veya diğer kariyer
sorumluluklarını da kapsamaktadır. Farklı bireylerin bir arada çalıştığı örgütlerde bireyler
birbirlerinden farklı yaşam anlayışları ve bakış açıları edinirler. Bazılarına göre farklılık yeni
bir yaklaşım, renkli bir oluşum, yeni fikirler anlamına gelse de bazıları farklılığı örgütün
başarısını engelleyen bir faktör olarak görebilmektedir. Esasında örgütteki farklılıklar rekabet
açısından bir avantajdır. Farklı insanlar benzer problemlere farklı çözüm yolları bulabilirler.
Farklılık kavramı yazında dar ve geniş anlamlı olarak iki farklı şekilde
tanımlanmaktadır. Dar anlamda farklılık, bir grubun veya örgütün üyelerinin yaş, etnik köken,
eğitim ve cinsiyet açısından birbirinden farklılık gösterdiği bir durum olarak
tanımlanmaktadır. Geniş anlamda farklılık ise, demografik özellikler, sosyo-ekonomik durum,
kişilik farklılıkları, iş yapma biçimleri, eğitim, işgörenin işletmedeki yönetsel pozisyonu vb.
birçok unsuru kapsamaktadır.
Farklılık kavramının kaynağı olan “diversity” kelimesi Türkçe’ye birinci anlam
itibariyle “farklılık” olarak çevrilirken, ikinci olarak “çeşitlilik” olarak tanımlanmıştır. Bu
kavram, farklılık olarak ele alındığında, farklı dinlerden, farklı ırklardan, farklı uluslardan,
farklı etnik kökenden gelen kişiler ya da toplulukların varlığının bilinmesi ve farkında
olunması anlatılmaktadır. Çeşitlilik olarak düşünüldüğünde, aynı cins topluluklar içinde bile
cinsiyet, şişmanlık, fizikî engelli olma, şive ile konuşma vb. birçok farklılaşmalar ve sapmalar
olabileceğinin bilincinde olunmasıdır.
En genel anlamda farklılık; etnik kökene, dine, renge, uyruğa, ekonomik statüye
dayanarak insanlar arasındaki farklı ve benzer olmayan davranışlar, değerler ve yaşam
yollarıdır.

8.3.2. Farklılıklar ve kültür ilişkisi
Kültür, gerek toplum gerekse örgüt açısından göz ardı edilemeyecek faktörlerden
birisidir. Özellikle modern işletme yönetiminin inceleme alanları içerisinde önemli bir
girdidir. Kültürün, örgütleri saran çevre şartlarının en önemlilerinden biri olması nedeniyle,
bu çevrede faaliyet gösteren örgütlerin, kültürel anlamda çevreye uyum sağlamaları bir
zorunluluktur. Bu anlamda kültürün, işletmeye zarar veren bir unsur olmaktan ziyade,
verimliliği arttırmak için kullanılan önemli bir araç olduğu ifade edilebilir. Bireylerin
davranışları üzerinde etkili olan ve kişiliğini şekillendiren kültür, yönetim üzerinde de etkili
olmaktadır. Özellikle işletmelerin uluslararası boyut kazanması, iş yapılan uluslararası
arenadaki sosyal ve kültürel çevre ile çalışanları tanıma zorunluluğunu daha da artırmıştır.
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Günümüzde yöneticiler, çalışma koşullarını etkileyen faktörleri bilmek, yönettikleri
fertlerin davranışlarının farkında olmak ve iş dünyasında buna göre strateji geliştirmek
istemektedirler. Çalışanların davranışlarının önceden tahmin edilebilmesi, toplumun ve
çalışanların özelliklerinin bilinmesi, o toplumun ve toplumun bulunduğu çevrenin kültürel
yapısının özümsenmesiyle mümkün olur. Bu sebeple kültürün yönetim üzerindeki etkisini
günümüz yönetim bilimcileri, “yönetim kültüre bağlıdır” sözüyle ifade ederken, yönetim
uygulamalarının farklı toplum ve çevrelerde farklı olacağı düşüncesini de paylaşmaktadırlar.
Kültür aynı zamanda sosyal antropoloji, sosyal psikoloji, tarih, sosyoloji ve etnoloji
gibi sosyal bilimlerin de ortak olarak ele aldıkları bir konudur. Tabi ki, bu bilimlerin her biri
kültürü, kendilerini ilgilendiren yönleriyle ele almaktadırlar. Günümüzde kültürle ilgili olan
bir başka gerçek de, herkesi tatmin edecek şekilde yapılmış bir kültür tanımı bulmanın
zorluğudur. Nitekim kültürle ilgili konularda çalışan bilim adamlarından hemen hepsinin
kültürü yeniden tanımlama çabası, bunu göstermektedir. Bununla beraber, şimdiye kadar
ortaya atılan bütün tanımlar gözden geçirildiği takdirde, hepsinde ortak olan yönleri ve
kültürden neyin anlaşılması gerektiğini görmek mümkün olacaktır. Kültürü tanımlama
güçlüğünü oluşturan şey, bilgi ve malzemenin eksikliği değildir. Bu güçlüğü oluşturan başlıca
sebep, kültür tanımı yapanların temelde konularının farklı olması ve kendi bilimsel sahalarıyla
ilgili tanımlar yapmalarıdır.
Yönetim, belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için girişilen faaliyetler bütünü ya da
başkaları vasıtasıyla iş görmek olarak tanımlanabilir. Yönetim olgusunun gerçekleşebilmesi,
yönetim fonksiyonları olarak ifade edilen bir takım eylemlerin gerçekleştirilmesine bağlıdır.
Bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde ortaya konan tarz ve şekil, örgütün ya da toplumun sahip
olduğu kültürel sisteme göre biçimlenir. Bu yüzden yönetimle kültür arasında önemli bir
ilişkinin olduğu söylenebilir.
Kültür, sadece toplumlar için geçerli bir kavram değildir. Çünkü toplumların içindeki
gruplar da kültürel özellikler anlamında birbirlerinden farklı olma eğilimindedirler. Bu
gruplardan en belirgin olanı örgütlerdir. Örgüt kuramı üzerinde çalışan araştırmacıların büyük
bir bölümü örgütleri kültürel ortamlar olarak görmektedir. Çünkü örgütlerin de bilinçli veya
bilinçsiz şekilde oluşmuş kendi kültürleri vardır. Bu kültür örgütteki insanları bütünleştiren ve
bu şekilde örgütün devamlılığını sağlayan en önemli araçlardan bir tanesidir. Örgütlerin,
kendilerine özgü kültürlerinin var olmasının yanında, örgütlerin, ait oldukları milli kültürel
değerlerden de etkilendiklerini ifade etmek mümkündür. Gerçekte kültür üzerinde uzlaşma
sağlanması zor bir kavramdır. Bununla birlikte stratejileri, örgütsel süreçleri ve yönetimi
anlamak için bir temel oluşturmaktadır.
20. yüzyılın başından itibaren bilimsel bir nitelik kazanmaya başlayan örgüt ve
yönetim alanına ilişkin olarak geçen süre içinde çeşitli kuramlar ve modeller geliştirilmiş;
böylece bir bakıma örgütsel-yönetsel davranışın, evrensel ilke ve boyutları ortaya konmaya
çalışılmıştır. Ancak, örgütsel-yönetsel bilimlerde geliştirilen geleneksel kuramlar üzerinde,
1970'li yıllardan itibaren yoğun tartışmalar başlamış; bu tartışmalarda kültür kavramı, değişik
açılardan çözümlenen ve ilgi gören kavramlardan biri durumuna gelmiştir. Farklı
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kültürler/ülkeler arasında karşılaştırmalı olarak yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar
da kültür kavramına olan ilginin giderek artmasına neden olmuştur.
Örgütsel-yönetsel bilimlerde, örgüt ve yönetim kavramlarının kültürel açıdan
çözümlenmesi yanında, örgüt ve yönetimle ilgili liderlik, motivasyon, karara katılma vb.
geleneksel konu başlıklarının ve örgütsel yaşamın bütünüyle yeniden yorumlanmasında
kültür, temel referans çerçevesi olarak görülmeye başlanmıştır. Her toplumun kendine özgü
bir kültürü olduğundan örgüt ve yönetimle ilgili kavram, ilke, süreç ve uygulamaları da
kültürel bağlamdan soyutlamak mümkün değildir. Bu durumda örgüt ve yönetimle ilgili bazı
evrensel olgular olmasının yanında, her kültüre özgü bazı yerel farklılıkların da olması söz
konusudur. Kültürün örgütsel davranış üzerine olan etkisi kendini o kadar derin bir düzeyde
göstermektedir ki, farkına bile varılamaz. Bu, son derece doğal olduğu düşünülen ve bu
yüzden de birçok sosyal davranış teorisyeninin dikkate bile almadığı otomatikleşmiş düşünce
sistem ve şekillerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Dolayısıyla, herhangi bir kültür için geçerli
olan örgütsel kuramlar birçok yönüyle diğer kültürlere uymaz.
Kültür kuramı ile örgüt kuramı beş alanda kesişmektedir; kesişme noktaları ve ortaya
çıkan bazı araştırma alanları bulunmaktadır. Bu kesişim noktaları farklı yaklaşımlara dayalı
farklı araştırma yaklaşımlarını da beraberinde getirmektedir. Bu farklı alanlarda çalışanlar
araştırmalarını da farklı örgüt ve kültür sayıltılarına dayandırmaktadırlar.
Karşılaştırmalı yönetim yaklaşımı, kültürü, insanın biyolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına
hizmet eden bir araç olarak görmektedir. Bu yaklaşıma göre örgütler ise görevlerin
başarılması için sosyal bir araçtır. Araştırmacılar tarafından örgüt ve kültür arasındaki bağın
kurulmasında kullanılan ikinci temel yaklaşım olan örgüt kültürü araştırmalarında, kültür,
örgüt içi bir değişken olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede örgütler, kültür üreten kurumlar
olarak ifade edilir. Örgütlerin, mal ve hizmet üreten sosyal araçlar olmalarının yanı sıra, ritüel,
destan ve törenler gibi kültürel artifaktları da ürettikleri kabul edilmektedir. Örgütlerin,
karşılaştırmalı kültür araştırmalarında daha geniş bir kültürel çerçeve içerisine
yerleştirilmesine rağmen, örgüt kültürü araştırmacıları tarafından sosyo-kültürel niteliklerin
örgüt içerisinde geliştiği vurgulanmaktadır. Bu tür araştırmaların tipik değişkenleri; yapı,
büyüklük, teknoloji ve liderlik örüntüleridir.
Örgüt kültürü araştırmalarında kültür kavramı genellikle sistem teorisi ekseninde ele
alınmaktadır. Bu tür araştırmalarda kültür, paylaşılmış inanç ve değerler olarak bir kaç önemli
işlevi yerine getirir. Birincisi, kültür bir kişilik duygusu oluşturarak örgüte bağlılığı geliştirir.
Ayrıca sosyal sistemin dengesini arttırır ve davranışları şekillendirir. Bazı araştırmacılar,
örgütlerin kültürler olarak anlaşılması gerektiği üzerinde durmaktadırlar. Bu görüşü
benimseyenler, kültürü örgütün sahip olduğu bir şey olarak ifade etmekten ziyade, örgütün
kendisi olarak kabul etmektedirler.
Örgütsel biliş yaklaşımına göre kültür, paylaşılmış bilgi sistemleridir. İnsan düşüncesi
kültürü sınırlı kurallar vasıtasıyla meydana getirir. Bu yaklaşıma göre örgütler de bilgi
sistemleri olarak görülmektedir.
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Sembolik yaklaşım ise örgütlerde etkili bir anlamlar dizisinin oluşturılması üzerine
odaklaşır. Bu yaklaşıma göre kültür, semboller olarak örgütlenmiş anlamlar seti, paylaşılan
anlamlar ya da semboller sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşıma sahip olan Smircich
örgüt kültürünün semboller merkezli olarak anlamlandırılması gerektiğini, kültürün insanların
etkileşimlerinden bağımsız olarak oluşmadığını, insanların kültürü zihinlerinde
oluşturduklarını ve zihinlerinde ne olduğunun tam olarak bilinemeyeceğini belirterek,
göstergeler veya sembollerle bilinebileceğini ileri sürmektedir.
Yapısal/psikodinamik yaklaşımda ise örgüt kültürü, insanın bilinçaltında yatan
düşünceleri toplumun bilinen sosyal düzenlemeleri birbirine bağdaştırdığı yapısal bir
oluşumdur. Yüzeyde görünen oluşumların derininde, insanın bilinçaltının oluşturduğu
düşünce kalıpları vardır. Bu bakış açısıyla örgüt kültürünün incelenmesindeki amaç,
bilinçaltındakilerle, insanın evrensel düşünce yapısı arasındaki ilişkileri ortaya çıkmaktadır.
Schein ve Kilmann, kültürün derinlerde yer alan bir düşünce kalıbı olduğu ve çoğu zaman
yüzeyde görünenlerin kültürle ilgili yanıltıcı izlenimler verebileceği görüşünü
savunmaktadırlar. Bu bakış açısındaki araştırmacılar örgütü, hedefe yönelik problem çözen
bir araçtan ziyade, bir tür beşeri yapı olarak görmektedir.

8.3.3. Kültürü şekillendirme
Örgütün kültürel yapısının analiz edilme sürecinde farklılıkların yönetimi açısından
stratejik öneme sahip diğer bir aşama da örgüt kültürünün şekillendirilmesidir. Bu aşamada
amaç, seçilen farklılık stratejisiyle uyumlu bir örgüt kültürünün oluşturulmasıdır. Örgüt
kültürünün seçilecek stratejiye uygun olarak oluşturulması için her şeyden önce mevcut kültür
ile ideal kültürün çok iyi biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Örgüt üyelerinin paylaştığı
ortak değer, norm ve inançların belirlenmesi kadar, uygulanmak istenilen stratejinin
gerektirdiği ortak değer, norm ve inançların da belirlenmesi önem taşımaktadır.
Farklılıkların etkin şekilde yönetiminde uyumlulaştırma sürecine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu süreçte örgütün sahip olduğu kültür yapısı önemli rol oynamaktadır. Bu
bağlamda, toplumsal hayatta insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen temel kavramlar olan
dayanışma ve sosyalleşmenin yüksek olması bir zorunluluktur. Sosyalizasyon, işe yeni
girenlerin örgütte işlerin nasıl yürüdüğünü, kurumsal değerlerin ve davranış kurallarının
öğrenilmesi, takım halinde çalışma anlayışı, sosyal ilişki düzeyinin geliştirilmesi vb. alanlarda
kendini nasıl gerçekleştirebileceklerini öğrenmelerinde etkili olmaktadır. Dayanışmanın
odağında ise duygusal ilişkilerin ötesinde ortak görevler, müşterek ilgi alanları ve açıkça
kavranmış paylaşılan hedefler bulunmaktadır.
Farklılıkların etkin yönetimi açısından ideal kültür yapısı yüksek derecede sosyalleşme
ve dayanışmanın olduğu topluluksal örgüt kültürüdür. Bu kültürde hedeflerin belirlenmesinde
ve sonuca ulaşmada tüm çalışanların görüşleri alınır ve ortak fikir birliği sağlanır. Çalışanların
kendilerini işyerinde yaşıyormuş gibi hissederler ve bu durum onlar için birer mutluluk
kaynağıdır. İş dışında sık sık bir araya gelirler. Yönetim tarafından desteklenen işbirliğinden
dolayı her çalışan çıkar gözetmeksizin birbirinin mutlu olması için çalışır. Farklılıklara değer
verilir ve örgüte bir katma değer olarak yansıtılır. Topluluksal kültürlerde farklılıklar birer
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zenginlik kaynağıdır. Yüksek düzeyde dayanışma ve sosyalleşmenin olması örgütsel bağlılığı
arttırmakta, bu durum da örgüte rekabet avantajı sağlamaktadır.
Topluluksal kültürün en önemli getirilerinden biri şüphesiz örgütsel oluşturuculuğu
arttırmasıdır. Farklılıkların yönetiminin amacı da esasında öğrenme ve etkinlik modelinde de
açıkça öngörüldüğü üzere farklılıkları örgüte bir katma değer olarak yansıtmaktır. Bu süreçte
en uygun strateji “farklılıkları oluşturucu kılmak” olacaktır. Örgütün bu stratejiyi
uygulayabilmek için öğrenme ve etkinlik modeline uygun bir örgüt yapısına sahip olmasının
topluluksal kültüre uyum açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Çünkü öğrenme ve
etkinlik modeli, çalışanların tümünün örgüte katkıda bulunmasını, bireylerin oluşturucu
yönlerinin geliştirilmesini ve kendilerine değer verildiğini hissetmelerini sağlamayı
hedeflemektedir. Bütün bunlar esasında yüksek dayanışmanın ve sosyalleşmenin olduğu
topluluksal kültür yapısını işaret etmektedir. Böylece örgütteki farklılıklar birbirine zıt
olmaktan çok, birbirlerini zenginleştirici olarak görülecek ve topluluksal kültür de bunu
destekleyecektir.

8.3.4. Kültürün gözlemlenmesi
Örgüt kültürünün şekillendirilmesini kültürün gözlemlenmesi aşaması takip
etmektedir. Kültürün gözlemlenmesinde örgüt kültürünün farklılıkların yönetimi açısından
taşıdığı önemin işletmenin çalışanları tarafından fark edilmesi ve kabullenilmesi
hedeflenmektedir. Böylece mevcut örgüt kültürü tipi ile izlenecek farklılık stratejisi
doğrultusunda ideal örgüt kültürü tipinin karşılaştırılması ve bundan sonraki gerekli
değişikliklerin yapılması sağlanmış olur. Kültür değişiminin sağlanabilmesi için takip
edilebilecek temel aşamalar şu ana başlıklar altında toplanabilir:
 Örgüt geleceğinin açık bir vizyonunun ifade edilmesi ve ona ulaştıracak örgüt
kültürünün tanımlanması;
 Üst yönetimin desteğinin sağlanması;
 Üst yöneticiler tarafından çalışanlar için arzu ettikleri değerleri, beklentileri ve
davranış biçimlerini içeren yeni bir kültürün belirlenmesi;
 Örgütsel yapıda, insan kaynakları sisteminde, yönetim tarzı ve uygulamalarında
kültürel değişime destekleyecek değişikliklerin yapılması. Topluluksal bir kültür
oluşturmak için, yöneticiler çalışanların karar alma sürecine katılımlarını teşvik
etmeli, değerlendirme ve ödüllendirmeyi bu kritere göre gerçekleştirmelidir.
 Yeni alınacak personelin bu yeni kültüre uyum sağlayacak şekilde seçimi ve
sosyalleştirilmesi gerekmektedir. Mevcut personelden uyum sağlayamayanlar
eğitilmeli veya işlerine son verilmelidir.
Burada belirtilmesi gereken diğer bir önemli nokta da özellikle topluluksal kültüre
geçişin oldukça zor ve zaman alıcı bir faaliyet olmasıdır. Bu durum dayanışma ve
sosyalleşmeyi aynı anda artırmayı öngörür. Dayanışmanın arttırılması için yapılması
gerekenler aşağıdaki ana başlıklarda toplanabilir:
 Ortak bir amaç ve bir aciliyet duygusunun oluşturulması gerekir. Bunun başarılması
için örgütün ortak hedeflerini keşfetme ve belirleme süreci içinden geçmesi gerekir.
Dayanışmanın en büyük yön vericisi, hedefler, değer yargıları ve amaçlar
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hakkındaki açıklıktır. Bunu perçinlemek demekse, açıklığın herkese ulaştığından ve
herkesçe paylaşıldığından emin olmak demektir.
Tüm çalışanların rakiplerden haberdar olması sağlanmalıdır. Bu amaçla rakip alârmı
bültenleri ve elektronik postalar aracılığıyla, rakiplerinin en son hamleleri, ürünleri
ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu tedirginlik, dayanışmayı arttırıcı
bir rol oynayabilir.
Rahatlığa yer vermeyecek mekanizmalar geliştirilmelidir. Bu mekanizmalar,
dayanışma olgusunu geliştirir; çünkü çalışanların dikkatlerini örgütün güçlü ve zayıf
noktalarına çeker. Çalışanların zihinlerini politikayla değil, stratejiyle meşgul
etmelerini sağlar. İçedönük değil, dışadönük bir yoğunlaşma yaşatır. Bunlardan
ötürü de çalışanları, rekabetçi gerçeklere karşı uyanık tutar.
Eylemlerin sonuçlara bağlanması gerekir. Yüksek düzeyli dayanışma içeren örgüt
kültürlerinde çalışanlar neyi, neden yapacaklarını bilirler. Açık ve net olarak görev
tanımları yapılmıştır ve ödüllendirme sistemiyle desteklenmektedir.
Eylem sorumluluğu talebinde bulunulması gerekir. Düşük düzeyli dayanışma olan
örgütlerde çalışanlar politikalar konusunda genellikle uzlaşamazlar.

Yüksek düzeyli dayanışma olan kültürlerde ise çoğu konuda uzlaşma sağlanmıştır.
Çalışanlar açık ve net olarak geleceği görmektedirler. Üst yönetimde bu konuda çalışanlarına
destek vermektedir. Sosyalleşmenin arttırılması ise belli adımların yerine getirilmesine
bağlıdır:
 Giriş seviyesindeki elemanların seçimi. Bu sürecin ilk adımı işe uygun elemanların
doğru seçimidir. Önceden belirlenen prosedürlere bağlı kalınarak istenen
performans seviyesini yakalayabilecek elemanlar seçilmeye çalışılır. Burada özel
eğitimli kişiler tarafından yapılan mülâkatlar sonunda adayların, kişilikleri ve kişisel
değerlerinin örgüt kültürüne uyup uymayacağı anlaşılmaya çalışılır.
 İşe yerleştirme. İkinci adım işle ilgilidir. Yeni personel seçimi yapıldıktan sonra, bu
kişilere bir takım önceden plânlanmış deneyimler yaşatılır ve böylece bu kişilerin
örgütün değerlerini ve normlarını kabul edip edemeyecekleri anlaşılmaya çalışılır.
Örneğin; güçlü kültürü olan bir örgüt yeni çalışanlarını yapabileceklerinden daha
fazla iş vermek yoluyla onları deneyebilir. Bu deneyimlerin amacı yeni gelene ne
kadar iyi olursa olsun bu örgüt içinde daha hiçbir şey olduğunu anlatmaya
çalışmaktır. Böylece bu kişiler zamanla çalışma arkadaşlarına daha fazla
yakınlaşmaya başlayacaklardır.
 İşte ustalaşma. Üçüncü adımda kültür şokunu atlatan çalışanların işinde ustalaşması
hedeflenir. Bu amaçla iyi bir şekilde plânlanmış iş başı ve iş dışı eğitim programları
uygulanabilir. Örneğin; IBM şirketi, pazarlama bölümündeki çalışanlarını altı yıl
süren bir eğitim programa tabi tutmaktadır. Kişi, kariyer yolunda ilerledikçe
performansı değerlendirilmekte ve gereken zamanlarda ek sorumluluklar
verilmektedir.
 Performansın ölçülmesi ve ödüllendirilmesi. Bu adımda yapılan çalışmalar
değerlendirilir ve bireysel performansı yüksek olanlar ödüllendirilir. Belirli kritik
başarı faktörleri belirlenerek özellikle bunlara bakılır. Örneğin; Procter&Gamble
uluslararası bir şirkettir ve bu şirkette hacmi ve kârı yükseltme ve işteki tatmini ve
verimliliği arttıracak değişiklikler yapma, olmak üzere üç faktör önemlidir. Buna
karşılık ödüllendirme dışında bir de örgütsel değerlere aykırı davranışta bulunan
veya yanlış yapan kişilere cezalar verilir.
 Önemli değerlere bağlılık. Beşinci adımda en önemli unsur örgütün önemli saydığı
değerlere çalışanların bağlılığı esastır. Bu değerlerin tanımlanması yardımıyla kişiler
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örgüt üyesi olmakla yaptıkları kişisel fedakârlıklarını daha iyi uzlaştırırlar. Bu
şekilde örgüte güvenmeyi öğrenirler. İş içinde katlanılması gereken uzun çalışma
saatleri, fazla mesai yapılan hafta sonları, üst yönetimin davranışları, âdil olmayan
eleştiriler, atamalar ve rotasyonlar olabilir. Bu değerler sayesinde bu tür olguların
üstesinden gelebilmek için daha insancıl değerler olan topluma daha iyi ürün ve
hizmetlerle hizmet etmek ön plâna çıkmaktadır.
 Hikâye ve gelenekleri güçlendirmek. Altıncı adımda hikâye ve gelenekler
güçlendirilir. Hikâyelerin sürekli gündemde tutulması örgüt kültürünü sürekli
hatırlatmak ve işlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermek açısında önemlidir. Bu
gibi kavramlar sayesinde örgüte yeni gelenlere ahlâkî değerlerin her zaman daha
önemli olduğu veya müşteri memnuniyeti için her şeyin yapılması gerektiği gibi
dersler verilmeye çalışılır.
 Tanıtmak ve yükselmek. Yedinci ve son adımda yüksek performans gösteren ve
diğer çalışanlar için rol modeli olabilecek bireyler tanıtılır ve ödüllendirilir. Diğer
çalışanların bu kişileri modellemesi istenir.
Sosyalleşmenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi çalışanların iş tatminini,
performansını ve örgütsel bağlılık düzeyini arttırır. Çalışanlar kendi kişilik ve bilgilerini
örgüte uygun hale getirirler. Bu süreçte denetim mekanizmasının geliştirilmesi de şüphesiz bir
başka noktadır. Özellikle örgüt kültürünün gözlemlenmesine paralel olarak uygulanan
farklılık stratejisinin de sürekli kontrol edilmesi, uygulamaların başarısı açısından son derece
önemlidir.

8.3.5. Kültürel sinerji oluşturulması
Kültürel sinerjinin oluşturulması öncelikli olarak örgüt kültürünün farklılıkların
yönetimi açısından taşıdığı önemin fark edilmesine ve farklılık stratejileri ile
uyumlulaştırılmasına bağlıdır. Esasında farklılıkları oluşturıcı kılmada ve uyumlaştırma
sürecinde dayanışma ve sosyalleşmenin yüksek olduğu topluluksal kültürün, diğer kültür
tiplerine oranla daha faydalı olacağını düşünülmektedir. Bunun bir başka nedeni de
topluluksal kültürün bir örgütte çalışanlar arasında ortak değer, norm ve inançların
benimsenmesi ve bunların iç tutarlılığının sağlanması sonucunda ortaya çıkan güçlü bir örgüt
kültürü modeli oluşturmasıdır. Bu model, örgütün net biçimde ifade edilen ve geniş ölçüde
paylaşılan temel değerleri tarafından karakterize edilmektedir. Bu temel değerlerin çalışanlar
tarafından kabul edilebilirlik derecesinin yüksek, önem dereceleri üzerinde uzlaşma
sağlanılması ve içselleştirilmesi, örgütün kültürünü o oranda güçlü kılmaktadır.
Güçlü örgüt kültürüne sahip olan işletmelerde, çalışanların nasıl davranmaları
gerektiğini belirten yerleşmiş davranışsal parametreler oluşur. Fakat zayıf örgütsel kültüre
sahip bir kuruluşta ise, çalışanların ne yapmaları ve bunu nasıl yapmaları gerektiği konusunda
davranış belirlemeye çalışılarak zaman kaybedilebilir. Kısacası, paylaşılan ortak değer, inanış
ve davranışlara sahip olmayan zayıf kültürler, belirlenen farklılık stratejisini yürütme
aşamasında, güçlü kültüre sahip örgüte kıyasla, örgüt içi ve çevresel ilişkilerinde hızla hareket
edemedikleri için güçlü kültüre sahip rakiplerinin gerisinde kalırlar.
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Örgütteki farklılıkların başarılı bir şekilde yönetilmesi için çalışanların davranışları
üzerinde daha fazla etkiye sahip güçlü bir örgüt kültürüne ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece
örgütte temel değerlerin güçlü olması ve bu değerlerin çalışanlar tarafından paylaşılması
sağlanmış olur. Bu durum farklılıklardan kaynaklanan sorunları da büyük ölçüde
hafifletecektir. Bununla beraber yazında, kuvvetli bir örgüt kültürünün örgütte uyumsuzluğa
yol açabileceği ve örgütteki değişimlere engel olabileceği yönünde riskler taşıdığına ilişkin
yaklaşımlar bulunmaktadır.
Farklılıkların yönetimi, tüm çalışanların farklılıklarını bir katma değer olarak örgüte
yansıtılmasını öngören politikalar geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda örgütün
temel değerleri konusunda çalışanların uzlaşmaları ve içselleştirmeleri ne ölçüde yüksek
olursa farklılık politikaları da o ölçüde başarılı olur. Çünkü uygulama bölümünde test
edileceği üzere, çalışanların farklılık algılaması ile örgüt kültürü algılaması arasında anlamlı
ve Olumlu bir ilişki olduğu öngörülmektedir. Teorik açıdan farklılıklar ayrımlaştırıcı, örgüt
kültürü ise bütünleştirici bir kavram gibi görülmekte iken başarılı bir uyumlulaştırma süreci
ile sinerjik etki oluşturulabilir. Kültürel sinerjinin özünde farklı değerlere, normlara, inançlara
sahip olan bireylerin bu farklılıklarını örgütün ortak değerleri etrafında birleştirmeleri
bulunmaktadır. Örgütlerin farklılığın değerini anlayabilmeleri için farklılığın onlara ne
getireceğini kavramaları gerekmektedir. Ayrıca farklılıkları yönetmenin kültürü, kişileri ve
yönetim biçimlerini tekrar sorgulamak anlamına geldiğini de unutmamalıdırlar. Kültürlerini
işbirlikçi bir yapıya dönüştürmeyi hedefleyen örgütler bunu ancak performans hedeflerini
yakalamak için gereken beceri ve kabiliyetlerle donanmış işgücü farklılığını değerlendirecek
politikalar geliştirerek ve farklılıkları koruyarak sağlayabilirler.
Dolayısıyla, farklılıkları yönetebilmenin en önemli koşulu örgüt iklim ve kültür
yapısının keşfedilmesidir. Farklılıkların yönetiminin başarısı ise dil, kültür, yaş, cinsiyet, etnik
ayrımcılık, din, kabiliyetler yani bir kişiyi diğerinden ayırt eden tüm farklılıklara anlayış
gösterilmesine, tüm çalışanların bir birey olarak kabul edilmesine bağlıdır.
Sonuç olarak; İşletmelerde farklılıkların yönetimi uygulamalarının başlatılabilmesi ve
gelişmiş bir örgüt kültürünün oluşturulması için aşağıda belirtilen hususların faydalı
olabileceği düşünülmektedir:
 Üst yönetimin bilinçlendirilmesi ve desteğinin alınması gerekmektedir.
 Örgütsel iletişim kanalları açık tutulmalı ve çalışanlara farklılıkların yönetimi
konusunda düzenli olarak uygulamaya yönelik eğitimler verilmelidir.
 Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve özellikle Japonya’da farklılıkların yönetimi
konusunda işletmelerde aktif olan birim; “farklılık ofisleri”dir. Farklılık ofisleri’nin
kurulma nedenleri ve hedefleri arasında, her pozisyonda “eşitliği” sağlama
bulunmaktadır. Farklılık ofislerinin konumlanması genellikle farklılıkların
yönetiminin inisiyatiflerine bağlıdır. Japon firmalarında, farklılıkların yönetimi
inisiyatifi, insan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonudur. Türkiye’de de eşitlik
konusundaki yasal gereksinimleri uygulayabilmek için, farklılıkların yönetimi
ofislerine ihtiyaç vardır. Geleneksel işgücü yapısı ile yeni işgücü yapısı arasında,
günümüzde çok büyük farklılıklar oluşmuştur. Eşitlik konusundaki talepler ve
baskılar, insan kaynaklarının etkin kullanımı sonucunda verimliliğe dönüşmektedir.
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 Farklılıklardan en yüksek oranda verim alınabilmesi için dayanışma ve
sosyalleşmenin yüksek olduğu topluluksal bir örgüt kültürü hedeflenmelidir.
Böylece farklılıklar örgüte bir katma değer olarak yansıtılabilir.
 Çalışanlar için her türlü ayrımcılığa karşı etkili bir denetim mekanizması
geliştirilmelidir. Çoğu çalışan işten uzaklaştırılacağı korkusuyla kendisine yapılan
bu tür haksız uygulamalarda sessiz kalmakta yasal haklarını arayamamaktadır.
Dolayısıyla yasal düzenlemeler yetersiz kalmakta fırsat eşitliği sağlanamamaktadır.
 Türkiye’de aktif olarak faaliyette bulunan üniversiteler, dernekler, ticaret odaları vb.
kuruluşların farklılıkların yönetimi konusuna ilgi göstermeleri ve konuyu gündeme
getirmeleri sağlanmalıdır.

8.4. Farklılıkların Yönetimi
Farklılıkların yönetimi; yaş, cinsiyet, din, inanç, kişilik gibi yönleriyle farklı insanları
etkili bir şekilde yönetmek için plânlanan ve uygulanan örgütsel sistemlerin; farklılığın
yararlarını en üst düzeye çıkarırken, sorunlarını ve sakıncalarını en alt düzeye indirecek
şekilde kurulmasıdır. Farklılıkların yönetimi; farklılıkları görmek, kabul etmek, bireysel
farklılıklara sahip insanlara değer vermek ve onları takdir etmektir. Daha açık bir ifadeyle;
etnik köken, cinsiyet, yaş, din ve cinsel tercihlerden kaynaklanan farklılıkların, insanların
farklı fiziksel özelliklerinin, deneyimlerinin, iletişim tarzlarının, anlama ve öğrenme hızlarının
kabul edilmesi, anlayış ve saygıyla karşılanmasıdır.
Farklılıkların yönetiminde önemli olan birbirinden farklı yapı, görüş ve anlayışta olan
bireyleri aynı amaca yönlendirebilmek ve örgütün hedeflerini gerçekleştirme yolunda
güdülendirebilmektedir. Farklılıkların yönetimi, çalışanlar ve örgüt açısından bir gelişim
unsurudur ve işletmelerde üretimi, oluşturıcılığı, verimliliği iyileştirmek için etkili bir
yöntemdir. Farklılığın potansiyel avantajlarını maksimize etmek ve potansiyel sakıncalarını
minimize etmek amacıyla insanları yönetecek örgütsel sistem ve uygulamaları plânlamak ve
uygulamaya koymaktır.
Farklılık kavramını ilk ortaya atan kişi olarak bilinen Roosevelt Thomas’a göre
farklılıkların yönetimi, bir örgütteki herkesin kendinden bir şeyler katabileceği, örgütün
hedefleri için bireysel performanslarını ortaya koyabilecekleri bir ortam oluşturmaktır. Bu
tanım farklılık yönetimine geniş bakış açısını yansıtmaktadır. Thomas, 1991 yılında yazmış
olduğu “Irk ve Cinsiyetin Ötesinde” isimli kitabında farklılığa dar bir bakış açısıyla
yaklaşmanın örgüt kültürünün tamamlanamayan dönüşümü ile sonuçlanacağını ve bu bakış
açısının örgüte bir fayda getirmeyeceğini ileri sürmektedir.
Farklılıkların yönetimi, örgütün performansını, pazar yapısını, işgücünü, globalleşen
dünyadaki yerini yeni bir bakış açısı ile yapılandırmak ve bu yaklaşımı örgütün hedeflerini
gerçekleştirmesi için yönlendirmek anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla örgütteki
farklılıklara geniş bir bakış açısı ile yaklaşmak günümüzün rekabet ortamında stratejik açıdan
bir zorunluluktur. Farklılıkların yönetimi; örgüt teorisindeki oluşturıcılık, müşteri
memnuniyeti, pazarların daha iyi anlaşılması gibi yeni bakış açıları bakımından farklılıklara
değerler eklenmesini anlamayı ifade etmektedir. Bu anlayışa göre; cinsiyet, ırk, etnik köken,
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yaş, fiziksel kabiliyet, cinsel yönelim vb. farklılık boyutları eski yönetim modellerinde pasif
unsurlar olarak görülürken, yeni modellerde iş süreçlerinde aktif bir şekilde kullanılmaktadır.
Sonuç olarak, araştırmacılar farklılıkların yönetimi konusunda farklı tanımlar
kullanmışlardır. Bunların büyük çoğunluğu üç temel noktayı içerir:
 Birincisi, farklılıkların etkili yönetimi ve insanlar arasındaki farklılıklar örgüte
değer katabilir;
 İkinci olarak, her çeşit farklılıkları içine alan bir farklılık, sadece cins ve etnik
köken gibi açıkça görülebilir fiziksel farklılıklar değildir.
 Son olarak örgüt kültürü ve işletmenin çalışma çevresi farklılıkların yönetiminin
ilgi alanlarıdır.
Farklılıkların yönetimine ilişkin çağdaş görüş şudur; farklılıkların yönetimi, eğer
ağırlığı olan bir imaja sahipse, mozaik benzeri bir organizasyondur. Mozaiğin her bir
parçasının bir imgeyi oluşturmak için bir araya gelmesi gibi, farklılıklar tüm organizasyonu
oluşturmak için bir araya gelmektedir. Farklılıklar için diğer bir benzetme ise salata kâsesidir.
Mozaik tekine benzer şekilde, bu görüşe göre her bir bireyin organizasyonun oluşumunda
kendine has bir katkısı vardır. Farklı geçmişler ve yetenekler bir örgüt içerisinde bir araya
gelirse sinerjik bir etki üretirler. Farklılıklar örgütsel yapı içerisinde kabul edilir ve önemli bir
yere sahiptir.

8.4.1. Kültür teşhisi
Kültür teşhisi örgütün kültürel potansiyelin belirlenmesine yönelik olarak kültürel
yapısının analiz edilmesine dayanmaktadır. Herhangi bir farklılık stratejisi uygulanmadan
önce bu stratejilerin karşılaşacağı kültür engellerinin belirlenmesi ancak kültür analizi ile
gerçekleşebilir. Mevcut stratejiler arasında en uygununun seçilmesi aşamasında kültüre
uygunluk temel kriter olarak ele alındığından, mevcut kültürün çok iyi tanınması ve analiz
edilerek değerlendirilmesi stratejik açıdan önemlidir. Örgüt kültürünün analiz edilerek
değerlendirilmesi sonucunda bu kültüre uygun değer, norm ve inançları kapsayan
yaklaşımların neler olduğu belirlenecek ve diğer seçenekler elenecektir.
Burada unutulmaması gereken diğer önemli bir nokta da uygun olan stratejinin
seçilme ve uygulanması aşamasında zorunluluk halinde örgütün sahip olduğu kültüründe
değişime gidilebileceğidir. Örgütün bu açıdan bakıldığında bu tür değişimlere hazır hale
getirilmesi gerekir. Kültür teşhisinde öncelikli olarak örgütün kültür yapısını belirlemeye
yönelik olarak kültürel sınıflandırma yapılır.

8.4.2. Kültürel sınıflandırma
Kültürel potansiyelin analizi sonucunda pek çok sınıflandırma yapılmıştır.
Araştırmacıların konuya farklı açılardan baktıkları görülmekle birlikte, burada Goffee ve
Jones tarafından geliştirilen örgüt kültürü sınıflandırılması esas alınacaktır. Goffee ve
Jones’un sosyalleşme ve dayanışma kavramlarını temel alarak geliştirdikleri kültür modelinin
işgücündeki farklılıkların örgüte bir katma değer olarak yansıtılması sürecine olumlu yönde
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katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Sosyalleşme, esasında çalışanların örgüt kültürünü
öğrenmeleri ve kültüre uyum sağlamalarında önemli rol oynar. Aynı şekilde dayanışma da
çalışanları ortak hedefler doğrultusunda hareket etmelerinde etkili olabilmektedir. Aşağıda
ayrıntılı bir şekilde açıklanacak olan bu kavramları temel alan modelin farklılıkların yönetimi
açısından öngörülen hedeflere ulaşmada stratejik açıdan faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Goffee ve Jones örgütlerdeki kültür tiplerini sosyalleşme ve dayanışma esaslı olarak dört ana
bölüme ayırarak çift S küpünü geliştirmişlerdir.
Dikey eksende sosyalleşme boyutu bulunmaktadır. Yatay eksende ise dayanışma yer
almaktadır. İkisinin de dereceleri düşükten yükseğe doğru seyretmektedir. Kültürün olumsuz
şekilleri küpün arkada kalan koyu renkli kısmında yer almaktadır. Şekilde görüldüğü gibi
yüksek derecede sosyal bir örgüt kültürüne ve düşük dayanışmaya sahip olan örgütler,
şebekeleşmiş tipteki örgütlerdir. Bunun tersi olan ise, yüksek dayanışma ve düşük
sosyalleşme, çıkar gözeten, kâr amacı güden türde bir örgüt kültürüne sahip örgütü
göstermektedir. Eğer bir örgüt iki ilişki şekli açısından da düşük sınıfta yer alıyorsa, yani hem
düşük dayanışmaya hem de düşük derecede sosyalliğe sahipse, bu bölümlenmiş örgüt
kültürünü temsil etmektedir.
Sosyalleşme ve dayanışma açısından yüksek dereceli bir örgüt ise topluluksal bir
kültürü temsil etmektedir. Sosyalleşme; bireyin içinde bulunduğu topluluk tarafından
kabullenme derecesidir. İşletme yönetimi açısından sosyalleşmenin; çalışanların
motivasyonlarını, bilgi paylaşımını, bireysel ve örgütsel verimliliği artması vb. gibi birçok
faydası bulunmaktadır. Fakat çalışanlar arasında çok yakın ilişkilerin kurulmasının
çalışanların performanslarını olumsuz yönde etkileme olasılığı da bulunmaktadır. Örgütler,
bireysel inanç ve değerlerin, örgütsel değerlerle uyumlu olmasını sağlamak için bireylerin
davranışlarını sistemli olarak biçimlendirir. Örgütsel sosyalleşme de, örgütün bireysel
boyutlarının biçimsel boyutuyla kaynaştırılması süreci olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte
işgörenler, örgütsel değer ve normları kabullenmeye ikna edilir. Değerler, normlar,
beklentiler, özendiriciler ve bürokratik yaptırımlar, örgütsel sosyalleşme sürecinde kullanılan
mekanizmalardan bazılarıdır. Örgütsel sosyalleşme, aslında örgüt kültürünü öğrenme, örgüt
kültürüne uyum sağlama, örgütün kültürünü oluşturan, değerler, normlar, gelenekler ve
kuralları öğrenme, bunlara uyum sağlama sürecidir. Dolayısıyla örgütsel sosyalizasyonun
temel amacı, işgöreni örgütün etkili bir üyesi durumuna getirmektir.
Sosyalleşme üç aşamadan oluşan bir süreçtir. Birinci aşama, ulaşma öncesi aşamadır.
İşgörenin önceden oluşmuş değer, tutum ve beklentilerle örgüte gelmesi şeklinde ifade
edilebilir. Bunlar hem yapılacak işle ilgili hem de örgütle ilgili olan beklentilerdir. Örneğin;
birçok işte özellikle profesyonel işlerde örgüte yeni gelen üyeler örgüt ve eğitimleri esnasında
önemli derecede işle ilgili ön-sosyalleşme geçirirler. Bu çerçevede işgören seçme süreci
örgüte uyum sağlayacak doğru insanın işe alınmasını sağlamaktadır. Yeni işgören, örgüte
girişiyle karşılaşma aşamasına girer. Bu aşamada yeni işgören örgüt hakkındaki
beklentileriyle gerçekler arasında bir ikilemle karşılaşabilir. Beklentiler ve gerçekler farklı
olduğunda yeni işgören, kendisini önceki varsayımlardan koparan bunların yerine örgütün
arzu ettiği diğer beklentileri koyan bir sosyalleşme devresine girer. Beklentiler ve gerçekler
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arasındaki farkın işgöreni örgütten ayrılma eşiğine getirmemesi, örgüte uygun işgören seçimi
ile mümkün olabilecektir. Üçüncü ve son aşama olan değişim aşamasında, yeni işgören
gerçekler ve beklentiler arasında keşfettiği problemleri sosyalizasyon sonucunda çözmektedir.
Sonuçta işgören, örgütteki normları özümsemekte, sistemi anlamakta, kuralların,
düzenlemelerin ve biçimsel olmayan uygulamaların farkına varmaktadır.
Dayanışma ise duygulardan çok mantığa dayanır. Dayanışma merkezli ilişkiler,
katılımcı tarafların yararına olan ortak görevlere, müşterek ilgi alanlarına ve açıkça kavranmış
paylaşılan hedeflere dayanır. Bu kişilerin birbirlerini sevmeleri ya da sevmemeleri önemli
değildir. İşçi sendikaları, yüksek derecede dayanışmanın görüldüğü topluluklara bir örnektir.
Aynı şekilde bir suçluyu takip eden polis memurları, bir ameliyat masası etrafındaki cerrah
grubu veya televizyonda reklâm yapma özgürlüklerini kısıtlayan bir yasa tasarısının tehdidi
altında bulunan avukatlar da bu tip grupları temsil ederler. Bu grupların üyeleri kişisel
anlamda birbirlerinden hoşlanmayabilirler ama bunu belli etmemek ve pratiğe dökmemek
durumundadırlar.
Birlikte saat gibi işleyen bir makine gibi çalışırlar. Makinenin her bir parçası uyum
içinde çalışmak zorundadır; bu sonuç bir tutuklama, bir hastanın yaşamını kurtarma ya da
malî çıkarların sınırlamanın önünü almak için girişilen bir atılım olabilir. Aslında yüksek
derecede dayanışmanın belirleyici özelliklerinden biri de belirli düzeyde bir merhametsizlik
hissi ve kuvvetli bir odaklanma eylemidir.
Sosyalleşme ve dayanışmanın yukarıda bahsedilen olumlu özelliklerine rağmen bir
takım sakıncaları da bulunmaktadır. Fazla sosyalleşmenin olduğu örgütlerde samimiyetin
olumsuz etkisiyle çalışanların performanslarında gözle görülebilir derecede düşüşler
yaşanabilir. Aşırı derecede samimî bir ortam olduğu için çalışanlar birbiriyle çatışmak
istemeyebilirler. Gizli gruplaşmalar oluşabilir. Hatta düşük performansın hoş görüldüğü
durumlar ve işle ilgisi olmayan bazı gruplaşmalar da oluşabilir. Yüksek düzeyde
dayanışmanın görüldüğü kültürlerde ise çalışanlar hedeflerine aşırı derecede yoğunlaşırlar. Bu
durum da çalışanlar üzerinde bir baskı oluşturabilir.
Rob Goffes ve Gareth Jones, sosyalleşme ve dayanışmanın çeşitli derecelerdeki
birleşiminden oluşan dört kültür tipi belirlemişlerdir.





Bölümlenmiş Örgüt Kültürü
Kâr Amacı Güden Örgüt Kültürü
Şebekeleşmiş Örgüt Kültürü
Topluluksal Örgüt Kültürü

8.4.2.1- bölümlenmiş örgüt kültürü
Sosyalleşme ve dayanışma boyutları açısından en düşük düzeyde bulunan örgüt
kültürleri, bölümlenmiş örgütsel kültürü simgeler. Bu tip kültürler, örgüt çalışanlarının örgüte
ait olma bilincinin düşük olduğu kültürlerdir. Bu kültürdeki işgörenler çoğunlukla kendileri
için çalıştıkları kanısındadırlar. Genelde insanlar birbirleriyle hiç ilişki kurmazlar ve örgütsel
hedefler, kritik başarı faktörleri ve performans standartları üzerinde nadiren anlaşma sağlarlar.
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Çalışanların fikirlerine önem verildiği için kararlara katılımları sağlanır. Çalışanlar arasında
belirgin kişisel farklılıklar vardır, fakat bunlar amaca ulaşılmasını engellemez.
Hedeflerin belirlenmesinde rasyonel davranılmaya özen gösterilir. Bölümlenmiş
örgütsel kültürde, insanlar birbirleriyle hiç ilişki kurmadıkları için, örgütsel hedefler üzerinde
nadiren anlaşma sağlanır. Bölümlenmiş örgüt kültürünün çalışanları, genelde kendi
gündemlerini ve hedeflerini kendileri belirlerler. Bu durum, hedeflerin hızla belirlenmesini
engelleyebilecek durumların ortaya çıkmasına, kimi zaman da hedeflerin açık ve net bir
şekilde ortaya konmasına engel teşkil edecek durumlara neden olabilmektedir. Bununla
birlikte en önemli hedef, işin en verimli ve kaliteli şekilde yapılmasıdır.
Bölümlenmiş örgüt kültürü, rekabet üstünlüğü sağlamada çok başarılı değildir.
Yönetimce rekabet üstünlüğü önemli olmakla birlikte çalışanlar arasında herhangi bir
sosyalleşme ve dayanışma olmadığından, rekabet konusunda ortak bir fikir birliği sağlamak
olanaksızdır. Bu nedenle yönetim, her çalışandan en yüksek verimi beklemektedir.
Çalışanların elde ettikleri başarıların toplamı örgütün rekabet üstünlüğünü sağlamaktadır.
Rekabet üstünlüğü sağlama konusundaki eksiklik, örgütün rakiplerini tanımada yetersiz
kalmasına neden olmakta, aynı zamanda onlara karşı çeşitli tedbirler alınması ve onlarla
mücadele edilmesi kararlarına olumsuz etki edebilmektedir.
Genelde hiyerarşik bir yapı yoktur. Bu kültürde takımlar, müşteri odaklı ve bölümlerin
katı bürokratik engellerinden uzak bir şekilde çalışırlar. Belirli bir proje, müşteri veya iş akışı
dikkate alınarak takımlar, iş bitince dağılabilirler veya başka bir projeye yönlendirilirler.
İşlerin işyerinde yapılması yerine işyeri dışında da yapılabilmesi esnekliğine bağlı olarak,
denetimin zayıf olduğu söylenebilir. Yönetimce uygulanan katı bir denetim mekanizması
yoktur.
Bölümlenmiş örgüt kültüründe liderler önemli rol oynamaktadır. Liderler devamlı
kolektifliğin önemini vurgularlar ve bu alanda yapılan uygulamaları denetleyici mekanizma
geliştirirler. Ayrıca sosyalliğin en düşük düzeylerinin örgütsel anlamda sergilenmesi için
teşvik edici politikalar üretmektedirler. Bölümlenmiş kültür oluşturıcılık ve özgürlük için
gerekli ortamı en üst düzeyde sağlar. Ayrıca her insan iş arkadaşlarıyla özel hayatını
paylaşmak istemeyebilir. Bu kültürün en önemli katkılarından biri de mahremiyet duygusunu
desteklemesidir. Diğer kültürlere nazaran esneklik olgusunun en fazla olduğu kültürdür.
Değer verdiği bir başka olgu da âdil olma eğilimidir. Düşük sosyalleşme nedeniyle çalışanlar
genelde bağlantılar ve gruplaşmalar sayesinde terfi edemezler. Sadece fikirlere önem
verilmesi dolayısıyla, bu durumdan, söz konusu yeterliliğe sahip insanlar yararlanmaktadır.
Örgüt kültürünün yeni oluşturulması düşünüldüğünde sosyalleşme ve dayanışmanın
plânlı bir şekilde örgütte oluşturulması için gerekli zamanı kazanma açısından seçilebilecek
belki de tek seçenektir. Bölümlenmiş kültür bir takım sakıncaları da beraberinde
getirmektedir. Bu kültür örgütsel öğrenme olgusunu önlemektedir. Dayanışma ve
sosyalleşmeye önem verilmediği için bilgi paylaşımı olmamakta ve çalışanlar bunu kendi
başlarına öğrenmektedir ve bu durum zaman maliyetini arttırmaktadır. Bu kültürün bir başka
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önemli noktası da oluşturıcılıkla ilgili problemlerdir. Esasında bölümlenmiş kültür bireysel
anlamda oluşturıcılığın önünü açmakta iken kolektif oluşturıcılığın önünde bir engel olarak
durmaktadır. Çalışanlar bireysel oluşturıcılıklarını örgüte yansıtamamaktadırlar. Bu durumun
rekabet açısından örgütü olumsuz etkileyeceği şüphesiz ortadadır.

8.4.2.2- kar amacı güden örgüt kültürü
Şebekeleşmiş örgüt kültürünün tam tersini ifade eden, yani düşük sosyalleşme ve
yüksek dayanışmaya sahip örgüt kültürüdür. Bu kültüre sahip olan örgütlerde, çalışanlar
arasındaki sosyal ilişkiler yok denecek kadar azdır. Kâr amacı güden örgütteki iletişim hemen
hemen tümüyle işletme konularına odaklanmıştır. Bu kültürlerde piyasada algılanan bir fırsata
ya da tehdide hızlı ve tutarlı bir şekilde tepki verildiği görülür. Öncelikler hızla belirlenir ve
örgütün bütününde pek tartışılmadan uygulanır. Bu tip örgütler, insan ilişkilerinin güçlü
olmaması nedeniyle, düşük performansa hoşgörü göstermezler, insanlar, kişisel ihtiyaçları
karşılandığı sürece örgütlerde kalırlar. Faaliyetlerindeki odaklanmışlık ile genelde başarılı
olan bu örgütler, yeni ve oluşturıcı fikirlerin paylaşımına yatkın değildirler.
Çalışanlar kazanma kavramı ile özdeşleştikleri için bireysel farklılıklara göz
yumulabilir. Hatta bu farklılıkların belirlenen hedeflere ulaşılmasında faydalı olduğu
düşünülüyorsa üst yönetimce desteklendiği de görülebilir. Kâr amaçlı kültürde önemli olan
işin kendisi ve işin gereklerini yerine getirmektir. İşi mutlaka kişisel ilişkiler yoluyla eğlenceli
ve ilginç hale getirmek önemsizdir. Önemli olan vakit kaybetmeksizin işin bitirilmesidir. Kâr
amacı güden kültürlerin amacı sadece kazanmak değil, bir yandan da rakipleri etkisiz hale
getirmektir. Birden fazla rakiplerin olduğu durumlarda bile amaç aynıdır. Bu açıdan
bakıldığında kâr amacı güden kültürler kendilerini tamamen dış dünyaya odaklamışlardır.
Rakiplerini dikkatle inceleyerek kendileriyle karşılaştırırlar. Başarıyı kendi standartlarına göre
değil, rakiplerinin standartlarına göre ölçerler.
Kâr amacı güden örgüt kültürü aslında yüksek dayanışma kavramının yapı taşıdır.
Hedefler çerçevesinde güçlü, hatta şiddetli bir fikir birliği, işleri hemen çözümleme isteği,
kuvvetli ortak amaç paylaşımı, hedeflere son derece yoğun odaklanma, anlaşmazlıkların
üstesinden gelme ve değişimi kabullenme açısından belli bir cesaret ve gözü pekliğin hâkim
olduğu örgütlerdir. Bu tür örgütlerde güç ve denetim merkezde toplanmıştır. Kararlar,
katılımcı bir yönetim anlayışı ile değil, tepe yönetimindeki kişiler tarafından alınır. Kararların
isabetliliği yöneticinin niteliklerine bağlıdır. Örgütsel yapı ise oldukça basittir. Hiyerarşi sade
bir yapıdadır. Bürokratik uygulamalara pek rastlanmaz. Bu özelliklerden dolayı ve müşteri
odaklı bir yapıya sahip oldukları için kararlar hızlı bir şekilde alınır ve olası tehlikelere karşı
çabuk tepki verilir.
Kâr amacı güden kültürde sosyalliğin düşük düzeyde olması adalet kavramı açısından
oldukça yerindedir. Bu sebeple örgütte hiçbir şekilde gruplaşma, hizipçilik, entrika vb.
olumsuz davranış modellemeleri görülmez. Performansa dayalı yetki ve kariyer gelişimi
sistemi uygulanır. Bu tip kültürün sakıncalarından biri yüksek çalışma temposudur. Sonuca
ulaşma tek önemli nokta olduğu için başarısız olan kişiler işe yaramaz olarak görülürler: bu
yüzden bunlar işten çıkarılabilirler. Bu durum çalışanların güvenini azaltıcı bir etken
216

olmaktadır. Aslında hedeflerin belirlenmesi ve rakiplerin netliği çalışanlar açısından bir
motivasyon aracı olarak görülebilir. Ama hedeflere kısa vadede ulaşma baskısı zamanla bir
takım yönetim problemlerine sebep olabilmektedir.
Çalışanlar arasında sosyalleşme olmadığından ortaya çıkabilecek çatışmalar karşılıklı
olarak çözülmekten ziyade yasal yollarla çözülmeye çalışılır. Kişilerarası samimiyet yoktur,
ilişkiler resmi şekilde yürür. Toplantılar iş içeriklidir, iyi plânlanmış ve pratikte elde edilmesi
olası sonuçlar üzerine yoğunlaşılmıştır. Hiçbir çalışanın kişisel veya ailevî problemi örgüte
yansımaz. Sıcak sohbetler yoktur. Bu nedenlerden dolayı da çalışanların işten ayrıldıklarında
işyerleriyle ve diğer çalışanlarla herhangi bir bağları kalmaz. Ancak ilişkilerde, düşük
sosyalleşmenin yanında yüksek dayanışma hâkimdir.
Belirlenen hedefler çerçevesinde güçlü, hatta şiddetli bir fikir birliği, işleri hemen
bitirme isteği, kuvvetli ortak amaç paylaşımı, hedeflere son derece yoğun odaklanma,
anlaşmazlıkların üstesinden gelme ve değişim gereksinimini kabullenme açısından belli bir
cesaret ve gözü pekliğin hâkim olduğu örgütler oldukları için bu unsurları sağlamada
çalışanlar birbirleriyle dayanışma içerisindedirler. Kâr amacı güden kültür piyasada hızlı
hareket etme kabiliyetinin zorunlu olduğu durumlarda yararlı olabilir. Bu durum
oluşturıcılığın da desteklenmesini zorunlu hale getirmekte iken sosyalleşmenin olmaması
kolektif oluşturıcılığın önündeki en büyük engeldir. Bir başka engelde kural ve prosedürlerin
fazlalığıdır.
Bu kültürler ancak profesyonel yöneticiler tarafından yönetilebilir. Liderler hedefleri
gerçekleştirmeye odaklandıklarından çalışanlar üzerinde baskı kurarak çalışanların
performansını arttırmayı amaçlarlar. Aslında çalışanlarda işyerinde tutunabilmek için
hedeflerin gerçekleştirilmesi gerektiğini bilmektedirler. Çalışanın elinden gelenin en iyisini
yapması ve risk üstlenmeyi sevmesi beklenir.

8.4.2.3- şebekeleşmiş örgüt kültürü
Bu kültür çeşidinde, yüksek bir sosyalliğin yanında, düşük bir dayanışma söz
konusudur. Bu kültüre sahip örgütlerdeki çalışanlar arasındaki sosyal ilişkiler, hem iş yerinde,
hem de iş dışında çok kuvvetlidir. Çalışanlar birbirini gerçekten severler ve birbirlerinin
fikirlerine değer verirler. Çalışanlar kendilerini sıkmazlar ve yardımseverdirler. Örgütün her
yerinde arkadaş edinirler. Sosyal ilişkilerin kuvvetli olmasından doğan informel yapı vardır ve
bu informel yapı sayesinde örgüt içinde yaşanması gereken birçok süreç, gerekli eğitimi
almadan bir üst mevkiye geçen insanlar örneğinde olduğu gibi, informel yollarla
gerçekleştirilir.
Yönetim yüksek dayanışma sebebiyle alınan kararlarda çalışanların katılımına yönelik
politikalar geliştirir. Bunun bir sebebi de çalışanların örgüte bağlılık oranlarının yüksek
olmasıdır. Her çalışan örgüte son derece sadıktır. Şebekeleşmiş örgütlerde dostluk işaretleri
kendilerini davranışsal motiflerde gösterir. Örneğin, bu tip örgütlerde sabır ve toleransa çok
fazla değer verilir. İnsanlar resmi toplantılarda, hatta sohbet sırasında bile birbirlerini
bastırma, birbirlerinin ağzına lâf tıkma, öne çıkma veya fikirleri için saygınlık havasında
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değillerdir. Düşük performans gösterenler yardım görürler. Yüksek düzeydeki sosyalleşme,
insanların birbirleri hakkındaki konuşma şeklini de etkiler. Doğal olarak dostlar birbirleri
hakkında kötü söz söylemezler.
Çalışanların kendi alanları dışında diğer alanlarda da düşüncelerini rahatça dile
getirebilmeleri, esnekliğin yanında oluşturıcılığı da olumlu etkileyen bir unsurdur.
Sosyalleşmenin yüksek oranda olması ilişkilerde güven ve açıklık ilişkisini ortaya
çıkaracaktır. Bunun doğal sonucu olarak çalışanların örgüte bağlılığı artar. Çalışanlar
geleceklerinin güvence altında olduğunu bilirler ve bu durum onları psikolojik açıdan olumlu
yönde etkilemektedir. Kişiler, örgütten ayrılsalar bile onları örgüte bağlayan sosyal etkinlikler
oldukça sık olarak yapılmaktadır. Çalışanlar işyerinde rahattırlar ve burayı bir eğlence yeri
gibi görmektedirler.
Şebekeleşmiş örgütlerde hiyerarşik bir yapının olduğu söylenebilir. Bu yapı, insanların
kendilerini geliştirmeleri için bir engel teşkil etmez. Ofis kapıları açık tutulur. İnsanlar
birbirlerini odalarına serbestçe girip çıkabilirler. İşyerleri aile fotoğrafları, kartpostallar vb.
süslenmiş olabilir. Hiyerarşinin getirisi olarak geniş bürolar ve park yerleri gibi ayrıcalıklı
alanlar görülebilir. Çalışanlar birbirleri arasında fark gözetmezler ve birbirlerine yardım
ederler. Sosyalliğin neden olduğu yakın bağlar, birey olarak benzer olunduğu duygusu verir.
Farklılıklar hafife alınır ve bireysel farklılıkların aşırı derecede öne çıkarılmasına izin
verilmez.
Şebekeleşmiş örgütte liderler herkesi tanırlar ve otoriter tutum sergilerler. Yüksek
düzeyde duygusal zekâya sahiptirler. Empati yetenekleri sayesinde kendilerini çalışanların
yerine koyarlar ve onlar gibi düşünebilirler. Çalışanlar tarafından liderler karizmatik
bulunmaktadır. Şebekeleşmiş kültürün en önemli sakıncalarından biri düşük performansa
gösterilen hoşgörüdür. Düşük performans yeri geldiğinde örtbas edilebilir. Çalışanlar bu
açıdan kendilerini rahat hissederler.

8.4.2.4- topluluksal örgüt kültürü
Bu kültürler, sosyalleşme ve dayanışma kavramlarının oldukça geliştiği ve fazlaca
görüldüğü örgütlerdir. Bu tür örgütlerin belirli ortak özellikleri vardır. Örgüt çalışanları,
yüksek bir ait olma ve örgütsel kimlik bilincine sahiptirler. Topluluksal kültürlerin yüksek
dayanışması, genellikle risklerin ve ödüllerin çalışanlar arasında âdil paylaşımında ortaya
çıkar. Bu tür örgütler hakkaniyete ve adalete büyük değer verirler. Topluluksal örgütlerde,
çalışanların rekabet konusundaki düşünceleri çok nettir. Kendi örgütlerini hangi şirketlerin
tehdit ettiğini, güçlü ve zayıf yanlarını ve rakiplerini nasıl yenebileceklerini bilirler.
Topluluksal kültür çoğu örgüt için erişilmez bir ideal olarak görülebilir.
Bu kültürlerde kazanmaya ve amaca ulaşmaya yönelik çok etkileyici bir odaklanma ve
katılımcılık vardır. Bunda şüphesiz yüksek düzeyde sosyalleşme ve dayanışmanın etkisi
açıktır. Çalışanlarca rekabet üstünlüğü benimsenmiş olduğu için firmanın rakipleri karşısında
üstün ve başarılı olması son derece önemlidir. Yüksek düzeydeki sosyalleşme ve
dayanışmanın etkisiyle çalışanların birbirlerine ve firmaya duydukları yoğun bağlılık
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duygusu, örgüt için önemli bir avantaj olup, örgütü rakipleri karşısında çok güçlü duruma
getirmektedir. Firmaya olan bağlılık duygusu, ürünleriyle özdeşleşme şeklinde de kendisini
gösterir. Teknoloji, oluşturıcılık, yenilikçilik, müşteri odaklılık gibi unsurlar elemanların
bağlılık duygusuyla firmayı daha da güçlendiren unsurlardır.
Çalışanlarca rakip, açık ve net biçimde belirlenip tahlil edildikten sonra, onu yok
etmek için çalışmalar başlar. Bu çalışmalara herkesin katılımı beklenir. Genelde ekip
çalışması yapılır. Kendi firmalarını hangi şirketlerin tehdit ettiğini, güçlü ve zayıf yanlarını ve
rakiplerini nasıl yeneceklerini bilirler. Topluluksal kültürü oluşturan sosyalleşme ve
dayanışma öğeleri sağlıklı biçimde olurlarsa bu kültür, örgütleri son derece etkin, çalışanları
ise hayli tatminkâr kılar. Bu tür kültüre sahip örgütlerde bireyler kuruma değil, kurum bireye
hizmet etmektedir. Bu yüzden örgütün her yerinde bireyi üstün tutacak, onurlandıracak
davranış biçimleri görülür. Hiyerarşinin zayıf olması çalışanların denetimini olanaksız hale
getirebilmektedir. Ancak örgütü oluşturanların ortak rızası ile bir öz denetim mekanizması
geliştirilebilmektedir.
Topluluksal kültürlerde adalete ve hakkaniyete önem verilir. Terfide çok çalışma esas
olduğu için tüm çalışanlar işlerine yoğunlaşmış durumdadırlar. Performansı yüksek olan
çalışanların örgütte kalmaları için gayret gösterilir ve başarılı adaylar için ödül ve kutlama
törenleri düzenlenir. Düşük performans gösteren çalışanlar rotasyona tabi tutularak
kazanılmaya çalışılır. Çalışanlar, firmanın değer yargıları ve misyonu ile özdeşleşmişlerdir.
Örgütün prensipleriyle yaşanır, kararlar alınır, tartışılır, uygulamaya konulur ve geliştirilir.
Logolar, semboller her yerdedir. Örgüt, aşırı bir bağlılık duygusu yayar. Bireyler oradan
ayrıldıklarında bile örgütün birer taraftarı olmaya devam ederler. Hatta onların bu aşırı
sadakatleri, sonraki kariyerlerini de etkileyebilir. Çalışma benliği, örgüt logosunu taşıyan
giysiler giymek, örgütün ürünlerini evde de kullanmak, hafta sonları satış noktalarını ziyaret
etmek gibi davranışlarla örgütün oluşturtığı etki özel yaşama da taşınabilir.
Topluluksal kültürlerde çalışanlara çok fazla güven duyulmaktadır. Bu sebeple
rahatlıkla sorumluluk verilir. Üst yönetim çalışanların kendilerini daha rahat ve mutlu
edebilecekleri her türlü ortamı hazırlar. Tüm çalışanların yoğun bağlılık duygusuyla
şirketlerini daha üst seviyelere çıkarma arzusu, çalışanlara kendilerini geliştirebilecekleri
ortamların sağlanmasıyla tatmin edilmektedir. Örgütte rakiplerin karşısında başarılı olmak
için risk üstlenme teşvik edilmekle birlikte, risklerin çalışanlar arasında âdil dağılımına önem
gösterilmektedir. Topluluksal kültür yenilikçidir; örgüt için gerekli yenilik tüm çalışanların
görüşü alınarak kabul edilir ve gerekli ortam hazırlanır. Pazardaki değişimler dikkatlice
izlenir ve uyum sağlanır.
Çalışanlar, kendilerini sürekli olarak işyerinde yaşıyorlarmış gibi hissederler ve
bundan mutluluk duyarlar. Profesyonel yaşam onlara öylesine nüfuz etmiştir ki, özel
yaşamları yok denecek kadar azdır. İş yaşamı ve özel yaşam aynı potada erimiştir; eve her an
iş getirilebilir. Yakın iş ilişkileri kendini o örgütün çalışanları arasında arkadaş grubu, evlilik,
flört vb. şekillerde gösterebilir. İş bir yaşam biçimi olmuştur. Profesyonel ilgi alanlarının
dışında kalan sosyal etkinlikler zaman kaybı olarak nitelendirilebilir. Topluluksal kültürlerde
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liderlik önemli bir kavramdır. Liderler genelde örgütün kurucusudur ve vizyon sahibidir.
Lider babacan ve karizmatik bir kişiliğe sahiptir. Çalışanlar, liderleri kendilerine birer kılavuz
olarak algılarlar. Yöneticiler çalışanlara karşı son derecede anlayış sahibidirler ve çalışanların
sorunlarına çözüm üretmeye çalışırlar.
Topluluksal kültürlerin yukarıda belirtilen dayanışma ve sosyalleşmenin en yüksek
düzeyde olması sebebiyle diğer kültür tiplerine göre ön plânda olmasına rağmen birtakım
sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Çalışanlar birbirleriyle aşırı derecede ilgilenmesi
örgütü dışarıdan gözlemleyenler açısından anlamsız olabilir. Kendilerini ve ürettikleri ürünü
en iyi olarak görüldüğünden örgüt kendini ve süreçlerini yenileme ihtiyacı hissetmeyebilir. Bu
da şüphesiz örgüt açısından olumsuz bir durumdur ve gerilemeye yol açabilir. Örgüt kendi
içine kapanmaya meyilli olduğu için örgüt dışından çalışan aramayı fazla tercih etmezler.
Örgütün bu politikası nitelikli ve kaliteli çalışanları örgütün dışında bırakabilir. Rekabet
açısından bu durum örgütün rakipleri karşısında güçsüz duruma düşmesine neden olabilir.

8.4.3. Farklılık stratejilerinin belirlenmesi
Yukarıda yapılan kültürel sınıflandırmaya paralel olarak belirlenecek olan farklılık
stratejileri yönetsel açıdan dört ana başlıkta toplanabilir:





Farklılıklardan Kaçınmak
Farklılıkları Bastırmak
Farklılıkları Çatışmalara Dönüştürmek
Farklılıkları Yaratıcı Kılmak

8.4.3.1- farklılıklardan kaçınmak
Bir yöneticinin astları arasındaki birçok farklılığın oluşturacağı olaylardan kaçınması
olanaklıdır. Örneğin, birbirleriyle uyumlu olarak çalışabilecek ve birbirleriyle iyi anlaşan
insanları örgüte dâhil edebilir. Bazı örgütler deneyimleri benzer olan, benzer şekilde yetişmiş
ve benzer toplumsal düzeylerden gelen insanları seçerler. Ortak arka plânlara sahip oldukları
için, bu bireyler şeyleri benzer şekilde görmeye, ortak çıkar ve hedefleri benimsemeye ve
sorunlara aynı tarzda yaklaşmaya eğilim gösterirler. Bu şekilde gelişmiş bir kadro çok
güvenilir olmaya eğilim gösterir: Kişi hem çalışma arkadaşlarının tepkilerini kolayca
kestirebilir, hem de onların düşünme ve davranma tarzları kendi tarzına benzer. Yönetici
ayrıca astlarının kendi aralarındaki ilişkilerini denetleyerek de onlar arasındaki farklılıklardan
kaçınabilir. Örneğin, potansiyel olarak patlamaya hazır iki kişiyi farklı gruplara veya farklı
mekânlara atayabilir ya da "el değmeyecek kadar sıcak" olduğundan uzlaşmazlığa yol
açabilecek bir konuyu özellikle gündeme getirmemeye dikkat edebilir.
Bu stratejinin uygulandığı örgütler çalışanlar arasında belirli uzlaşma ve uyum
türlerine derinlemesine bağlı örgütlerdir. Politik partiler ve dini tarikatlar belki de bunun uç
örnekleridir. Eğer bir kişi oldukça temel bir konuda farklı bir görüş savunursa, örgüt içinde
yıkıcı bir kuvvet haline gelebilir. Bu strateji, eğer bu kişi kırılgan ve kendine güvenmeyen
insanlarla uğraşıyorsa özellikle önemli olabilir. Bazı kişiler öylesine bir çatışma tehdidi
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yaşarlar ki farklılıklar ortamında faaliyet gösterdiklerinde etkin biçimde işlev görme
yetenekleri sekteye uğrar.
Bu strateji bir takım riskleri de beraberinde getirmektedir. Bunlar arasında en
önemlisi, kolektif yaratıcılığın azalmasıdır. "Odadaki herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse
fazla düşünmüyor demektir" söyleminden hareketle farklılıklardan kaçınılan bir ortamda
yalnızca yeni fikirler ortaya çıkmamakla kalmaz, eski fikirler de büyük olasılıkla
incelenmeden ve sınanmadan ortada kalır. Böyle bir durumda örgütün farkında olmadan bir
kayıtsızlık haline düşmesi gerçek bir tehlike halini almaktadır.

8.4.3.2- farklılıkları bastırmak
Bazen bir yönetici kadrosundaki belli farklılıkların bilincinde olur. Ama bu
farklılıkların açıkça ifade edilmesinin verimsiz uyuşmazlıklar oluşturacağına ve grubun
kolektif yaratıcılığını azaltacağına inanır. Bu yüzden bu farklılıkları örtbas etmeye karar
verebilir. Bunun için sürekli olarak; sadakate, işbirliğine, takım çalışmasına ve grup içindeki
diğer benzer değerlere vurgu yapar. Böyle bir ortamda astların uyuşmazlıklarını ifade etmeleri
ve çatışma riskini göze almaları olası değildir.
Bu strateji gizli farklılıkların örgütün çıkarlarına uygun olmadığı zamanlarda
uygulanmaktadır. Çalışanların pek çok konuda uyuşmamaları doğaldır. İş üzerinde birlikte
etkin çalışmak için farklılıkların bazıları üzerinde bir uzlaşmaya da gerek duyulmayabilir.
Farklılıkları bastırmak, ilgili kişiler arasında potansiyel farklılıklarını çözmek için yeterli
zamanın bulunmadığı koşullarda da uygun olabilir. Farklılıklar kişiler açısından önemliyse,
bu kişiler duygularını verimliliği azaltacak pek çok yönde dolaylı olarak ifade edebilirler.
İfade edilmemiş farklılıklara gizli duygular karıştığında, bu duyguların engellenmesi düş
kırıklığına ve düşmanlığa yol açabilir. Farklılıklar ve bunların yol açtığı duygular
görmezlikten gelinerek ortadan kalkmazlar. Bunlar yönetici ve örgüt için her zaman ortaya
çıkabilecek potansiyel sorunlara dönüşür.

8.4.3.3- farklılıkları çatışmalara dönüştürmek
Bu strateji kullanıldığında, yönetici sadece farklılıklar olduğunu kabul etmekle
kalmaz, aynı zamanda çatışan tarafların "sorunu savaşarak çözebilecekleri" bir arena
oluşturmaya da girişir. Ne var ki bir atletizm müsabakasının start vericisi gibi, yönetici de
birbirleriyle uzlaşmayan insanların uzlaşmadıkları konuyu, farklılıklarını tartışabilecekleri
kural ve prosedürleri ve mücadele ederken her birinin unutmaması gereken rol ve sorumluluk
çeşitlerini anladıklarından emin olmalıdır. Bu strateji alternatif açıklığa kavuşturucu ve eğitici
olduğu zaman uygulanır. Örneğin; Üretim yöneticisi ve mühendislik yöneticisi, yönetim
kurulunun kendi birimlerinin göreli önemini nasıl düşündüğüne ilişkin oldukça farklı
izlenimler geliştirebilirler. Her ikisi de kurulun en çok kendi departmanlarının faaliyet
verimliliğinden, personel niteliği ve çıktısından etkilendiğinden emindir. Yeni bir binada yer
konusunda hangi gruba öncelik tanınacağıyla ilgili bir uzlaşmazlık doğduğunda, üst yönetim
her iki departmanın da yönetim kurulu üzerinde mümkün olduğu kadar çok etki uygulamasına
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izin verebilir. Bu mücadele sırasında, her bir yönetici diğerinin gücü konusunda daha gerçekçi
bir değerlendirmeye ulaşabilir ve buna saygı duyabilir.
Bu strateji beraberinde birçok riski barındırır ve bünyesinde potansiyel maliyetler
taşır. Çatışma çok pahalıya mal olabilir. Çatışma, işin içinde olan kişilerin yalnızca
enerjilerini zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki etkinliklerini de onarılmaz
ölçüde mahvedebilir. Çatışmanın iyice kızıştığı bir anda, kimi zaman ağızlardan insanlarda
yaşam boyu sürecek yaralar açacak ya da ilişkileri uzun süre gölgeleyecek sözcükler
dökülebilir.

8.4.3.4- farklılıkları yaratıcı kılmak
Bu stratejide farklılıklar birbirlerine zıt olmaktan çok, birbirlerini zenginleştirici olarak
görülür. Bu durumda "iki akıl" büyük olasılıkla tek başına bir akıldan daha iyi bir çözüm
üretecektir. "İki akıl bir akıldan daha üstündür" yani “ortak akıl” anlayışı hâkimdir. Böylece
sinerjik etki oluşturulmaktadır. Örneğin; aynı filin farklı kısımlarına dokunan altı kör adam
bilgilerini bir araya getirselerdi, fili daha doğru tasvir ederlerdi. Aynı şekilde, eğer farklı
yönleri gören bireyler bir araya gelip elde ettikleri bilgileri birleştirebilirlerse, pek çok sorun
açık ve tüm gerçekliğiyle görülebilir.
Bu strateji beraberinde bir takım zorluk ve tehlikeleri getirmektedir. Farklılıklardan
yararlanmak zaman gerektirir. Genellikle karar almak tek bir kişi için (iki ya da daha fazla
kişiye oranla) daha kolaydır. Üstelik hızlı karar almak gerektiğinde, eyleme geçmek için
tartışmanın bir tarafını önemsememek daha kolay, daha pratik olabilir. Son olarak, problem
çözme durumu özenle plânlanmadığında, ilgili bütün tarafları engelleyecek bir çatışma üretme
riski her zaman vardır. Farklılık stratejilerine paralel olarak yazında geliştirilmiş farklılık
yönetim modellerinin incelenmesi de konunun sistematik açıdan ele alınmasını
kolaylaştıracaktır. Özellikle yukarıda bahsedilen kültür modeliyle farklılık modellerinin
uyumlulaştırılması uygulanan stratejinin başarısında önemli rol oynayacaktır.

8.4.4. Farklılık modellerinin belirlenmesi
Farklılık yönetim modellerinin oluşturulmaya başlanmasında esasında yakın zamana
kadar ayrımcılığın hukukî ve ahlâkî yönden yanlış olduğu anlayışıyla ilgi duyulmayan
farklılıkların yönetimi konusunun günümüzde farklılığın örgütsel etkinliğin ve çalışanların
moralinin artması vb. faydalarından hareketle, işletmeler için faydalı olacağı anlayışının
gelişmesi etkili olmuştur. Farklılık girişimlerinin büyük bölümünü bugüne kadar iki model
yönlendirmiştir. Bu modeller, fark gözetmeme ve eşitlik modeli ile giriş ve yasallık
modelidir. Fakat bu modellemelerden yeterli ölçüde verim alınamamış ve farklılıklardan
beklenilen yarar istenilen düzeyde gerçekleşememiştir. Bu sebeple iki modeli de içine alan
öğrenme ve etkinlik modeli geliştirilmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar örgütlerdeki farklı
işgücünün nasıl yönetileceğini üç perspektifte incelemişlerdir:
 Fark Gözetmeme ve Eşitlik Modeli
 Giriş ve Yasallık Modeli
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 Öğrenme ve Etkinlik Modeli
Bu modellerin özelliklerinin, birbirlerinden ayrıldığı noktaların ortaya konması
seçilecek olan farklılık stratejisi ve buna uygun kültür yapısının belirlenmesi açısından
şüphesiz faydalı olacaktır.

8.4.4.1- fark gözetmeme ve eşitlik modeli
Bu model farklılığı anlamada baskın yöntem olmuştur. Farklılığa bu objektifle bakan
liderler genellikle eşit olanaklar, adaletli davranma, eşit istihdam fırsatı konusundaki yasal
düzenlemelere uygunluk üzerine odaklanmaktadırlar. Bu modelin temelinde yatan mantık
şöyle ifade edilebilir: "Önyargılı yaklaşımlar belli demografik grupların üyelerini örgüt
dışında bırakabilir. İş yaşamında uygulanması gereken eşitliği ve yasaları da göz önüne
alarak, örgütün içinde bulunduğu toplumu daha fazla yansıtabilmesi amacıyla, bileşimi
yeniden yapılandırmaya yönelik çalışma yapılması gerekmektedir. Çalışanların hepsine eşit
ve saygıyla davranılmasını ve bazılarına diğerleri karşısında âdil olmayan bir üstünlük
tanınmasını sağlayacak yönetim süreçlerine ihtiyaç vardır."
Kadınlara ve azınlıklara âdil istihdam olanakları sağlamayı amaçlayan olumlu
ayrımcılık çabalarının dayandığı görüşleri andırmasına rağmen, fark gözetmeme ve eşitlik
modeli, basit bir sayı kaygısını aşar. Bu felsefî yaklaşım çerçevesinde faaliyet gösteren
şirketler özellikle kadrolarındaki kadınlar, beyaz olmayan insanlar vb. için yönlendirme ve
meslekî geliştirme programları oluşturur ve diğer çalışanları da kültürel farklılıklara saygı
göstermeleri için eğitirler. Bununla birlikte, bu modele göre, farklılıkta kaydedilen ilerleme,
şirket koşullarının çalışanlara işlerini daha etkin bir şekilde yapmaları için kişisel
özelliklerinden ve perspektiflerinden yararlanma olanağın ne ölçüde sağladığıyla değil,
şirketin işe alma ve işte tutma hedeflerine ulaşma derecesiyle ölçülür. Denebilir ki kadrolar
çeşitlenir, ama iş çeşitlenmez. Fark gözetmeme ve eşitlik modelini farklı işgücü sayılarını
artırmak için başarıyla kullanan örgütlerin yöneticileri, genellikle tüm çalışanlara âdil
davranmayı benimseyen ve üst-ast emirlerini verecek otoriteye sahip kimselerdir. Bu tür
örgütler, genellikle bürokratik bir anlayışa sahiptirler. Bireysel performansı izlemek, ölçmek
ve ödüllendirmek için kontrol süreçleri kurmuşlardır. Bu örgütlerin davranış kodlarının
belirgin ve açık olduğu ayrıca eşitlik gibi değerlerin yaygın bir şekilde işlendiği, kolaylıkla
gözlenebilen kültürleri vardır.
Bu modeli uygulayan işletmeler demografik çeşitliliğin artmasına ve işletmede âdil
davranış ilkelerinin oluşmasına yardımcı olur. Buna rağmen modelin işletmedeki farklı
unsurları görmezlikten gelerek çalışanları aynı ırk, toplumsal cinsiyet ve milletten kabul
etmesi modelin eleştiri noktası olmuştur. Fark gözetmeme ve eşitlik modeli herkesin aynı
olduğunda ısrar etmekle kalmaz, eşit davranmaya verdiği önem nedeniyle, aralarındaki ciddî
farklılıkların önem kazanmaması için çalışanlara baskı yapar. Bu nedenle, iş tanımı
konusundaki gerçek anlaşmazlıklar, bu modelin hakkaniyet merceğiyle bazen yanlış
yorumlanır. Özellikle gerçek anlaşmazlıklar yoğun bir tartışmayla birlikte ortaya çıktığında.
Örneğin, bir şirketin reklâm stratejisinin piyasadaki bütün etnik kesimlere uygun
düşmediğinde ısrar eden bir kadın çalışan, modelin dayandığı asimilâsyon kuralını ihlâl
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ettiğini hissedebilir. Üstelik görüşünü savunurken, şirketin ulaşmak istediği etnik grupla ilgili
kişisel bilgisinden söz edecek olursa, kültürel farklılıklara aldırmamakla övünen bir örgütte
uygunsuz tutumlar taşıyan biri olarak algılanma riskiyle karşı karşıya kalabilecektir.

8.4.4.2- giriş ve yasallık modeli
Giriş ve yasallık modeli işletmenin rekabet gücünü arttırma amacıyla, özellikle 1980’li
ve 1990’lı yılların rekabet ortamında geliştirilmiş bir modeldir. Fark gözetmeme ve eşitlik
modelinin asimilâsyonu, renge ve toplumsal cinsiyete karşı duyarsız konformizmi yüceltmesi
gibi, giriş ve yasallık modeli de farklılıkların kabulüne ve yüceltilmesine dayanmaktadır.
Giriş ve yasallık modelinin altında yatan anlayış şöyle ifade edilebilir: “Biz çok kültürlülüğü
artan bir toplumda yaşıyoruz ve yeni etnik gruplar hızlı bir şekilde tüketici gücü kazanıyor.
Örgütlerimizin bu farklı gruplara giriş yapabilmesini sağlayacak demografik olarak daha
farklı işgücüne ihtiyacı var. Bizim tüketicileri anlamak, onlara daha iyi hizmet sunabilmek ve
onlarla meşru olmayı kazanmak için birden fazla dil konuşabilme yeteneğine sahip çalışanlara
ihtiyacımız var.”
Bu modelin hâkim olduğu işletmeler, işletmenin demografik yapısını hayatî önemdeki
tüketici gruplarının demografik yapısına uydurmak suretiyle daha fazla çeşitlilik taşıyan bir
müşteri çevresine erişmeye ve bu çevreyle ilişkide meşruluk kazanmaya yönelmişlerdir. Bazı
durumlarda, bu yöndeki çabalar örgütsel farklılıkta önemli artışlara yol açmıştır. Örneğin,
yatırım bankalarında belediye finans birimleri, belediye ve il yönetimlerinin tipik yapısı
nedeniyle, şirket finans birimlerinin demografik çeşitliliğe yönelmesine yol açmıştır.
Toplumsal cinsiyet, ırk ve diğer demografik farklılıklara dayalı piyasa dilimlemesi yöntemini
uygulayan tüketici malları üreten birçok şirket genellikle her bir dilim için özel amaçlı
pazarlama konumları da oluşturmuştur. Bu nedenle, bu model, kadınlar ve beyaz olmayan
insanlar için meslekî ve yönetimsel açıdan yeni fırsatlar doğmasına yol açmıştır.
Bu tür örgütler genellikle tüketicilerin, müşterilerin veya emeğin hızla farklılaştığı bir
iş çevresinde faaliyet göstermektedirler. Bu model, örgüte pazar odaklı bir motivasyon ve bir
rekabet avantajı sağlamaktadır. Fakat fark gözetmeme ve eşitlik modelinde olduğu gibi bu
modelin de bazı sınırları vardır. Giriş ve yasallık modelini benimseyen örgütler, uygun
pazarlar peşinde koşarken, bir örgütte farklılıkların önemini vurgulama çabasındadırlar. Fakat
bunu yaparken, bu farklılıkların yapılan işi gerçekte nasıl etkilediğini hiç analiz etmezler.
Fark gözetmeme ve eşitlik liderleri, uyumu koruyabilmek için aceleyle farklılıkları yok
etmeye çalışırlar; giriş ve yasallık liderleri ise farklı yetenekleri örgüte çekerken, bu
yeteneklerin neler olduğunu ve şirketin temel fonksiyonlarına nasıl uyum sağlayacağını
anlamaya çalışmadan çok büyük bir acelelikle hareket ederler.
Modelin piyasa ortamında rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi güçlü bir yönü olarak
görülmesine karşılık model bir takım dezavantajları da beraberinde getirmektedir:
 İşletmeler bu model sayesinde uygun pazar bölümlerine yönelirler ve bu süreçte
farklılıkların önemini vurgulama çabası içindedirler. Fakat bu çaba doğrultusunda
bu farklılıkların işi nasıl etkilediği yönünde hiçbir analiz çalışması yapmazlar.
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 İşletmeler belli pazar bölümlerinde farklılaşmışlardır. Bu amaçla, uygun farklı
nitelikteki çalışanları bu bölümlerde çalıştırmaktadırlar. Bu pazar bölümlerinin
zayıflaması şüphesiz çalışanlar için bir risk faktörüdür.
 Farklı bölümde çalıştırılmak üzere alınan çalışanlar kariyerleri açısından güvensiz
bir ortamda kendilerini hissedebilirler. Bu da onların motivasyonlarını ve işteki
verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir

8.4.4.3- öğrenme ve etkinlik modeli
Fark gözetmeme ve eşitlik modeli "benzeşme" teması üstüne kurulmuştur. Modelin
amacı, üyelerin birbirine tamamen benzerlermiş gibi davrandığı bir işgücü oluşturmaktır.
Giriş ve yasallık modeli tamamen farklı bir kavram üzerine yoğunlaşır. Bu kavram, farklı
kişileri demografik özelliklerinin uyum gösterdiği önemli kurum ve pazarlara yerleştirme
amacında olan farklılaşmadır. Öğrenme ve etkinlik modeli ise, diğer iki modelin tersine
"birleşme" teması üzerinde durur. Her iki modelin de özelliklerini içine alır. Eşitlik modelinde
olduğu gibi, tüm bireyleri için fırsat eşitliği ilkesini benimser ve giriş modelinde olduğu gibi,
kişiler arası farklılıkları kabul eder ve bu farklılıkları önemser. Farklılıkları yönetme
konusunda ortaya çıkan bu yeni model sayesinde, örgütler, çalışanlar arasındaki farklılıkları
içselleştirir ve bu sayede örgüt yeni şeyler öğrenir ve gelişir. Bu modelin tamamıyla
uygulandığı örgütlerde çalışanlar, "hepimiz farklılıklarımızla birlikte (farklılıklarımıza
rağmen değil), aynı takımdayız" görüşünü benimserler. Dolayısıyla öğrenme ve etkinlik
modeli çalışanların farklılıklarını örgüte taşımalarına olanak tanımakta, örgütsel değişime
olumlu yönde katkıda bulunmaktadır. Farklılık bastırılması gereken bir unsur değil, örgütle
uyumlu hale getirilmesi gereken bir katma değer olarak görülmektedir.
Sonuç olarak; modellerin birbirinden ayrıldığı noktalar bulunmaktadır. Fark
gözetmeme ve eşitlik modelinin amacının, çalışanlarının birbirlerine aynı şekilde davrandığı
demografik yönden temsili bir nitelik taşıyan bir işgücü sağlamak olduğu, asimilâsyon teması
içinde oluşmasına karşılık, giriş ve yasallık modelinin buna hemen hemen karşıt bir kavram
olan farklılaşma çevresinde varlık kazandığı söylenebilir. Bu modelle güdülen amaç, farklı
insanları işe yerleştirirken, bu insanların demografik özelliklerinin müşteri çevresinin ve
piyasaların demografik özelliklerine uygun düşmesini sağlamaktır.
Öğrenme ve etkinlik modeli ise, diğer iki modelin tersine bütünleşme kavramı üzerine
yoğunlaşmaktadır. Asimilâsyon, aynılığın gözetilmesinde aşırıya kaçar. Farklılaşma ise, tersi
yönde aşırılık gösterir. Farklılıkların yönetimiyle ilgili bu son model diğer iki modelden üstün
yönler taşımaktadır. Bu model sayesinde işletmeye katkıda bulunabilecek her türlü farklılıklar
dikkate alınır ve böylece sinerjik etki oluşturulmaya çalışılır. Sinerjinin özü ise farklılıklara
değer vermektir. Toplumsal açıdan insanlar arasında, örgütsel açıdan da çalışanlar arasındaki
zihinsel, duygusal ve psikolojik farklılıklara değer vermenin anahtarı da, herkesin dünyayı,
olduğu gibi değil, kendilerinin olduğu gibi gördüğünü kavramaktır.
Günümüzde her üç modelin uygulandığı işlemelere rastlanılabilmektedir. Önceki
sayılan iki modellemenin (Fark gözetmeme ve eşitlik modeli - Giriş ve yasallık modeli)
günümüzün rekabet ortamında yetersiz kaldıkları ve örgütlerdeki farklılıkları etkili bir şekilde
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iş süreçlerine yansıtamadıkları da bilinen bir başka gerçek olduğuna göre, örgütler açısından
öğrenme ve etkinlik modelinin uygulanması stratejik açıdan faydalı bir yaklaşım olmaktadır.
Farklılıkların yönetimi açısından öğrenme ve etkinlik modeline geçilmesi aşağıdaki
önkoşulların sağlanmasına bağlıdır:
 Lider kadrosu, farklılık taşıyan işgücünün farklı çalışma perspektifleri ve
yaklaşımları içereceğini anlamalı, görüş ve kavrayış çeşitliliğine gerçekten değer
vermelidir.
 Lider kadrosu, farklı perspektiflerin dile getirilmesinin örgütün önüne çıkaracağı
öğrenme fırsatlarını ve zorlukları görmeli, öğrenme ve etkinlik modeline ulaşma
sürecinde azimli davranmalıdır.
 Örgüt kültürü işletmede herkese yönelik olarak yüksek performans standartları
beklentisi oluşturmalıdır. Böyle bir kültür bazı çalışanlardan diğerlerine göre daha
düşük performans beklemez. Bazı kuruluşlar farklı işgücünden (kadınlar vb.) daha
düşük bir performans bekler; genellikle kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete
dönüşen olumsuz bir varsayımdır. Öğrenme ve etkinlik modeline geçilmesi için,
bir örgütün, çalışanlarının tümünün eksiksiz bir şekilde katkıda bulunabileceğine
ve bulunması gerektiğine inanması gerekir.
 Örgüt kültürü kişisel gelişmeyi harekete geçirmelidir. Böyle bir kültür insanlardaki
yararlı bilgi ve beceri yelpazesinin tümünü ortaya çıkarır. Bunu, insanların serpilip
gelişmesini sağlayan özenli iş tasarımıyla, eğitim ve öğretim programlarıyla
sağlar.
 Örgüt kültürü açıklığı özendirmelidir. Böyle bir kültür insanlara tartışmada yüksek
bir hoşgörü aşılar ve işle ilgili konularda yapıcı fikir ayrılıklarını destekler.
 Kültür çalışanların kendilerine değer verildiğini hissetmelerini sağlamalıdır. Bu
önkoşul gerçekleşirse, çalışanlar kendilerini örgüte bağlı ve yetkilendirilmiş
hissederler ve bu nedenle, beceri ve deneyim birikimlerini iş performanslarını
artıracak yeni bir yaklaşımla hayata geçirmede kendilerini rahat hissederler.
 Örgütün iyi ifade edilmiş ve yaygın bir şekilde kavranmış bir misyonu olmalıdır.
Böyle bir misyon örgütün gerçekleştirmeye çalıştığı şey konusunda insanların
kafasının net olmasını sağlar. Bu, kadroların işle ilgili olarak önereceği değişimler
konusundaki tartışmaları temellendirir ve yönlendirir. Örgütün misyonu
konusunda kafaların net olması, çalışma farklılıkları konusundaki tartışmaların
insanların perspektiflerinin, geçerliğiyle ilgili tartışmalara dönüşmesini önler. Açık
bir biçimde ifade edilmiş bir misyon, tartışmaların hedeflerin gerçekleşmesi
üzerinde yoğunlaşmasına yol açan bir odak noktası sağlar.
 Örgütün bürokratik olmayan, nispeten eşitlikçi bir yapısı olmalıdır. Fikir
alışverişinin gelişmesini sağlayan ve yerleşik iş anlayışının—önemli deneyim
birikimine sahip her çalışan tarafından—yapıcı bir biçimde sorgulanmasını
hoşgörüyle karşılayan bir yapıya sahip olmak önemlidir. Bürokratik kuruluşlardaki
geleceğe yönelik düşünen liderler bir yandan kuruluşun verimlilik artırıcı kontrol
sistemlerini ve komuta zincirini korurken diğer yandan da klâsik bürokratik
modelin değişime direnen zihniyetini yeniden biçimlendirmenin yollarını
bulmalıdırlar.
Söz konusu liderlerin bürokrasinin yaratıcı öğelerini (iş yaptırma yeteneğini)
bürokrasinin sakatlayıcı öğelerinden (denemeye direnç oluşturan öğelerden) ayırması
gerekmektedir. Farklılık stratejileri ve modelleri ile örgüt kültürü sınıflandırmaları yukarıda
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belirtilmiştir. Dört temel farklılık stratejisi ve dört kültür tipinin hangilerinin seçileceği
sonraki aşamalarda belirlenecektir.
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Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Farklılık kavramını ilk ortaya atan kişi olarak bilinen Roosevelt Thomas’a göre
farklılıkların yönetimi, bir örgütteki herkesin kendinden bir şeyler katabileceği, örgütün
hedefleri için bireysel performanslarını ortaya koyabilecekleri bir ortam oluşturmaktır. Bu
tanım farklılık yönetimine geniş bakış açısını yansıtmaktadır. Thomas, 1991 yılında yazmış
olduğu “Irk ve Cinsiyetin Ötesinde” isimli kitabında farklılığa dar bir bakış açısıyla
yaklaşmanın örgüt kültürünün tamamlanamayan dönüşümü ile sonuçlanacağını ve bu bakış
açısının örgüte bir fayda getirmeyeceğini ileri sürmektedir. Farklılıkların yönetimi, örgütün
performansını, pazar yapısını, işgücünü, küreselleşen dünyadaki yerini yeni bir bakış açısı ile
yapılandırmak ve bu yaklaşımı örgütün hedeflerini gerçekleştirmesi için yönlendirmek
anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla örgütteki farklılıklara geniş bir bakış açısı ile yaklaşmak
günümüzün rekabet ortamında stratejik açıdan bir zorunluluktur. Farklılıkların yönetimi;
örgüt teorisindeki yaratıcılık, müşteri memnuniyeti, pazarların daha iyi anlaşılması gibi yeni
bakış açıları bakımından farklılıklara değerler eklenmesini anlamayı ifade etmektedir. Bu
anlayışa göre; cinsiyet, ırk, etnik köken, yaş, fiziksel kabiliyet, cinsel yönelim vb. farklılık
boyutları eski yönetim modellerinde pasif unsurlar olarak görülürken, yeni modellerde iş
süreçlerinde aktif bir şekilde kullanılmaktadır.
Klâsik yaklaşımlar açısından farklılıklar bir çatışma unsuru olarak görülürken,
modern yönetim yaklaşımlarında farklılıklar sinerjik etki oluşturan ve verimliliği artıran bir
unsur olarak görülmektedir. Araştırmalar, bireylerin örgüte getirdikleri kültürel değerlerle
örgütün kendi değerlerinin uyuşmasının çalışanların kariyer yaşamını olumlu yönde etkilediği
ortaya konmuştur. Cinsiyet ve ırk boyutları üzerine yapılan araştırmalarda ise bu boyutların
çalışanların performanslarını etkilediği görülmüştür. Söz konusu araştırmalar farklılıkların
işletmeler için üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu ortaya koymaktadır.
İşletmeler açısından farklılıkların yönetilmesi şüphesiz zorlu bir süreçtir. Her birisi birbirinin
aynı olan, makine gibi çalışıp sorun getirmeyen, viziteye çıkmak, işe gelmemek, işten
ayrılmak, fazla mesai ücreti istemek ve sendikaya üye olmak gibi “işletmeyi zor durumda
bırakacak” durumlara neden olmayan bir insan kaynağı ile çalışmak aslında işletmeler
açısından çok daha arzu edilen bir durumdur.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Aşağıdakilerden hangisinde dar anlamda farklılıkla ilgili değildir?
A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Eğitim
D) Sosyo-kültürel durum
E) Etnik köken
SORU 2
Aşağıdakilerden hangisi kültür değişiminin sağlanabilmesi için takip edilebilecek temel aşamalar arasında
sayılmaz?
A) Örgüt geleceğinin açık bir vizyonunun ifade edilmesi ve ona ulaştıracak örgüt kültürünün tanımlanması gerekir.
B) Üst yönetimin desteğinin sağlanması gerekir.
C) Üst yöneticiler tarafından çalışanlar için arzu ettikleri değerleri, beklentileri ve davranış biçimlerini içeren yeni
bir kültürün belirlenmesi.
D) Örgütsel yapıda, insan kaynakları sisteminde, yönetim tarzı ve uygulamalarında kültürel değişime
destekleyecek değişikliklerin yapılması.
E) Mevcut personelden uyum sağlayamayanların derhal işlerine son verilmelidir.
SORU 3
Aşağıdakilerden hangisi modern yönetim yaklaşımlarının farklılıklar konusuna bakışını ifade eder?
A) Sinerjik etki oluşturur.
B) Stresi artırır.
C) Etkinliği artırır.
D) Çatışmaları artırır.
E) Personel devir oranını artırır.
SORU 4
Aşağıdakilerden hangisi farklılıklar kavramını ilk olarak ortaya atan kişidir?
A) Roosevelt Thomas
B) Eleanor Roosevelt
C) Belasco A. James
D) Herbert A. Simon
E) Robert L. Kahn
SORU 5
Aşağıdakilerden hangisi Goffes ve Gareth’ın sosyalleşme ve dayanışmanın çeşitli derecelerdeki
birleşiminden oluşan kültür tiplerinden biri değildir?
A) Bölümlenmiş Örgüt kültürü
B) Kâr Amacı Güden Örgüt Kültürü
C) Şebekeleşmiş Örgüt Kültürü
D) Topluluksal Örgüt Kültürü
E) Bireysel Örgüt Kültürü
SORU 6
Aşağıdaki şıklardan hangisi farklılık stratejilerinden biri değildir?
A) Farklılıklardan kaçınmak
B) Farklılıkları bastırmak
C) Farklılıkları çatışmalara dönüştürmek
D) Farklılıkları görmemek
E) Farklılıkları oluşturucu kılmak
SORU 7
Kültürü, insanın biyolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına hizmet eden bir araç olarak gören yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örgütsel biliş yaklaşımı
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B) Karşılaştırmalı yönetim yaklaşımı
C) Sembolik yaklaşımı
D) Psikodinamik yaklaşımı
E) Yapısal yaklaşım

SORU 8
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde farklılıkların yönetimi uygulamalarının başlatılabilmesi ve gelişmiş
bir örgüt kültürünün oluşturulması için gerekli değildir?
A) Üst yönetimin bilinçlendirilmelidir.
B) Çalışanlara farklılıkların yönetimi konusunda eğitimler verilmelidir.
C) Farklılıklardan en yüksek oranda verim alınabilmesi için bireyselliği önplana çıkaran bir örgüt kültürü
hedeflenmelidir.
D) Çalışanlar için her türlü ayrımcılığa karşı etkili bir denetim mekanizması geliştirilmelidir.
E) Örgütsel iletişim kanalları açık tutulmalıdır.
SORU 9
Aşağıdakilerden hangisi Goffes ve Gareth’ın sosyalleşme ve dayanışmanın çeşitli derecelerdeki
birleşiminden oluşan kültür tiplerinden biri değildir?
A) Bireysel Örgüt Kültürü
B) Kâr Amacı Güden Örgüt Kültürü
C) Şebekeleşmiş Örgüt Kültürü
D) Topluluksal Örgüt Kültürü
E) Bölümlenmiş Örgüt kültürü
SORU 10
Bölümlenmiş örgüt kültürü hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Sosyalleşme ve dayanışma boyutları açısından en düşük düzeyde bulunan örgüt kültürleridir.
B) Bu tip kültürler, örgüt çalışanlarının örgüte ait olma bilincinin düşük olduğu kültürlerdir.
C) Genelde insanlar birbirleriyle hiç ilişki kurmazlar ve örgütsel hedefler, kritik başarı faktörleri ve performans
standartları üzerinde nadiren anlaşma sağlarlar.
D) Çalışanların fikirlerine önem verilmediği için kararlara katılımları sağlanmaz.
E) Çalışanlar arasında belirgin kişisel farklılıklar vardır, fakat bunlar amaca ulaşılmasını engellemez.

CEVAPLAR: 1-D, 2-E, 3-A, 4-A, 5-E, 6-D, 7-B, 8-C, 9-A, 10-D.
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9. GÜVEN KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İTİBAR

231

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. GÜVEN KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İTİBAR
9.1. Güven Kültürü
9.1.1. Bireysel ve Örgütsel Güven
9.1.2. Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Güven
9.1.3. Kaybolan Güven ve Güvenin Yeniden Tesisi
9.1.4 Güvenin Bileşenleri
9.1.5. Örgütlerde Güven
9.1.6. Örgüt Kültürü ve Güven
9.1.7. Yüksek ve Düşük Güven Kültürü Düzeyleri
9.1.8. Örgütte Güven Kültürünün Oluşturulması
9.2. İşletmelerde Kurumsal İtibar
9.2.1. Kurumsal itibar kavramı
9.2.2. Kurumsal itibar tanımı
9.2.3. Kurumsal itibarın önemi ve faydaları
9.2.4. Kurumsal itibar yönetimi
9.2.4.1. kurumsal itibar yönetiminin tanımı ve kavramı
9.2.4.2. kurumsal itibar yönetiminin amacı, önemi ve faydaları
9.2.4.3. kurumsal itibarın ölçülmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Güven Kültürü Nedir?
b. Güvenin Bileşenleri Nelerdir?
c. Örgüt Kültürü ve Güven arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir?
d. Bilişsel ve Duygusal güven arasında nasıl bir ilişki vardır?
e. Örgütte Güven Kültürünün Oluşturulması Nasıl Oluşturulabilir?
f. Kurumsal itibar nedir?
g. Kurumsal itibar ölçülebilir mi?
h. Kurumsal itibar yönetilebilir mi?
ı. Kurumsal itibarın işletmeler için önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Güven
kültürünün Okuyarak ve tartışarak
tanımlanmasını yapabilir

Konu
Güven Kültürü

Kaybolan Güven ve
Güvenin Yeniden Tesisi

Kaybolan güven ve güvenin Okuyarak ve tartışarak
yeniden tesisini açıklayabilir

Güvenin Bileşenleri

Güvenin bileşenlerini
açıklayabilir

Okuyarak, tartışarak ve
uygulayarak

Örgüt Kültürü ve Güven
arasındaki ilişki

Örgüt kültürü ve güven
arasındaki ilişkiyi
açıklayabilir

Okuyarak, tartışarak ve
uygulayarak

Örgütte Güven Kültürünün
Oluşturulması

Örgütte güven kültürünün
oluşturulması aşamalarını
açıklayabilir
İşletmelerde kurumsal itibar
hakkında açıklama yapabilir
Kurumsal itibar kavramını
açıklayabilir
Kurumsal itibar kavramı
tanımlayabilir
Kurumsal itibarın işletmeler
için önemi ve faydalarını
açıklayabilir
Kurumsal
itibarın
nasıl
yönetileceğini
kavramsal
olarak açıklayabilir
Kurumsal itibar yönetiminin
amacı, önemi ve yararlarını
açıklayabilir
Kurumsal
itibarın
nasıl
ölçülebileceğini açıklayabilir

Okuyarak, tartışarak ve
uygulayarak

İşletmelerde
itibar

kurumsal

Kurumsal İtibar Kavramı
Kurumsal İtibar Tanımı
Kurumsal İtibarın Önemi
ve Faydaları
Kurumsal
Yönetiminin
Kavramı

İtibar
Tanımı ve

Kurumsal
İtibar
Yönetiminin Amacı, Önemi
ve Faydaları
Kurumsal
Ölçülmesi

İtibarın

Okuyarak ve araştırarak
Okuyarak ve araştırarak
Okuyarak,
araştırarak

tartışarak

ve

Okuyarak ve araştırarak

Okuyarak ve araştırarak

Okuyarak ve araştırarak

Okuyarak ve araştırarak
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Anahtar Kavramlar
Güven, Örgütsel güven, Güven kültürü, Bilişsel güven, Duygusal güven, Davranışsal
güven, Kurum, İtibar, Kurumsal İtibarın, Kurumsal İtibar Yönetimi, Kurumsal İtibar
Ölçümü.
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Giriş
Değişim ve küreselleşmenin yoğun baskısı, örgütleri güven temelli örgütsel bağlılık
oluşturma sorunu ile yüz yüze getirmektedir. Örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde
etmeleri, güveni kurumsallaştıran bir örgütsel yapıya sahip olmalarını gerektirmektedir.
Güven katsayısı yüksek örgütleri diğerleri karşısında üstün kılan temel özellik, bu örgütlerin
işbirliği ve örgütlenme yeteneği bakımından daha donanımlı olmalarıdır. Saglıklı insan
ilişkilerinin temeli iletişime, iletişimin temeli de güvene dayanmaktadır. Bu yüzden güven
özenle beslenmelidir.
Güven oluşturmak, güveni kurumsallaştırmak ve güvene süreklilik kazandırmak
örgütler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda güven, bilinçli tutarlılık kadar
sürekli bir özen ve çabayı da gerektirmektedir. Örgütsel güven ile çalışan arasındaki ilişkiyi
Çin atasözü “Kuşkulandığın kişiye iş verme, iş verdiğin kişiden de kuşkulanma” en iyi
biçimde ortaya koymaktadır. Çalışanlara kuşkuyla yaklaşan kurum ve kuruluşlar veya
yöneticiler örgütsel güveni sağlamada yetersiz kalmaktadırlar. Bu tür bakış açısında yetki ve
sorumluluk karmaşası da ortaya çıkmaktadır. Oysa ki yetki ve sorumluluk aynı anda
verilmelidir. Yetki veya sorumluluktan biri üzerine odaklanma çalısanlar arasında kuşkuya
neden olmaktadır. Kuşkuların olduğu bir ortamda ise güven ve bağlılıktan da söz edemeyiz.
Örgütsel güven oluşturma ve geliştirme yeteneklerini iyi organize edebilen örgütler,
çalışanların bilgi ve yeteneklerinden en yüksek getiriyi elde etmekle kalmayacak, örgütsel
bağlılık oluşturma konusunda da daha avantajlı olacaklardır. Yeni nesil örgütlerin temel
sorunlarından birisi olan örgütsel baglılık oluşturma, güven temelli bir yapılanmayı zorunlu
kılmaktadır. Örgütsel baglılık oluşturma, güven ortamının varlıgı ve sürekliliğine bağlı olarak
sonuç doguracaktır. Diğer bir ifade ile örgütsel bağlılık; çalışanların örgütün değerlerini
benimsemesi, misyon ve vizyonuna bağlanması, takım ruhunu geliştirmesi, örgütte
kalışlarının gönüllülük esasına dayanması gibi tutum ve davranışları ile yakından ilişkilidir.
Ayrıca teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği, internet çağının son hızla yayıldığı,
dünyanın neresinde olursa olsun insanların tek tuşla haberleştiği ve bilgi sahibi olduğu
kamuoyu, artık bir kurumun misyonu nedir, vizyonu nedir, ne iş yapar, yatırımları nelerdir vb.
konuları sorgulamaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı kurumlar itibar kazanmak ve itibarlarını
korumak veya artırmak istiyorlarsa vizyon, misyon, hedef ve değerlerini bütün paydaşlarıyla
paylaşmak zorundadırlar. Bunu da ancak iyi bir itibar yönetimi ile elde edebilirler. İyi bir
itibar yönetimi ise kurumun yapısı, stratejileri ve değerlerinin analiziyle başlayan, kurum
fikirlerinin kuruluş içerisinde benimsenmesini sağlayan ve biri dizi beceri gerektiren faaliyet
süreçlerini kapsamaktadır.
Kurumlar, itibarlarının ne durumda olduğunu öğrenmek ve tedbir almak ile geleceğe
yönelik itibarlarını artırmak için kurum itibarlarının son durumunu öğrenmek gerekliliği
hissederler. Çünkü kurumsal itibar hem kuruma, hem de çalışanlara artı bir değer katmaktadır.
Bunun için çeşitli akademisyenler tarafından ortaya atılan ve kurumların itibarlarını ölçen
kurumsal itibar ölçeklerini kullanırlar. Bu sayede toplum nazarında itibar açısından gerçek
yerlerini öğrenerek gerekli ve ilave tedbirleri alırlar.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
GÜVEN KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İTİBAR
9.1. Güven Kültürü
Bu ünitede güven kavramı, daha çok örgütsel bağlamda ve örgüt kültürünün temel bir
bileşeni olarak, güven kültürü kavramı içerisinde irdelenmiştir. Görülen o ki güven
kavramının açık ve net bir tanımının olmayışı ve güvenin gerektirdiği dinamik sürecin çok
az anlaşılabilmesi, güvenin çalışılmasını zorlaştırmaktadır.
Tschannen-Moran ve Hoy’a göre güven çalışmak, sürekli hareket eden bir hedefi
çalışmak gibidir. Çünkü bir güven ilişkisi basit bir yorumla veya beklenen ilginin
eksilmesiyle aniden değişebilmektedir. Ayrıca güvenin bir de gizli yönü vardır. Yani, kişiler
arasında güvenin varlığı veya yokluğu her zaman fark edilebilen bir olgu değildir. Bu konuda
Baier, “Güven hava gibidir; onu ancak yokluğunda veya kirlendiğinde fark ederiz.” demiştir.
İnsanların, toplumların, mesleklerin güvene olan ilgilerinin anlamlı gerekçeleri vardır.
Bunun başında güvenin insanlara, toplumlara ve mesleklere faydasının olmasıdır. Aslında
faydacı bakış açısıyla bakıldığında bireyler, toplumlar, meslekler ve profesyoneller açısından
güven oluşturulması bir zorunluluktur. Çünkü güven, nitelikli toplumların yetiştirilmesinde
insanlar arasında olumlu ilişkilerin geliştirilmesini sağlayan ortak bir değerdir.
Güven konusunda en önemli eserlerden birini ortaya koyan Japon kökenli Amerikan
siyaset bilimci Francis Fukuyama güven konusunu toplumsal ve ekonomik yönüyle
incelemiş, ekonomik yaşamın modern hayatı nasıl yansıttığı, şekillendirdiği ve temelini
oluşturduğu hususunu ele almıştır. Yazar, farklı kültürlerdeki insanların birbirine duydukları
güven düzeyini incelemiş, bir toplumda ekonomik refahın oluşturulmasını toplumun
bireyleri arasındaki güven duygusunun gelişmişliğine bağlamıştır. Fukuyama’ya göre bütün
başarılı ekonomilerde topluluklar güven duygusunun etrafında bütünleşmiştir.
Güven, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır ve insanların arkadaşlarıyla,
düşmanlarıyla, komşularıyla ve yabancılarla ilişkilerini şekillendiren önemli bir etkendir.
Çünkü insan, yerken, içerken ve her gözlerini kapadığında etrafındakilerin kendisine zarar
vermeyeceğine güvenerek yaşamını sürdürmek ister. Yaşamın her bir günü, birilerine
güvenmekle geçmektedir.
Güven ne zaman ortaya çıkar? Güven, belirsizlik ve risk içeren durumlarla karşı
karşıya kalındığında ortaya çıkmaktadır. Belirsiz ve kontrol edilemez bir gelecekle
karşılaşıldığında kullanılan temel strateji güvendir. Eğer günlük yaşamda insanlar eşlerine,
çocuklarına, patronlarına, meslektaşlarına veya siyasetçilerine güvenmezse düzenli bir
yaşam sürebilmesi mümkün değildir. Güven, ilişkileri sürdüren, eşleri bir arada tutan, iş
anlaşmalarını yürüten ve siyasal sistemin düzenli işleyişini sağlayan bir çimento
niteliğindedir. Güven olmadan bu sayılanların hiçbiri mümkün olmayacak, günlük yaşamın
sürdürülmesi de epey zorlaşacaktır.
Solomon ve Flores’e göre güvenmek, bir taahhütte bulunmak veya belirli bir
davranışı tercih etmek konusunda sorumluluk üstlenmek demektir. Güvenmek ilişkide
kontrolün ortadan kalkması ve artık kontrolün bir sorun olmaktan çıkması anlamına da
gelmektedir. Özetle güven, insanların aynı geminin yolcuları olduğunu kabul etmesidir. O
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gemi bir evlilik, iş ilişkisi, şirket, topluluk, bir kıta veya dünyanın kendisi olabilir. Güvene
dayalı bir ilişki ne kadar geçici olursa olsun her zaman bir savaştan daha iyidir.
Güven konusunda önemli çalışmaları olan Baier kavramı açıklamak için “En çok
değer verdiğimiz şeyleri, isterlerse onlara zarar verebilecekleri olasılığına rağmen,
neden başkalarına emanet ederiz?” sorusunu ortaya atmaktadır. Sorusunun yanıtını ise
kendisi şöyle vermektedir: Çünkü başkalarının yardımı olmadan tek başımıza, değer
verdiğimiz şeyleri ortaya koymamız ve korumamız mümkün değildir.
Genellikle değer verdiğimiz şeyler, yaşam, sağlık, çocuklarımız, onların iyiliği,
tiyatro, politik yaşam gibi tek başımıza gerçekleştiremeyeceğimiz veya varlığını
sürdüremeyeceğimiz şeylerdir. Başkalarına bu değer verdiğimiz şeyleri koruyup kollamaları
ve ilgilenmeleri için emanet etmemiz, onların isterlerse bu şeylere zarar verebilecek konuma
gelmeleri anlamına da gelmektedir. İşte böyle bir durumda, başkalarının bu değer
verdiğimiz şeylere iyi bakacağına ve koruyacağına yönelik inancın, onlara zarar verecekleri
inancından üstün olması güven kavramıyla açıklanabilir.
Bir insan başka birinin iyi niyetine güvendiği zaman, bu iyi niyetin sınırları
çerçevesinde de ona karşı savunmasız kalmaktadır. Bir insan başka birine güven
duyduğunda, güvendiği insana, isterse kendisine zarar verebileceği bir savunmasızlık
sunmakta ve onun bu savunmasızlığı kötüye kullanmayacağına inanmaktadır. Mantıklı bir
güven, bu inancın sağlam temellerinin olmasını gerekli kılmaktadır. Öyleyse güven, “insanın,
başka birinin olası fakat beklenmeyen kötü niyetine karşı savunmasızlık hali” olarak da
tanımlanabilir. Savunmasızlık faktörü yoksa güvene de gerek kalmamaktadır. Çünkü güvenen
taraf güvenmesinden dolayı bir riskle veya olumsuzlukla karşılaşmayacaktır.
Bir şeye güvenmek, davranışın veya bir şeyin beklenen yönde gerçekleşeceğine ilişkin
beklentilere sahip olmak anlamına gelmektedir. Güvenmek sadece belirli beklentilere sahip
olmak demek de değildir. Güven aslında güvenilen kişinin beklendiği gibi davranacağı veya
güvenilen şeyin gerçekleşeceği konusunda kendini rahat hissetmektir.
Güvendeki odak nokta, bireyin güvenlik veya beklentilerine ilişkin hisleridir.
Kişilerarası güven, bireylerin birbiriyle etkileşime geçmesiyle başlamaktadır. Birey,
etkileşimde bulunduğu kişi hakkında zihninde bir resim oluşturur; onun karakteri,
kapasitesi, inançları, eğilimleri hakkında çeşitli çıkarımlar yapar ve belirli bir durumda
nasıl davranacağına ilişkin sonuçlara varır.
Benzer şekilde Gambetta da güveni öznel olarak değerlendirilen bir olasılık düzeyi
olarak nitelemiştir. Yazara göre güven, karşı tarafın veya grubun belirli bir şekilde
davranacağına yönelik bir değerlendirmedir. Birine güvenmek veya birini güvenilir bulmak
ne demektir? O kişinin bize faydası olacak veya en azından bize zararlı olmayacak belirli
davranışları sergileme olasılığının yeterince yüksek olması ve bu sayede onunla belirli bir
konuda işbirliği yapabilmemiz anlamına gelmektedir.
İnsanların başkalarına güvenmesinde önemli etkisi olan faktörlerden biri de güvenme
eğilimidir. Güvenme eğilimi örgütte güveni etkileyen bireysel etkenler arasında sayılmıştır.
İnsanların birbirlerini tanımadıkları ve birbirleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları
durumlarda güven yargısına varabilmeleri için güvenme eğiliminde olmaları gerekmektedir.
Buna göre güvenme eğilimi yüksek olan kişiler güven gelişimini tehdit eden kusurları
dikkate almayacak, ilişkilerde hep iyi noktaları görecek, başkalarının iyi niyetli ve güvenilir
olduklarına inanma eğiliminde olacaklardır. Birine güvenen bir insan ona neden
238

güvendiğiyle ilgili kendince haklı gerekçeler bulmaktadır. Güvenilen biri olmak ise
psikolojik olarak insanı memnun edicidir. Güvenilen insanlar kendisine güvenen insanların
güvenini pekiştirecek davranışlarda bulunmaya çalışırlar. Aynı şekilde güvensizlikte de bu
döngü söz konusudur. Güvenmeyen insan, karşısındakine güvensizliğini pekiştirecek
gerekçeler aramaktadır. Güven konusunda örgütler başka hiçbir şey yapmadan sadece bu
basit döngüyü kullansalar bile güven düzeylerini artırmada başarılı olacaklardır.
Güven kavramına farklı disiplinler farklı bakış açıları getirmiş ve kavramı kendi
filtrelerinden geçirerek tanımlamışlardır. Worchel ve arkadaşları bu farklı bakış açılarını üç
temel grupta toplamıştır.
a) Kişilik teorisyenlerinin bakış açısına göre güven, kişiliğin derinliklerine yerleşmiş
bir inanç, beklenti veya his olarak kavramlaştırılmış, güvenin temellerinin kişinin
erken psikolojik gelişimine kadar gittiği belirtilmiştir.
b) Güveni kurumsal bir olgu olarak gören sosyologlar ve ekonomistlere göre güven,
kurumlarda ve kurumlar arasında olan bir olgu olarak kavramlaştırılmıştır.
c) Sosyal psikologlar ise güveni, kişilerarası iş ve ilişkilerde güven olarak ele almıştır.
Bu bakış açısına göre güven iki taraf arasındaki işlemlerde bir tarafın diğer
taraftan beklentileri şeklinde ele alınmıştır.
Güven konusunu çalışan öncü bilim insanlarından Deutsch, ardından da Zand, güveni
bir davranış olarak ele almıştır. Deutsch’a göre güven, kişilerarası işlerdeki beklentilerle
ilgilidir. Bir kişi bir olayın gerçekleşeceğine yönelik güven duyduğunda o kişi, beklentisi
karşılanmazsa ortaya çıkacak olumsuz sonuçların, karşılanırsa ortaya çıkacak olan olumlu
sonuçlardan daha fazla olacağını algılar. Zand’a göre ise güven davranışı bir insanın,
davranışlarını kontrol edemediği başka bir insana karşı savunmasızlığını artırıcı eylemlerden
oluşmakta ve bu güven ilişkisinde, güvenilen tarafın bu güveni kötüye kullanmasından doğan
zarar, güveni kötüye kullanmamasından doğan faydadan daha fazladır. Karşılıklı
bağımlılıkların bulunduğu durumlarda ayrıca güven, belirsizliği azaltmanın bir yolu olarak
da işlev görmektedir.
Kavramı iletişim bağlamında ele alan Rotter güveni “başka bir insanın veya grubun
sözlü veya yazılı ifadelerinin güvenilirliğine ilişkin beklenti” şeklinde açıklamıştır. Frost ve
diğerleri de güveni, güvenilen kişinin karakteri hakkındaki yargı olarak tanımlamıştır. Eğer
bir insan;
1) Güvendiği insanın güven kırıcı davranışıyla bir çıkar elde edemeyeceğine inanırsa;
2) Güvendiği insanın eylemlerinin sonuçları üzerinde bir kontrolünün olduğuna
inanırsa ve
3) Güvendiği insanın, başkalarının iyiliğini de düşüneceğinden belli ölçüde eminse o
insana güvenme olasılığı artacaktır.
Bu ünitede kullanılan “güven” kavramı İngilizce “trust” kavramının karşılığıdır. Hem
İngilizcede hem de Türkçe ’de güven (trust) kavramıyla karıştırılan kavramlar bulunmaktadır.
“Emniyet” (confidence) bu kavramların başında yer almaktadır. Luhmann, “güven (trust)“ ve
“emin olma (confidence)” kavramlarını ayrıntılı olarak ele almış, bu kavramların ayrımını
yapmıştır. Luhmann’a göre her iki kavram da hayal kırıklığına dönüşebilecek beklentileri
ifade etmektedir.
Güven bireyden yana bir ön kabul ve yükümlülük gerektirir; bir risk durumunu
varsayar. Bir birey eve para karşılığında bir bebek bakıcısı çağırıp onu denetimsiz bir şekilde
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evinde bırakabilir. Burada bakıcının bebeğe zarar vermesi gibi bir riske karşın bireyin bebeğe
bakma yükümlülüğünden kurtulma ve diğer işlerine rahatça zaman ayırma avantajı vardır.
Birey ancak avantajlarından vazgeçerek bu risk ve savunmasızlık durumundan kaçınabilir.
Burada olduğu gibi eğer birey bir eylemi diğerine tercih ediyor ve diğer eylemin
oluşturabileceği hayal kırıklığı olasılığını göze alıyorsa bu durum güven ile ilgilidir. Kötü
sonuç bireyi aldığı karara pişman edecekse güven durumu vardır. Birey başkalarının
eylemleriyle hayal kırıklığına uğrama olasılığına rağmen bir eylemi diğerlerine tercih
ediyorsa bir güven söz konusudur. Yani verilen örnekte birey bakıcıya güvenmiştir.
Emniyette ise birey, hayal kırıklıklarının nedenini kendi kusurlarına değil dışsal
faktörlere bağlamaktadır. Birey bir kaldırımda yürürken bir arabanın aniden gelip kendisine
çarpmayacağı konusunda emindir. Burada bir hayal kırıklığı olursa bireyin bir kusurundan öte
dışsal faktörler etkindir.
Sonuç olarak güven ve emniyet arasındaki fark, bireyin tehlike ve risk ayrımını
yapabilme yeteneğine bağlıdır. Güven ile emniyet kavramlarının ayrımı, hayal kırıklığı
olasılığının bireyin kendi davranışına bağlı olup olmaması ile ilgilidir. Başka bir deyişle, birey
güvende riskin farkına varmakta ve varsaymaktadır; ancak emniyette böyle bir şey söz konusu
değildir.
Brien ise bir kişiye güvenme ile onun bir şeyi yapabileceğinden emin olma durumlarının
ayrımını yapmıştır. Yazara göre emin olmak, bir şeyin olacağı beklentisine girmek için iyi ve
açıklanabilir nedenlerimiz olduğu durumlarda gerçekleşir. Bir şey hakkında emin olmak, o
şeyin olacağını veya olmayacağını tahmin etmek ve bu konuda kendini rahat hissetmek
demektir.
Birinin bir şeyi yapabileceğinden emin olmak, onun bu konudaki yeteneklerinden
haberdar olmayı gerektirir. Bu nedenle bir doktora güven duyulabilir; ancak onun
başarısından veya doğru teşhiste bulunacağından emin olmak zaman içinde, onun
yeteneklerine tanık oldukça oluşacak bir histir.

9.1.1. Bireysel ve örgütsel güven
Güven kavramı kişisel hayatımızda olduğu kadar iş hayatımızda da belirleyici bir rol
oynamaktadır. Güven sosyal ve kurumsal hayatta ilişkilerimizin temelini oluşturur. Kişisel
olarak sosyalleşmemizin ardındaki itici gücün ilişkiye girdiğimiz kişilere duyduğumuz güven
olduğu açıktır. Burada güven, karşımızdaki bireyin, beklentilerimize uygun şekilde, bize zarar
verecek tutum ve davranışlardan kaçınacağı güvencesini verir. Sözü edilen sosyalleşme süreci
çalışma hayatımızda da önem taşır. Özellikle günümüzde, dikey hiyerarşik yapılardan yatay
hiyerarşik yapılara geçişin yaşandığı, üst yönetimin denetim işlevinin kendi kendini yöneten
çalışanlar ve gruplar lehine önemini kaybetmeye başladığı ve bilgi toplumu çerçevesinde
bireyler ve örgütler arası işbirliği ve bilgi alışverişinin öneminin arttığı örgütsel yaşamda,
sosyalleşmenin ve bunun yapı taşı olan güvenin önemi açıktır.
Örgütlerde güven, bireye güven ve örgüte güven olmak üzere iki boyutta ortaya
çıkmaktadır. Çalışanlar meslektaşlarına, yöneticilerine ve örgütlerine farklı düzeylerde
güven duyabilmektedir. Birey düzeyinde oluşan kişilerarası güven ile örgüt düzeyinde oluşan
güvenin toplamı ise örgütsel güveni ifade etmektedir. Kişilerarası güven yatay ve dikey
olmak üzere iki boyutta ele alınabilir. Benzer pozisyonlar arasında oluşan yatay güven,
çalışma arkadaşlarının birbirlerine karşı açık ve dürüst olmaları, yardım etmeleri ve
birbirlerinin çıkarlarına ilgi göstermelerine yönelik olumlu beklentileri ifade etmektedir. Bu
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güven türü, kişinin meslektaşlarının yeterliliğine, adil, itimat edilir ve dürüst davranışlar
sergileyeceğine olan inancı olarak da tanımlanabilir.
Kişilerarası güvenin oluşabilmesi için etkin bir iletişim sürecine ihtiyaç bulunmaktadır.
Söz konusu iletişim, kişinin karşıdaki kişiyle ilişki kurma veya geliştirme isteği veya ihtiyacı
duyması ve buna karar vermesiyle başlar. Kişi kendini açarak karşıdaki kişiye kendi hakkında
bilgi vermekte ve karşılığında aynı davranışı beklemektedir. Gelişen kişilerarası ilişki
zamanla kişilerarası güvenin doğmasına yol açmaktadır.
Hiyerarşide üstlerle astlar arasındaki güven, başka bir deyişle eşit olmayan
pozisyonlarda bulunan kişiler arasında gelişen güven, dikey güven kapsamında
incelenmektedir. Üstlerin astlara duyduğu güveni belirleyen, astların işlerinde sorumluluğu
paylaşma ve bağımsız bir şekilde işlerini yapabilme istek ve yeteneklerine olan inanç
derecesidir. Alt kademede çalışanlar açısından ise ast üst ilişkisi promosyonlar, maaş zamları,
atamalar, çalışanların desteklenmesi gibi kaynakların dağıtımı noktasında önem taşımaktadır.
Çalışanlar bu kaynaklara ilişkin beklentilerinin karşılanması açısından üst yönetime güven
duyma ihtiyacındadır. Dolayısıyla yöneticilere duyulan güveni belirleyen unsur kendilerinden
beklenen destek ve bağlılık duygusu ve öngörülebilirlikleri olarak tanımlanmıştır.
Örgütlerde güven ilişkisini başlatma sorumluluğu yöneticiye aittir. Bu doğrultuda
yöneticiden beklenen adil, kurallara uygun ve etik ilkelere dayalı davranışlar geliştirmeleri
olarak sıralanabilir. Örgüte duyulan güven ile yöneticiye güven birbiriyle ilişkili kavramlar
olarak kabul edilmekte ve bir bütün olarak örgütsel güven olarak adlandırılmaktadır. Çalışanyönetici etkileşimi bağlamında çalışan, tüm örgütü temsil ettiğine inandığı yöneticiye
duyduğu güveni, tüm örgüte duyduğu güven olarak genelleştirme eğilimindedir. Dolayısıyla
çalışanlar, yönetici-çalışan etkileşimlerinin sonuçlarına bağlı olarak örgüte güvenme veya
güvenmeme kararı vermektedir.
Bir başka görüşe göre ise örgüte güven kişilerden çok örgüte odaklıdır. Örgüt
üyelerinin örgüte karşı barındırdığı güven eğilimi bir işgörenin örgütün kendi yararına olan
eylemlerde bulunacağı ya da en azından bu eylemlerin kendisine zarar vermeyeceği inancı ile
örgütün kendisine sağladığı desteğe ilişkin algılarını ifade etmektedir. Örgüte güven, küçük
örgütlerde örgüt sahibinin kişiliğine, büyük örgütlerde ise merkezileşmiş yapı ve örgüt
kültüründen kaynaklanan örgütün kimliğine dayalıdır.

9.1.2. Bilişsel, duygusal ve davranışsal güven
McAllister güven kavramının oluşumunu bilişsel güven ve duygusal güven olarak
ayrıştırmaktadır. Bilişsel güven karsı tarafın yeterliliğini, muhakeme yeteneğini, dürüstlük,
yetkinlik ve sadakat gibi niteliklerini, iletişim becerilerini, güç ve ödüllendirme potansiyelini
içerir. Kişiler karşı tarafa güvenebilmek için teknik yetkinlik ve yükümlülüklerin yerine
getirilmesi gibi rasyonel nedenler aramaktadır. Dolayısıyla güvenilebilecek kişinin seçimi
karşıdaki kişi ile ilgili gerçekçi bir temele dayanmaktadır. Bu temel çoğu zaman bireylerin
birbirleri ile ilgili geçmiş deneyimlerinden elde ettiği bilgiler ile oluşur. Kişilerin birbirlerine
karşı adil davranmaları, yaptıkları işteki yetkinlikleri, ilişkilerinde tutarlı olmaları ve
karşılıklılık ilkesine sadık kalmaları bilişsel sürece etki etmektedir.
Duygusal güven algılama ve deneyimlere dayalı beklentiler ile karşı tarafın uzmanlığı,
amaçları, hareketleri, sözleri ve genel niteliklerine dayalı güvenilirliği hakkındaki inançları
içerir. Duygusal güvende, iki taraf arasındaki etkileşimin yoğun olduğu zamanlarda güven
ilişkisi derinleşmekte ve ilgili taraflar ilişkilerine karşılıklı ve duygusal bir yatırım
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yapmaktadırlar. Bu güven türü, duygusal bağlılığa ve diğer tarafın iyiliğini düşünmeye
dayanır. İlişkinin kendisine içsel bir değer verilmekte ve karşı tarafın da aynı şekilde hissettiği
düşünülmektedir. Güvenin duygusal boyutunu ilgi, endişe, cömertlik, yardım severlik
sergileme tutumları en iyi şekilde ifade etmektedir. Ayrıca duygusal güven karşı tarafla veya
kurumla özdeşleşmeye dönüşebilmektedir.
Bilişsel güven, duygusal güvene kıyasla daha yüzeysel bir güven türü olarak
değerlendirilmektedir. Ancak kişilerarası duygusal güvenin oluşabilmesi için belli düzeyde
bilişsel güvenin oluşması gerekmektedir. Öte yandan kişilerarası duygusal güven geliştikçe,
her iki güven türünün de artması beklenir. Morrow, Hansen ve Batista’ya göre bilişsel güven,
bir birey, grup veya örgütün güvenilirliği ile ilgili yargıya varma ile sonuçlanan, nesnel,
rasyonel ve metodolojik süreçlerden oluşmaktadır. Duygusal güven ise, kişinin, bireyin veya
örgütün algılanan güvenilirliğinin, o anki duygu, sezi ve ruh haline bağlı olarak geliştiği öznel
süreçleri ifade etmektedir.
Karşı tarafın teknik yetkinliğini değerlendirmeye dayalı bilişsel güvenin daha hızlı bir
biçimde geliştiği söylenebilir. Çünkü bilişsel güvende taraflar birbirlerine yönelik duygusal
bir bağ geliştirmeden, birbirlerinin yeteneklerine ve bilgisine güvenmektedir. Diğer yandan
taraflar karşı tarafın yetkinlik ve teknik yeteneklerini değerlendirmeksizin, aralarında gelişen
yakınlık nedeniyle de birbirlerine güvenebilirler. Dolayısıyla bu ilişkilerin birlikte ya da
birbirinden bağımsız olabildiği görülmektedir.
Davranışsal güven, güvenin davranışsal içeriğini ifade etmektedir. Güvenen kişi,
güvenilen kişinin yetkin olduğu ve sorumluluk sahibi davranacağı beklentisiyle risk
almaktadır. Güvenin davranışsal yönü, duygusal ve bilişsel yönlerle desteklenmektedir. Başka
bir deyişle güvenin, duygusal ve bilişsel yönlerden beslenmedikçe davranışlara dönüşebilmesi
zor olabilmektedir.
Bromiley ve Cummings’e göre, bireyler tam anlamıyla güvenilir olmamakla birlikte,
tamamen hilekâr da değildirler. Ayrıca, bireyin ya da örgütün güvenirlilik derecesini tespit
etmenin en azından tahmin edilebilir bir doğrulukla mümkün olduğu belirtilmiştir. Bromiley
ve Cummings güvenin gelişimini üç boyutta izlemektedir. Bu boyutlar:
 Açık ve zımni olarak taahhütlerin yerine getirilmeye çalışılması
 Taahhütlere temel oluşturan istek ve davranışlarda samimi olunması
 Fırsat olsa bile çalışma arkadaşlarının istismar edilmemesidir.
Bromiley ve Cummings’e göre güvenin ilk boyutu öncelikle bireyin güvenilir olmasını
ifade etmektedir. İkinci boyutta ise bireyin taahhütlerine temel oluşturan istek ve
ihtiyaçlarında samimi olmaları gereğinin altı çizilmektedir. Son boyutta ise güvenin
oluşturulabilmesi için bireyin grup normlarına ters düşecek hareket ve taleplerde
bulunmaması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Yazarlara göre örgütlerde güven, sosyal içerikli,
öznel ve iyimser bir temele dayanmaktadır.
Söz konusu model, üç çeşit güvenin de aynı süreçler doğrultusunda ancak farklı
yönelimlerle gerçekleştiğini kabul etmektedir. Örneğin bilişsel güven duygusal güvenden
farklı nedenlere dayanarak ve rasyonel süreçlerle gelişebilir, ancak her iki gelişim de
taahhütleri yerine getirme, dürüst olma ve fırsatçı davranışlarda bulunmama boyutları altında
gerçekleşmektedir.
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9.1.3. Kaybolan güven ve güvenin yeniden tesisi
Örgütteki sosyal ilişkiler ağı, insanları hem formel hem de informel kontrol
mekanizmaları yoluyla güvenilir bir tarzda davranmaya teşvik etmektedir. Ancak diğer
yandan, insanların dedikodu yapma eğilimi ve güven kırıcı olayların örgüt içi fısıltı
gazetesiyle hızla duyulması, örgüt içinde var olan güveni olumsuz etkilemekte veya güvenin
tesis edilmesini zorlaştırmaktadır. Güvenin yokluğunda insanlar giderek risk almaya karşı
isteksiz olmakta, ihanete uğrama olasılığına karşı daha ciddi güvenceler istemekte ve
çıkarlarını korumak için güçlü yaptırım mekanizmalarının devamında direnmektedir.
Eğer iki kişi veya taraf arasında güven zedelenmişse bu güvenin tekrar tesis edilmesi
kimilerince imkânsız, kimilerince de belirli bir zaman ve emek isteyen bir süreç olarak
görülmektedir. Kaybolmuş bir güvenin yeniden oluşturulması konusunda farklı örgütlerden
uzmanların görüşünü alan Sally ve Jeremy, kaybolmuş güvenin tamamıyla eski haline
döndürülemeyeceği görüşüne varmışlardır. Bu konuda görüştükleri bir uzman güveni kristale
benzetmiş ve kırılan kristalin yapıştırılarak eski haline getirilemeyeceği gibi kaybolan
güvenin yeniden eski haline döndürülemeyeceğini belirtmiştir.
Bozulan güven ilişkisinin yeniden kurulabilmesi için Lewicki ve Bunker ise iki taraflı
bir süreç önermiştir. Öncelikle güveni zedeleyen taraf ile güvenen tarafların her ikisi de güven
ilişkisinin yeniden kurulmasının harcanan emeğe değeceğini düşünmeli, bunun için zaman ve
emek harcamayı kabul etmelidir. Süreci, güveni zedeleyen taraf başlatmalı ve dört şey
yapmalıdır:
1) Güven ilişkisinin bozulduğunu görmeli ve kabullenmeli;
2) Güven ilişkisinin bozulmasının asıl nedenini bulmalı ve buna birinin davranışlarının
neden olduğunu kabul etmeli;
3) İlişkiyi bozan eylemin yıkıcı bir eylem olduğunu kabul etmeli ve
4) Güven ilişkisini bozma sorumluluğunu üstlenme konusunda istekli olmalıdır.
Güveni sarsılan taraf için ise bu durumda dört alternatif yol vardır:
1) İlişkiyi yeniden kurmak için ortaya konulan bütün sözleri, eylemleri reddetmek;
2) Güven ilişkisini bozan tarafı affedip güvenin yeniden sağlanabilmesi için güveni
bozan taraftan makul olmayan düzeyde mantıksız şeyler istemek,
3) Güven ilişkisini bozan tarafı affedip, bundan sonra herhangi bir şeyin yapılması
gerekmediğini belirtmek ve
4) Güvenin yeniden sağlanabilmesi için güveni bozan taraftan makul isteklerde
bulunmak.
Eğer güveni sarsılan taraf yapıcı yönde karar verirse taraflar arası güvenin yeniden
tesis edilmesi mümkün olacaktır. Aksi halde taraflar arası güvensizlik devam edecektir.
Görülen o ki güvenin yeniden tesisi güven oluşturmaktan daha zordur.

9.1.4. Güvenin bileşenleri
Karmaşık bir kavram olan güvenin, pek çok bileşene bağlı olması, farklı ilişkilerdeki
beklentilere göre değişmesi ve bir ilişkinin süreci boyunca da değişebilmesi nedeniyle bir yere
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oturtmak oldukça güçtür. Araştırmacılar kendi tanımlamalarında güvenin bileşenleri için de
farklı görüşler öne sürmüşlerdir.
Mishra, güven kavramını “bir tarafın diğer tarafın yeterli, açık, ilgili ve tutarlı
olduğu inancına bağlı olarak o tarafa karşı savunmasız olma istekliliği” olarak
tanımlamıştır. Buradaki savunmasızlık kavramı, “kayıp potansiyelinin kazanç potansiyelinden
daha fazla olduğu durumlarda harekete geçmek” şeklinde tanımlanmaktadır.
Mishra’ya göre örgütlerde güven, bu tanımdaki dört bileşenden oluşan bir bütün
olarak düşünülmelidir. Mishra bu bileşenleri ayrıntılı olarak aşağıdaki gibi açıklamıştır:
Yeterlik: Örgütlerde astlar ile yöneticiler veya yöneticilerle yöneticiler arasındaki
ilişkiler güven esasına dayalı olarak gelişmektedir. Bir astın yöneticisine güvenebilmesi için
yöneticisini işle ilgili doğru ve yerinde kararlar verebilecek yeterlikte görmesi gerekmektedir.
Açıklık: Yöneticilerle astları arasındaki iş ilişkilerinde güven genellikle açıklık ve
dürüstlük algılarına bağlı olarak gelişmektedir. Çalışanlar yöneticinin söylediklerinin
gerçekliğine inanmıyorlarsa performanslarında bir artış veya farklılık beklenemez. Ancak
belirli bir düzeyin ötesinde çalışanlara karşı açık olmak kimi zaman taraflar arasındaki güvene
zarar verebilir. Örneğin yönetici, çalışanın karakterinin zayıflıkları hakkında düşündüğü tüm
gerçekleri açık bir şekilde çalışana anlattığında güvenin ilgi ve yeterlik bileşenleri zarar
görecek, taraflar arasındaki güven azalacaktır.
İlgi: İlgi, bir tarafın başka taraflarca haksızlığa uğratılmayacağına yönelik inanç
anlamına gelmektedir. Bunun yanında ilgi boyutu, diğer tarafın kendi çıkarlarının yanında
tüm tarafların çıkarlarını koruyacağına yönelik inancı da kapsar. Örneğin çalışanların üst
yöneticilerine yönelik olarak, tüm çalışanların iş güvenliğini sağlayıcı tedbirler alacaklarına
veya çalışanların gereksinimlerini dikkate alacaklarına inançları, güvenin ilgi boyutuna
örnektir. Bu tür bir ilgi sadece üst – ast arasında değil aynı seviyedeki çalışanlar arasında da
gerçekleşebilir.
Tutarlılık: Liderin çalışanlarda güven oluşturabilmesi için söylemleriyle eylemleri
arasında bir tutarlılığın olması gerekir. McGregor’un, “Sözlerle eylemler arasındaki
tutarsızlıklar, güveni azaltır.” sözü güvenin tutarlılık boyutuna vurgu yapmaktadır.
Özellikle kriz dönemlerinde liderin tutarlılığı onların güvenilirliğini ölçmede belirleyici rol
oynamaktadır.
Mishra’nın belirlediği güvenin dört bileşenine Shockley-Zalabak, Morreale ve
Hackman beşinci olarak “özdeşleşme” bileşenini eklemiştir. Buna göre özdeşleşme, örgüt ile
birey arasında çoğunlukla temel değerlere dayalı olarak oluşan bir bağlantıdır. Özdeşleşme,
bireyin yönetimle, diğer çalışma arkadaşlarıyla ve örgütün tümüyle kişisel bir bağlantı
kurması anlamını taşır. Bu bağlantı bireyin, örgütteki günlük işleyişe yansıyan örgütsel
değerlerin bireyin kendi değerlerine uyum sağladığına inandığında oluşur.
Yani birey ve örgüt değerleri arasındaki uyum, özdeşleşmeyi doğurur. Hoy ve
Tschannen-Moran ise güveni okulda güven ilişkileri bağlamında beş bileşen altında ele almış
ve şöyle tanımlamıştır: Güven, bir tarafın başka bir taraf hakkında,
 İyiliksever (benevolent),
 Tutarlı (reliable),
 Yeterli (competent),
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 Dürüst (honest) ve
 Açık (open) olduğu inancına dayanarak, savunmasız olma istekliliğidir.
Bu iki yazarın birlikte yaptığı bir deneysel çalışmada bu beş bileşenin güvenin önemli
yönlerini oluşturduğu ve bu beş bileşenin birlikte güven yapısını açıkladığı saptanmıştır. Söz
konusu çalışmada bu bileşenler aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
İyilikseverlik: Güvenin en genel yönü iyilikseverlik hissidir. Bu his bir kişinin
güvendiği tarafın veya grubun kendi iyiliğini veya değer verdiği bir şeyi koruyacağına yönelik
inancıdır. Taraflar arasındaki ilişkide karşılıklı iyi niyet vardır. Güven bir tarafın diğer tarafın
savunmasızlığını kötüye kullanmayacağının garantisidir.
Tutarlılık: Bir insanın ihtiyaç duyduğu somut veya soyut bir şeyi karşı tarafın
karşılayacağı yönündeki tahmin edilebilirliktir. Tutarlılık, iyilikseverlikle birlikte bir tahmin
edilebilirlik duygusu oluşturmaktadır. Ancak güven için doğal olarak tek basına tutarlılık
yeterli değildir, çünkü bir insan tutarlı bir şekilde ihanet de edebilir. Böyle bir durumda güven
söz konusu olamayacaktır.
Yeterlik: İyi niyetin her şeyin iyi olmasına yetmediği zamanlar vardır. Bir insanın
başka birinden belirli bir beceriyi gerektiren bir beklentisi varsa, o insanın iyi niyetli olduğunu
bilmesi ona güvenmesi anlamına gelmemektedir. Güvenin oluşması için o beklentiyi
karşılayabilecek yeterliğin de güvenilen kişide olması gerekmektedir. Örgütlerde güvenle
ilgili konuşulan birçok durumda yeterlik de bir gerekliliktir.
Dürüstlük: Güvenin dürüstlük yönü karakter, doğruluk ve içtenlikle ilgilidir. Bir
insanın söylemleriyle eylemleri arasındaki uyumluluk kişinin doğruluğunu ifade etmektedir.
Kişinin eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi ve başkalarını suçlamak için gerçeği
saptırmaktan kaçınması ise kişinin içtenliğini gösterir.
Açıklık: Bir konuyla ilgili gerekli bilgilerin saklanmaması anlamına gelmektedir.
Açıklık, insanların bilgileri başkalarıyla paylaşarak kendini onlara karsı savunmasız bırakması
sürecidir. Bu tür bir açıklık, karşılıklı güvene işaret eder. Bilgilerini paylaşan kişi bu bilgilerin
kötüye kullanılmayacağından emindir ve aynı şekilde diğerleri de kendilerine ait bu tür
bilgileri güven içinde paylaşabilmektedir.
Son olarak Bryk ve Schneider ise okulda güven ilişkileri yapısını dört temel ölçüt
üzerine inşa etmişlerdir: saygı, yeterlik, başkalarını önemseme ve dürüstlük. Saygı
faktörü, her bir bireyin üstlendiği rolün farkında olmasını gerektirmektedir. Yeterlik ise
bireylerin üstlendiği bu rolde arzu edilen sonuçlara ulaşma yeteneği olarak tanımlanmıştır.
Önemseme, insanların rollerinin gereğini yaparken başkalarına duyduğu ilgi ve önemsemeyi
ifade etmektedir. Dürüstlük ise kısaca insanların söylemleriyle eylemleri arasındaki tutarlılık
olarak tanımlanmıştır.

9.1.5. Örgütlerde güven
Örgütlerde güven kavramına olan ilgi giderek artmaktadır. Güvensiz bir örgüt ikliminde
çalışanların çıkarlarını korumaları ve diğerlerinin çıkarcı davranışlarına karşı kendilerini
korumaya çalışmalarının örgütsel yaşamı zorlaştırdığı görülmektedir. Örgütsel bağlamda
güven kavramı, bir çalışma grubunun örgütteki diğer bireylerin, grupların veya örgütün
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kendisinin söylemleri, eylemleri ve verdikleri sözlerin güvenilir olduğuna ilişkin genelleşmiş
beklentileri olarak tanımlanabilir.
Güven, örgütlerin amacına uygun şekilde işlemesi için hayati derecede öneme sahip bir
öge olarak görülmektedir. Çünkü güvenle ilgili araştırmalar güvenin örgütün amaçlarına
ulaşması yönünde pek çok olumlu katkılarının olabileceğini ortaya koymaktadır. Miles ve
Snow, örgütlerde güvenin, formel ve informel ilişkileri güçlendirdiğini; Meyerson, Weick ve
Kramer ise güvenin örgütte zarar verici çatışmaları azalttığını ve informal grupların
oluşmasına katkı sağladığını ortaya koymuştur. Conn’un araştırma bulgularına göre örgütte
güven düzeyinin yüksek olması çalışanlardaki örgütsel adalet algısını olumlu etkilemektedir.
Özbek’in araştırmasında ise örgüt içerisindeki güven ve çalışanların üst yönetime güveninin
çalışanların örgütsel bağlılığını olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Bachmann çalışmasında
örgütlerde güvenin ilişkilerin kontrolünü kolaylaştırdığını saptamıştır.
Fukuyama güvenin örgütlerde ve toplumlarda ne düzeyde olumlu etkiler oluşturduğuna
ilişkin farklı kültürlerden çeşitli örnekler sunmuştur. Örneğin, 1970’lerin başlarındaki petrol
krizi nedeniyle iki önemli araba üreticisi Mazda ve Daimler-Benz ekonomik kriz yaşamış, bu
iki firmayı yıllardır birlikte çalıştıkları bankalar ve firmalar oluşturdukları bir konsorsiyumla
iflastan kurtarmışlardır. Çünkü bu iki firma geçmişte kendilerine destek olmuştu ve gelecekte
de desteklerini sürdüreceklerine güveniyorlardı. Amerika’da 1983-1984 yıllarındaki
ekonomik krizde, çelik üretimi yapan Nucor Corporation adlı firma, satış gelirlerindeki
düşüşe çözüm olarak Nucor yöneticisinden en alt seviyedeki isçiye kadar herkesi haftada iki
üç gün çalıştırma ve ücretleri düşürme kararı aldı. Ancak hiçbir çalışan işten çıkarılmadı.
Ekonomik durgunluk geçtiğinde ise örgüt ile çalışanlar arasındaki güven ve ekip ruhu
Nucor’un Amerikan çelik endüstrisinin en güçlü firmalarından biri olmasını sağlamıştır.
Toyota fabrikalarındaki binlerce isçiden herhangi biri ihtiyaç duyduğunda bir kolu çekerek
tüm üretimi bir anda durdurabilme yetkisindedir.
Yönetim, işçilerin bu gücü kötüye kullanmayacaklarına güvenmekte, isçiler ise
kendilerine verilen bu gücü büyük bir sorumluluk duygusuyla kullanıp, hatlardaki toplam
verimliliği yükselterek karşılık vermekteydiler. Fukuyama’ya göre bu örneklerdeki ortak yön,
olaylarda başrolü oynayan oyuncuların karşılıklı güvene dayalı bir topluluk oluşturduklarına
inandıkları için birbirlerine verdikleri destektir. Örgütte verimli ilişkilerin temelleri olan
etkili işbirliği ve iletişim için güven gerekmektedir. Çünkü güven, örgüt kültürü, değerleri ve
örgütün paydaşları arasındaki ilişkilerin kriz durumlarında insanların tepkilerini nasıl
etkilediğini açıklayan bir faktördür. Güven, diğer yönetme yollarına göre daha hızlı ve
ekonomik bir şekilde örgüt yaşamının karmaşıklıklarını azaltan ve iş ve işlemleri
kolaylaştıran “çok etkili bir aracı”dır.
Örgütte güven ortamının sağlanması, örgütte gelişime açıklık, etkili bir iletişim ve
örgütün etkililiğinin sağlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Örgütsel yaşamda yüksek
güven düzeyi çalışanlar arasındaki sürtüşme ve çatışmaları azaltmakta, insanları bir
arada tutup verimliliği artırmakta ve büyümeyi sağlamaktadır. Buna karşın düşük
düzeyde güven, örgütlerde ilişkileri zayıflatmakta, yenileşmeyi önlemekte, karar süreçlerini
zorlaştırmakta ve örgütte stres düzeyini artırmaktadır. Bununla birlikte çalışanlarda
başarısızlık durumunda kınanma veya azarlanma korkusu yaratarak sorunları çözmedeki
yaratıcılıklarına zarar vermektedir. Benzer şekilde Shockley-Zalabak, Ellis, ve Cesaria
araştırmalarında örgütün güven düzeyinin örgütün etkililiğini ve çalışanların iş doyumunu
olumlu etkilediğini saptamıştır. Buna göre bir örgütteki güven düzeyi ne kadar yüksek ise
örgüt o ölçüde daha etkili olacak ve çalışanlar işlerinden daha çok doyum sağlayacaktır. Diğer
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bir bakış açısıyla düşük güven düzeyi örgütte düşük etkililik ve düşük iş doyumunu
getirecektir.
Kramer’in örgütte astlar ile üstler arasındaki güven ilişkisine yönelik çalışmasında
çalışanların güven kriterlerinin bulunduğu konuma göre değiştiği saptanmıştır. Belirli bir
yetkiye sahip konumda olan üstler için çalışanların güvenirliğini onların işlerini yeterli bir
şekilde yapabilmelerine, iyi bir performans sergileyebilmelerine ve konumunun gerektirdiği
rol ve görevleri yerine getirebilmelerine bağlamaktadır. Üstler, astlarına ne kadar
güvenebileceğine karar verirken, astların motivasyon ve değerlerinin örgütsel normlarla ne
ölçüde uyumlu olduğunu dikkate almaktadır. Astlar ise üstlerinin ne ölçüde güvenilir
olduğuna karar verirken onların açıklık ve iyilikseverlik durumlarını dikkate almaktadır.
Örgütte farklı hiyerarşik yapıda bulunanların güven kriterlerinin birbirinden farklı
olduğunu gösteren bir diğer çalışmada Gabarro yöneticiler ile astlarının birbirleriyle ilgili
güven yargılarını geliştirirken farklı kriterleri dikkate aldığını saptamıştır. Her iki grup da
doğruluğu önemli görmüş ancak, yöneticiler astlarına güvenmek için yeterlik ve tutarlılığı
daha önemli görürken, astlar da yöneticilerine güvenmek için iyilikseverlik ve açıklığa daha
çok önem vermişlerdir.
Benzer şekilde okullarda yapılan bir çalışmada da görülmüştür ki öğretmenlerle
müdürler arasında güven ilişkilerinin kurulabilmesi için müdürlerin nezaketli, düşünceli ve
ilkeli olması, işinde yeterlik göstermesi ve gücü akıllıca kullanması ve mantıklı kararlar
vermesi gerekmektedir. Bunun yanında müdürlerin de öğretmenlere güven duyması için
öğretmenlerin öğrencilere ve onların öğrenme gereksinimlerine bağlılık göstermesi,
öğrencilere içten ve dürüst bir şekilde davranması, arkadaş canlısı ve görevine sadık olması
gerekmektedir.

9.1.6. Örgüt kültürü ve güven
Örgütler de toplumlar gibi farklı kültürel özelliklere sahiptir. Örgütlerin kendine özgü
değerleri, normları, inançları ve çalışma biçimleri yani, kendine özgü kültürleri vardır.
Örgüt kültürünü çeşitli faktörler etkilemektedir. Örgütün geçmişi, örgütün mevcut iklimi,
kullanılan teknoloji, örgütsel amaçlar ve örgütte çalışanlar bu kültürü etkilemektedir.
Örgütsel amaçlar, kullanılan iletişim kanalları, üyelerin gözlenen davranışları, resmi
dokümanlar, ideal duruma ilişkin sözlü ifadeler ve hatta üyelerin esprili yorumları da
örgüt kültürünü şekillendiren etkenlerdir.
Örgüt kültürü kavramı, “kişiye örgütsel işleyişi anlamada yardımcı olan ve yine kişiye
örgüt içindeki davranışları ile ilgili normlar sağlayan ortak değer yargıları ve inançlar düzeni”
veya “örgüt üyelerinin paylaştığı sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar ve anlayışlar
topluluğu” olarak tanımlanmıştır. Örgütsel kültüre ilişkin önemli çalışmaları bulunan Schein
örgüt kültürünü, “örgütte algılama, düşünme ve tepki göstermenin örtük olarak
paylaşılmış ve özümsenmiş yolları” şeklinde tanımlamaktadır.
Schein’e göre kültür, bir grupta, örgütte veya toplumdaki davranış alışkanlıkları, grup
normları, ortak değerler, felsefi anlayış, örtük ve yazılı olmayan kurallar, iklim, yerleşik
yetenekler, olaylara bakış açıları, ortak anlamlar ve semboller gibi olgular zincirini
anlamamıza yardımcı olan soyut bir kavramdır. Bu sayılan olgu ve kavramlar kültürle ilgilidir
ve kültürü yansıtmaktadır. Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin örgütteki olaylar akışına bir anlam
vermesini sağlayan paylaşılmış ve süregelen değerler, inançlar ve varsayımlar örüntüsüdür.
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Hall örgüt kültürünü “bir örgütte işlerin yürüme şekli” yani, örgütün karar alma,
sorunları çözme veya tartışma biçimi olarak tanımlarken Williams, Dobson ve Walters,
kavramı, “örgütte genel kabul görmüş ve yerleşmiş inançlar, tutumlar ve değerler”
şeklinde tanımlamaktadır. Bu yönüyle örgüt kültürü, örgütsel semboller, ritüeller ve
işaretlerin örgütsel iletişime, giyim tarzlarına, örgüt içi sosyal norm ve kurallara yansıması
yoluyla kendini göstermektedir. Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin değerleri, normları, hisleri,
umutları ve beklentilerinden oluşmakta; örgütte öğrenmeyi aktarma, üyelerde güçlü duygular
oluşturma ve bir anlam kazandırma gibi işlevleri görmektedir.
Örgüt kültürü bir örgütte belirli bir zaman diliminde gelişmekte ve şekillenmektedir.
Buna bağlı olarak örgüt kültürünü kısa süre içerisinde değiştirmek de kolay değildir. Örgüt
kültürü örgütsel yaşam açısından etkili bir güçtür. Kültür, örgüt üyelerinin hem bireysel
yaşamlarını hem de diğer üyelerle ilişkilerini yönlendirdiği gibi, örgütsel uygulamaları ve
liderlerin neyi, nasıl yapacağını da belirlemektedir. Çünkü liderlik, paylaşılmış vizyona,
değerlere ve ideallere dayalı olarak oluşan, ahenk ve uyum içerisinde bir kültür bağlamında
ortaya çıkmaktadır.
Fairholm’a göre örgüt kültürünün gerçek amacı, liderlerin ve izleyenlerin tüm
potansiyellerini ortaya koymak isteyecekleri, karşılıklı bir güven ortamı oluşturmaktır. Böyle
bir güven ortamına sahip bir örgüt kültürü, liderin üyelerle uyumlu ilişkiler kurmasına ve bu
sayede onlara daha geniş yetkiler vermesine olanak sağlar. Liderle üyeler arasında güven
ilişkileri kurmak, çalışanlara kapasitelerinin farkına varmalarını öğretmenin; bunu öğretmek
ise onlara yetki devretmenin temelinde yer almaktadır.
Görüldüğü gibi örgüt kültürü, örgütteki hemen her türlü yaşantıyı ve örgütsel değerleri
içine alan kapsamlı bir kavramdır. Güven de bu değerlerden biri ve belki de en önemlisidir.
Çünkü bir örgütte bir birey veya gruba yönelik, örgütün temel kültürel değerlerini taşımadığı
algısı oluştuğu zamanlarda güvensizlik ortaya çıkmaktadır. Güven, örgütü, örgütün
programlarını ve üyelerini bir arada tutan bir tutkal görevi görmektedir. Kişilerarası
güven olmadan bir örgüt var olamayacağı gibi bir örgüt kültürünün oluşturulmasında ve
sürdürülmesinde de güven öğesi göz ardı edilmemelidir. Örgüt kültürü ve güven arasındaki
ilişkiyi araştıran pek çok deneysel çalışma örgütlerde güven ve kültürün birbirini etkileyen
yapılar olduğunu ortaya koymaktadır.
Jessup örgütlerde yöneticilerle çalışanlar arasındaki güven ilişkileri ile örgüt kültürünü
bütünleştiren ilk deneysel çalışmayı yapmıştır. Örgüt kültürünün zenginliği örgütte güvenin
anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Jessup’un araştırma sonuçlarına göre örgütsel kültür ile
ilişkilerdeki güven düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Woods’un üniversitelerde
örgütsel kültürü etkileyen faktörlere ilişkin araştırmasında güven faktörünün örgüt kültürünün
en güçlü tahmin edicisi olduğu görülmüştür.
Alston örgüt kültürü ile örgütteki güven düzeyi arasında güçlü bir ilişki olduğunu
belirlemiştir. Bu araştırmada örgütte güvenin açıklık ve dürüstlük, yeterlik, çalışanlara ilgi,
tutarlılık ve özdeşleşme olmak üzere beş boyutu ile örgüt kültürü arasında güçlü bir ilişki
olduğu görülmüştür.
Camp’ın araştırması ise toplumsal kültürün öğrencilerde güven oluşturmada veya
öğrencilerin güven anlayışlarında etkili olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin Kanadalı
öğrenciler güven konusunda en çok “doğruluk” kavramına önem verirken Japon öğrencilerin
“iyilikseverlik” kavramına daha çok önem verdikleri görülmüştür. Özetle örgüt kültürü ve
güvenin birbirini karşılıklı olarak etkileyen iki kavram olduğu anlaşılmaktadır.
248

9.1.7. Yüksek ve düşük güven kültürü düzeyleri
Bir örgütte güven ortamının gelişmesi, kısmen paylaşılmış değerlere dayalı olarak
gerçekleşmektedir. Sadakat, yardımseverlik ve doğruluk gibi değerler insanların sahip
olmaları beklenen genel ilkeler veya standartlardır. Değerler, bireyin eylemleri ve
yargılarına yön veren; kendisi için neyin doğru, iyi veya güzel olduğuna ilişkin yerleşmiş
inançlarıdır. Örgüt yaşamının içinde yer alan ve örgütü tanımlar nitelikteki örgütsel
değerler ise kişilerarası güvenin temelidir. Örgütsel değerler, örgütün amaçlarını tayin eder
ve başarı ölçütlerini belirler. Örgütsel değerler, örgüt içi kuralları ve çalışanların
eylemlerini düzenleyen paradigmalardır. Bu değerler ayrıca gruplar, toplumlar veya
örgütsel kültürler arasındaki güvenin de temellerini biçimlendirmektedir. Ortak değerler
güveni inşa etmekte; güven de örgütte işbirliğine temel oluşturmaktadır.
Bu durumda bir örgütte güven ortamının sağlanması ile olumlu bir örgüt
kültürünün oluşturulmasının birbiriyle karşılıklı bağımlılık içerisinde olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Bir başka deyişle, örgüt ortamında güvenin tesis edilmesi örgüt
kültürünün bu ortamı sağlamasıyla; olumlu bir örgüt kültürünün oluşturulması da örgütte
güven ortamının sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Buna dayalı olarak güven kültürü
kavramını “örgütsel bağlamda güvene dayalı olarak gelişmiş örgüt kültürü” şeklinde ifade
etmek mümkün görünmektedir. Yani, güvenin örgüt kültürünün temel yapıtaşı haline gelmesi,
güven kültürünün örgütte tesis edilmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda yüksek düzeyde
güven kültürüne sahip bir örgütte şu özellikler bulunmaktadır:
1) Paylaşılmış değerler: Bu değerler sadece insanların iste benimsedikleri değerler
değil, günlük yaşamlarında da önemsedikleri değerlerdir. Bu değerler, sadece ise
özgü değil, daha geniş toplumsal çevrelere özgü olabilir.
2) Paylaşılmış misyon veya amaç: İnsanlar aynı yönde harekete geçirilmeli ve
bireyselliklerinin ötesinde ortak amaçlara bağlılık göstermelidirler.
3) Açık ve güvenilir liderlik: Açıkça belirtilmiş olsun veya olmasın, insanlar liderin
değerlerinin ve güdüleyicilerinin farkına varırlar. Eğer lidere güven yoksa veya lider
başkalarına güvenmiyorsa güven kültürü yaratmak mümkün değildir.
4) Zorlama değil uzlaşma kültürü: İnsanlara baskı uygulamanın anlamı, bu baskıyı
uygulamadıkça insanların bir bağlılık sergilemeyeceği veya doğru şeyi yapmayacağı
inancıdır. Güvenen kültürlerde insanlar gerekenleri kendi istekleriyle yaparlar.
5) İşini severek yapma: Bir işyerinde eğer insanlar kendilerini rahat hissediyor ve bir
yanlış yapmaktan korkmuyorlarsa, büyük olasılıkla birbirlerine ve diğerlerine
güveneceklerdir.
6) Eğlenceli bir atmosfer: Örgütlerde yenilik için en üretici ortamlar, çalışanların
eğlenebildikleri ve aptalca bir şey yapmaktan çekinmeyerek fikirlerini
deneyebildikleri ortamlardır. İşyerinde çalışanların eğlendikleri gözlenebiliyorsa bu,
orada açıklık ve güvenin olduğunun bir işaretidir.
7) Suçlama değil öğrenmeye isteklilik: Bu yine korkuyla ilgilidir. Suçluluk
kültüründe insanlar başkalarına güvenmez ve açık olmazlar. Eğer çalışanlar yanlış
giden bir şeyden dolayı birinin suçlanacağına dair bir ipucu hissetseler bile güven
ortamı zedelenir.
8) Dürüstlük ve güvenilir sohbetler: Bu özellik, güven için temel bir gerekliliktir. Bu
özelliğin yokluğunda daima yanlış anlamalar ve bilgi saklamalar olacaktır.
Bu örgütsel özellikler örgütün büyük bir kısmında insanların birbirlerine güvendikleri
bir çevre oluşturmak için birbirleriyle etkileşim halindedirler. Büyük bir kısmında deniliyor
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çünkü bir örgütte her zaman tam bir güvenin sağlanması imkânsız görülmektedir. Yüksek
güven kültürünün özellikleri bunlar iken, bir örgütteki güven kültürünün çok düşük
düzeyde olduğunu gösteren işaretler de vardır. Bu işaretler ise aşağıda açıklanmıştır:
1) Lider hakkında şüpheler: Bir lider hakkında, örgütün genel yararından çok kişisel
kazancı için çalıştığı algısı varsa o lider, örgütte asla güven kültürü
oluşturamayacaktır. Güvenilen liderlere ise asla ilgisiz kalınmaz. Doğru liderler,
çalışanlarını söz ve davranışlarıyla bilgilendirirler ve kendileri için önemli olan
şeyler ve beklentileri konusunda şeffaf davranırlar.
2) Sinizm – Kayıtsızlık (cynicism): Sinizm bir güvenmeme tutumudur. Günümüz
toplumu gün geçtikçe daha kayıtsız hale dönüşmektedir. Özellikle ticarette böyle
olması beklenir ve güvensizliğin eksikliği zayıflık veya aptallık olarak algılanır.
Sinizm, güveni reddetmektir. Sinizm tutumu, örgütteki güven platformunu ortadan
kaldırır, insanların enerjilerini ve umutlarını azaltır. Sinizm, kolay aldanmamak
anlamındaki şüphecilikten farklıdır.
3) Aptalca güven: Güvensizliğin artmakta olduğu bir dünyada irrasyonel bir şekilde
güvenme isteğinin uç örneklerine de rastlanmaktadır. Bunun örnekleri daha çok
örgütlerin başkalarına iş yaptırma uygulamalarında görülmektedir. Örneğin, söz
konusu sektör veya piyasa hakkında çok az bilgisi olan veya hiç olmayan bir
danışmanlık firması ile örgütteki bir sorunun çözümü konusunda anlaşılması aptalca
güvenin bir örneğidir.
4) Korku: Düşük düzeyli güven kültürlerinde patron korkusu vardır; çalışanlar
işlerinden atılma korkusuyla yanlış yapmaktan çekinirler. Bu tür kültürlerde
çalışanlar çok tedbirli davranma ve risk almama eğiliminde olur, otoriteyle
mücadele etmezler.
5) Seçici iletişim: Örgütsel iletişimde verilen mesajlar çok dikkatli bir şekilde
seçiliyorsa insanlar gerçekte nelerin olup bittiği konusunda şüpheye düşerler.
Örgütte bu tür bir iletişimin söz konusu olması, açıklık ve şeffaflığın olmaması
anlamına gelmektedir.
Bu faktörler birbiriyle ilişkili ve birbirini pekiştirici özelliktedir. Bunlardan sadece birine
odaklanmak ise yaramayacaktır çünkü güvenin bütün sisteme etkisi vardır ve bunlara
bütüncül yaklaşılmak zorundadır. Fairholm’a göre ise güven kültürüne sahip örgütlerde,
manipülasyonlara, gizli ajandalara, anlamsız sıkı kontrol mekanizmaları veya aşırı
esnekliklere çok daha az rastlanmaktadır. Böyle örgütlerde, açıktan veya gizli olarak
değerleri öne çıkarıp onlara öncelik veren ve bu değerlerle uyumlu şekilde işleyen örgüt
programları yer almaktadır. Böyle örgütlerde üyelerin düşünce, davranış ve ilgilerinde bir
uyum söz konusudur. Benzer şekilde Uslaner de güven kültürünü, insanlara eşitlikçi bir
anlayışla yaklaşılan, onların ahlaki beklentilerinin ciddiye alındığı ve insanların başkalarının
başına gelenlerde kendilerinin de sorumluluğunun olduğuna inandığı bir kültür olarak
görmektedir. Böyle bir kültürde insanlar dünyayı daha güzel bir yer yapmanın kendi ellerinde
olduğuna inanmaktadır.
Güven kültürü ayrıca, insanların yasal ve etik normlara ve kurallara uyum düzeyini
de artırmaktadır. Brien oluşturulacak bir güven atmosferinin insanların normlara ve
kurallara uyumunu artıracağını öne sürmektedir. Yine bu bağlamda Kelly güven kültürünü
“örgütte anlam ve değerlerin paylaşılması ve etik davranışların teşvik edilmesi” şeklinde
tanımlamaktadır. Schein’in “Kültür, liderliği tanımlar. Liderler kültür konusunda bilinçli
olmalı; aksi durumda kültür lideri yönetecektir.” sözlerine atıfta bulunan Kelly bir örgütte
güven kültürünün en tepeden, yani liderden başlayacağını vurgulamaktadır. Güven kültürü
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oluşturabilmek için lider, etik kurallar çerçevesinde davranmalı ve örgütünde de etik davranışı
desteklemelidir.
Örgütte güven kültürü, liderle onu izleyenler arasındaki ilişkiyi doğrudan
etkilemektedir. Çünkü güven, liderliğin merkezinde yer almaktadır. Lideri izleyenler onu
izlemeye zorlandığı için değil, ona güvendiği ve onu izlemeyi tercih ettiği için
izlemektedir. Örgütte düşük düzeyde bir güven kültürü varsa, izleyenlerin lideri gönüllü
olarak izleme istekliliği azalacaktır. Bu nedenle güven kültürü düzeyinin düşük olduğu
örgütlerde izleyenlerin uyumu çeşitli kontrol mekanizmalarıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.
Bu demektir ki, güven kültürü düzeyinin düşük olduğu örgütlerde izleyenlere liderlik etmek
yerine onları zorla yönetmek söz konusudur. Öyleyse örgütte hem çalışanlar arasında hem de
liderle izleyenler arasındaki ilişkilerin güven içinde gerçekleşmesi için yapılması gereken şey,
örgütte yüksek düzeyde bir güven kültürünün inşa edilmesidir.
Son olarak güven kültürü örgütte başarının anahtarı olarak da görülmektedir. Higginson
ve Waxler’a göre iş dünyasında başarının, örgütte olumlu bir güven kültürü oluşturma ve
destekleyici bir yönetim anlayışı ile mümkün olacağı görüşü büyük kabul görmektedir. Buna
göre Apple, Chrysler ve Johnson&Johnson gibi büyük Amerikan firmalarının başarılarının
ardında örgütlerinde tesis ettikleri güven kültürü yatmaktadır.
Güven kültürüne ilişkin özellikler dikkate alındığında güven kültürü kavramını,
“örgütsel değerlerin ve amaçların tüm çalışanlarca benimsendiği; çalışanların baskı ve
korkudan uzak, eğlenceli ve olumlu bir atmosfer içerisinde, işini huzur içinde, severek
yaptığı; dürüstlüğün, açıklığın ve olumlu ilişkilerin öne çıktığı örgüt kültürü” olarak
tanımlamak mümkündür.

9.1.8. Örgütte güven kültürünün oluşturulması
Örgütlerin amacına uygun ve sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürmesi, sorunlarına kısa
ve etkili yöntemlerle çözüm bulmasını gerektirmektedir. Pek çok örgüt, bir sorunla
karşılaştığında sorunu çözmeleri veya bir değişim gerçekleştirmeleri için danışmanlık
şirketlerine büyük miktarlarda paralar harcamaktadır. Burada asıl gereksinim, örgütün
amaçlarına daha iyi ulaşmasını sağlayacak bir kültürün oluşturulmasıdır. Genellikle örgütsel
değişime odaklanan danışmanlık şirketlerinin projelerinin çoğu yeterli değişim
gerçekleştirememekte ve başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu başarısızlığın belki de tek basit
nedeni, tüm örgütsel problemlerin temelinde güven eksikliğinin bulunmasıdır. Yani örgütte
güven ilişkileri yoksa o örgüt asla potansiyelini gerçekleştiremeyecektir.
Güven kültürünün oluşturulmasında temel ayırt edici faktör güven kültürüne önem veren
bir liderin varlığıdır. Güven kültürünün önemli olduğunu söyleyen ancak onun oluşturulması
için gerekenleri yapmayan çok sayıda lider vardır. Bu liderler için asıl önemli olan hedeflerine
ulaşmak iken kültür, ikincil önemdedir. Oysa liderlik, karizma, iletişim veya kriz yönetimi
olduğu kadar, belki daha fazla, örgütte birleştirici bir güven kültürü inşa etme işidir.
Lider-izleyen ilişkisi gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bir lideri izleyenler,
yöneticinin emirlerini yerine getiren çalışanlar gibi değildir. Lider, izleyenlerin
yeteneklerinden ve zamanlarından yararlanmak için onların yapılması gerekenleri kendilerinin
yapmak istemelerini sağlamaktadır. Çünkü yaratıcılık ve adanmışlık zorla sağlanamaz. Bu
nedenle liderlik, örgütte hem liderin hem de izleyenlerin ortak değerleri paylaştığı bir güven
kültürü oluşturma süreci olarak görülmelidir.
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Güven kültürünün geliştirilmesi, liderin egosunu bir kenara koymasını ve yanlış bir
davranışında etrafındakilerce uyarılmayı istemesini gerektirir. Bunu başaran liderler sonuçta
en verimli ve sorunsuz örgütlerin yöneticileri olacaktır. İnsanlar liderlerine, gördükleri bir
yanlışı haber verdikleri zaman cezalandırılıyor ise bir dahaki sefere bunu yapmayacaklardır.
Bu ise ilişkilerdeki güveni zedeleyecektir. Lider yanlış giden bir durumla ilgili aldığı uyarılar
karşısında “Haklısınız, işin bu yönünü hiç düşünmemiştim. Kararımı bu yönde
değiştireceğim. Bu yanlışlık konusunda beni uyardığınız için teşekkür ederim.” diyebildiği
zaman örgütteki güven ortamı olumlu yönde gelişecektir. Lider böyle bir durumda kararını
değiştirmeden de olsa bu uyarıları dikkate aldığını ve kararını değiştirmemesinin gerekçelerini
açıklayarak yine örgütte güven ortamını geliştirebilir.
Harvey güven kültürü inşa eden bir liderin üç görevi olduğunu öne sürmektedir:
1) İnsanları, örgüte ve kendilerine güçlü katkılar sağlayacak şekilde çalışmaya teşvik
etmek,
2) Başarıyı fark etmek ve
3) Başarısız olduklarında çalışanları cesaretlendirmek.
Bu üç görevi başarmak için lider izleyenlerin güvenini kazanmalıdır. Japonların
başarılarının temelinde liderin izleyenlerine, izleyenlerin de lidere güvenme istekliliği yer
almaktadır.
Bir örgütte yönetimin çalışanlara güvenmesi ve bu güveni kötüye kullanmayacaklarına
inanması güven kültürünün oluşturulmasında temel faktörlerden bir diğeridir. Örgütte güven
kültürünün oluşturulmasının ilk aşaması insanlara güvenmektir. Bunun için birilerinin
güvenilir olduğunu kanıtlamasının beklenmesi ise yaramamaktadır. Çalışanların güvenilir
olduğu varsayılarak bu işe başlanırsa, zaman içinde çalışanlar öyle olduklarını
kanıtlayacaklardır. Çünkü güven, güvenerek pekiştirilmektedir.
Bernstein’e göre ise tepeden aşağı doğru bir yönetim anlayışını benimseyen Taylorist
yönetim yaklaşımı, çalışanların yöneticilerine güven duymasını önlemekte, yönetici-çalışan
ilişkilerinde güven düzeyini düşürmektedir. Bu bağlamda Bernstein liderlere örgütünde güven
kültürü oluşturmak için yapmaları gerekenleri;
1) Çalışanlara yönelik, kişilerarası ilişki becerilerini artıracak eğitimler düzenlemek,
2) Çalışanların fikirlerini sunabilecekleri mekanizmalar oluşturup onları karar süreçlerine
katmak,
3) Gruplara ve bireylere yetki devrederek işleri kendi yöntemleriyle yapmaları için
özgürlük alanı ve sorumluluk vermek,
4) İletişime önem verip, karşılıklı bilgi paylaşımını sürekli devam ettirmek ve
5) Örgütteki güven kültürünün örgütsel amaçlara ulaşmaya hizmet edip etmediğini
sürekli değerlendirmek şeklinde sıralamıştır.
Güven konusunu çalışanlarla lider arasındaki güven açısından ele alan Whipple güven
kültürünün oluşturulmasını şu dört aşama ile gerçekleşeceğini öne sürmüştür. Buna göre
lider, öncelikle çalışanlarla birlikte işle ilgili değerleri, vizyonu, davranış beklentilerini ve
stratejik planı tanımlamakla başlamalıdır. Peşinden, çalışanları, liderin örgüt kültürüyle
uyuşmayan davranışlarını gördüklerinde bunu kendisine söylemeye teşvik edip,
cesaretlendirmelidir. Bunu her yaptıklarında ise onları teşvik etmeli, söylediklerinden dolayı
memnun olmalarını sağlamalıdır. Son olarak söz konusu çelişkiyi düzeltici davranışlar
sergilemelidir. Bu yöntemi yazar, liderin kendi yaptıklarını her zaman doğru olarak görmesi
yanılgısından kurtulmanın da bir yolu olarak görmektedir.
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Bir örgütte güven kültürü oluşturmak için liderlere düşen görevleri Kelly ise şöyle
sıralamıştır:
1) Liderler değerleri yaşayarak göstermelidir. Liderin eylemleriyle söylemleri uyumlu
olmalıdır. Liderler değerleri yaşayarak izleyenlerine esin kaynağı olmalıdır.
2) Liderler dürüst olmalı her zaman gerçeği söylemelidir. Gizli ajandalara sahip
olmamalı, basit ve tutarlı olmalıdır.
3) Lider çalışanlarıyla iyi bir iletişim kurmalıdır. Lider çalışanlarını ilgiyle dinlemeli,
gerektiğinde karara katmalıdır.
4) Lider verdiği sözleri yerine getirmeli, yapamayacağı konularda söz vermemelidir.
5) Lider inanılır biri olmalı; doğru söz söylemeli ve söylediği gibi davranmalıdır.
Örgütün değerlerini sözleriyle, niyetleriyle ve davranışlarıyla sergilemelidir.
6) Lider hesap verebilir olmalı, yanlışlarını kabul etmelidir. Çalışanlarına karsı
kendisini sözleri, kararları ve davranışlarından dolayı sorumlu hissetmelidir.
7) Lider görünür olmalı. Gerektiğinde bilgiyi ilgili taraflarla paylaşmalıdır.
8) Lider insana saygı duymalıdır. Karşılıklı güven oluşturmalı, kapsayıcı olmalı,
empati kurabilmeli ve insanların ilgi ve düşüncelerine saygı duymalıdır.
9) Lider gerektiğinde çalışanlarıyla bilgiyi paylaşmalı, onlara anlık dönütler vermeli
ve ilgilileri kararlara dâhil etmelidir. Çünkü bilgi paylaşımı diyalog ve işbirliğini
artırıcı etki yapar.
10) Liderler doğru şeyleri yapmalıdır. Değerlere bağlı örgütler en başarılı olanlardır.
Kelly’ye göre güven kültürü oluşturmak adanma ve eyleme geçmeyi gerektirir.
Yazara göre güven, güveni doğurmakta ve kaybolan güveni yeniden
onarmaktadır.
Corzine ise güven kültürünün oluşturulmasında takım ruhunun önemine vurgu
yapmıştır. Yazara göre bir güven kültürünün oluşturulmasında temel nokta, çalışanların
birlikte bir takım için çalıştıklarını hissetmeleridir. Birimler veya kişiler birlikte daha çok
vakit geçirdikçe ve aynı bakış açısını geliştirdikçe aralarındaki güven gelişecek ve güven
kültürünün tesisi böylece mümkün olacaktır.

9.2. İşletmelerde Kurumsal İtibar
İlk başta soyut bir değer gibi görülen itibarın uzun vadede somut değerlere dönüştüğü
bir gerçektir. Güçlü itibara sahip olan kurumlar çalışanların desteğiyle kriz dönemlerini
rahatlıkla atlatabilir, pazar paylarını genişletebilir, kalifiye çalışanları çekebilir ve kolay
müşteri bulabilirler. Amerikalı iş adamı Warren Buffet çalışanlarına; “Eğer kötü bir karar
sonunda firmanın parasını kaybederseniz çok anlayışlı olabilirim, fakat eğer firma bu
kararınız sonucunda itibar kaybederse son derece zalim olurum” cümlesiyle itibarın maddi
değerlerden daha önemli olduğunu belirtmiştir (Ural, 2012: 8-9).
Bir kurumun değerleri, inançları, hedefleri, stratejileri, dışardan nasıl algılandığını
gösteren imajı, olmak istediği ve kendisini tanımladığı kimliği ile kazanmış olduğu
deneyimlerinin tümü o kurumun itibarını meydana getirir (Akmehmet, 2006: 31).
Davies ve arkadaşları yayınlamış oldukları “Corporate Reputation and
Competitiveness” kitabında özetle, kâr amacı güden ya da gütmeyen, gerek kamu kurum ve

253

kuruluşları gerekse diğer işletmelerde, o kurumun son durumu hakkında önemli bilgiler veren
itibardan, kurumun başarısının kalbi olarak söz edilmektedir.
Kurumsal itibar, iş sonuçlarını doğrudan etkilemekte olup, kalıcı bir yapıya sahiptir,
uzun dönemde kendini yeniden üretmektedir. Kurumun vizyonu ve kendine özgü değerleri
itibarın hammaddesini oluşturmaktadır (Erduğan, 2010: 3).
Roberts’e göre kurumun kalıcı kârlılığı ya da yüksek seviyede performansın sürekliliği
için iyi bir itibar pozisyonuna ihtiyaç vardır. Ayrıca itibarın ve onun gelişimine katkıda
bulunan etkenlerin ne olduğu, mevcut ve gelecekteki performansı nasıl etkilediğini bilmek
gerekir.
Eroğlu ve Solmaz bir çalışmalarında; kurumun hem iç hem de dış hedef kitlesinin
gözünde nasıl algılandığını anlamanın en emin yolunun Kurumsal İtibar Çalışması yapmaktan
geçtiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca daha önceleri iletişim dünyasında küçük bir kavram olarak
görülürken, artık günümüzde kurumlar ile toplum arasında güveni simgeleyen eylemler
bütününe dönüşmüştür ifadesini kullanmıştır.
İtibara verilen değer her geçen gün artmaya devam etmekte olup bu konuda geçmişten
günümüze kadar birçok konferanslar düzenlenmiştir. Örneğin 1997 yılında New York
şehrinde Dutch/ Shell’in sponsorluk yaptığı, itibarın nasıl geliştirileceği, nasıl değerli olacağı,
kurumsal performansı nasıl etkilediği, olumlu ve olumsuz ne gibi sonuçlar doğuracağı
başlıklarının ele alındığı, itibarın özünü yakalamaya yönelik bir konferans düzenlenmiştir
(Formbrun ve Riel, 1998: 11).

9.2.1. Kurumsal itibar kavramı
Türk Dil Kurumu tarafından sözlükte “saygı görme, değer verme, güvenilir olma,
prestij ve borç ödemede güvenilir olma durumu” olarak ifade edilen ve kökeninin arapça
olduğu belirtilen itibar kavramının, parayla satın alınamayan, değerli, yeri
doldurulamayan, kazanılması uzun sürüp kaybedilmesi kolay olan ve saygınlık ifade
eden bir varlık olarak görülmektedir (Arslantaş, 2013: 24).
Mevlana’nın “Ya olduğun gibi görün, Ya göründüğün gibi ol.” sözü itibar kazanma
açısından önemlidir. Yani kurumun söylemleri ile eylemlerinin birbiri ile örtüşmesi ve tutarlı
olması gerekmektedir. Çünkü itibar kazanıldıkça kurumun marka değeri ve dolayısıyla
kurumsal değeri yükselecek, diğerlerine göre fark yapacaktır (Argüden, 2003: 1).
Kurumsal itibar, birbiri ile bütünleşmiş, güvenirlilik, inanılırlık, sorumluluk ve
doğruluk gibi değerlerden oluşmakta olup bu değerleri var olan kurumların paydaşları ile
kurmuş oldukları olumlu davranışlar kurumların itibarlarına katkı sağlamaktadır. Kurumsal
itibar kavramı, kurumun sunduğu ürün veya hizmet, üretim yaptığı çevre, faaliyetlerini ne
şekilde kamuoyuna duyurduğu veya tanımladığı vb. bilgiler, kurum üyelerinin kendi
aralarında ve kurum dışından olanlara ne şekilde davrandığı hususlarından oluşan dört temel
faaliyeti kapsamaktadır (Yurt, 2012: 9).
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Kara’ya göre kurumsal itibar kavramı, “yatırımcıların, çalışanların, müşterilerin,
tedarikçilerin, yöneticilerin, kredi verenlerin, medyanın ve de toplumun kurumun ne olduğuna
dair olumlu veya olumsuz, güçlü veya zayıf vb. hisler ve etkileyici tepkilerini anlatmakta”
olup kurumun geçmiş performansına ilişkin gerçekleştirilen değerlendirmeler ve gelecek
dönemdeki faaliyetleriyle ilişkili algılamaların bütünüdür.
Kurumsal itibar araştırmaları birçok araştırmacı tarafından incelenmektedir.
Organizasyonel araştırmacılar itibarı sosyal kimlik olarak ele almakta ve kurumun varlığını
devam ettirmesine önemli derecede katkısı olan soyut bir kaynak olarak ele almaktadırlar.
Ekonomistler ise fiyat ve ürün kalitesi ile ilişkilendirmektedirler (Sağıroğlu, 2013: 12).
Dünyada ilk kez Fortune Magazine’nin yapmış olduğu “Most Admired Corporations”
yani “En Beğenilen Şirketler” araştırmasıyla itibar yönetimi konsepti çalışması yapılmıştır.
Türkiye'de ise Capital dergisinin 1999 yılında “Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri”
araştırmasıyla işlenmiş ve bu küresel piyasada dikkatle izlenmiştir. Kurumları destekleyen,
onlara yardımcı olan profesyonel bir hizmet olup kurum yöneticilerinin kurumsal itibarlarına
önem vermeye başlamasıyla daha da kıymetlenmiş ve uygulaması artmıştır (Çatar, 2010: 31).
Türkiye’de kamu yönetiminde kurumsal itibarı artırmaya yönelik politikalara, “Kamu
Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması” stratejik amacı altında toplanan “Dokuzuncu
Kalkınma Planında” yer verilmiştir. Bu stratejik amaçlar doğrultusunda “Politika Oluşturma
ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması” başlığı altında kamu kesiminde insan kaynaklarının
geliştirilmesi hedefleri amaçlanmıştır (Akpınar, 2013: 6).
Kurumsal itibar bireysel düzeyde ele alınacak olursa genellikle bir değişken olarak
tanımlanmaktadır. Fakat algılanan dış itibar değerlendirildiğinde, bireylerin kurum hakkında
edindikleri bilgilere dayanarak yaptıkları bireysel yorumlar şeklinde görüldüğü için
birbirleriyle aynı kurumda çalışan bireylerin dış itibar hakkındaki algılarında farklılıklar
meydana gelebilmektedir (Öz ve Bulutlar, 2009: 40).
Kısaca tanımlayacak olursak kurumsal itibar; kurumun marka ismi, toplumsal konumu
ve toplum nezdindeki imajı, müşterilerinden çalışanlarına kadar uzanan tüm paydaşlarıyla iş
yapma şekli vb. birçok unsuru içinde barındıran algılama merkezli bir kavramdır (Akpınar,
2013: 5).
Barney (2006), son yıllarda kurumsal itibar konusunda yapılan çalışmaların ivme
kazandığını, kurumsal itibarın; kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurumsal itibar sermayesi
gibi değişik kavramlarla birlikte kullanıldığını söylemiş ve bu konuda akademisyenler
tarafından birçok tanımlamanın yapıldığını ifade etmiştir.
Arslantaş (2013) ingilizce karşılığı “reputation” olan itibarı tanımlarken “itibar;
eşimizin, çocuklarımızın, arkadaşlarımızın, komşularımızın, terzimizin, bakkalımızın,
eczanemizin vs. bizimle ilgili düşünceleridir. Çevrenize olumlu izlenimler bıraktığınızda çok
hızlı biçimde itibar kazanabilirsiniz” ifadesini kullanmıştır.
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İtibar Enstitüsü Başkanı Charles J. Fombrun’a göre “bir şirketin birçok imajı vardır,
ancak sadece bir tane itibarı vardır ve itibar, kurumun çok çeşitli sosyal paydaşlarına yönelik
tüm imajlarının net değerlendirmesi” olup bir kuruluşun iş paydaşlarının gözünde sahip
olduğu, sözcüklerinde, aksiyonlarında ve düşüncelerinde yer bulan bir değer ifade etmektedir
(Sakman, 2003: 8).
Bugün kurumsal itibarın ne olduğu ve itibar kavramının yarın ne getireceği ile ilgili bir
çok akademisyen tarafından yapılan spesifik çalışmalarda, itibar sermayesi, kurumsal kimlik
ve kurumsal imaj anlamlarını içeren değişik birçok tanımlama yapılmıştır (Barnett vd., 2006:
29-32).

9.2.2. Kurumsal itibar tanımı
İtibar; Fombrun’a göre, “kurumun kilit paydaşlarının kurumu rakipleriyle
karşılaştırdığındaki toplam çekiciliğini belirleyen geçmişteki davranışları ve gelecekteki
beklentilere ilişkin algısal betimleme”, Teece vd. ne göre, “kurumun pazarda çeşitli
amaçlarını gerçekleştirmesine olanak sağlayan soyut değer”, Shenkar ve Yucthman –Yaar’a
göre, “bir kurumun göreceli saygınlığının ölçütü”, Gotsi ve Wilson’a göre, “Paydaşların uzun
dönemde kuruma dair toplam değerlendirmeleri”, Davies’e göre, “Uzun yıllardaki yatırımın
sonucu sadece reklam, halkla ilişkiler, pazarlamadaki finansal yatırımlar değil kalite,
inovasyon, müşteri paydaş ilişkileri ve kurumsal standartlardaki soyut yatırımları”, Passow
vd.ne göre, “müşterilerin, çalışanların, yatırımcıların ve genel olarak kamuoyunun kurumla
ilgili iyi ya da kötü zayıf ya da güçlü etkileyici ya da duygusal tepkileri”, Flatt ve
Kovwalczyk’e göre, “kurumu diğerlerinden ayıran ve stratejik bir avantaj sağlayan soyut bir
değeri”, Aqueveque ve Davide’e göre “geçmişteki hareketlerden çıkarılan ve kuruma
atfedilen nitelikler bütününü ve geçmişteki davranışların sonucu olarak kuruma atfedilen
özelliklerin toplamını” ifade etmekte olup, itibarın temelinde paydaşlar nazarında oluşan
beklentiler ve bu beklentilerin karşılanmasındaki başarı doğrultusunda bir işletmenin
kazandığı değerlilik anlaşılmaktadır (Arslantaş, 2013: 25-26).
Bekiş (2013)’e göre kurumsal itibar, bir kurumun daha önce yapmış olduğu faaliyetleri
ve bunların neticelerinin çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, tedarikçiler, medya, hükümet,
çevre, toplum ve diğer paydaşları için değer yaratma yeteneğinin genel etki durumudur. Bu
nedenle yeni kanunlar ve ticari düzenlemelerin olduğu küresel dünyada rekabet avantajı
sağlayan bir işletmenin oldukça önemli bir unsuru olarak kurumsal itibar yerini almaktadır.
Kurumları rakiplerinden ayırt edecek olan itibar ancak uzun süreli çabalar sonucunda
kazanılacağı için, halkla ilişkilerin etkin bir şekilde yapılması, çevreye duyarlı olunması,
müşteri memnuniyeti, kalite bilinci, şeffaflık, ilkeli yaklaşımlar gibi tutarlı kurum
politikaları uygulanması gerekmektedir. Eğer bu yapılmadığı durumda kırılgan olan itibar
kısa vadede kaybedilebilir (Yurt, 2012: 9).
Kurumsal itibarın kaynağında etkilenme yeteneği sayılan inanılırlık ve dürüstlüğüne
olan inanç anlamına gelen güven vardır. Güçlü bir kurumsal itibar kurumun prestij
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kazanmasını sağlar ve olası yüksek pazar fiyatlarına rağmen kurumun kriz durumlarını en az
hasarla atlatılmasını sağlar (Yirmibeş, 2010: 2).
Kurumsal itibarla ilgili birçok tanımlama bulunmaktadır. Ancak Formbrun vd. (1999)
ise bu tanımlamaları değişik bir boyutta ele almış ve ekonomi bilimi, strateji, muhasebe,
pazarlama, iletişim, organizasyon teorisi, sosyoloji disiplinlerinden oluşan altı farklı
tanımlamada bulunmuştur.

9.2.3. Kurumsal itibarın önemi ve faydaları
Deephouse (2000) medya itibarı ile ilgili yapmış olduğu çalışmada, stratejik olarak
itibarın gittikçe artan ilgi gördüğünü, rekabet avantajı elde etme açısından itibarın stratejik bir
kaynak olduğunu vurgulamıştır.
Özel veya kamu kurumlarının veya kâr amacı gütmeyen işletmelerin başarılarında ve
başarısızlıklarında doğrudan bir etkiye sahip olan kurumsal itibarın birçok faydaları vardır.
Bunlar; (Arslantaş, 2013: 29)








Rakiplerin engelleme faaliyetlerine karşı engelleme görevi ile rekabet avantajı,
Kurumsal süreçteki noksanlıkların giderilmesine yardımcı olma,
En yetenekli elemanlar, en iyi tedarikçiler ve iş ortaklarını çekme,
Yatırımcılardan ve zengin ekonomik kaynaklardan faydalanma şansını artırma,
Yeni pazarların kapılarını açma,
Kurumun ürün ve hizmetleri için bir değer yaratma,
Kriz zamanlarında kurumu koruma vb. faydalar olup aynı zamanda hızla artan
rekabet ortamında kuruma önemli avantajlar sağlayacaktır.

Başta çalışanlar olmak üzere müşteriler, yatırımcılar, tedarikçiler ve toplum desteğini
almak için kıyasıya rekabet eden kurumlara, itibar önemli bir güç katacak ve diğerlerine göre
avantaj sağlayacaktır. Güçlü bir itibara sahip olmak kurumlara yararlar sağlamaktadır. Bu
yararlar; kurum için rahat bir etkinlik alanı oluşturmak, riski azaltmak, satışları
arttırmak, maliyetleri azaltmak, yetenekli çalışanları kuruma çekmek, moral ve bağlılığı
güçlendirmek, istikrarı arttırmak şeklinde olacaktır (Sağıroğlu, 2013: 19).
Schwaiger (2004) kurumsal itibarın bileşenleri ve parametreleri adlı makalesinde
kurumsal itibarı açıklayan, kalite, kurumsal sosyal sorumluluk, performans ve çekicilik olmak
üzere dört faktör bulunduğunu belirtmektedir.
Bazı akademisyenlere göre iyi bir itibar, taklit edilmesi imkânsız stratejik bir değerdir
ve bu kurumlar rakiplerine göre daha iyi performans göstereceklerdir. Bu nedenle itibarın
kurumun misyonuna, vizyonuna, değerlerine ve stratejisine dayanan, sürdürülebilir rekabet
avantajı sunması gerekmektedir. Adeta kurumların DNA’sına işlemiş stratejik itibar, kurumu
diğerlerinden ayıran bir özellik olacak, taklit edilmesi zorlaşacak ve uzun dönemli avantaj
sağlayacaktır (Ural, 2012: 10).
Günümüzde önemli bir konuma gelen kurum itibarının önem kazanmasına neden
olan faktörleri sıralayacak olursak;
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İlk olarak bilgiye ulaşılabilirlik olarak nitelediğimiz, bilgi kaynakları, medya, yayın
kanalları, internet vb. ortamlarda anlık bilgi aktarımlarının çoğalması, bunun sonucunda
kamuoyunun ürün veya hizmet kalitesinin ayırt edilmesinin zorlaşması ve iletişim
stratejilerine olan ihtiyacın artmasıdır.
İkinci olarak, küresel liberalleşme diyebileceğimiz büyüyen uluslararası ekonomik
rekabet, kültür özelliklerini taşıyan yerel pazarların açılmasına yol açılması, bu pazarlarda
rekabet edebilmek ve yerel yönetimler ile tüketiciler nezdinde olumlu algılamalar yaratmak
amacıyla sistematik yollar bulma ihtiyacının doğmasıdır.
Üçüncü olarak, ürün fazlalığı faktörü yani yerel ve bölgesel ekonomik pazarların
birleşmesi sonucu şirket servislerinin küreselleşme zorunluluğu, dünyanın her yerine
ulaşabilmek için şirket evlilikleri ve birleşmelerin yapılmasıdır.
Dördüncü olarak, Media-Mania denilen, bilgi iletmenin ötesinde toplumun güvenini
yönlendirici bir rol oynamaya başlayan medyanın artan gücüdür.
Beşinci olarak ise, reklam kirliliği olarak adlandırılan, bireylere sürekli olarak radyo,
televizyon, billboardlar vb. vasıtalar ile verilen mesajların çokluğu nedeniyle etkisini
kaybetmesi, bu nedenle kurumların, rakiplerinden farklı olduklarını gösteren algı oluşturmaya
çalışan başka araçları kullanma istemeleri eğilimidir. İşte bu faktörlerden dolayı, itibarın
önemli ve kurumların yönetmesi gereken bir varlık olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır
(Akmehmet, 2006: 32).

9.2.4. Kurumsal itibar yönetimi
Acar (2012), itibar yönetimi için; işi baştan sıkı tutun, şeffaf olun, internetten
faydalanın, panik havası yaratmayın, özür dilemesini bilin, isim değişikliği konusunu iyi
düşünün, zamanlamayı iyi ayarlayın, kriz sonrası iletişimi ihmal etmeyin, itibarınızı ölçün ve
krizi atlatmanın ne kadar sürdüğünü bilin diyerek Ron Alsop’un on temel tavsiyesinden söz
etmiştir.
Toplum tarafından beğenilen ve takdir edilen, kurumsal değerlerle toplumun değerleri
arasındaki etkileşimin bir ürünü olan, saygın ve prestij sahibi bir şirket olmanın karşılığı
anlamına gelen kurumsal itibar, bu yönüyle oldukça önemli olup kurumların itibarlarını
yönetmekten daha önemli bir işleri yoktur. Eğer siz itibarı yönetemezseniz onu rakipleriniz
yönetir (Erduğan, 2010: 1).
Kurumsal itibarın yönetilmesi, insan kaynakları, satış, finans, üretim vb. süreçler gibi
olmayıp bir yaşam tarzı niteliğindedir. Kurumun değerleri ve kültürünün bir yaşam tarzına
dönüşmesi sonucunda ancak yönetilmesi gerçekleşebilir (Kadıbeşegil, 2006: 69).
Kostak (2014) İtibar yönetimini (Reputation Management), kuruluşları kendine çeken
ve bütün sektörleri ilgilendiren önemli bir anlayışı temsil ettiğini, şirketlerin yönetim bilinci,
sermaye yeterlilikleri, şirket kültürü, marka yönetimi, sosyal anlayışlar vb. çok geniş bir alanı
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kapsadığını, sürekli gelişme temelinde olan, kuruluşların yönetebileceği bir yönetim hareketi
olduğunu ifade etmektedir.
Kadıbeşegil (2006), itibarın hangi süreçlerle ve kim tarafından yönetileceğinin belli
olmadığını, yapılan araştırmaların doğrulaması ve desteklemesi ışığında bu işin tepe
yöneticilere ait olduğunu söylemektedir.

9.2.4.1. kurumsal itibar yönetiminin tanımı ve kavramı
Değişen ekonomik koşullar ve artan rekabetin bir sonucu olarak kaliteli mal ve hizmet
üretmek ve bunu tüm ilgililere duyurmanın yanı sıra kurumun geleceğini güven altına
alabilmek için kurumsal itibar gibi başka faktörlerin gerekli olduğu anlaşılmıştır. Kurumsal
itibar toplum nazarında nasıl algılandığımızın bir göstergesi olduğu varsayımıyla hareket
edecek olursak, kurumsal itibar yönetiminin ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır (Sağıroğlu,
2013: 18).
Eğer bir kurumun itibarı yönetilecekse bu ancak paydaş yaklaşımı sayesinde mümkün
olabilecektir. Kurumsal itibar yönetimi, kurumların sağlam bir kurumsal imaj oluşturması ve
kazandığı bu gücü sürdürebilmesi anlamına gelmekte olup, hassas bir süreç olarak
değerlendirilmektedir (Dayıoğlu, 2011: 1).
İtibar yönetimi olgusu, geniş bir teşhis becerisi, analitik beceri ve danışmanların
kolaylaştırma becerilerini gerektiren bir dizi faaliyeti kapsamakta olup işletmenin yapısı,
stratejileri ve değerlerinin analiziyle başlamakta, para kazanmaktan daha önemli olan
amaçlarını bilmesi gerektiği prensibini savunmaktadır. Eğer hedef kitleye iyi bir itibar
yönetimi ile verilmek istenen mesaj aktarılamıyorsa sonucunda başarısızlık gelecektir
(Yirmibeş, 2010: 42).
İtibar yönetiminin Fombrun’a göre, farklılık, odak noktası, bütünlük, kimlik ve
şeffaflık olmak üzere beş temel ilkesi vardır. Bunlar; (Kara, 2014: 36-37)
 Güçlü bir itibar oluşturan kurumların, kaynak sahiplerinin akıllarında farklı bir yer
tutmaları olan “farklılık” kavramı,
 Kurumsal itibarın temel bir tema üzerinde yoğunlaşarak gelişme yönelimi
göstermesi olan “odak noktası” kavramı,
 Kurumların, bütün kaynak sahipleri ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerinde ve
iletişimlerinde tutarlı davranmaları olan “bütünlük” kavramı,
 Kurumun gerçeği yansıtması oranında kurumsal itibarının sağlam olması anlamında
“kimlik” kavramı,
 Güçlü kurumsal itibar için, kurumların işlemlerini gerçekleştirirken şeffaf faaliyette
bulunması ile gelişmesi demek olan “şeffaflık” kavramı olan ilkelerdir.

9.2.4.2. kurumsal itibar yönetiminin amacı, önemi ve faydaları
Kurumsal itibar yönetiminin amacı; kurumun itibarını zedeleyebilecek olumsuz
koşullara yönelik olarak, kurumsal sürecin yeniden revize edilmesi suretiyle, kurumsal itibarı
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tehdit edebilecek tehditlerin önceden
değerlendirilmektedir (Çatar, 2010: 32).

belirlenmesi

ve

yok

edilmesi

şeklinde

İtibar yönetiminde ilk olarak yapılması gereken şirket için önemli olan ve marka
değeri taşıyan isime sahip çıkılması ve ön plana çıkarılmasıdır. Daha sonra, akılda kalıcı ve
görüldüğünde şirket isminin hemen akla gelebileceği logo ve hatta bir slogan kullanmalıdırlar.
İkinci olarak, her türlü risk değerlendirmesinin göz önünde bulundurularak risk analizi
yapılmasıdır. Yani bir “B” planı oluşturulmalıdır. Teknolojik altyapıya önem verilmeli,
çalışanlar bu konuda eğitimden geçirilmeli, bulunulan ortam dikkate alınarak çalışma alanları
ve çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Önce çalışanların memnuniyeti sağlanmalı, ürün satış,
iade, garanti vb. müşteri memnuniyeti konuları üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Herşeyden
önce itibarı yönetecek olan yöneticilerin lider özellikli, günün koşullarına göre gerekli
vasıfları taşıyan, bu konularda eğitimli personelden oluşması gerekmektedir (Kostak, 2014:
1).
Kadıbeşegil (2006), “itibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz yok” demekte,
sosyal ortakların kurumu nasıl algıladığı veya algılaması gerektiğinin iş sonuçlarını doğrudan
etkilediği, özellikle yabancı yatırımcıların itibarlı ortak arayışında olduklarını ifade etmiştir
(177-179).
İyi bir kurumsal itibar, kurumlara potansiyel vaat eden bir gelecek, artan piyasa değeri
ve sonucunda kârlılık olarak geri dönüş yapacaktır. Artık birçok kurumun ürün ve
hizmetlerinin kalite ve fiyat açısından birbirileri ile eşdeğer olduğu günümüz ekonomisinde,
müşterilerin hangi ürün ve hizmet nedeniyle hangi kurumu tercih edeceğine kurumsal itibar
yön vermektedir. Kurumlar, iyi yönetilen güçlü itibar ile küreselleşen dünyada daha çok tercih
edilecek ve Pazar değerleri artacaktır. Yine iyi bir itibar yönetimi sonucunda oluşan kurum
itibarı, müşterilerin kurumun ürünlerini satın almayı daha çok tercih etmelerine, bu ürünleri
başkalarına tavsiye etmelerine, güçlü kurum itibarını duyan yetenekli çalışanların işyerine
katılmasına, yatırımcıların kuruma yönelmesine, sektördeki paydaşların etkilenerek kuruma
olan güvenin artmasına dolayısıyla soyut olan değerin somut kazanca dönüşmesi yönünde
fayda sağlayacaktır (Akmehmet, 2006: 88-89).
Anlaşıldığı üzere kurumsal itibar yönetimi, itibarın oluşturulmasından, korunmasına
ve ölçülmesine kadar birçok katmandan oluşan bir süreç olup, kurumun hayat eğrisinin
tümüne yansıyacaktır. Tamamen soyut bir kavram olan kurumsal itibar, oldukça zahmetli
uğraşlar sonucunda elde edilirken daha küçük olumsuz nedenlerden dolayı bir anda yerle bir
olabilir ve büyük zararlar görebilir. Bu ise kuruma maddi ve manevi onulmaz yaralar açabilir.
Bu nedenle kurumun önemli yönetim süreçlerinden olan kurumsal itibarın, iyi yönetilerek
olası krizlerde karşı önlem alınması gerekmektedir (Yirmibeş, 2010: 68).
Bir zamanların geçerli politikası olan büyük olmanın yerini artık beğenilen olmak
almıştır. Kurumlar beğenilir olmakla gelecek için bir güven aşılamaktadırlar. İtibarın
kurumlar için finansal, pazar ve insan kaynakları açısından faydaları bulunmaktadır. Örneğin
bir kurumun güvenilir olması, otomatik olarak hisse senetlerinin değerinin artmasına veya
kriz dönemlerini daha çabuk atlatabilmelerine katkı sağlayabilmektedir (Erdoğan, 2010: 2).
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9.2.4.3. kurumsal itibarın ölçülmesi
Risklerin ve rekabetin oldukça yüksek olduğu küresel dünyada, kurumlara önemli
değer kattığı görülen kurumsal itibara yönelik tehditler çoğaldıkça ve itibara verilmesi
gereken değere ilişkin bilinçlenme arttıkça, kurumsal itibarın yönetimi ve ölçümü kurumlar
için önemli bir amaç haline gelecek, bu konuda yapılacak akademik çalışmalar sürdürülebilir
başarıyı yakalamak isteyen kurumlara yön verici olacaktır (Ural, 2012: 7).
Kurumsal itibar yöntemini açıklığa kavuşturmak, geçerli ve uygulanabilir yöntemler
bularak değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunmak için birçok akademisyen profesyonel
anlamda uygulamalar gerçekleştirmişlerdir (Bromley, 2002: 35).
Kurumsal itibarın başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için iyi bir şekilde ölçülmesi
gerektiğini savunun Charles J. Fombrun ve Naomi A. Gardberg liderliğindeki bir araştırma
grubu 1999 yılında küresel bir kurumsal itibar ölçeği geliştirmek için çalışmalarına
başlamışlardır (Sağıroğlu, 2013: 24).
Kurumsal itibar disiplini, akademik çevrelerde ilgi görmüş, imaj, kimlik ve marka
olarak üç kategoride ele alınmış, iş dünyasının büyüyen bir odak noktası halini almıştır.
Kimlik ve İmaj gibi temel unsurları barındıran itibar daha sonra performans, çalışanlar ve
müşteri memnuniyeti ilişkileri gibi çeşitli değişkenlerle çeşitli yöntemler uygulanarak
ölçülmeye çalışılmıştır (Chun, 2005: 91-99).
Kurumsal itibar, maddi olmayan ancak kendine bilançoda yer bulmak isteyen bir
varlıktır. Çünkü maddi olmayan itibar konusunda yapılan araştırmaların sonuçları kamuoyuna
duyurularak maddi sonuçlar şeklinde kurumu etkilemesi sonucu doğabilecektir. İtibarın
ölçülmesi matematiksel bir formülden çok duyulara ilişkin bir izlenim olduğundan, global bir
ölçek üzerine temellendirilmesi gerekmektedir (Akmehmet, 2006: 81).
Kurumların itibar performanslarını ölçebilmeleri için iki temel gereksinime ihtiyaç
olup, birincisi itibarlarını oluşturan kriterlerin ne olduğu, ikincisi ise çalışanlar, müşteriler,
yatırımcılar, medya vb. kimin nezdinde olduğu sorularına cevap alınarak yapılacak
ölçümlemedir (Kadıbeşegil, 2006: 104).
Kurumsal itibarın ölçümü için uygulanan araçların büyük bir kısmı, yönetim ve
pazarlama dergilerinin yapmış oldukları yıllık itibar sıralamalarında kullanılan indekslerden
oluşmakta olup daha çok işletmelerin finansal karlılıklarına dayalı olan ve genellikle tepe
yöneticileri ve analistlerin görüşleri alınarak yapılan sıralamalardan oluşmaktadır. Ancak bu
ölçümler, çalışanlar ve müşteriler gibi önemli paydaşları kapsamayarak yöneticiler ve
analistler gibi örneklemin dar çerçeveye sığdırıldığı, teorik bir temel yerine aşırı finansal
performansa dayandırıldığı için eleştirilmektedir (Alnıaçık, 2010: 97-98).
Akbulut (2011) çalışmasında, Berens ve Van Riel’in itibarın analizi/ölçümü
kapsamında kurumsal kişilik, güven ve toplumsal beklentiler şeklinde üç yaklaşımın

261

olduğunu, bunun dışında bilişsel temsiller şeklinde yeni bir yaklaşımın varlığından söz
etmektedir.
Bir kurumun çalışanları, ortakları, çevresi, müşterileri, rakipleri, finans kaynakları ve
tedarikçilerinin kurumu gözlemlerken, vizyon ve liderlik, bilgi ve yetenek, duygusal çekim,
sosyal ve çevresel sorumluluk, kalite, finansal güvenilirlik unsurları ile ilgili nasıl
düşündüklerini göstermek için RQ (Reputational Quotient) ölçütü kullanılmaktadır. Bu ölçüt
kurumların itibar düzeylerinin belirlenmesini sağlamaya yaramaktadır (Karakılıç, 2005: 185).
Göreceli bir değer olarak ölçümlenen itibar sonuçlarının, sayısal ifadelerle kıyaslaması
ile analizi yapılan birçok itibar endeksi mevcuttur. Türkiye’de yegâne enstrüman konumunda
diyebileceğimiz, kurum ve markaların geleceğini şekillendirme görevi üstlenen bir tek
“Türkiye İtibar Endeksi” bulunmaktadır (Acar, 2012: 15-16).

Sonuç: Kurumların değerinin ürün ve hizmetlerden çok, sosyal paydaşlarıyla
kurduğu ilişkilerin gücüyle belirlendiği bir çevrede,
kamuya hizmet veren kamu
kurumlarının, misyonlarını, vizyonlarını, hedeflerini, değerlerini, topluma yönelik
performanslarını tüm sosyal paydaşlarıyla paylaşmaları ve böylece kamu tarafından iyi
algılanan bir itibar oluşturmaları önem kazanmıştır. Ayrıca, kurumsal devlet olmanın
getirdiği, adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk vb. kurumsal yönetim ilkeleri
gereğince kurumsal itibar bir zorunluluk haline gelmiştir.
Kurumsal itibarın kazanılması faaliyetleri önemli olmakla beraber elde edilen itibarın
korunması ve bu itibarın iyi yönetilmesi de ayrı bir değer kazanmaktadır. Kurumun yapısı,
stratejileri ve değerlerinin analizi, kurum fikirlerinin kuruluş içerisinde benimsenmesi vb.
süreçleri içerisinde barındıran kurumsal itibar yönetimi, kurum yöneticileri içinde çok önem
taşımaktadır. Bu nedenle başarılı olmak isteyen yöneticiler toplum nazarında kurum itibarının
ne durumda olduğunu öğrenmek isterler. Bu ise ancak çeşitli yöntemlerle kurumsal itibarın
ölçümü ile gerçekleşebilecektir. Bu şekilde kurumlar, kurumsal itibarlarının rakipleriyle
karşılaştırmasını, güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri görecek, tüm paydaşlar
tarafından nasıl algılandıklarını tespit edebileceklerdir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Güven kavramı kişisel hayatta olduğu kadar iş hayatında da belirleyici bir rol oynamak
suretiyle ilişkilerimizin temelini oluşturur. Kişisel olarak sosyalleşmemizin ardındaki itici
gücün ilişkiye girdiğimiz kişilere duyduğumuz güvendir. Burada güven, karşımızdaki bireyin,
beklentilerimize uygun şekilde, bize zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınacağı
güvencesini verir. Sözü edilen sosyalleşme süreci çalışma hayatımızda da önem taşır.
Özellikle günümüzde, dikey hiyerarşik yapılardan yatay hiyerarşik yapılara geçişin yaşandığı,
üst yönetimin denetim işlevinin kendi kendini yöneten çalışanlar ve gruplar lehine önemini
kaybetmeye başladığı ve bilgi toplumu çerçevesinde bireyler ve örgütler arası işbirliği ve bilgi
alışverişinin öneminin arttığı örgütsel yaşamda, sosyalleşmenin ve bunun yapı taşı olan güven
önemli olmuştur.
Çok uluslu şirketlerin revaçta olduğu, bölgesel pazarların yerini küresel pazarların
aldığı günümüz dünyasında, kurumların rekabet edebilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri
için kurumsal itibar faaliyetlerine önem vermeleri, elde edilen itibarı korumaları ve kurumsal
itibarı iyi yönetmeleri gerekmektedir. Bunun için kurumların, misyonlarını, vizyonlarını,
hedeflerini, değerlerini, topluma yönelik performanslarını tüm sosyal paydaşlarıyla
paylaşmaları ve bu şekilde toplumca kabul gören bir itibar yaratmaları artık bir zorunluluk
haline gelmiştir. Kurumların, toplum nazarında itibarının ne durumda olduğunu öğrenmeleri
ancak bunun ölçülmesi ile mümkün olabilmektedir. İtibarın ölçülmesi ile kurum, gerçek
itibarının ne durumda olduğunu öğrenecek, bunun korunması ya da daha ileri götürülmesi için
ilave tedbirler alabilecektir.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Aşağıdakilerden hangisi karşı tarafın yeterliliğini, muhakeme yeteneğini, dürüstlük, yetkinlik ve sadakat
gibi niteliklerini, iletişim becerilerini, güç ve ödüllendirme potansiyelini içerir?
A) Bireysel Güven
B) Örgütsel Güven
C) Bilişsel Güven
D) Duygusal Güven
E) Davranışsal Güven
SORU 2
Aşağıdakilerden hangisi algılama ve deneyimlere dayalı beklentiler ile karşı tarafın uzmanlığı, amaçları,
hareketleri, sözleri ve genel niteliklerine dayalı güvenilirliği hakkındaki inançları içerir?
A) Bireysel Güven
B) Örgütsel Güven
C) Bilişsel Güven
D) Duygusal Güven
E) Davranışsal Güven
SORU 3
Aşağıdakilerden hangisi yüksek düzeyde güven kültürüne sahip bir örgütte bulunması gereken özellikler
biri değildir?
A) Paylaşılmış değerler
B) Paylaşılmış misyon veya amaç
C) Açık ve güvenilir liderlik
D) Uzlaşma kültürü
E) Seçici iletişim
SORU 4
Türk Dil Kurumu tarafından sözlükte “saygı görme, değer verme, güvenilir olma, prestij ve borç ödemede
güvenilir olma durumu” olarak ifade edilen ve kökeninin Arapça olduğu belirtilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İmaj
B) Kişilik
C) Karakter
D) İtibar
E) Benlik
SORU 5
Kurumsal ………………………………………., kurumların sağlam bir kurumsal imaj oluşturması ve kazandığı
bu gücü sürdürebilmesi anlamına gelmekte olup, hassas bir süreç olarak değerlendirilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa uygun sözcüğü yazınız?
A) Pazar payı
B) İtibar yönetimi
C) Davranış
D) Marka
E) İmaj
SORU 6
İtibar; rakiplerin engelleme faaliyetlerine karşı engelleme görevi ile rekabet avantajı sağlayan, kurumsal
süreçteki noksanlıkların giderilmesine yardımcı olan, en yetenekli elemanlar, en iyi tedarikçiler ve iş
ortaklarını çeken, yatırımcılardan ve zengin ekonomik kaynaklardan faydalanma şansını artıran, yeni
pazarların kapılarını açan, kurumun ürün ve hizmetleri için bir değer oluşturan ve kriz zamanlarında
kurumu koruma vb. faydalar sağlayan ………………………bir kavramdır.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi konulabilir?
A) Stratejik
B) Kurumsal
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C) Soyut
D) Somut
E) Taktik
SORU 7
Kuruluşları kendine çeken ve bütün sektörleri ilgilendiren önemli bir anlayışı temsil eden, şirketlerin
yönetim bilinci, sermaye yeterlilikleri, şirket kültürü, marka yönetimi, sosyal anlayışlar vb. çok geniş bir
alanı kapsayan itibar yönetimi, sürekli gelişme temelinde olan, kuruluşların yönetebileceği bir yönetim
hareketi olup, hangi süreçlerle ve kim tarafından yönetileceği belli olmayıp, yapılan araştırmaların
doğrulaması ve desteklemesi ışığında bu iş ……………………………………… aittir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi konulabilir?
A) Tepe yöneticilerine
B) Tüm Çalışanlara
C) Personel Müdürüne
D) Muhasebe Müdürüne
E) İK Müdürüne

SORU 8
Göreceli bir değer olarak ölçümlenen itibar sonuçlarının, sayısal ifadelerle kıyaslaması ile analizi yapılan
birçok itibar endeksi mevcuttur. Türkiye’de yegâne enstrüman konumunda diyebileceğimiz, kurum ve
markaların geleceğini şekillendirme görevi üstlenen bir tek “Türkiye ………………………………………….”
bulunmaktadır. Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi konulabilir?
A) İtibar endeksi
B) İtibar şirketi
C) İmaj indeksi
D) İmaj kurumu
E) Dil kurumu
SORU 9
Kurumsal itibarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Kurumsal itibar, maddi olmayan ancak kendine bilançoda yer bulmak isteyen bir varlıktır.
B) İtibarın ölçülmesi matematiksel bir formülden çok duyulara ilişkin bir izlenimdir.
C) Bir kurumun çalışanları, ortakları, çevresi, müşterileri, rakipleri, finans kaynakları ve tedarikçilerinin kurumu
gözlemlerken RQ ölçütü kullanılmaktadır.
D) Kurumsal itibarın kazanılmasındansa itibarın korunması ve bu itibarın iyi yönetilmesi daha önemlidir.
E) Kurumsal itibarın ölçümü için uygulanan araçların büyük bir kısmı, yönetim ve pazarlama dergilerinin yapmış
oldukları yıllık itibar sıralamalarında kullanılan indekslerden oluşmaktadır.

SORU 10
Kuruluşları kendine çeken ve bütün sektörleri ilgilendiren önemli bir anlayışı temsil eden, şirketlerin
yönetim bilinci, sermaye yeterlilikleri, şirket kültürü, marka yönetimi, sosyal anlayışlar vb. çok geniş bir
alanı kapsayan itibar yönetimi, sürekli gelişme temelinde olan, kuruluşların yönetebileceği bir yönetim
hareketi olup, hangi süreçlerle ve kim tarafından yönetileceği belli olmayıp, yapılan araştırmaların
doğrulaması ve desteklemesi ışığında bu iş ……………………………………… aittir. Cümlesindeki boşluğa
aşağıdaki sözcüklerden hangisi konulabilir?
A) Tüm Çalışanlara
B) Personel Müdürüne
C) Muhasebe Müdürüne
D) İK Müdürüne
E) Tepe yöneticilerine

CEVAPLAR: 1-C, 2-D, 3-E, 4-D, 5-B, 6-C, 7-A, 8-A, 9-D, 10-E.

265

10. BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖĞRENEN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
OLUŞTURMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. BİLGİ YÖNETİMİ
10.1.1. Bilgi ve Bilginin Artan Önemi
10.1.2. Bilgi Türleri
10.1.3. Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetiminin İşlevleri
10.1.4. Bilgi Yönetiminin Alt Yapısı
10.1.5. Bilgi Yönetimi Süreçleri
10.1.5. 1. Bilginin elde edilmesi
10.1.5. 2. Bilginin içselleştirilmesi
10.1.5. 3. Bilginin paylaşımı
10.1.5. 4. Bilginin değerlendirilmesi
10.1.5. 6. Bilgi Yönetimi Stratejileri
10.2. ÖĞRENEN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA
10.1. Öğrenen Örgüt Kavramı
10.2. Ouchi’nin Kültür Modeli
10.3. Öğrenen Örgüt Kavramının Tarihsel Gelişimi
10.4. Öğrenen Örgütlerin Temel Yetenekleri
10.5. Öğrenen Örgüt Disiplinleri
10.6. Öğrenen Örgütlerin Yedi Zorunlu Davranışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Bilgi nedir?
b. Bilgi yönetilebilir mi?
c. Bilgi yönetimi süreçleri ne anlama gelir?
d. Bilgi yönetimi stratejileri nelerdir?
e. Bilginin içselleştirilmesi nedir?
f. Öğrenen Örgüt Nedir?
g. Öğrenen Örgüt Kavramının Tarihsel Gelişimini Açıklayınız?
h. Öğrenen Örgütlerin Temel Yetenekleri Nelerdir?
ı. Öğrenen Örgüt Disiplinlerini Açıklayınız?
i. Öğrenen Örgütlerin Yedi Zorunlu Davranışını Tanımlayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bilgi Yönetimi

Bilgi yönetimi nasıl
açıklayabilir
Bilgi türlerini sayabilir

Bilgi Türleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
yapılır Okuyarak ve araştırarak

Okuyarak, araştırarak ve
tartışarak
ve bilgi Okuyarak, uygulayarak ve
işlevlerini araştırarak

Bilgi Yönetimi ve Bilgi Bilgi yönetimi
yönetiminin
Yönetiminin İşlevleri
açıklayabilir
yönetiminin
alt
Bilgi
Yönetiminin
Alt Bilgi
yapısının
nasıl
Yapısı
oluşturulacağını açıklayabilir
Bilgi yönetimi süreçlerini
Bilgi Yönetimi Süreçleri
açıklayabilir
Bilgi Yönetimi Stratejileri Bilgi yönetimi stratejilerini
açıklayabilir
Öğrenen örgüt kavramını
Öğrenen Örgüt Nedir?
açıklayabilir
Öğrenen
Örgüt Öğrenen örgüt kavramının
Kavramının
Tarihsel tarihsel
gelişimini
Gelişimini Açıklayınız?
açıklayabilir
Öğrenen Örgütlerin Temel Öğrenen örgütlerin temel
yeteneklerini tanımlayabilir
Yetenekleri Nelerdir?
Öğrenen
Örgüt Öğrenen örgüt disiplinlerini
açıklayabilir
Disiplinlerini Açıklayınız?

Okuyarak, araştırarak
uygulayarak

ve

araştırarak

ve

araştırarak

ve

tartışarak

ve

araştırarak

ve

Okuyarak,
uygulayarak
Okuyarak,
uygulayarak
Okuyarak,
araştırarak
Okuyarak,
tartışarak

Okuyarak ve tartışarak
Okuyarak,
tartışarak

araştırarak

ve

Öğrenen Örgütlerin Yedi Öğrenen örgütlerin yedi Okuyarak,
Zorunlu
Davranışını zorunlu
davranışını tartışarak
Tanımlayınız?
tanımlayabilir

araştırarak

ve
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Anahtar Kavramlar

Bilgi, Bilgi Yönetimi, Bilen Örgüt, Anlayan örgüt, Düşünen örgüt, Öğrenen örgüt.
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Giriş
Küreselleşmenin etkisiyle günümüzde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim ile
bilgi kavramı önem kazanmıştır. Bilgiyi düzenli olarak kullanan organizasyonlar başarılı
olmaktadırlar. Günümüz bilgi tabanlı ekonomisinde, bilgi örgütler için çok önemli bir değer
olarak ortaya çıkmaktadır. Bilginin oluşturulması, saklanması ve verimli bir şekilde
yönetilmesi, başarılı bir örgüt için anahtar faktörlerdendir. Örgütsel hafıza, örgütteki bilgi ve
tecrübenin saklandığı ana merkezdir.
Bilgi yönetimi, kayıtlı ya da kayıtsız örgüt verilerin ve kişisel bilgi ve tecrübeye dayalı
birikimlerin, toplanıp, düzenlenip, kayıt altına alarak tekrar erişimini sağlayıp örgütsel hafıza
mekanizmasının sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır. Bilgi yönetimini başarılı bir şekilde
gerçekleştiren örgütler başarılı olmaktadırlar. Bilgi yönetimi açık bir şekilde örgüt hafızasının
sistemli ve verimli bir şekilde depolanmasını sağlamaktadır. Örgütsel hafıza bilgiyi gelecekte
kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde
depolamak için örgüt bünyesinde kurulan bir sistemdir. Bu sistem başarılı bir şekilde
uygulandığında başarı elde edilmektedir.
Günümüz şartları, örgütü değişen ve gelişen, dolayısıyla sürekli öğrenen bir yapı olarak
nitelendirmektedir. Örgütleri, öğrenen örgüt olarak kabul etme hareketi Argyris ve Schön'ün
1978'deki çalışmalarıyla başlamıştır. Öğrenmeyi, örgütler için bir yasam tarzı olarak kabul
etme eğilimi, özellikle Peter Senge'nin 1990'lı yıllara rastlayan çalışmaları sonrasında
başlamıştır. Öğrenen örgütleri kurma, olaylara sistem düşüncesiyle bakan, kendi kişisel
uzmanlıklarını geliştiren, zihinsel modellerle düşünen, paylaşılan bir vizyona sahip; ayrıca
takım ve işbirliği yoluyla yeniden öğrenmeyi öğrenen insanlar yetiştirmeyi içermektedir. Bu,
sadece ne düşündüğümüzü değil, aynı zamanda baskın düşünme yollarını da değiştirmek. Bu
anlamda öğrenen örgütler sadece örgütlerin evrimi için değil, zekânın evrimi için de bir araç
olabilir.
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ONUNCU BÖLÜM
10. BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖĞRENEN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
10. BİLGİ YÖNETİMİ
10.1. Bilgi ve Bilginin Artan Önemi
İnsanlığı varoluşundan beri yakıdan ilgilendiren bilgi de ancak 20’inci yüzyılda
sistematik ve nesnel bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Oysa yüzyıllar boyunca insanoğlu
elde ettiği her türlü bilgiyi kendinden bir sonraki kuşağa aktarmıştır. Ticaret, tarım ve üretim
faaliyeti gösteren insanlar ve aileler bilgi birikimlerini çocuklarına bırakmıştır. Bilgi tüm
çağlarda insanlar açısından önemini korumuş bir kavramdır. İlkçağlarda insanların hayatlarını
devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları bilgi zamanla daha da büyük önem kazanmıştır.
İnsan dışındaki tüm canlılar yaşamak için ne yapacaklarının bilgisine önceden
sahiptirler. Hayvanlar neyi yemeleri gerektiğini, ot oburlar zehirli olmayan otları, etoburlar
kendilerini besleyebilecek yaratıkları bir başkasının bilgi aktarmasına gerek olmaksızın ayırt
edebilirler. İnsan ise, ne yapacağını bedeninde hazır bulunan bir donanımdan çıkaramaz,
çevresiyle baş edebilmesi, yaşamını sürdürebilmesi, herhangi bir şeyi bilebilmesi için,
güdülerinin yanında ‘bilgi’ denilen bir soyutlukla ilinti kurması gerekir. İnsan bilgiyi alır.
Aldıklarının yardımıyla türetir. İnsanın aldığı veya türettiği bilgi hiçbir zaman bedeninin bir
parçası olmaz. İnsanın bedenine bitişik olan yalnızca yeti denilen bir imkândır. İnsan olmak
veya insan kalmak ancak bir bilgi dağarcığıyla yani bir takım soyut uzlaşma alanlarıyla
mümkündür. İnsanın bilgisiz yaşayamayışı da onun topluluklar halinde, örgütsel yaşamasını
zorunlu kılmaktadır.
Tarıma dayalı geleneksel toplum yapısından sanayi toplumuna dönüşüm uzun yıllar
almasına rağmen, sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşüm çok daha hızlı
gerçekleşmiştir. Bunun temel nedeni, yeni teknolojilerin gelişme hızı ile insanların bu
teknolojilere uyum esnekliğinin yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Bilgi nesilden nesile
aktarılarak genişlemeye devam etmiş bir kavramdır. İnsanların doğadan öğrendiklerini
ailelerine aktarmaları zincirin ilk halkalarını oluşturmuştur. İlerleyen zamanlarda gittikçe
büyüyen bu zincir günümüze kadar aktarılarak gelmiştir.
Örgütler açısından yaşamsal kan olarak nitelendirilebilecek olan bilgi, karar alma
noktasında da stratejik bir önem arz etmekte, bu bağlamda bilgi karar alma noktasında
belirsizliklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bilgiye dayalı bir ekonomik ve sosyal
dönüşüm sürecinin yaşandığı günümüzde kurumsal planlama ve kontrol açısından da bilginin
yadsınamaz bir öneme sahip olduğu dikkatleri çekmektedir. Bilgi günümüz koşullarında
işletmeler için de değer kazanmış bir kavramdır.
Bilgi, işletmelerde rekabet avantajı sağlamak ve bu avantajı sürdürülebilir hale
getirmek için çok önemli bir kaynaktır. Günümüzde yapılan işlerin çoğu, bilgi temelli
olmaktadır. Örgütler bilgi temelinde rekabet etmekte, ürünler ve hizmetler çok önemli bilgi
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bileşenleri ile birlikte giderek daha değerli olmakta ve hayat boyu öğrenme, kurumların bir
gerçeği haline gelmektedir. Globalleşme rüzgârının altında gerçekleşen bilgi toplumu ve
bilginin önem kazanması, bilgi sektörünü doğurmuş, beraberinde bilgisayarlaşma, bilişim ve
iletişim teknolojilerini geliştirmiştir. Elektronik araçlar, elektronik haberleşme, robotlar, yeni
gelişmiş malzeme teknolojileri gündeme gelmiş, tüm bu teknolojiler aracılığıyla farklı
yerlerde üretilen bilginin her tarafa yayılması sağlanmıştır.

10.2. Bilgi Türleri
Bilginin sınıflandırılması farklı biçimlerde gerçekleşmiştir. Literatürde en çok
karşılaşılan bilgi sınıflandırması olarak örtülü- açık bilgi ile bireysel-örgütsel bilgi yer
almakta ve araştırmalar bu konuda yoğunlaşmaktadır.
Bilgi, insanın bildiği şeydir. Ancak insan ifade edebildiğinden, kelimelere, formüllere
veya rakamlara dökebildiğinden daha fazlasını bilir. Buradan hareketle kelimelere
dökülebilen, formüllerle, şekillerle veya rakamlarla ifade edilebilen, nesnel belirli bir kişiye
özgü olamayan ve sahibinden bağımsız bilgiye “açık bilgi” denilmiştir. Yine açık bilgilere
örnek, veri tabanları ve kullanım kılavuzlarıdır. Açık bilgi, kapalı bilgiye göre daha kolay
söylenebilen, iletilen ve bireyler/organizasyonlar arasında kolayca aktarılabilen bilgilerdir.
Açık bilgiler, formüller, ders kitapları veya teknik belgelerde yer almaktadır. Açık bilgi, el
kitapçığı veya standart faaliyetlerden kolayca elde edilebilir ve öğretilen dersler veya kişisel
okunan kitaplar ile paylaşılabilmekte ve işletmenin felsefesi ve stratejisindeki gibi iş
yöntemleri biçimini almaktadır.
Açık bilgi dil, karakter, veri, şekil video ya da bilgi yazılımlarını ve ürünlerini
kapsayan süreçtir. Açık bilginin, daha nesnel mantıksal ve tekniksel bilgiyi işaret etmektedir.
Açık bilgi her zaman dokümanlaşmış ve açıklanabilir özelliğe sahip olduğu göstermektedir.
Bireylerin sahip olduğu bilgilerin her birini anlamak zor olmaktadır. Bilginin örgüt içerinde
paylaşılmasında bilginin transferi oldukça önem taşımaktadır. Doğru kişilere doğru şartlar
altında bir araya getirilen bilgilerin paylaşılması önemli bir süreci oluşturmaktadır. Açık
bilginin başka alanlara aktarılabilmesi ve kolaylıkla biçim verebilmesi en önde gelen
özellikleri arasında sayılabilir. Bir başka özelliği de kayıt altına alınmasından dolayı bu tür
bilgiye sahip örgüt çalışanlarının örgütten ayrılması durumunda örgütün bilgi kaybı
yaşamamasıdır.

Örtük bilgi; Kişilerin zihinlerinde olan, bildikleri ancak çoğu zaman ifade
edemedikleri bilgiye “örtülü bilgi” adı verilmektedir. Davenport ve Prusak’ a göre örtülü
bilginin sınıflandırılması oldukça zordur. Sahibi tarafından uzun bir süre içinde geliştirilen ve
içselleştirilen karmaşık bilginin belgelere, dosyalara veya veri tabanlarında tekrarlanması,
kaydedilmesi çoğu zaman imkânsızdır.
Örtülü bilgi insanların deneyimleri ile kazandığı, sezgi, duygu, değer ve inançlarını
içeren bilgidir. Örtülü bilgi, yüksek düzeyde kişiseldir ve biçimlendirilmesi güçtür. Bu
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nedenle de diğerlerine aktarılması ve paylaşılması güçtür. Bilgi öncelikle örtülü bilgi
hâlindedir. Örtülü bilgiler kolayca görülemeyen ve ifade edilemeyen bilgilerdir. Kişisel
görüşler, niyetler ve hisler bu tür bilgilere birer örnektir. Örtülü bilgiler, idealler, değerler ve
duygular gibi kişisel faaliyet ve deneyimlerin içinde en derinlerde yer almaktadır. Örtülü
bilgilerin teknik ve kavramsal olmak üzere iki boyutu vardır. Teknik boyut biçimsel olmayan
bireysel yetenek ve hünerleri içine almaktadır ve genellikle know-how olarak ifade
edilmektedir. Kavramsal boyut, inançlar, idealler, değerler, biçimler ve zihni modellerden
oluşmaktadır.

10.3. Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetiminin İşlevleri
Sanayi toplumunun stratejik kaynağı olan sermayenin, yerini bilgiye bırakmasıyla,
bilgiyi üreten örgütler toplumun eksenini oluşturmaya başlamıştır. Bilginin başlı başına bir
üretici güç durumuna gelmesiyle bilgiyi üreten, kullanan ve ona sahip olan kişiler ve örgütler,
toplumların gelişmesinde kilit rol oynar hale gelmişlerdir. Bu durum bize, küresel rekabetin
olmazsa olmaz şartı olarak, geleneksel üretim etmenlerinin yanında bilgi kavramının stratejik
bir değer olarak ortaya çıktığını göstermektedir.
Günümüzde güçlü toplumlar bilgiye sahip olan ve bilgiyi kullanan toplumlardır. Bu
nedenle örgütler entelektüel değer sağlamak için bilgi üretmeli hatta diğer örgütlerle bilgi
paylaşımı içerisinde olmalıdır. Dolayısıyla organizasyonlar bilgi yönetimine, bilginin
üretilmesi, paylaşılması ve kullanılmasına çok önem vermek durumundadırlar. Bilişim çağına
geçiş süreciyle birlikte eğitim örgütlerinde de bilişim araçlarının kullanılmaya başlanması
bilgiye ulaşımı kolaylaştırmış ve yaşamın her kesimini etkilediği gibi toplumun okullardan
beklentisini de değiştirmiştir.
Yirminci yüzyılda en büyük zenginlik kaynağına ulaşan ülkeler, petrol kaynaklarına
sahip olan ülkeler ve en büyük organizasyonlar, petrol üreten, işleyen ve ticaretini yapan
ülkeler olmuştur. Yirmibirinci yüzyılda ise, bu durum, temel bir paradigma değişimine
uğramıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, artık en çok bilgi kaynaklarına sahip olan, bilgiyi
üreten ve bilginin ticaretini yapan işletmeler en büyük zenginlik kaynağına sahip olacaklardır.
Bilgi kavramı çok eski dönemlerden beri tartışılsa da, bilgi yönetimi kavramı oldukça
yeni bir kavramdır. Daha çok bilgisayar ve internetin işletmelerde yaygın kullanılmaya
başlanmasıyla gündeme geldiği anlaşılmaktadır. Bu aşamada artık örgütlerde bilgi temelli
analizler yapılmaya başlanmıştır. Bu analizlerin temel hareket noktası, bilgi toplumu
tartışmalarının da katkısıyla bilginin işletmeler için en önemli rekabet kaynağı olduğu
söylemidir. Böylece bilgi ile ilgili araştırmalar bu en önemli üretim faktörünün çeşitli yönleri
ile incelenmesi üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bilgi yönetimi, bir bilgi çağı kavramıdır. Bilgi yönetimi kavramı, bilgi toplumunun
ekonomik alanındaki dönüşüm sürecini başlatan yeni ekonominin ve küreselleşmeyi iş
dünyasına taşıyan e-iş olgusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 1990’ların ortalarından
bu yana bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi ağlarının ekonomi alanında yaygınlaşması yeni
ekonominin ortaya çıkmasına, iş dünyasında bir dizi değişikliğin yaşanmasına, yeni kavram
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ve işlemlerin doğmasına yol açmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde oldukça
yaygın kullanılması sonucunda, bilgi kavramı üretimin temel değişkeni, tedarik-üretimdönüşüm ve pazarlama işlemlerinin en hızlı biçimde yapılmasına yarayan bir araç işlevi
görmüştür.
Bilgi yönetimi açısından en kısa tanımıyla bilgi, bir varlığın etkin davranışta
bulunabilme kapasitesini artıran gerekçelendirilmiş doğru inançtır. Kişi kendi inançlarının
doğruluğunu dünyaya ilişkin gözlemlerine dayanarak gerekçelendirir. Bu gözlemler ise kişiye
özgü bakış açısına, kişisel duyarlılık düzeyine ve bireysel deneyimlere dayanır. Bilginin
örtük, açık, bireysel, sosyal, bildirimsel, süreçsel, sebepsel, ilişkisel, pragmatik vb. çok sayıda
türü tanımlanmıştır.
Bilginin önemine dayanarak Tiwana (2003:72-74), örgütler için bilgi yönetiminin
gereğini şöyle sırlamaktadır:












Örgütlerin piyasa değeri büyük ölçüde örtük bilgiye dayanmaktadır,
Rekabet üstünlüğü açısından teknoloji artık ölü bir kaynaktır,
Bilgi, fiziki malvarlığının aksine artan ölçülerde getiri sağlamaktadır,
Bilgi yönetimi gereksiz iş tekrarını önler, pahalı yeniden icatları engeller ve
hataların tekrarlanmasına mani olur,
Bilgi yönetimi örgütleri bilgi kaybından korur,
Bilgi yönetimi iş süreçlerinde zamanlamayı kolaylaştırır,
Bilgi yönetimi düşünsel işbirliğini teşvik eder,
Bilgi yönetimi, örgüte geleceği önceden sezme becerisi kazandırır,
Bilgi yönetimi örgütün fırsatları değerlendirmesini sağlar,
Bilgi yönetimi süreç yeterliği yaratır, iyi süreçler rekabet avantajı sağlar,
Bilgi yönetimi örgüte esneklik sağlar.

Bilgi yönetimi, organizasyonel amaçların daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi için
bireylere, takımlara ve bütün organizasyona bilginin kolektif ve sistematik olarak elde
edilmesi, paylaşılması ve uygulanmasına olanak sağlayan yeni bir disiplindir. Bilgi yönetimi,
bireyler, takımlar ve organizasyonun bütünü için geçerlidir. Bilgi yönetimi, bireylerin ya da
kurumların sahibi olduğu her türlü bilgi kaynağına yeni anlamlar ilave ederek ve bunları
yeniden yorumlayarak bilgi üretmesi, çoğaltması, kullanması, çevresi ile paylaşması ve
düzenli bir biçimde muhafaza etmesi evrelerinden oluşan bütünsel bir çerçevedir.
Bilgi yönetimiyle ilgili olarak örgütsel hafıza, bilgi transferi, bilgi paylaşımı için
teknolojik araçların tasarlanması, sosyal şebekelerin kurulması ve bilgi stratejisinin
geliştirilmesi gibi faktörler çalışılmıştır. Fakat bu faktörlerin etkisi örgütlerin diğer
özelliklerine bağlıdır. Bilginin yaratılmasında paylaşılmasında çalışanların ne şekilde
organize olduğu ve yönetildiği başarıya etki edecektir. Liderliğin yanı sıra örgüt kültürü
başarılı bilgi yönetimi için belirleyici olacaktır.
Bilgi yönetimi sayesinde bölümler arasında benzer çabaların tekrarının önlenmesi
mümkün olur. Bilgi yönetimi bilginin organizasyon içinde etkili bir biçimde kullanılmasını ve
paylaşılmasını sağlar. Bilgi yönetimi sayesinde en iyi uygulamalar paylaşılır. Bilgi yönetimi
sayesinde bilgi işçilerinin sahip olduğu ustalık, beceri ve deneyimlerin (örtülü bilgilerin) tüm
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işletmeye yayılması mümkün olmaktadır. Bilgi yönetimi stratejik örgütsel öğrenmeyi
mümkün kılar. Bilgi yönetimi işletmelerde doğru bilginin doğru zamanda doğru kişiye
aktarılmasına yardımcı olur. Bilgi yönetiminin sağladığı temel avantaj ve yararları şu şekilde
listelemektedir:









Organizasyona kritik uzmanlıklar tutmayı sağlar,
Daha büyük adaptasyon ve esneklik sağlar,
İnsan para yatırımında daha yüksek dönüşüm sağlar,
Rekabet avantajını artırır,
Değer toplama ve oluşturma,
Zeki mallar için yasal koruma sağlar,
Ürünlerde ve servislerde bilgiyi oturtmaya önem verir,
Müşteri odaklıdır.

İşletmeler açısından çalışma saatlerini arttırmadan müşteriye daha fazla değer
sunabilmek, çözümlere daha fazla entelektüel sermaye katabilmek ve organizasyon içinde
herkesin bilgiyi paylaşmaya hevesli olduğu bir ortam oluşturmak bilgi yönetiminin başlıca
hedefleri arasında yer alır.

10.4. Bilgi Yönetiminin Alt Yapısı
Bir organizasyonda bilgi yönetiminin etkili ve müessir biçimde uygulanabilmesi
öncelikle güçlü bir alt yapının varlığı ile mümkündür. Bilgi yönetiminin alt yapısını oluşturan
dört temel unsur vardır. Bunlar: kurum kültürü, teknoloji, entelektüel sermaye ve
organizasyon yapısıdır. Bilgi yönetiminin alt yapısını oluşturan unsurlardan ilki teknolojidir.
Şüphesiz bilgi yönetimi teknolojinin çok ötesindedir ancak teknolojik alt yapı bilgi
yönetiminin kesinlikle vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. Bir anlamda bilgi yönetimi
hareketinin katalizörü olarak da değerlendirilen teknolojik gelişmeler bilgi yönetiminin
uygulanmasını mümkün kıldığı gibi birçoklarına göre de bu konunun en heyecan verici
yönünü teşkil etmektedir. Ayrıca bilgi yönetimi uygulamalarında bilişim teknolojilerinden
değişik biçimlerde ve çok yönlü olarak istifade edilmektedir.
Kurum kültürü kavramı, 1980’lerin başlarından itibaren, her türlü kurumsal problemi
çözebilecek bir altın anahtar olarak ele alınmaya başlanmıştır. Kurum kültürünün yönetim,
davranış, sosyoloji, psikoloji, iletişim ve antropoloji gibi çeşitli bilim ve disiplinlerdeki bilim
insanı ve araştırmacılar tarafından çalışılması, konu hakkında farklı tanımların yapılmasına
neden olmuştur. Kültür konusunda yapılan tartışmaların başında geleni kurumsal kültür
çalışmalarında benimsenecek yönteme ilişkin tartışmalardır; Edgar Schein gibi bazı
kuramcılar kurum kültürünün nicel yöntemlerle değil, nitel yöntemlerle (gözlem, görüşme
vb.) ölçülmesi gerektiğini savunurken, bazı kuramcılar ise kurum kültürü araştırmalarında
nicel yöntemlerin de kullanılabileceğini belirtmektedirler.
Kurum kültürü, örgüt/kurum gerçeğinin görülmesine imkân veren düşünsel bir yapıdır.
Geçen asrın son çeyreğinde, örgütlerin başarı ve başarısızlığının en önemli etkileyenleri
arasına girmesiyle birlikte işletme yöneticilerinin gündemine girmiştir. Alanla ilgili çalışmalar
1970’li yıllarda başlamış, 1980’lerde ise artarak devam etmiştir. Kurum kültürü
276

araştırmalarının çıkış noktası örgüt ve kültürü yan yana getirme çabasından kaynaklanır.
Günümüzde sınırların ortadan kalktığı bir dünyada, küreselleşmeyle birlikte çetin bir rekabet
ortamıyla karşı karşıya kalan işletmeler için önem taşımaktadır. Çünkü örgüt kültürü
işletmenin amaç, strateji ve politikalarının oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu gibi,
aynı zamanda yöneticiler için seçilen stratejinin yürütülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran
bir ortam oluşturmaktadır.
Kurum kültürü, prosedürler yönetmelikler gibi elle tutulup gözle görülebilen bir
kavram değildir. Bununla beraber, kurum içinde neyin nasıl yapılabileceğini şekillendiren
güçlü bir kalıptır ve kurum içindeki davranışları kontrol eden, şekil veren bir yapıdır. Kurum
kültürü bilgi yönetiminin başarılı biçimde uygulanabilmesi açısından son derece önemlidir.
Zira “bilgi –özellikle de organizasyonel bilgi- sosyal bir nitelik taşır” ve organizasyonel
bilginin önemli bir bölümü sosyal süreçlerde, kurum geleneklerinde, uygulamalarında ve
değerlerinde mündemiçtir.
Bilgi yönetiminin altyapısını oluşturan ikinci unsur ise teknolojidir. Şüphesiz bilgi
yönetimi teknolojinin çok ötesindedir ancak teknolojik alt yapı bilgi yönetiminin kesinlikle
vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. Bir anlamda bilgi yönetimi hareketinin katalizörü
olarak da değerlendirilen teknolojik gelişmeler bilgi yönetiminin uygulanmasını mümkün
kıldığı gibi birçoklarına göre de bu konunun en heyecan verici yönünü teşkil etmektedir.
Ayrıca bilgi yönetimi uygulamalarında bilişim teknolojilerinden değişik biçimlerde ve çok
yönlü olarak istifade edilmektedir.
Stewart’a göre en kısa şekliyle “kâra dönüştürülebilen bilgi” olarak ifade
edilmektedir. Carroll’a göre de bir başka ifadeyle entelektüel sermaye “ bir organizasyonun
sahip olduğu görünür varlıklar (patent hakları, lisanslar, teknolojiler) ve görünmez varlıklar
(çalışanların tecrübeleri, bilgi ve birikimleri, üretkenlikleri) toplamından oluşmaktadır. Bilgi
yönetiminin önemli bir alt konusu olarak kabul edilen entelektüel sermaye, dar anlamıyla
organizasyon üyelerinin sahip olduğu bütün bilgiler ve bu bilgilerin ticari marka ve süreçler
yoluyla ürün ve hizmetlere dönüşmesidir. Entelektüel sermaye, bir diğer bakış açısıyla
işletmelere rekabet gücü sağlayan ya da organizasyonlara rakiplerine göre daha üstün
hizmetler sunma olasılığı veren bilgiler, tecrübeler, teknolojiler, müşteri ilişkileri ve mesleki
becerilerdir.
Bilgi yönetiminin alt yapısını oluşturan unsurlardan dördüncü ve sonuncusu
organizasyon yapısıdır. Bilgi yönetimi uygulamalarının başarısında, organizasyonların
teknolojik, sosyal, kültürel ve entelektüel alt yapısı kadar kurumsal alt yapısı da rol oynar. Bu
açıdan bilgi yönetimine uygun bir organizasyon yapısının oluşturulması büyük önem
taşımaktadır. Ancak bilgi yönetimi açısından uygun organizasyon yapısının hangisi olacağı ve
söz konusu organizasyon yapısında bulunması gereken nitelikler konusunda belirli bir ölçüt
yoktur. Buna mukabil, ileri derecede merkezi, kontrole dayalı, katı hiyerarşiler yerine daha
esnek, ademi-merkezi ve güvene dayalı organizasyon yapılarının bilgi yönetimi açısından
daha uygun olduğunda mutabakat vardır. Bilgi yönetimin için uygun bir örgüt yapısının
oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bilgiyi yaratmak, elde tutmak, paylaşmak ve
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kullanmak için geliştirilmiş, tümüyle radikal, yani bilinenleri kökten değiştiren yeni yollar
ortaya çıkmaktadır. Bunlar örgütlerin yapı ve işleyişleri, iş yapma biçimleri ve müşterilere
yaklaşım tarzları üzerinde son derece önemli dönüşümlere neden olmaktadır. Örgüt yapısı, bir
örgütün fark edilen anatomisidir. Bir başka deyişle, görev yetki ve kaynak dağılımına bağlı
olarak örgütün görünen özeliklerini ortaya koyar.

10.5. Bilgi Yönetimi Süreçleri
Bilgi yönetimin temel amacı, işletmenin sahip olduğu entelektüel sermayeyi en iyi bir
biçimde değerlendirmek ve etkin bir biçimde kullanarak verimlilik sağlamaktır. Ancak bilgi
yönetiminin amacı işletmeden işletmeye farklılık gösterebilmektedir. Örneğin bazı işletmeler
bilgiyi rekabet üstünlüğüne ulaşabilmek için kullanırken bazı işletmeler ise varlığını
sürdürebilmek için kullanmaktadırlar. Bilgi yönetim süreci genellikle dört temel aşamadan
oluşmaktadır. Bunlar, bilginin elde edilmesi, bilginin içselleştirilmesi, bilginin paylaşımı ve
bilginin değerlendirilmesidir.

10.5.1. Bilginin elde edilmesi
Bilgi yönetimi alt sürecinin ilk aşaması bilginin üretimidir. Bilgi üretimi bir örgütte
yeni ve işe yarar fikirler ve çözümler geliştirilmesini ifade eder. Bilgi üretim süreci, örgütlerin
kurumsal bilgi birikimlerini artırmak ve geliştirmek amacıyla yaptıkları sistemli çalışmalarla
ilgilenmektedir. Bilginin yaratılmasında iki boyut söz konusudur. Bu boyutlardan biri,
ontolojik boyut, diğeri ise epistemolojik boyuttur. Ontolojik boyut kapsamında meydana
getirilen bilgi, kurum çalışanları tarafından yaratılır. Epistemolojik boyutta ise açık ve örtülü
bilginin karşılıklı dönüşümleri söz konusu olmaktadır.
Bilginin elde edilmesi çok aşamalı bir süreçtir. Bu model veri ile başlar ve öğrenmenin
en üst ve sonra ürünü olan akıl ile biter. Örgütler bir şekilde sahip oldukları verileri hızla
elden geçirilip örgüt işine ve amaçlarına ilişkili olanları seçmek ve kullanmak amacını
güderler. Bir örgütün bilgi ve becerileri satın alarak, kiralayarak ve geliştirerek elde edebilir.
Birçok işletme için bilgi yönetim sürecinin temel basamakları bilgiyi yaratma, paylaşma ve
kullanmadan oluşmaktadır. Ancak diğer alt basamaklarla birlikte altı basamaklı bir bilgi
yönetim sürecinden bahsedilebilir. Bilginin yaratılması aşaması, bilginin elde edilmesi ya da
örgüt içinde yaratılmasını ifade etmektedir. Bilgi örgüt dışından elde edebileceği gibi örgüt
içerisindeki örtük ve açık bilgilerin kullanılmasıyla da yaratılabilir.
İşletmeler bilgiyi üç farklı şekilde üretebilirler; (a) bilginin dışarıdan bir kaynaktan
elde edilmesi, (b) bilginin işletme içinde üretilmesi, (c) bilginin diğer kurumlarla birlikte
üretilmesidir. Firmalar taklit etme, satın alma, kıyaslama, dış kaynak kullanma, türetme,
alternatif üretme ve keşfetme gibi çeşitli yollarla bilgi elde ederler. Sıklıkla, işletmeler bilgiyi
satın alma eğilimdedirler. Genel görüş, işletmenin bilgiyi kendi üretmediği durumlarda dış
kaynak kullanması, işletmeler için iyi bir bilgi üretme aracıdır. Buna ek olarak; işletmeler
bilgi yaratmadan ziyade sahip olduğu kaynaklardan yola çıkarak ve fazla zahmete girmeden
bilgi türetme, yedekleme ve keşfetme yollarıyla da bilgi elde edebilirler.
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10.5.2. Bilginin içselleştirilmesi
İçselleştirme: Açıktan örtülüğe. Bir kişi açık bilgiyi yakaladıktan sonra onu
içselleştirerek örtülü bilgi haline getirmelidir ki kullanılabilsin. Bu bir öğrenme işlemidir ve
içselleştirme olarak adlandırılır. Bilginin içselleştirilmesinin en önemli katkısı, bireysellikten
daha çok işletme ile ilgili olmasıdır. Bilginin kullanıma hazır hale gelebilmesi için örgütün
amacına ve hedefine uygun şekilde bir araya getirmesi ve bu bilgileri güvenli bir biçimde
saklanması gerekmektedir. İşletme de bireyler açık durumdaki bilgileri özümseyerek, gerekli
olanları belleklerine alırlar yani bilgiyi açık bilgiden örtük bilgiye dönüştürürler. Bireylerin
bilgileri içselleştirmesi, işletme içerisindeki diğer bireylerle bilgi alış verişi sayesinde bilginin
etkin bir paylaşma sürecine zemin hazırlar. Bilginin içselleştirmesi bireylerin kendilerine olan
güvenini arttırmakta, yetenek ve iş yapma becerisi kazandırmaktadır.
Bilginin organizasyon açısından değer ifade edebilmesi ancak onun tasnif edilmesi
(sınıflandırılması), belli bir şekle sokulması ve depolanması ile mümkün olmaktadır. Bilginin
depolanması, bilginin türüne, kullanım amacına ve organizasyonun hedeflerine uygun olarak
tasnif edilmesi ve çalışanların şimdi ve gelecekte erişimine fırsat verecek biçimde
saklanmasıdır. Bilginin tasnif edilmesi ve saklanması, bilginin değerlendirilmesi açısından
önemli olduğu kadar ileride yeniden kullanılabilmesi açısından da gereklidir.

10.5.3. Bilginin paylaşımı
Bilginin organizasyonun çeşitli seviyelerinde başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için
paylaşılması ve dağıtılması gerekmektedir. Bilgi aktarımını engelleyen unsurların başında
kültürel faktörler gelmektedir. “Sürtünmeler” olarak da adlandırılabilecek olan bu faktörler
bilgi aktarımını yavaşlattığı veya tamamıyla engellediği gibi bilginin fire vermesine de neden
olabilmektedir. Bilgi paylaşımı için güven ön koşuldur. Güvene dayalı bir iş ortamında
iletişim kanalları açılır, organizasyonel öğrenme artar ve bilginin paylaşılması
cesaretlendirilir. Ayrıca, bilgi paylaşımını gerçekleşebilmesi için çalışanların kullandıkları
dilin ortak olması sağlanmalıdır. Aynı kavramları konuşmayan ve değerlendirmeleri aynı
temel üzerinde yapılmayan eylemler, iletişimin kopmasına neden olur.

10.5.4. Bilginin değerlendirilmesi
Bilginin uygulanması şimdiye kadar kontrol altında bulunan bilginin şirketin ulaşmak
istediği amacını gerçekleştirmek için en hızlı bir şekilde doğrudan kullanılmasıdır. Bu
aşamada bilgi kullanılmakta, bu kullanımın sonuçları değerlendirilmekte ve gerekirse bilgi
yönetimi süreci yeniden düzenlenmektedir. Firmaya rekabet avantajı sağlayan şey soyut bilgi
değil bilginin etkin bir biçimde kullanımı, uygulanmasıdır. Enformasyon teknolojileri firmaya
bilgiyi uygulama konusunda pek çok imkân sunmaktadır. İşletmeler belirli konularla ilgili
özel çalışma grupları oluşturmak suretiyle de bilginin daha etkin bir biçimde kullanımını
sağlayabilirler. Bilgi yönetiminin son süreci bilginin kullanılmasıdır. Sürecin bu aşamasında
bilgi, örgüt tarafından yarar sağlayacak biçimde kullanılarak düşünceden eyleme geçer, örgüte
değer katar ve böylelikle bilgi yönetiminin nihai amacı gerçekleştirilmiş olur. Bilginin
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yönetilmesi, ancak üretilen, düzenlenen ve paylaşılan bilgi, örgüte katma değer sağlayacak
biçimde kullanıldığında anlamlı bir faaliyete dönüşür. Bu nedenle bilgi yönetiminin başarısı
ya da başarısızlığı, bilginin ne derece etkili kullanıldığına ve bu bilginin ürünlerde, süreçlerde,
davranışlarda ve politikalarda ne ölçüde hayata geçirildiğine bağlı olmaktadır.
Bilginin kullanılması evresi, işletmeler için önemli bir diğer evredir. Bilgi
organizasyon içinde kullanıldığında ancak değer yaratabilir. Çünkü mevcut bilgi potansiyel
bir değer taşır. Eğer mevcut bilgi kullanıma geçerse bu potansiyel değer, gerçek değere
dönüşebilir. Çünkü organizasyon içerisindeki çoğu bilgi yetersiz kullanımdadır. Dolayısıyla
bu faaliyet, önceleri harcanan tüm çabaları telafi eden adımdır. Dahası bu faaliyet bilginin
gereksinimlerini tanımlar. Ayrıca bilginin kullanım aşaması, bilginin oluşturulması,
paylaşılması ve depolanması için referans noktası olarak hizmet eder.

10.6. Bilgi Yönetimi Stratejileri
Organizasyonel değişim ve yenilik süreci üzerine kurulu olan bilgi yönetimi stratejisi,
yeni bilgilerin yaratılması, paylaşılması ve uygulanması ile sürekli yenilik yapmayı
hedeflemektedir. Bilgi yönetimi stratejisinin uygulanması, organizasyonun öğrenme
yeteneğinin gelişmesine, organizasyonun bilgi kapasitesinin bütünleştirilebilmesine ve
bilginin etkin bir şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayacaktır. Yeni bilgiler ve yeni
kazanılmış yeteneklerin, taklit edilmesi oldukça güçtür. Dolayısıyla, elde edilen yeni
kaynaklar, organizasyonlara hem rekabet üstünlüğü sağlayacak hem de organizasyonların
karlılıklarının artmasına neden olacaktır.
Stratejik yönetim anlayışı organizasyonu çevresiyle mukayese ederek tanımlar. Buna
göre organizasyonun stratejik pozisyonu ve istikameti, onu rakiplerinden farklı kılan temel
kabiliyetleri ve bu temel kabiliyetlerin kendisine sürdürülebilir rekabet avantajı
kazandırabilecek biçimde nasıl kullanıldığıyla alakalıdır. Stratejik yönetim yaklaşımına göre
kuruluşların değişen çevre şartları ile iç dinamiklerini uyumlaştırabilmesi ve bunları
sürdürülebilir rekabet avantajına dönüştürerek sahip olduğu vizyonu ile tutarlı hale
getirebilmesi gerekmektedir. Bilgi yönetiminin son yıllarda öneminin artmasına bağlı olarak
“Stratejik Bilgi Yönetimi” stratejik yönetim sürecinin bir tamamlayıcısı olarak ortaya
çıkmıştır.
Bilgi yönetimi stratejisi, rekabet avantajı kazanabilmek için bilginin yönetimine
odaklanmaktadır. Bu nedenle, organizasyonların bilgi yönetimi stratejisi ile diğer
stratejilerinin ilişkili olması gerekmektedir. Bilginin örtük ve açık olarak iki türünün olması,
bilgi yönetimi stratejilerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bilgi türlerine bağlı olarak üç
bilgi yönetimi stratejisinden bahsedilmektedir. Bunlar:
1. Teknolojik stratejiler: Teknolojik stratejiler, enformasyon veya açık bilginin
kullanıldığı durumlarda kullanılmaktadır. Teknolojik stratejilerin kullanım sürecinde, bireyler
örtülü bilgilerini açık bilgiye dönüştürmekte yani bilginin kodlanması gerçekleşmekte ve bu
açık bilgi veritabanlarına kaydedilmektedir. Bu nedenle teknoloji, sistemler ve veritabanları,
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bu stratejinin kullanımında yararlanılan araçlardır. Veritabanlarında depolanan bilgiye
istenildiği zamanda erişilebilmekte ve bilgi istenilen zamanda kullanılabilmektedir.
2. Kişiselleştirme stratejisi: Kişiselleştirme stratejisi daha çok bilginin ait olduğu kişi
ile ilgilenen bir stratejidir. Örtük bilginin bireyler arasında paylaşımına odaklanmaktadır.
Organizasyonlarda kişiselleştirme stratejisi kullanılarak, organizasyon üyelerinin
deneyimlerini birbirleri ile paylaşmaları sağlanabilmekte ve bu şekilde öğrenme süreçlerine
katkıda bulunulabilmektedir. Bu stratejinin kullanıldığı organizasyonlarda, yüz yüze iletişim
ve dialog tekniklerinin kullanımına önem verilmektedir. Örgüt üyeleri bu şekilde, işleri ile
ilgili farklı konulardaki bilgileri öğrenme imkânına ulaşabilmektedirler.
3. Sosyalizasyon stratejisi: Sosyalizasyon stratejisi, teknolojik ve kişiselleştirme
stratejilerinin birleşiminden oluşmakta ve bilginin karşılıklı değişimine odaklanmaktadır. Bu
şekilde mevcut bilgiden yeni bir bilgi oluşturulabilmektedir.
SONUÇ: Küreselleşme, dünya çapında yaşanan ekonomik, kültürel, siyasal ve
toplumsal değişim ve dönüşümlerin açıklanması için kullanılan bir olgu haline gelmiştir.
İçinde bulunulan dönemi her geçen gün daha çok etkisi altına alan küreselleşme olgusu
beraberinde birçok yenilik ve değişimi de getirmiştir. Küreselleşmenin etkilerini hayatın her
alanında görmek mümkündür. Küreselleşmeyle beraber yaşam şekillerinde tüketim
kültüründen demokratik yönetim tarzına ve insan haklarına kadar birçok alanda değişiklikler
görülmüştür ancak küreselleşme beraberinde kapitalizmi de getirmiştir. Küreselleşmenin
hayatımıza getirdiği en büyük yeniliklerden biri de bilginin önem kazanmasıdır. İşletmeler
zaman geçtikçe çalışan personelin fikirlerinden yararlanmanın yararlı olduğunu
keşfetmişlerdir. Bu sayede bilgi kavramı işletme anlayışında da yer bulmuştur. Yoğun rekabet
ortamında işletmeler yenilikleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Rekabet ortamında ön plana
çıkmanın yolu da bilgiyi üretmek, geliştirmek, paylaşmaktan geçmektedir. Bilgi yönetimi
faaliyetleri verimlilik anlamında oldukça büyük bir öneme sahiptir.
İşletmelerin başarılı olmalarının önemli bir yolu da bilgi kirliliğini ortadan
kaldırmaktır. Gereksiz bilgiler ile gerekli bilgiler birbirinden ayrıldığı takdirde daha sağlıklı
bir ortam sağlanacaktır. Bilginin kolaylıkla yayılması da bilgi yönetimi faaliyetleri açısından
büyük bir öneme sahiptir. Bilginin yayılması için gerekli koşullar sağlanmalıdır. Bunun için
ise bilgiye ulaşım kolaylaştırılmalı ve bilgiye ulaşmanın önündeki tüm engeller
kaldırılmalıdır. Sonuç olarak bilginin kullanımı için yöneticiler uygun ortam yaratmalılar ve
bunu bir amaç olarak benimsemeleri gerekmektedir.

10.7. Öğrenen Örgüt Kültürü
10.7.1. Öğrenen Örgüt Kültürü Oluşturma
Günümüz şartları, örgütü değişen ve gelişen, dolayısıyla sürekli öğrenen bir yapı
olarak nitelendirmektedir. Örgütleri, öğrenen örgüt olarak kabul etme hareketi Argyris ve
Schön'ün 1978'deki çalışmalarıyla başlamıştır. Öğrenmeyi, örgütler için bir yasam tarzı olarak
kabul etme eğilimi, özellikle Peter Senge'nin 1990'lı yıllara rastlayan çalışmaları sonrasında
281

başlamıştır. Öğrenen örgütleri kurma, olaylara sistem düşüncesiyle bakan, kendi kişisel
uzmanlıklarını geliştiren, zihinsel modellerle düşünen, paylaşılan bir vizyona sahip; ayrıca
takım ve işbirliği yoluyla yeniden öğrenmeyi öğrenen insanlar yetiştirmeyi içermektedir. Bu,
sadece ne düşündüğümüzü değil, aynı zamanda baskın düşünme yollarını da değiştirmek. Bu
anlamda öğrenen örgütler sadece örgütlerin evrimi için değil, zekânın evrimi için de bir araç
olabilir.

10.7.2. Öğrenen Örgüt Kavramı
Öğrenen örgüt literatürü, bu kavramı iki geniş kategoride ele almaktadır: Birincisi,
Öğrenen örgütü diğer örgütsel sonuçlar üzerinde önemli etkiler yaratan, örgüte ait bir
değişken olarak değerlendirirken; ikincisi onu, örgütü tanımlayan veya niteleyen bir metafor
olarak ele almaktadır. Bu ikinci kategori, temelde örgütü bir kültür; Öğrenen örgütü de bu
kültürün belli bir türü olarak görmektedir. Öğrenen kültür, insanlar tarafından oluşturulan,
onları bütünleştiren ve ortak Öğrenmeyi olanaklı kılan simge ve anlamlar ağınca yeniden
üretilen bir kavramdır. Buradaki uygun Öğrenme kültürü, Öğrenen örgütün bir özelliği olup,
deneyimlerle kazanılan paylaşılmış Öğrenmeleri desteklemeyi anlatır.
Örgütsel kültüre, bazı araştırmacılar tarafından farklı anlamlar yüklendiği için bazı
yazarlar bu kavram yerine, Kollektifbilinç kavramının kullanılmasını daha uygun
bulmuşlardır. Kolektif bilinç, örgütün gelişim düzenini tanımlayan ve örgüt üyelerince
oluşturulan bütünlüktür.

10.8. Ouchi’nin Kültür Modeli
Yeni bilgilere yanıt veren, mevcut çalışma sisteminde değişiklikler yaparak bilginin
islenip değerlendirilebildiği bir örgüt fotoğrafı Öğrenen örgüt düşüncesini yansıtır. Bu yüzden
Öğrenen örgüt düşüncesi, örgütsel gelişme ve büyümeye geçişi ifade eder. Bu konudaki
Araştırmaların geniş bir bölümü, özellikle personel geliştirme ve bireysel Öğrenmeye güçlü
bir biçimde vurgu yaptığından, Öğrenen örgüt kavramının temelde Kolektif Öğrenmeye geçişi
anlattığı ifade edilebilir. Öğrenen örgüt düşüncesine ilişkin literatür, birbirinden farklı
Öğrenen örgüt tanımlarını öne çıkarmaktadır. Literatürde yer alan bu farklı yaklaşımlar
bağlamında Öğrenen örgüt:
 Kişilerin gerçekten arzu ettikleri sonuçları elde etmek için kapasitelerini sürekli
olarak geliştirdikleri; yeni, sınırlan zorlayan düşünce tarzlarının beslendiği;
insanların sürekli olarak nasıl birlikte öğrenileceğini öğrendikleri
organizasyonlardır.
 Bilgiyi yaratma, elde etme ve aktarma yeni bilgi ve kavrayışları yansıtmak için
davranışlarını değiştirme becerisine sahip örgüttür.
 Kapsamlı başarılar için bilgiyi daha iyi toplayan, yöneten ve kullanan; böylece
güçlü ve Kolektif Öğrenme yoluyla kendini sürekli dönüştüren örgüttür.
 Öğrenme kapasitesinin, ona yüklenilen ya da bas etmesi gereken değişme oranını
asmasıdır.
 Becerilerin, hem bireysel hem de örgütsel düzeyde kullanımı ve yeniden
şekillendirilmesidir.
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 Öğrenmeyi bütün üyelerine kolaylaştıran, dönüşümü sürekli bir davranışa
dönüştüren örgüttür.
Bu tartışmalar ışığında Öğrenen örgüt, bütün üyelerinin Öğrenmesini
sağlayan/kolaylaştıran ve kendisini sürekli olarak dönüştüren örgüt olarak tanımlanabilir. Bu
tanım, kendi içinde önemli sayılabilecek dört önemli düşünceye özel vurgu getirir.
 Bireyin Öğrenmesini aktif şekilde sağlayan/kolaylaştıran ve tevsik eden örgütsel
yöne vurgu yapar. Buna göre sadece Öğrenme eğilimleri olan üyelere sahip olmak,
Öğrenen örgüt olarak adlandırılmak için yeterli bir koşul değildir.
 Örgüt üyelerinin bütününe vurgu getirir. Sadece belli gruplara odaklanmak yeterli
değildir. Çünkü sistem, bir birey veya gruba ait Öğrenmenin, diğerlerinin
Öğrenmesini etkilediği; sonuçta bütün üyelerin birlikte öğrendiği Kolektif bir
sistemi anlatır.
 Bireysel Öğrenmeye yön verirken, aynı zamanda örgütün, sürekli Değişim ve
uyum sürecine ilişkin deneyimi ve Değişim sürecinin bizzat kendisine dair
Öğrenme üzerinde odaklanır.
 Yeniden yaratma/üretme ve dönüşümsel Öğrenme süreçlerine dikkat çeker.
Öte yandan araştırmacılar, Öğrenen örgüt ve örgütsel Öğrenme kavramları arasındaki
farklılığa dikkat çekmektedirler. Öğrenen örgüt kavramı, “ne” sorusuna yani Öğrenen ve
üreten bu örgütlerin sahip oldukları sistemlere, özelliklere ve ilkelere odaklanır. Örgütsel
Öğrenme kavramı ise “nasıl” sorusuna yani örgütlerin nasıl öğrendiklerine, bilginin üretilmesi
ve kullanılması sürecinin nasıl gerçekleştiğine atıf yapar. Öğrenen örgüt, bir örgüt türü olarak
ele alınırken, örgütsel Öğrenme ise örgüt içindeki bir etkinlik veya süreç olarak
değerlendirilmektedir. Örgütsel Öğrenme ile Öğrenen örgüt kavramları arasında deneysel
olmaktan daha çok normatif özellikte üç temel fark bulunmaktadır:
 Bu kavramlar için farklı tanımlar söz konusudur.
 Öğrenen Örgüt bir örgüt biçimidir. Örgütsel Öğrenme ise örgüt içinde gerçeklesen
bir faaliyet ya da süreçtir.
 Öğrenen örgüt bir gayret/çaba gerektirir. Örgütsel Öğrenme ise böyle bir çaba
olmadan da vardır.
Her örgüt iyi ya da kötü bir örgütsel Öğrenmeye sahip olabilir, ancak her örgüt
Öğrenen örgüt olamayabilir. Her örgüt ayakta kalabilmek için Öğrenmek zorundadır, ancak
her Örgütün Öğrenen örgüt olma zorunluluğu yoktur.

10.9. Öğrenen Örgüt Kavramının Tarihsel Gelişimi
Mcgill ve Slocum öğrenen örgütlere gelen süreci açıklarken davranış biçimleri ve
uygulamalarına göre dört farklı örgüt tipinden bahsetmişlerdir:





Bilen örgütler
Anlayan örgütler
Düşünen örgütler
Öğrenen örgütler
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10.9.1- Bilen örgüt
Örgüt modellerinden en eski olanı bilen örgütlerdir. Klasik yönetim düşüncesinin
şekillenmesinde önemli rol oynayan Frederick W. Taylor ve “Bilimsel Yönetim Yaklaşımı”,
Henri Fayol ve “Yönetsel Teori”, Max Weber ve “Bürokrasi Modeli” gibi yönetim
teorisyenlerinin ve yaptıkları çalışmaların özünde “her yer ve şartta en iyi tek bir yol”
bulunduğu fikri yatmaktadır. Bu teorisyenler en iyi yolun bilinen veya bilinebilen yol
olduğuna yani “bilen örgütler” olduğuna inanmışlardır.
Bilen örgütlerin en önemli özelliği rasyonelliğe ve etkinliğe çok önem vermiş
olmalarıdır. Standartlaştırılmış politikalar, prosedürler, kurallar ve kısıtlamalara odaklanarak
tüm faaliyetleri “kitabına uygun” yapmaktadırlar. Bir yöneticinin en önemli görevi kuralları
isleterek çalışanları sıkı bir şekilde denetlemektir. Çevredeki değişimlere duyarsız kalır ve
sadece kendi doğruları ve tecrübeleri üzerinde dururlar. Problemlerin sebeplerine ve köklerine
inemezler. Bilen örgütler öğrenmeye ihtiyaç duymadıkları sürece başarılı olabilmektedirler.

10.9.2- Anlayan örgüt
Başarılı olarak bilinen birçok örgüt 1980’lerle birlikte islerin artık daha farklı
yapılması gerektiğini anlamıştır. Artan rekabet, müşterilerin daha kaliteli ürün isteği ve hiç
olmadığı kadar hızlı gelişen teknoloji sonucu bu örgütler artık bilinen yola odaklanmanın her
zaman başarıyı getirmediğini fark etmişlerdir. Örgütün temel değerleri ve inançları daha iyi
anlamaya başlamış, strateji ve uygulamalara temel değerleri kullanarak yön vermişlerdir.
Anlayan örgütler değişimi ancak temel değerleriyle tutarlı olduğu ölçüde kabul etmektedir.
Değişim ancak belli bir çerçeve içinde ve sınırlı olarak mümkündür. Anlayan örgütlerin temel
felsefesi şirket değerlerinin yöneticiler ve tüm çalışanlar için yeterli ve doğru olan tek kaynak
olarak anlaşılmasını sağlamak olmuştur.

10.9.3- Düşünen örgüt
Düşünen örgütler problemleri bulmaya çalışan, yeni çözümler üretmeyi deneyen ve
gelecekte doğabilecek problemleri bugünden düşünerek çözüm yoları bulmaya çalışan
örgütlerdir. Ancak düşünen örgütler sadece problemlerin belirlenmesi ve çözümlenmesi
üzerine odaklanmıştır. Oysa önemli olan problemleri doğuran nedenlerin belirlenmesi ve
giderilmeye çalışılmasıdır. Düşünen örgütlerin temel felsefesi “eğer bozuksa hızlı bir şekilde
onar, ama nedenler üzerinde düşünme” görüşüne dayanmaktadır.

10.9.4- Öğrenen örgüt
Öğrenen örgütlerin temel felsefesi paydaşlarından (çalışanlarından, müşterilerinden,
tedarikçilerinden, satıcılarından, iş ortaklarından ve rakiplerinden) öğrenebileceğinin en
fazlasını Öğrenmektir. Örgüt her fırsatta Öğrenme yollarını arar, müşterileriyle sürekli
iletişim içinde kalarak bir öğrenme/öğretme ilişkisi geliştirir. Bilen, anlayan ve Düşünen
örgütlerle karşılaştırıldığında Öğrenen örgütlerin en önemli farklılığı değişime bakış açısıdır.
Öğrenen örgütler deneyler yaparak sürekli gelişmeye açık olduklarından değişime daha kolay
284

uyum sağlayabilirler. Değişim sürekli bir olgu olarak algılanır çünkü değişim Öğrenmeyi
yönlendiren veya gerçekleştiren temel girdidir. Değişim Öğrenmek için yeni bir fırsat olarak
değerlendirilir.

10.10. Öğrenen Örgütlerin Temel Yetenekleri
Garvin’e göre Öğrenen örgütler şu beş ana faaliyette beceri kazanmışlardır. Sistematik
problem çözme, yeni yaklaşımlar deneme, kendi deneyimlerinden ve geçmişten ders alma,
başkalarının deneyimlerinden yararlanma ve bilginin örgütün her noktasına hızla ve verimli
bir şekilde aktarılması. Öğrenen örgütler bu yetenekleri, örgütsel Öğrenme ile kazanır. Bu
temel yetenekler aşağıda açıklanmıştır.

10.10.1. Sistematik problem çözme
Bu ilk faaliyet büyük ölçüde kalite felsefesi ve yöntemleri üzerine kurulmuştur.
Temelinde yatan fikirler şunlardır:
 Sorunların teşhisinde tahminden çok bilimsel yönteme dayanılması(hipotez
oluşturma, hipotez sınama teknikleri),
 Karar alırken varsayımlardan çok veriler üzerinde durulması(olguya dayalı
yönetim),
 Verileri derlemek ve düzenlemek için basit istatistiksel araçlar kullanılması (çubuk
grafikler, Pareto çizelgeleri, neden-sonuç diyagramları).
Problem çözme teknikleri kolayca öğrenilebilir. Burada önemli olan gerekli zihniyetin
oluşturulmasıdır. Doğruluk ve kesinlik Öğrenme için zorunludur. Problemlerin sistematik
çözülebilmesi için çalışanların düşünürken daha disiplinli olması ve ayrıntılara daha fazla
dikkat etmesi gereklidir. Temeldeki nedenleri belirlemek için görünür nedenlerin ötesine
uzanıp yerleşik doğrulara aykırı olsa da veri toplanmalıdır.

10.10.2. Yeni yaklaşımları deneme
Deney yapmak ve yeni yaklaşım ve uygulamaları denemek, yeni bilginin sistematik
olarak aranmasını ve test edilmesini gerektirir. Bilimsel metotları kullanmak bir zorunluluktur
ve problemin çözümü için gereklidir. Ancak deneyleri, problem çözmeden farklı olarak,
mevcut zorunluluklar değil, fırsatlar ve genişleyen ufuklar ve yeni arayışlar harekete
geçirilirler. Deneyler iki farklı forma sahiptirler: Sürekli deneyler ve tek seferlik deneme
projeleri:
Sürekli deneyler, ufak sıçramalarla bilgiyi artırmak için tasarlanmış bir seri sürekli
deneyden meydana gelirler. Genel olarak birçok sürekli iyileştirme programının dayanak
noktasını oluştururlar. Sürekli deneyler, dışarıdan alınan fikirlerin şirkete adaptasyonunu
kolaylaştırır ve yaratıcılığı geliştirirler.
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Deneme projeleri, deneylerden farklı olarak daha geniş çaplı ve karmaşıktırlar. Belirli
bir kısım veya bölümde, yeni örgütsel yetenekler geliştirmek amacıyla girişilen sistem
çapında değişiklikleri içermektedir. Deneme projelerinin temel bazı özellikleri bulunmaktadır:
 Genellikle şirketin sonradan, geniş çaplı olarak uygulamayı düşündüğü prensip ve
yaklaşımları içeren ilk projelerdir. İlk olmalarından dolayı daha çok bir geçiş
gayretidirler ve uygulayarak öğrenmede önemli bir yer tutarlar;
 Daha sonraki projelerde kullanılmak üzere, konulan yeni kurallara rehberlik
ederler;
 Öğrenilenlerin aktarılmasını mümkün kılan açık stratejilerle desteklenmedikleri
sürece, organizasyonun geri kalan kısmına sadece sınırlı etkileri olabilir.

10.10.3- Geçmiş deneyimlerden ders alınması
Şirketler başarılarını ve başarısızlıklarını gözden geçirmeli, sistemli olarak
değerlendirmeli ve çıkarılacak dersleri işgörenlerin kolayca yararlanabileceği bir biçimde
kaydetmelidir. Çünkü geçmişi hatırlayamayanlar onu tekrarlamaya mahkûmdur. Ne yazık ki
bugün pek çok yönetici geçmişe kayıtsız, hatta düşmanca davranmakta ve geçmiş üzerinde
kafa yormayarak birçok değerli bilgiyi gözden kaçırmaktadır. 150'den fazla yeni ürünün
incelenmesi su sonucu vermiştir: "Başarısızlıklardan edinilen bilgi genellikle daha sonraki
başarıların kazanılmasına yarar. Basit bir deyişle, başarısızlık en büyük öğretmendir."

10.10.4- Başkalarının deneyimlerinden yararlanılması
Elbette Öğrenme sadece düşünme ve kendi kendini analizle gerçekleşmez. Bazen
insanın gözlerini yakın çevresinin dışına çevirmesi yeni bir perspektif kazanmak için yeni ve
güçlü kavrayışlar edinmesini sağlar. Aydın yöneticiler, bambaşka iş alanlarındaki firmaların
bile verimli fikirlere kaynaklık edebileceğini ve yaratıcı düşünce açısından katalizör işlevi
görebileceğini bilirler.
Bunu ifade eden geniş kapsamlı terim ise kıstas almadır (benchmarking). Kıstas alma,
en iyi endüstri uygulamalarının ortaya çıkarılmasını, analizden geçirilmesini, benimsenmesini
ve uygulanmasını sağlayan sürekli bir araştırma ve Öğrenme deneyimidir. Sonuçlardan çok
uygulamaların, işin yaptırılma biçiminin incelenmesi ve bu sürece ürün hattı yöneticilerinin
katılması büyük yararlar sağlar.
Kıstas alma, dışarıdan perspektif edinmenin yollarından biridir; aynı ölçüde verimli bir
diğer fikir kaynağı ise müşterilerdir. Müşterilerle konuşmak her zaman öğrenmeyi harekete
geçirir. Unutulmamalıdır ki, müşteriler yaptıkları işin uzmanıdırlar. Ürünler konusunda
güncel bilgi, rekabetle ilgili karşılaştırma olanağı, değişen tercihler konusunda haber, hizmet
ve kullanım modelleri konusunda dolaysız geri-iletim sağlayabilirler.

10.10.5- Bilgi aktarımı
Öğrenmenin alan yönünden sınırlı kalmaması için, bilginin örgütün her noktasına hızla
ve verimli bir şekilde yayılması gerekir. Fikirler sınırlı ellerde kalmayıp yaygın bir şekilde
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paylaşıldığında, azami etkiyi yaratır. Yazılı, sözlü ve görsel raporlar, inceleme gezi ve turları,
personel rotasyon programları, eğitim ve yetiştirme programlan, standartlaştırma programlan
gibi çeşitli mekanizmalar bu süreci harekete geçirin. Bunlardan her birinin güçlü ve zayıf
yönleri vardır.
Raporlar ve inceleme gezileri şimdiye kadar en çok tutulan araçlar olmuştur. Raporlar
birçok amaca hizmet eder: Bulguları özetler, yapılacakların ve yapılmayacakların dökümünü
sağlar ve önemli süreç ve olayları tanımlar. İnceleme gezileri de özellikle birden çok yere
sahip, büyük, çok birimli firmalar için aynı ölçüde yaygın bilgi aktarım araçlarıdır. En etkili
inceleme gezileri, farklı kesimlere ve ihtiyaçlara yönelik olanlardır.

10.11. Öğrenen Örgüt Disiplinleri
Senge, Öğrenen örgütlerin beş temel disiplin üzerinde kurulduğunu ileri sürer. Bu
disiplinler, sistem düşüncesi, kişisel ustalık, zihinsel modeller, paylaşılan bir vizyon
oluşturma ve takım çalışmasından oluşmaktadır. "Disiplin" zorla kabul ettirilen bir düzen
veya bir cezalandırma aracı olmayıp, uygulamaya konması için incelenmesi ve hâkim
olunması gereken bir teori ve teknikler bütünüdür. Yani bu disiplinler, belirli beceri ve
yetenekleri elde etmek için izlenmesi gereken bir gelişme yoludur. Bu disiplinler nasıl
düşündüğümüz, gerçekten ne istediğimiz, birbirlerimizle nasıl etkileşime girdiğimiz ve nasıl
birlikte öğrendiğimizle yakından ilgilidir.

10.11.1- Kişisel yetkinlik
Kişisel yetkinlik, bireysel Öğrenmeyi sürekli biçimde yenilemeyi ve onu örgütsel
çalışmalarla ilişkilendirmeyi ifade eder. Kişisel yetkinlik, görme ufkumuza sürekli olarak
açıklık kazandırma ve onu derinleştirme, enerjilerimizi odaklaştırma, sabrımızı geliştirme ve
gerçekliği objektif olarak görme disiplinidir. Bu Öğrenen örgütün bir temel tası, manevi
temelidir. Yüksek kişisel yetkinliğe sahip kişiler hayatta gerçekten aradıkları sonuçlara
ulaşma yeteneğini sürekli olarak geliştirirler. Onların bu sürekli Öğrenme çabası Öğrenen
örgütün ruhunu ortaya çıkarmaktadır. Kişisel yetkinlik, kişisel veya profesyonel olsun,
hayatın her yönünde özel bir yeterlilik düzeyini akla getirmelidir.

10.11.2- Zihinsel modeller
Zihinsel modeller yani zihnimizde yer etmiş, kökleşmiş varsayımlar, genellemeler,
hatta resim ve imgeler bir bütün olarak dünyaya ilişkin anlayış ve eylemlerimizi etkilerler.
Ama çoğu zaman bizim üzerimizdeki etkilerinden haberdar olmayız. Zihinsel modeller
disiplini, insanların bu kalıplardan ve varsayımlardan kurtulmalarını sağlamaya yönelik bir
disiplindir. Zihinsel modeller, yöneticilere mevcut gerçekliğe ilişkin bakışlarını
değiştirmelerinde yardımcı olur. Zihinsel modellerle çalışma, aynayı içe doğru çevirmekle
baslar. Bu disiplin, dünyaya, olay ve olgulara ilişkin içsel resimlerimizi ortaya çıkarmayı,
bunları sıkı bir incelemeden geçirmeyi öğrenmeyi gerektirir. Ayrıca sorgulama ile savunmayı
dengeleyen Öğrenmeli konuşmalar yapma yeteneği de önem taşımaktadır. Bu konuşmalarda
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insanlar, kendi öz düşünüşlerini etkili bir biçimde sunar ve bu düşünüşü başkalarının etkisine
açarlar.

10.11.3- Paylaşılan vizyon
Örgütün tümü içinde derinden paylaşılan amaç, değer ve görev duyguları olmadan
belli bir büyüklük ölçeğini koruyabilmiş örgüt düşünebilmek zordur. Paylaşılan vizyona sahip
örgütler, insanları ortak bir kimlik ve kader duygusu etrafında toplamayı başarmıştır. Bu tür
örgütlerde insanlar, kendilerine söylendiği için değil, kendi istedikleri için kendilerini aşar ve
öğrenirler. Liderlerin sahip oldukları kişisel vizyonu paylaşılan bir vizyona dönüştüren bir
disiplinin eksikliği çoğu zaman hissedilmektedir. Paylaşılan vizyon, Kolektif Öğrenme
iradesinin gerektirdiği kanaat, bağlılık ve niyetin açıklığıyla ilişkilidir.

10.11.4- Takım halinde öğrenme
Takım çalışması, çalışma gruplarını, diyalog yoluyla birbirine bağlamayı ifade eder.
Takım halinde öğrenme önemlidir, çünkü modern örgütlerde temel Öğrenme birimi, artık
bireylerden çok, takımlardır. Takımlar öğrenmedikçe örgütler de öğrenemez. Takımlar
halinde öğrenme disiplini diyalogla başlar. Bu, takımdaki bireylerin, varsayımlarını askıya
alıp, gerçek bir birlikte düşünme eylemine girme kapasitesidir. Takım halinde Öğrenme
disiplini, bir takımın öğrenme ve sonuçlara ulaşmak için harcadığı enerjinin aynı yöne
yönlendirilmesi sürecidir. Ortak bir vizyon geliştirmek ve kişisel ustalık, takım halinde
Öğrenmenin temel unsurlarıdır.
Örgütlerde takım halinde Öğrenmenin üç önemli boyutu vardır. Birincisi karmaşık
sorunlar üzerinde içgörürsel düşünebilmedir. Böylece takımlar birçok zihnin tek bir zihinden
daha zeki olma potansiyelinden nasıl yararlanacaklarını öğrenirler. İkincisi, yenilikçi ve
eşgüdümlü hareket etmedir. Takımın her üyesi diğer üyelerin aklında yer eder ve birbirlerinin
eylemlerini tamamlayacağına inanır. Üçüncüsü ise takım üyelerinin diğer takımlar üzerindeki
etkisidir. Üst düzeydeki kişilerden oluşan takımların eylemlerinin çoğu başka takımlar
aracılığıyla yürütülür. Böylece bir “öğrenen takım” diğer “öğrenen takımları” sürekli olarak
geliştir.

10.11.5- Sistem düşüncesi
Sistem düşüncesi, bütün olayların, zaman ve yer olarak birbirinden uzak olsalar dahi,
aynı olay örgüsü içinde gerçekleştiğini ve birbiriyle ilişkili olduğunu anlatır. Bir yağmur
fırtınası sistemi bu olay örgüsünün tek tek parçaları değil, ancak bütünü birden düşünülerek
anlaşılabilir. İş dünyası ve tüm diğer insan çabaları da birer sistemdir. Buna göre etrafımızda
meydana gelen bütün olaylar, görünmeyen, birbiriyle ilişkili eylemler dokusuyla bağlıdır. Söz
konusu eylemlerin birbiri üzerindeki tam etkisini yaratması çoğu zaman yıllar alır. Sistem
düşüncesi bir bütünü görme disiplinidir. Şeylerden çok karşılıklı ilişkileri, statik
“enstantanelerden” çok değişim düzenlerini görmek için bir çerçevedir.
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Sistem düşüncesi diğer disiplinlerin her birini güçlendirerek bize, bütünün
parçalarının, toplamından daha fazla olduğunu hatırlatır. Sistem düşüncesi değişimi bir bütün
halinde, kalıp ve ilişkileriyle birlikte görmedir. Son olarak sistem düşüncesi, Öğrenen örgütün
en ince yönünü anlaşılır kılar. Bireylerin kendilerini ve dünyalarını yeniden kavrama yoludur.
Bu kavrayış, Öğrenen Örgütün merkezinde zihniyet değişikliği yaratır. Bu düşünce, kendimizi
dünyadan ayrı olarak görmekten dünyayla bağlantılı olarak görmeye; sorunlarımızı, dışarıdan
başkalarının/şeylerin yol açtığı sorunlar olarak görmekten, kendi eylemlerimizin yol açtıgı
sonuçlar olarak görmeye yönelen bir zihniyet değişikliğidir. Yani, insanların kendi
gerçekliklerini nasıl yaratacaklarını keşfettikleri yerdir.
Senge’ye göre Öğrenen örgütlerde geçerli olan sistem anlayışının uygulamaya yönelik
sağladığı yararlar söyle sıralanabilir:
 Sorunların altında yatan ilişkileri ve süreçleri görebilmeye olanak sağlar.
 Sorunların nedenlerini dış çevreye bağlamak yerine, sistemin içsel dinamiklerinin
üzerine odaklanarak gerçekçi çözümler ortaya koyar,
 Örgüt için belirsizlik yaratmada öncelikle etkili olan dinamik karmaşıklık
unsurlarını detaylardan ayırt etmeye olanak sağlar,
 Sorunların altında yatan ve gelişmenin yolunu açan çözümleri geliştirmek üzere
etkili uygulamalara zemin hazırlar.
Willard, Öğrenen örgütlerin bu beş disiplini arasındaki bağlantıyı şu şekilde
açıklamıştır: Bir Öğrenen örgütte sistem düşüncesi, öncelikle takım halinde Öğrenme
disiplinini gerektirir. Takım halinde Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için çalışanların kişisel
yetkinliğe bağlılık göstermeleri gereklidir. Bireysel, grup ve örgüt çapında Öğrenmenin
gerçekleşebilmesi için çalışanların zihinsel modellerinin belirlenip, gerekiyorsa değiştirilmesi
ve paylaşılması gereklidir. Öğrenme, bireysel, ekip ve örgütsel vizyonların paylaşılıp,
uyumlaştırılması ile hızlanıp etkinlik kazanacaktır. Görüldüğü gibi, bu disiplinlerin hepsi
birbiri ile bir etkileşim içindedir. Dolayısıyla birbirinden ayrı düşünülemezler.

10.12. Öğrenen Örgütlerin Yedi Zorunlu Davranışı
Watkins ve Marsick, tarafından hazırlanan Öğrenen örgüt modeli yedi zorunlu eylem
stratejisini veya Öğrenen örgüt davranışını kapsamaktadır. Bunlar; sürekli Öğrenme fırsatları
yaratmak, diyalog ve etkileşimi geliştirmek, işbirliği ve takım Öğrenmesini geliştirmek,
Öğrenmeyi paylaşacak sistemler oluşturmak, çalışanları ortak bir vizyona yönlendirmek,
örgütü çevresiyle ilişkili hale getirmek, Öğrenme için stratejik liderlik sağlamaktır. İlk altı
eylemin başarısını yedinci eylem olarak sayılan Öğrenme için liderlik ile sağlanır. Watkins ve
Marsick'e göre örgütlerdeki Öğrenme dört ayrı düzeyde gerçekleşmektedir; bireysel,
takım/grup, örgüt ve örgüt ötesi toplum.
Bireysel düzeyde, Öğrenme insana özgü bir davranıştır. Makineler yeni beceriler
kazanma yeteneğine sahip değillerdir. Örgüt çıktısını iyileştirmeye yönelik çabalar yeni
davranışların kazanılması ile mümkündür. Bireysel Öğrenme olmadan yeni becerilerin örgüt
çıktılarına olumlu olarak yansıması mümkün değildir. Doğal olarak örgütteki Öğrenme
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bireylerin Öğrenmesiyle baslar. Daha önceden sahip olunmayan bir beceri ister bireysel,
isterse bir grup içinde gerçekleşsin, sonuçta bilgi ilk önce bireysel olarak özümsenir.
Takım/grup düzeyinde, bireyler kazandıkları yeni becerileri takımın amacına ulaşması
için kullanırlar ve görüşlerini takım üyeleriyle paylaşırlar. Takım üyelerinden herhangi birinin
kazandığı davranış, takım çapında olumlu bulunmuşsa diğer takım üyeleri tarafından da
kazanılabilir. Ya da bireysel Öğrenme diğer takım üyeleri tarafından geliştirilebilir. Bireysel
Öğrenmeye takım üyelerinin Öğrenme kapasiteleri de eklenir ve bireysel Öğrenme
kapasitesinden daha üstün bir Öğrenme kapasitesi elde edilmiş olunur.
Örgüt düzeyinde, takım ve bireysel düzeylerde gerçeklesen Öğrenmenin tüm örgüte
yayılması için, mutlaka örgütün ilgili tüm bireyleri ile paylaşılması zorunluluğu vardır.
Bireysel veya takım düzeyinde gerçeklesen Öğrenme örgüt çapındaki tüm üyeler paylaşılmalı
ve örgütün amacına ulaşmasında kullanılmalıdır. Aksi takdirde örgütsel söz etmek mümkün
olmayabilir.
Toplum düzeyinde, örgüt içinde üretilmiş olan bilgi, örgüt çevresine de yayılarak daha
üretken bireylerden oluşan bir toplum yapısı oluşturulur ve toplum bütünlüğüyle Öğrenme
temin edilir. Bireysel, grupsal ve örgütsel keşfedilenlerden [öğrenilenlerden] toplumsal
kesifler (Öğrenmeler ve paylaşım) sağlanır. Bu da diğer toplumlarla paylaşılarak çember
genişletilir. Öğrenen örgütlerde bulunması gereken yedi zorunlu davranış aşağıda
açıklanmıştır.

10.12.1- Sürekli öğrenme fırsatları oluşturmak
Öğrenme, öğrenen örgütün temelidir. Birey, takım, örgüt ve örgütler arası ve ötesi
toplum düzeyinde bilginin yayılması için, ilk önce yeni davranışların edinilmesi
gerekmektedir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için hem bireyler, hem de takımlar sürekli
Öğrenme fırsatları aramak zorundadırlar. Çalışanlar yaptıkları yanlışlıklardan bile yeni şeyler
öğrenebilirler. Yaptıkları yanlışlıkları örtbas etme çabası yerine, sürekli eylemlerini
sorgulamaları yeni davranışlar kazanmalarına neden olabilir.
Öğrenmenin gerçekleşmesi için örgütün kaynaklarını kullanma becerisi oldukça
önemlidir. Çalışanların yalnızca önceden belirlenmiş rutin görevleri yapmaları, yeni şeyler
Öğrenmeleri için zaman bulamamalarına neden olabilir. Bu yüzden onların hem normal
etkinliklerini yürütmek, nem de yeni davranışlar kazanmalarına olanak sağlamak için,
işyerinde harcadıkları zamanın bir kısmını Öğrenmeye harcamalarına olanak sağlanmalıdır,
Öğrenmenin sürekli tekrar edilen bir etkinlik haline gelmesi için, çalışanların Öğrenme
sonucunda kişisel kazanımlar elde etmeleri önem taşımaktadır. Yeni bilgi ve teknolojileri
bulup kullanma becerisi elde eden çalışanlar maddi ve manevi anlamda ödüllendirilirlerse
Öğrenme kapasitelerini geliştirici davranışlara daha fazla yönelecektir.
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10.12.2- Diyalog ve etkileşimi geliştirmek
Çalışanların yeni beceriler kazanmalarında çevrelerinden geri ve ileri besleme [dönüt]
almaları olumlu yönde güdüleyici olabilir. Çalışanların birbirlerine sürekli dönüt verme
alışkanlığı kazanmaları Öğrenmenin sürekli hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Örgüt içinde
yalnızca aynı statüye sahip çalışanların birbirlerine dönüt sağlamaları yeterli olmayabilir.
Ancak özellikle alt statüdeki çalışanlar bir üst statüdekilere eleştiri yöneltmeye çogu zaman
sıcak bakmazlar. Bu da öğrenmeyi engelleyici bir etken olarak ortaya çıkabilir. Bu yüzden,
hiyerarşik konumları ne olursa olsun çalışanlar sürekli birbirlerine "neden" sorusunu
sormaları için özendirilmelidir. Sağlanan dönütlerin çalışanlarca değerlendirilmesi için
birbirleriyle olumlu insan ilişkileri geliştirmeleri gereklidir. Böylece olumsuz eleştirilerin
kişisel çekişmeler nedeniyle değil, nesnel gözlemler sonucu geliştiğine daha fazla inanır hale
gelebilirler.

10.12.3- İşbirliği ve takım öğrenmesini geliştirmek
Öğrenmenin bireysel düzeyden örgüt düzeyine yayılmasının ilk aşaması takım
düzeyidir. Takım düzeyindeki Öğrenmenin desteklenmesi örgüt düzeyinde Öğrenmeye yol
açacağından, takımların kendi içlerinde bazı karar alma özgürlüklerine sahip olmaları
gereklidir. Takım düzeyinde Öğrenmenin gerçekleşmesi için, öncelikle bireylerin
düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri gereklidir. Takım içinde bireyler statü, kültür veya
diğer farklılıklar gözetilmeksizin Öğrenme yolunda eşit katkı sağlayabilecek değerli bireyler
olarak görülmelidirler. Takım düzeyinde gerçeklesen Öğrenmenin bireysel Öğrenmeden çok
daha etkin olabileceği düşünülürse, kararların mümkün olduğunca fazla takım üyesinin
görüşleri alınarak alınması daha olumlu davranışlar kazanılmasına neden olabilir. Bireysel
Öğrenmenin teşvik edilmesi bireysel Öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği gibi, takım
düzeyinde gerçeklesen Öğrenmenin takım düzeyinde ödüllendirilmesi, çalışanları takım
halinde çalışma konusunda olumlu yönde güdülenebilir.

10.12.4- Öğrenmeyi paylaşacak sistemler oluşturmak
Öğrenen bir örgütte bilginin paylaşılması yaşamsal önem taşıdığı için, bilginin
paylaşılması için bireysel çabalar her zaman yeterli olmayabilir. Özellikle örgütler arası
düzeyde, bilgi paylaşımının kurumsallaşması için iletişim ve eşgüdümü sağlayacak
oluşumlara gidilmesi gereklidir. Bu bağlamda sürekli erişime açık bilgi bordları, tekli ve
çoklu iletişim teknoloji ağlarının tesisi ve kesintisiz işletimi ve belirli sıklıkta düzenlenen her
seviye ve ihtisası kapsayan paylaşma ve mübadele görüşmeleri; aileyi de kapsayan seminer,
toplantı gibi etkinlikler yolu ile bilgi paylaşımı daha etkin biçimde yürütülebilir.

10.12.5- Çalışanları ortak bir vizyona yönlendirmek
Vizyon kısaca gelecekte bulunulması gereken durumun görüntüsü olarak
tanımlanabilir. Geleneksel örgütlerde vizyon çoğu zaman ya hiç yoktur ya da sık sık
güncellenmez. Vizyon, Öğrenen örgüt için ise yaşamsal önem taşır. Örgütün vizyonunun
bulunması dışında, örgütün tüm üyelerinin vizyona katkıda bulunması, tüm çalışanların ortak
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amaç uğrunda daha yüksek adanmışlık düzeyi ile çalışmasını sağlayacaktır. Çalışanlar
sahiplendikleri bir örgüt vizyonunu gerçekleştirmek için önceden tanımlanmış görevleri
yapmanın yanında, bireysel, takım, örgüt ve örgüt ötesi düzeylerdeki Öğrenme çabalarını
daha sık gerçekleştirme eğilimine girebilirler.

10.12.6- Örgütü çevresiyle ilişkili hale getirmek
Örgütler girdilerini çevrelerinden alırlar. Örgütün çıktıları yine çevre tarafından alınır.
Özellikle çevreden dönütler alınarak, öğrenmenin sürekli tekrar edilen bir süreç haline
getirilmesi anlamında örgütün çevresiyle olan iliksisin sürekliliği ve bütünleşmesinin
sağlanması büyük önem taşır. Örgüt ve çevre arasında oluşturulacak iki yönlü iletişim,
örgütün Öğrenmesini sağlayacağı gibi, çevrenin de örgütten Öğrenmesini sağlayabilir ve bu
ilişkiler örüntüsü kurumsallaşarak örgütün hem girdilerinin hem de çıktılarının nitelik ve
nicelik açısından daha iyi duruma gelmesini, sonuçta ise örgüt vizyonunun gerçekleşmesini
kolaylaştırır.

10.12.7- Öğrenme için stratejik liderlik sağlamak
Öğrenen örgütlerde Öğrenme bireysel düzeyde baslar. Bireysel Öğrenmenin sırasıyla
takım ve örgüt düzeylerinde gerçekleşmesiyle örgüt daha etkin bir işleyişe kavuşur.
Öğrenmenin gerçekleşmesi ve yaygınlaşması rastlantılara bırakılabilecek bir olgu degildir.
Çalışanlar Öğrenme için yeterli kişisel adanmışlık düzeyine sahip olabilirler. Ancak,
Öğrenmenin gerçekleşmesi ve yayılması amacı ile çalışanlara olumlu yönde güdüleyici destek
verilmesi hem Öğrenmenin gerçekleşmesini hem de yayılmasını kolaylaştırabilir. Yönetici
tarafından bir çalışana örgütün kaynaklarını kullanmada özerklik tanınması, ya da üstesinden
geleceği orandaki riskleri kabul etmesi, Çalışanın bireysel gelişimini kolaylaştırabilir.
Çalışanın bireysel olarak edindiği becerileri takım ve örgüt düzeyinde paylaşması için bazı
olanakların sağlanması ise örgütün öğrenmesine katkıda bulunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme ile beraber işletmelerde rekabet ortamı artmıştır. İşletmeler günümüz
şartlarında ayakta kalabilmek için kendilerini yenilemeye ihtiyaç duymaktadırlar.
Müşterilerin işletmelerden beklentilerinin artması rekabet koşullarının da değişmesine
neden olmuştur. İşletmelerin yenilenmeleri ve değişmeleri yeni bilgiler öğrenip
organizasyonlarına dâhil etmeleriyle gerçekleşmektedir. Bilginin artan önemi ile beraber
yönetilmesi de araştırma konularının arasına girmiştir. Bilgi yönetimi, organizasyonların
hedeflerini gerçekleştirmesi için bilginin yaratılması, kullanılması ve yönetilmesine dair
sistematik bir süreçtir. İşletmelerin bilgi yönetimi uygulamalarında başarılı olabilmesi iyi
bir strateji oluşturmasına ve bu stratejiye uyum sağlamasına bağlıdır.
Öğrenen örgüt: Kişilerin gerçekten arzu ettikleri sonuçları elde etmek için
kapasitelerini sürekli olarak geliştirdikleri; yeni, sınırlan zorlayan düşünce tarzlarının
beslendiği; insanların sürekli olarak nasıl birlikte öğrenileceğini öğrendikleri
organizasyonlardır. Bilgiyi yaratma, elde etme ve aktarma yeni bilgi ve kavrayışları
yansıtmak için davranışlarını değiştirme becerisine sahip örgüttür. Kapsamlı başarılar için
bilgiyi daha iyi toplayan, yöneten ve kullanan; böylece güçlü ve Kolektif Öğrenme yoluyla
kendini sürekli dönüştüren örgüttür. Öğrenme kapasitesinin, ona yüklenilen ya da bas etmesi
gereken değişme oranını asmasıdır. Becerilerin, hem bireysel hem de örgütsel düzeyde
kullanımı ve yeniden şekillendirilmesidir. Öğrenmeyi bütün üyelerine kolaylaştıran,
dönüşümü sürekli bir davranışa dönüştüren örgüttür.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Öğrenmeyi, örgütler için bir yaşam tarzı olarak kabul etme eğilimi, aşağıdaki şıklarda verilen bilim
insanlarından hangisinden sonra başlamıştır?
A) Crise Argyris
B) Walter Schön
C) Peter Senge
D) Frederic W.Taylor
E) Henry Fayol
SORU 2
Örgütsel Öğrenme ile Öğrenen örgüt kavramları arasında deneysel olmaktan çok normatif özellikte
farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu farklılıklardan biri değildir?
A) Öğrenen örgüt bir örgüt biçimidir. Örgütsel öğrenme ise örgüt içinde gerçekleşen bir faaliyet ya da süreçtir.
B) Örgütsel öğrenme bir örgüt biçimidir. Öğrenen örgüt ise örgüt içinde gerçekleşen bir faaliyet ya da süreçtir.
C) Her örgüt iyi ya da kötü bir örgütsel öğrenmeye sahip olabilir, ancak her örgüt öğrenen örgüt olamayabilir.
D) Her örgüt ayakta kalabilmek için Öğrenmek zorundadır, ancak her örgütün öğrenen örgüt olma zorunluluğu
yoktur
E) Öğrenen örgüt bir gayret/çaba gerektirir. Örgütsel öğrenme ise böyle bir çaba olmadan da vardır.
SORU 3
Aşağıdakilerden hangisi “Bilen Örgütün” özelliklerinden biri değildir?
A) Örgüt modellerinden en eski olanı bilen örgütlerdir.
B) Yönetim teorisyenlerinin ve yaptıkları çalışmaların özünde “her yer ve şartta en iyi tek bir yol” bulunduğu fikri
yatmaktadır.
C) Bu teorisyenler en iyi yolun bilinen veya bilinebilen yol olduğuna yani “bilen örgütler” olduğuna inanmışlardır.
D) Bilen örgütlerin en önemli özelliği insana ve insan ilişkilerine çok önem vermiş olmalarıdır.
E) Standartlaştırılmış politikalar, prosedürler, kurallar ve kısıtlamalara odaklanarak tüm faaliyetleri “kitabına
uygun” yapılmaktadır.
SORU 4
Aşağıdakilerden hangisi “Anlayan Örgütün” özelliklerinden biri değildir?
A) Anlayan örgütler bilinen yola odaklanmanın her zaman başarıyı getirdiğini fark etmişlerdir.
B) Örgütün temel değerleri ve inançları daha iyi anlamaya başlamış, strateji ve uygulamalara temel değerleri
kullanarak yön vermişlerdir.
C) Anlayan örgütler değişimi ancak temel değerleriyle tutarlı olduğu ölçüde kabul etmektedir.
D) Değişim ancak belli bir çerçeve içinde ve sınırlı olarak mümkündür.
E) Anlayan örgütlerin temel felsefesi şirket değerlerinin yöneticiler ve tüm çalışanlar için yeterli ve doğru olan tek
kaynak olarak anlaşılmasını sağlamak olmuştur.
SORU 5
…………………..e/a sahip örgütler, insanları ortak bir kimlik ve kader duygusu etrafında toplamayı başarır.
Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir?
A) Sistem düşüncesi,
B) Kişisel ustalık,
C) Zihinsel modeller,
D) Paylaşılan bir vizyon oluşturma
E) Bireysel girişimler oluşturma
SORU 6
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde rekabet avantajı sağlamak ve bu avantajı sürdürülebilir hale
getirmek için en önemli kaynaklardan birinci sırada gelir?
A) İşletme Politikası
B) Fiyatlandırma
C) Bilgi
D) Veri
E) Data
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SORU 7
Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin geleneksel toplumdan sanayi
toplumuna geçişe oranla daha hızlı olmasının temel nedenidir.
A) Sanayi toplumunun daha çok emperyalist ülkelerde yerleşik olması
B) Dünya savaşlarının etkisi
C) Küreselleşmenin siyasi sınırları kaldırması
D) Yeni teknolojilerin gelişme hızı ile insanların bu teknolojilere uyum esnekliğinin yüksekliği
E) Strateji öngörüler
SORU 8
……… dil, karakter, veri, şekil video ya da bilgi yazılımlarını ve ürünlerini kapsayan süreçtir. Yukarıdaki
boşluğa gelecek uygun kelime aşağıdaki şıklardan hangisindedir?
A) Örtük Bilgi
B) Açık Bilgi
C) Bireysel bilgi
D) Şifreli bilgi
E) Soyut bilgi
SORU 9
……….. organizasyonel amaçların daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi için bireylere, takımlara ve bütün
organizasyona bilginin kolektif ve sistematik olarak elde edilmesi, paylaşılması ve uygulanmasına olanak
sağlayan yeni bir disiplindir. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun kelime aşağıdaki şıklardan
hangisindedir?
A) Kurumsal Yönetim
B) Kurumsallaşma
C) Bilgi Yönetimi
D) Organizasyon
E) Komuta kontrol
SORU 10
Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Yönetiminin temel avantajlarından değildir?
A) Daha büyük adaptasyon ve esneklik sağlar,
B) Rekabet avantajını artırır,
C) Organizasyona kritik uzmanlıklar tutmayı sağlar,
D) Politik avantajları artırır,
E) İşletme odaklıdır.

CEVAPLAR: 1-C, 2-B, 3-D, 4-A, 5-D, 6-C, 7-D, 8-B, 9-C, 10-E.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Maneviyat nedir?
b. İşyeri maneviyatı nedir?
c. İşyeri maneviyatının boyutları nelerdir?
d. İşyeri maneviyatı ile ilgili eleştiriler nelerdir?
e. İşyeri maneviyatının ölçülmesi ile ilgili farklı görüşler nelerdir?
f. Ruhanilik nedir?
g. Ruhaniliğe Artan İlginin Sebepleri Nelerdir?
h. Ruhani Örgütlerin Özellikleri Nelerdir?
ı. Ruhsal Liderliğe Giden Yol Nerelerden Geçer?
i. Ruhsal Liderlik Nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Maneviyat nedir?
İşyeri maneviyatı nedir?
İşyeri
maneviyatının
boyutları nelerdir?
İşyeri maneviyatı ile ilgili
eleştiriler nelerdir?
İşyeri
maneviyatının
ölçülmesi ile ilgili farklı
görüşler nelerdir?

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Maneviyat
kavramını Okuyarak, araştırarak ve
tanımlayabilir
tartışarak
İşyeri maneviyatına artan Okuyarak ve tartışarak
ilginin
sebeplerini
açıklayabilir
İşyeri
maneviyatının Okuyarak ve tartışarak
boyutlarını açıklayabilir
İşyeri maneviyatı ile ilgili Okuyarak,
tartışarak
ve
eleştirileri tanımlayabilir
uygulayarak
İşyeri maneviyatının nasıl Okuyarak ve tartışarak
ölçülmesi
gerektiğini
açıklayabilir

Ruhanilik
kavramını
tanımlayabilir
Ruhaniliğe Artan İlginin Ruhaniliğe artan ilginin
sebeplerini açıklayabilir
Sebepleri
örgütlerin
Ruhani
Örgütlerin Ruhani
özelliklerini açıklayabilir
Özellikleri
Ruhsal Liderliğe Giden Yol Ruhsal liderliğe giden yolu
tanımlayabilir
Ruhsal liderliği açıklayabilir
Ruhsal Liderlik
Ruhanilik Nedir?

Okuyarak, araştırarak
tartışarak
Okuyarak ve tartışarak

ve

Okuyarak ve tartışarak
Okuyarak,
tartışarak
uygulayarak
Okuyarak ve tartışarak

ve
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Anahtar Kavramlar
Ruhanilik, Ruhsal Liderlik, İş Yeri Maneviyatı
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Giriş
Modern çağın sosyal sorunlarının başında çalışma hayatının insanî ve manevî
değerlerden halen uzak olması gelmektedir. Bu bağlamda çalışmak ve üretmek gibi emek
yoğun işlerin ne anlama geldiği sorusu, hem etik (ahlâkî), hem de psikolojik (manevî) açıdan
cevaplandırılması gereken konular arasına girmektedir. Çalışmak ve çalışma hayatının içinde
bulunmak hangi ulvî gayeye hizmet etmektedir? Çalışmanın aslî gayesine yönelik bir soru,
aynı zamanda üretim faktörü emeğin değerine, üretimin ve üretilen ürünün tüketim boyutuna
ilişkin olarak gelecekteki muhtemel konumuna yönelik soruları da içinde barındırmaktadır.
Bir ürünün ve dolayısıyla bu ürünün üretildiği işyeri ile ilgili gelecekteki konumu, geçerliliği
ve fonksiyonu, sadece ekonomi ve ekoloji ile arasındaki bağın dengeli olmasına bağlı
değildir. Toplumsal değişim ekseninde fertlerin hayata bakışı ve değerlere önem vermesi veya
vermemesi gibi karmaşık gelişmeler, çalışma hayatının işlevselliğini ve yeniden
yapılandırılmasını da gündeme getirmektedir.
Çalışma hayatında artan rekabet, stres, mobbing ve işini kaybetme gibi güven
ortamını sarsan sorunlar, riskler ve endişeler, hem işverenleri, hem de işgücünü tedirgin
edebilmektedir. Sağlıklı ve insana yaraşır bir üretim sürecinin ve çalışma ilişkilerinin sosyal
taraflarca aynı derecede arzu edilmesi durumunda, çalışma hayatının insanîleştirilmesi
kapsamında ahlâkî ve manevî değerlere müracaat da kaçınılmaz olacaktır. Son yıllarda buna
bağlı olarak özellikle Batı dünyasındaki çalışma hayatının ve somut olarak işyerinin ahlâkî ve
manevî yapısına yönelik bilimsel çalışmalarda önemli bir artış görülmektedir. Ne var ki
ülkemizde çalışma hayatı (işyeri) ve maneviyat ekseninde hemen hiçbir bilimsel çalışmanın
yapılmadığını da tespit edebiliriz.
İşyeri ruhaniliği, dini temelli örgütlenme anlamına gelmemektedir. İşyeri ruhaniliği,
insanların, onları besleyen ve sosyal ortamlarda yaptıkları anlamlı işle beslenen bir hayata
sahip olmalarıdır. Ruhani kültüre önem veren örgütler insanların hem akıllarının hem de
maneviyatının olduğunu kabul ederler. Yaptıkları işlerindeki anlam ve amacı bulmaya çalışır
ve toplumdaki insanlarla bağlantı kurmak isteyip, onun bir parçası olmaya çalışırlar.
Neden şimdi ruhanilik? Rasyonellik efsanesi örgütlerde duygusallığı ve duyguları yok
saymaktaydı. Mükemmel rasyonel modelde çalışanların iç ya da özel hayatları hiçbir şey ifade
etmemektedir. Fakat şimdi batı dünyası tarafından anlaşıldı ki, insan doğasının hem maddi
hem de manevi boyutları bulunmaktadır. İnsan duyguları üzerine yapılan araştırmalar,
örgütsel davranış konusundaki anlayışı geliştirmekte ve ruhanilik farkındalığı, 21. Yüzyılda
çalışan davranışını daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
11. İŞ YERİ MANEVİYATI VE RUHANİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
11.1. İşyeri Maneviyatı
Günümüzde gerek bireysel ölçekte, gerek kurumsal ve toplumsal ölçekte ve gerekse
toplumlar arası ölçekte büyük bir karmaşanın, krizin ya da bunalımın yaşandığını
gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinden ve televizyonların haber-aktüel programlarından
gözlemlemekteyiz. Toplumsal ölçekte sosyal yapıların birer birer yıkıldığını (Kriger ve Seng,
2005: 773) Türkiye’nin güney komşularında, Afrika’da, Asya’da ve hatta Batı Avrupa ve
Kuzey Amerika’da gözlemlemekteyiz.
Bu krizin yansımaları iş hayatında da kendini göstermektedir. Yaptığımız işin,
hayatımızın merkezine oturduğu ve bütün ilişkilerimizi bir şekilde etkilediği yadsınamaz bir
gerçektir. Birçoğumuz için işimizi, yaşamımızın diğer alanlarından ayırmak zordur, çünkü
zamanımızın büyük kısmını işte yahut iş ile ilişkili sosyal faaliyetlerle geçiririz. Bunun
önemli sebeplerinden birisi hayatın ve geçim sağlamanın birbirine sıkı sıkıya bağlı olgular
olmasıdır (Fairholm, 1996: 11).
Çalışma Hayatının Manevî Boyutuna Yönelik Bilimsel ve Kurumsal Çalışmalar: Son
dönemlerde çalışma hayatının insanileştirilmesi bağlamında maneviyat odaklı yaklaşımlara ve
uygulamalara bilimsel ilgi artmaktadır. İnternet ortamında bir araştırma yapıldığında “İşyeri
ve Maneviyat” (Workplace and Spirituality) üzerine yüzlerce bilimsel çalışma ve kitap
bulmak mümkündür. Batı’da işyerinde maneviyat ile ilgili bazı kitaplar, en çok satanlar
listesinde bile yer alabilmektedir.
Amerika’nın en büyük iktisat dergilerinden biri olan Business Week, “Amerika’nın
Ekonomi Hayatında Maneviyatın Önemi Artmaktadır. İşyerinde Din” başlığını taşıyan özel
bir sayı çıkartmıştır. Diğer yandan Fortune dergisi de “Tanrı ve İş: Amerikan İşyerlerinde
Manevî Açılıma Dönük Sürpriz Talep” başlığını taşıyan bir yazıda yenilikçi firmaların
işyerlerinde manevî değerlerin yaşatılmasına açık olduğunu dile getirmiştir.
Batı dünyasında son yıllarda üniversitelere bağlı olarak maneviyatı iş dünyası ve
çalışma hayatı açısından ele alan birçok araştırma merkezi açılmıştır. Değişik bölümlerden
gelen (ilahiyat, iktisat, işletme, yönetim ve organizasyon vb.) bilim adamları, bu araştırma
merkezlerinde multi disipliner bir anlayışla genelde çalışma hayatının manevîleştirilmesi
özelde işyerinde manevî açılım ve destek hizmetleriyle ilgili yüzlerce makale ve kitabı yayın
dünyasına kazandırmıştır.
Gelişmiş ülkelerde araştırma merkezleri ve(ya) dinî kurumlar aracılığıyla son yıllarda
artan bir oranla maneviyatla ilgili sempozyumlar ve kongreler tertiplenmektedir. Mesela
Almanya’da 2009 yılında tertiplenen “VI. Hıristiyan Yöneticiler Kongresi”ne bilim, din ve iş
dünyasından 3.800 kişi katılmıştır. Almanya’da çalışma hayatını ve insan kaynakları
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yönetimini manevî değerler ekseninde oluşturmak isteyen 40’ın üzerinde Hıristiyan
işadamları derneği mevcuttur.

11.1.1. Maneviyat (Tinsellik) kavramı
Batı dünyasında maneviyat kavramının kesin bir tanımı yapılamadığı için, buna bağlı
objektif unsurlar da henüz belirlenememiştir. Bununla birlikte maneviyatın kişi ve kurumlar
üzerindeki müspet etkileri bilinmektedir. Dolayısıyla kişilerin özel inançları doğrultusunda
gelişen maneviyat, farklı bir şekilde de algılansa, her bir ferdin şahsî dünyasını, yaşama
tarzını ve hakikati anlama biçimini temsil etmektedir. Manevî alandaki bireysel tecrübelerin
birbirinden farklı olması, maneviyat ile ilgili tanımların sayısını da arttırmaktadır. Nitekim
hizmet içi eğitim programları çerçevesinde Mercedes-Benz şirketinde çalışan üst düzey
yöneticilere maneviyatın meslekî eğitim programlarına entegre edilebilirliği ile ilgili
düzenlemeler yapmıştır. Aşağıda maneviyata yüklenen anlamlar, maneviyatın geniş açılımlı
zengin bir kavram olduğunu göstermektedir:
a) Heyecan duyarak ve benimseyerek değerlere (fikirlere, ideallere, kurumlara)
yönelmek ve bu uğurda çalışmaktır.
b) Gündelik işlere bir mana vermek suretiyle günlük hayatın ötesinde geleceğe umut
ile bakabilmek.
c) Güven, duruş, mana, fedakârlık, hayırseverlik, tutum ve davranış gibi şahsî
dünyamızı ve kimliğimizi oluşturan ahlâkî ve sosyal unsurların toplum hayatına
yansıtılabilmesi.
d) Güçlü ve zayıf yönlerimizin varlığını bilmek ve vicdanî muhasebede bulunabilmek.
Şahsî tecrübelere dayanan manevî açılımların her birisi ayrı anlamlar taşısa da ortak
bir özellik ortaya çıkmaktadır. Modern toplumların materyalist ve mekanik dünya
görüşlerinden tamamen farklı olarak maneviyat, yaşamanın ve bu bağlamda çalışmanın
gerçek anlamını ve hikmetini ortaya çıkartma ihtiyacının zihnî bir arayışı olarak
tanımlanabilir. Hakikati bulma çabası, çoğu zaman kaçınılmaz olarak insanın fıtrî
derinliklerinden gelen bir arzudur. Gözlerimizin göremediği ve-fakat kalbî duygularımızla
hissettiğimiz varlık ötesi bir âlemi görebilmek ve hayata bu yönüyle bir anlam yükleyebilmek,
ancak manevî açılımlarla mümkündür. Dolayısıyla manevî arayışlar ve keşifler, sadece
insanın hakikat merakını gidermekle kalmamakta, insanın sağlığını ve huzurunu da temin
etmektedir.
Yaratılış hikmeti ne olursa olsun, kişi bunun farkına varsın veya varmasın, her insan
kaderini yaşamakta ve dünyada yaşadığı sürece görevini iyi veya kötü ifa etmektedir. Bir
sosyal varlık olan insan, belirli bir toplumun ferdi olarak hak ve mükellefiyetler çerçevesinde
genelde insanlığa önemli katkılarda bulunmaktadır. Bunun ötesinde insan, insanlığın bir
gereği olarak kendi iç dünyasına yönelme ihtiyacı duymakta ve manevî benliği ile ilgili
arayışlara girmektedir.
Maneviyat, kişinin metafizik tecrübesine dayanan bir idrak, içsel ilham kaynağı,
şahsî benliğini de aşan, onun üzerinde olan bir gerçektir. Ayrıca insanın kendisi ve diğer
insanlarla münasebetlerini, kendi dışındaki canlılarla ve tüm evrenle bütünleşme hissi, hayat
boyu kazanılan bilgilerin bir sonucu olarak hayatın derin manasını anlama ve kabul etmeye
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yönelik bir mücadele sürecidir. Maneviyat, kişinin davranışları ile kanıtlanmış bir iç deneyim
olarak tarif edilebileceği gibi, yaşadığı müddetçe hayatına bir anlam verebildiği ve bundan
dolayı da benimsediği ve sımsıkı bağlandığı değerler olarak da görülebilir.
Bütün bu tanımlamalardan yola çıkarak, maneviyatın davranışlarımızı önemli
derecede biçimlendirdiği şahsî özümüz, değerlerimiz, inancımız ve duygularımızdan ibaret
olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla insana anlamlı gelen unsurların yanında hayatın gayesine
yönelik olarak hissedilen her şey ve her soru, maneviyatın bir parçasıdır.
“Hayat ve ölüm nedir?”, “Ölüm sonrası ben ne olacağım?”, “Ben kimim?” “Ben niçin
varım?”, “Benim varlığımın hikmeti nedir?” gibi sorular karşısında rasyonel dünya ve
bilimsel (pozitivist) bilim, tatmin edici cevaplar verememektedir. Ama akıl sahibi ve düşünen
bir insan, cevapsız kalan bu soruları zihninden atamamakta ve manevî zekâsıyla hakikat
yolcusu olabilmektedir. Bu yönüyle manevî tecrübe ve uygulama, bu gibi sorulara ve
konulara kalbî akıl ile yönelmek ve barışık bir ruh hâli ile Yaratan’a kulluk görevini ifa etme
gayretidir diyebiliriz.
Nitekim din psikoloğu Öznur Özdoğan’a göre “maneviyat, insanın var edenle olan
bağıdır ve dolayısıyla ilahî kaynaklıdır. Çünkü özü, ilahî olanın niteliklerini taşımaktadır.
’Ben size kendi ruhumdan üfledim’ dediğine göre, insan kendisiyle, yani özüyle iletişime
geçtiğinde ilahî olanla da iletişime geçmiş olur”. Mutlak anlamda dinî kaynaklı olması
gerekmediği halde maneviyat, farklı itikadî boyutlar içerse de bütün dinlerin ortaklaşa
benimsediği bir değerdir.

11.1.2. İşyeri maneviyatı
Rekabetin yoğun olduğu kapitalist çalışma hayatında işgörenler, hırslı olmaya
kamçılanırken, gayri ihtiyari olarak stres altında da ezilmektedir. Çalışanların ruh dünyalarını
sarsan bu kaotik ortamdan kurtulmak ve huzur içinde çalışabilmek için, insanî ve manevî
değerlere dayanan bir çalışma atmosferine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda çalışma hayatının
insanileştirilmesi, maneviyata bağlı olarak gerçekleşebilmektedir.
Genelde çalışma hayatı, özelde işyeri bağlamında maneviyat, çalışma ilişkilerinde ve
işletmelerinde kabul edilen bütün değerlerdir. Yerel kültürün veya dinî inançların bir
yansıması olarak ortaya çıkan bu örgütsel ve organizasyonel değerler, işyerindeki beşerî
ilişkileri düzelttiği gibi çalışanların motivasyonunu, başarı duygusunu ve dolayısıyla iş
memnuniyetini de artırmaktadır.[18] Plowman ve Duchon’a göre işyerinde maneviyat,
anlamlı bir iş yapmaktan ve(ya) işi anlamlı hâle getirmekten dolayı, personelin zihninde ve
manevî dünyasında oluşan bir bilinç ve duyarlılık düzeyidir.[19] İşyerinde maneviyat, iş
sürecinde bulunanlar arasında karşılıklı güven, iyi niyet, dayanışma ve dolayısıyla ekip ruhu
esaslarına dayanan etkili bir sosyal bağdır. İşyerinde maneviyat sayesinde çalışanlar arasında
şahsî sorumluluk şuurunun oluşması ile birlikte kurum kültürü ve örgütsel performans da arzu
edilen bir noktaya gelebilmektedir.[20]
Yukarıdaki tanım ve açıklamalardan yola çıkarak, işyerinde maneviyat ile ilgili birkaç
ortak özellik belirlemek mümkündür: Çalışanlar, sadece özel hayatlarında değil toplumsal
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ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı çalışma hayatında da manevî değerlerin varlığından
kendilerini güvende hissetmektedir. Çalışma hayatında manevî duyguların varlığı ve bunların
yaşatılması, güven iklimini pekiştirdiği için, hem işletme içi sosyal barışı temin etmekte, hem
personelin şahsî mutluluğunu ve sevincini artırmakta, hem de örgütsel performansın
gelişimine katkı sağlamaktadır.
İşyeri faaliyetlerinin manevî boyut kazanabilmesi, bir başka ifadeyle işyerinde
maneviyat odaklı faaliyetlerin olabilmesi, bazı program ve hizmetlerin kurum kültürünün
(kurum maneviyatının) bir parçası olmasına bağlıdır. Buna göre maneviyat dostu bir işletme,
şu programları ve hizmetleri benimseyerek gerçekleştirmelidir:[21]
 İşyerinde vefat eden personel veya yakınları için cenaze merasimi ve(ya) anma
programları yapılmalıdır.
 Personele ve yakınlarına psikolojik destekli manevî danışmanlık ve rehberlik
hizmetleri tertiplenmelidir.
 Dinî ve özel günlerde (aylarda) esnek çalışma imkânları ve(ya) personele isteğe
bağlı olarak izin günleri verilmelidir.
 Çalışanların ahlâkî ve manevî değerlerine saygı ekseninde her inanç grubuna
yönelik işletme içinde ibadet yerleri açılmalı ve (birlikte) ibadet etme imkânları
sağlanmalıdır.
 İşletme içinde ve dışında çalışma ilişkilerinin sağlıklı ve etkili olmasını sağlayan,
çalışanlar arasında ve işçi ile işveren arasında sosyal ve manevî dayanışmayı
pekiştiren sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenmelidir.
 Manevî değerleri ve gelişimi dikkate alan bir insan kaynakları yönetimi
uygulanmalıdır.

11.1.3. İşyeri maneviyatının tanımı
Maneviyat tanımı üzerinde literatürde bir görüş birliği mevcut olmadığı gibi işyeri
maneviyatı konusunda da, her ne kadar ortak unsurları içerseler de, uzmanların üzerinde
anlaşma sağladığı bir tanım bulunmamaktadır. Örneğin; Mitroff ve Denton (1999: 90) işyeri
maneviyatı kavramını bireyin hayattaki nihai amacını bulma, iş arkadaşlarıyla ve işle ilgili
diğer kişilerle güçlü bir bağlantı geliştirme ve kendi inançları ile işyeri değerleri arasında
uyum sağlama çabaları şeklinde tanımlamıştır. Böylece çalışanların birbirleriyle, yaptıkları
işle ve işletme ile geliştirecekleri güçlü ilişkileri ön plana çıkarmışlardır. Öte yandan Ashmos
ve Duchon (2000: 135) işin anlamına vurgu yaparak toplumsal bağlamda yer alan anlamlı bir
iş sayesinde beslenen, çalışanların içsel yaşamı şeklinde bir işyeri maneviyatı tanımlaması
yapmıştır.
Freshman (1999: 321) işyeri maneviyatının kapsamından söz ederken, çalışma
hayatında kişisel gelişim, güvenilirlik ve cömertlik, öğrenme, sorumluluk, doğruyu ve anlamı
arama, yüksek bir amacı başarma, merhamet kavramlarıyla ilgili faaliyetleri içerdiğini
söylemiştir. Bu bağlamda işyeri maneviyatı insanların yürekten ilişki kurabilmelerini, birbiri
için saygı ve samimi bir özen göstermelerini, güvenilir ilişkiler geliştirmelerini ve bu ilişkiyi
besleyebilmelerini sağlayacak bir iş yeri için ortak bir vicdan oluşturmayı gerektirmektedir
(Neal, 2000).
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11.1.4. İşyeri maneviyatının boyutları
İşyeri maneviyatının boyutları üzerinde, tanımında da olduğu gibi, bir görüş birliği
sağlanamamıştır. Ancak farklı yazarların üzerinde durduğu bazı ortak boyutlar da mevcuttur.
Milliman ve arkadaşları (2003: 429) iş yeri maneviyatını üç boyutta incelemişlerdir:
1) Anlamlı bir iş,
2) Toplumsallık duygusu ve
3) Örgütsel değerlerle uyumluluk.
Ashmos ve Duchon (2000: 136) ise işyeri maneviyatının boyutlarını belirlerken içsel
yaşam, anlamlı bir iş ve topluluk hissi olmak üzere üç boyutun varlığından söz etmişlerdir.
Sheep, (2006: 360), 1994-2004 yılları arasında işyeri maneviyatı ile ilgili yapılan
çalışmaları inceleyerek, bütün araştırmacıların üzerinde durduğu dört temel boyuttan söz
etmiştir. Yazara göre işyeri maneviyatının boyutları şunlardır:
1) Kişi ile işyeri arasındaki bütünleşme,
2) Yapılan işin anlamlılığı,
3) Kendini aşma (kişinin kendi bütünlüğünü aşarak birbiri ile bağlantılı parçalardan
oluşan esas bütünün parçası olması) ve
4) Gelişim (kişinin işyerinde kendi içsel yapısını geliştirmesi).
Bu boyutlardan birincisi olan kişi-işyeri bütünleşmesi, bireyin işyerine bütün
varlığını getirme ya da işyerinin girişinde ruhsal (manevi) bileşenlerinin kontrol edilmemesi
arzusu olarak kavramsallaştırılabilir (Sheep, 2006: 360). İnsanlar, hayatlarının önemli bir
bölümünü geçirdikleri işyerlerinde, sadece üretimin bir parçası olarak değil bir kişilik olarak
bütün varlıklarıyla kabul edilmek istemektedirler. Dolayısıyla örgütler çalışanlarını fiziksel,
düşünsel, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarıyla, bir bütün olarak görmeli ve ona göre bir tutum
geliştirmelidir (Sheep, 2006: 363).
İşyeri maneviyatının ikinci boyutu olarak kabul edilen işin anlamlılığı kavramı, iş
çevresinden ziyade işin kendisini karşılamaktadır. Mitroff ve Denton (1999: 85) yaptıkları
ampirik çalışmada insan kaynakları yöneticilerine işlerini anlamlı kılan şeyleri önem sırasına
koymalarını istediklerinde birinci sıraya bir birey olarak yaptığı işin bütün potansiyelini
hissetmesini sağlaması, ikinci sıraya güçlü etik değerlere sahip bir örgütte çalışıyor olmayı
üçüncü sıraya ise ilgi çekici bir işte çalışıyor olmayı koymuşlardır. Para kazanmak dördüncü
sırada yer alırken, insanlığa ve gelecek nesillere hizmet etmek beşinci ve altıncı sırada yer
almıştır.
Neck ve Milliman (1994) yapılan işin maneviyatı açıklamada en temel öğe olduğunu
ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla çalışanlar “benim bu işi yapmaktaki amacım nedir?”, “bu iş
beni nereye yönlendiriyor?” ya da “bu yaptığım iş sonucunda arkamda ne bırakacağım?”
sorularını kendilerine sorarlar. İşyeri maneviyatının üçüncü boyutu olan kendini aşma,
birbiri ile bağlantılı parçalardan oluşan bütünün bir parçası olduğunun birey tarafında
hissedilmesi olarak nitelendirilebilir (Sheep, 2006: 361). Bu bütünün önemli bir kısmını insan
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topluluğu olarak şirket oluşturmaktadır ve bu şirketlerdeki insanlar müşterek özelliklerden
ziyade farklı özellikler üzerine kurulmuşlardır (Mirvis, 1997). Bu tür bir kendini aşma çabası,
kişinin farklılıklardan oluşan sınırları aşarak en azından içinde bulunduğu işyerindeki insan
topluluğunu bir bütün olarak görme şansı tanıyacaktır.
Son olarak işyeri maneviyatının gelişim boyutu, diğer üç boyutla ilişkilidir ve bu
boyutlara dinamizm katar (Sheep, 2006: 361).
İşyeri maneviyatının temel amacı kişinin bütün potansiyeline ulaşması ve dünya ile
olumlu bir ilişki geliştirmesidir (Neck ve Milliman, 1994). Dolayısıyla örgütler önemli bir
kişisel gelişim elde etmeleri için çalışanlarına fırsatlar sağlamalıdır.

11.1.5. İşyeri maneviyatı ile ilgili bazı eleştiriler
Maneviyat kelimesinin İngilizcedeki karşılığı olan spirituality kelimesi spirit (ruh)
kökünden gelmektedir. Dolayısıyla maneviyat ruh kavramıyla doğrudan ilgilidir. Ancak
pozitivist bilim, doğası gereği metafizik bir kavram olan ruhun varlığı konusunda kararsızdır.
Her ne kadar pozitivist yaklaşım ruhun varlığı ya da yokluğu ile ilgili somut bir kanıta
ulaşamamış olsa da, sosyal bilimlerdeki gelişmeler pozitivist bilim adamlarını, ruhun varlığını
kabul etmek zorunda bırakmıştır. İşte bu noktada işyeri maneviyatı ile ilgili literatürde hem
etik açıdan hem de ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle ilgili bazı eleştiriler gün yüzüne
çıkmıştır.
İşyeri maneviyatı ile ilgili etik eleştiriler: “Maneviyat” ve “işyeri” terimlerinin aynı
teori içerisinde yer aldığında –her ne kadar potansiyel olarak işyerini çalışan için düşmanca
bir ortamdan ziyade insan gelişiminin kaynağı haline getirebilecek bir bakış açısı sunsa bile
bir takım etik sorunlar ve ikilemler ortaya çıkmaktadır (Sheep, 2006: 357). İşyeri maneviyatı
ile ilgili en temel eleştiriler, işyeri maneviyatı araştırmalarının amacı ile ilgilidir.
Benefiel (2003b: 367) hala devam etmekte olan birçok çalışmanın amacını
sorgulayarak, “maneviyat örgüt performansını nasıl etkiler”i bulmayı hedefleyen çalışmaların
arkasında gizlenen bazı etik soruları sormuştur. Örneğin, en nihayetinde maneviyat materyalle
ya da maddeyle alakalı olmayan bir konu ise, maneviyatı örgütsel yaşama eklemleyerek
kazanılacak olan materyale odaklanmak uygun mudur? Maneviyatı maddi kazanca bağlayarak
örgütleri maneviyatla tanıştırmak, yarardan çok zarar vermez mi? Bu durum acaba çıkarcı ve
etik olmayan bir yaklaşım değil midir (Benefiel, 2003a: 384)?
Bu sorulara cevap vermeye çalışırken ister istemez düşünceler yönetim biliminin
çalışan algısı üzerinde yoğunlaşmaktadır. İşletmelerin temel unsuru olan insanın daha iyi
anlaşılması ve insana, doğasına uygun bir şekilde yaklaşılmasını amaçlayan olgunlaşma
kuramı, insan grubu kuramı ve X ve Y kuramı gibi kuramlar ortaya atılmış ve insan ilişkileri
yaklaşımının geliştirilmesi için önderlik araştırmaları, Hawthorne araştırmaları gibi bir çok
deneysel çalışma yapılmış olmasına rağmen (Eren, 1991:26-36), yerel ya da küresel bazda
işletme yöneticilerinin yani yönetim uygulayıcılarının çalışanları hala Taylor’un Bilimsel
Yönetim İlkeleri doğrultusunda algıladıkları ve ona göre yaklaştıkları görülmektedir.
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Bununla paralel olarak, Gull ve Doh (2004: 130)’a göre modern örgütsel yönetimin
odak noktası hala nesnel, kontrol edilebilir ve maddi olan unsurlardır. Uzmanlar ve
uygulamacılar tarafından kapsamlı bir şekilde yapılan eleştirilere rağmen modern
organizasyonların büyük çoğunluğu, yönelimlerinin dayandığı sistemin araştırılması
çabalarından kaçarlar ve hatta bu çabalara karşı kendilerini savunurlar.
Yaptıklarının sonuçlarını anlamaktan acizdirler ve bütün anladıkları da maddi kazanç
potansiyelleridir. Sonuç olarak çoğu organizasyon manevi yönlendirmeden yoksundur.
Maneviyatın farkına varılması, birey olma süreci, yani kişinin kendi bütünlüğünün farkına
varması yoluyla olur ki bu da yapılan işi değerli hale getiren bir örgütsel çevrenin varlığını
gerekli kılar (King ve Nicol, 1999). Ne var ki, birçok örgütün derinlik ve anlamdan yoksun
olduğu, bu örgütlerin amaç ve misyonlarındaki ifadelerde gayet açık bir şekilde
anlaşılmaktadır. Mekanik bir şekilde dizayn edilmiş olan modern örgütlerin amaç
cümlelerinde yer alan “içinde oldukları endüstri kolunda bir numara olmak, hissedar değerini
maksimuma çıkarmak, tüketicilere katma değeri yüksek ürün ya da hizmetler sunmak” gibi
ifadelerden bu anlamsızlık ya da derinlik yoksunluğunu görmek mümkündür (Gull ve Doh,
2004: 131). Örgütlerin misyon, vizyon ya da amaç ifadelerinde derin ya da anlamlı cümleler
yer alsa dahi, bu derinlik ya da anlam oluşturma niyetlerinin ne kadar samimi olduğu da, en
nihayetinde bu derinlik ve anlamdan elde edilecek olan şey verimlilik ya da yüksek karlılığa
bağlanacağından, sorgulanmaya değerdir.
Dehler ve Welsh (1994: 18), örgütlerdeki maneviyattan bahsederken, örgüt
vizyonunun insanlarda oluşturduğu duygu ve insanlar üzerindeki etkisi üzerinde
yoğunlaşmışlardır. Yazarlara göre örgütün vizyonu, işyerindeki maneviyatın kaynağıdır.
Dolayısıyla bir örgütün manevi bir işyeri haline gelebilmesi için yönetimin, insanları derinden
etkileyen motive edici bir vizyon oluşturmaya odaklanması gerekir. Heaton ve arkadaşları
(2004: 62), manevi bakış açısını işletmelerin yönetim paradigmalarına eklenmesinden
fazlasıyla yararlanacak yönetim alanlarından birisinin, çalışanların yeni ve hâli hazırda var
olan performans hedeflerine hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak olan
örgütsel değişim yönetimi olduğunu belirtmektedirler. Örgütsel değişim organizasyon
içerisindeki insanların davranışlarını değiştirmeyi içerir, çünkü bireyler örgütün bir öğesidir.
Maneviyat ve diğer insan halleri verimlilik için bir araç olabilir. İşyerinde
maneviyat, işyerini çalışan dostu yapmak ve dolayısıyla da daha verimli yapmak için bir araç
setidir (Krahnke, Gicalone ve diğ, 2003: 397) ve yönetim alanı, manevi bir bakış açısını
araştırmalarla ve teori geliştirme süreci ile bütünleştirmekten, fazlasıyla yararlanacaktır (Neal
ve diğ., 1999: 176). Hal böyle iken, Dehler ve Welsh (1994: 18krahn)’in belirttiği gibi
“insanları derinden etkileyici bir örgüt vizyonu geliştirmek ve bunu çalışanları motive etmede
kullanmak” ve örgütün performans ya da verimlilik artışı beklentilerini vizyondaki bu
derinliğin arkasına gizlemek, Benefiel (2003a: 384)’in de belirttiği gibi etik olmayan ve aynı
zamanda da çıkarcı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla geçerli ekonomik düzenin işletmeleri
açısından çalışanların maneviyatlarına hitap ederek verimlilik ya da performans artışı
beklemenin, arabasının motoruna daha kaliteli motor yağı koyup bakımını iyi yaparak daha
yüksek performans bekleyen kişi metaforuyla benzer olduğu söylenebilir.
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İşletmeler açısından bir başka etik problem de, çalışanların farklı hayat görüşlerine
sahip olabileceği gerçeğinden kaynaklanacaktır. İşyeri maneviyatının yukarıda bahsedilen
dört boyutu, grup içi ve gruplar arası bireysel tercihler açısından değişiklikler gösterecek ve
bu durum örgütler açısından etik bazı ikilemlere sebep olacaktır. Eğer bir çalışan ruhsal olarak
işyeri ile yüksek derecede bir bütünleşme içine girerse, bu çalışan işyerinde sözlü ya da
davranışsal manevi açıklamalarda bulunacaktır. Örgütte aynı zamanda işyerini bu tür
açıklama ya da davranışların olmadığı bir yer olarak arzulayan (katı seküler ya da ateist)
çalışanlar da mevcut olabilir ve bütün çalışanlarına eşit davranmak zorunda olan işletme
yönetimi açısından bir ikilem ortaya çıkmış olur (Sheep, 2006: 361). Öyle ki “ruh (spirit)”
olarak bahsettiğimiz şey, özellikle bazıları tarafından işyeri için limitlerin dışında, bazıları
için de savunmasız işçilere hegemonik inanç sistemlerini empoze eden fanatik yönetici
imajını anımsatan dinsel bir söylem olarak algılandığında, teorisyenler ve uygulamacılar
arasında bir ihtilafa sebep olabilir (Sheep, 2006: 359).
O zaman çözüm nedir? Çalışanların bu tür ihtiyaçlarının giderilmesi için örgütlere ne
tavsiye edilebilir? Daha yüksek bir ücret ya da kar payı, belki de daha çok dinlenme süresi,
dinlenme sürelerinde ücretsiz ikramlar, daha etkili bir teknoloji gibi maddesel, ruha hitap
etmeyen imkânlar sunulması insanı manevi açıdan tatmin edebilir mi?
Bu tür imkânlar elbette çalışanlara zarar vermeyecektir ancak, çalışanların yaptıkları iş
ve zamanlarının büyük kısmını geçirdikleri işyerlerinden kaynaklanan içsel özlem ya da
varoluş nedeni sorularına yanıt bulmalarını da sağlamayacaktır (Sheep, 2006: 360). Burada
daha önce bahsettiğimiz işyeri maneviyatının bazı boyutları üzerinde durmamız
gerekmektedir.
Birinci boyut kişi işyeri bütünleşmesidir. Daha önce de belirtildiği gibi örgütler
çalışanlarını fiziksel, düşünsel, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarıyla bir bütün olarak görmeli ve
ona göre bir tutum geliştirmelidir (Sheep, 2006: 361). Böyle bir tutumun geliştirilmesinin,
modern örgütlerin çalışan algılamalarında köklü değişiklikler yapmalarını gerektirdiği
söylenebilir. Bu değişimin en temel niteliği de yeni yönetim tekniklerinin ve organizasyon
teorilerinin sadece literatürde kalmayıp, uygulama alanı bulması olacaktır. Çalışanı sadece
üretimin bir parçası gibi görmek ve ücretle veya bazı maddi imkanların sağlanmasıyla
çalışanların manevi doyumlarının sağlanamadığı ve sağlanamayacağı, bu çalışmanın
genelinden anlaşılmaktadır.
İkinci boyut işin anlamlılığıdır. Çalışanların iş yaparken sadece elde edecekleri
maddi kazancı değil, o işin kendileri için anlamını, o işin diğer insanlar için anlamını ve hatta
o işin gelecek nesiller için nasıl bir etkiye sahip olacağını sorgulamaktadırlar (Neck ve
Milliman, 1994; Mitroff ve Denton, 1999: 85). Bireysel bazda işin anlamlılığı ile ilgili
problemi yabancılaşma kavramıyla açıklamak mümkündür. Göktürk ve Günalan (2006:
129)’a göre “Sanayi devriminin oluşturduğu kitle üretimi ve yoğun işbölümü işçiyi,
makinenin canlı bir parçası haline dönüştürmekte ve rutin, tekdüze bir çalışma ortamı
sunmaktadır. Böylece çalışan doğadan, zanaatçı teknik temelden ve çalışma arkadaşlarından
uzaklaşmaktadır”. Çalışan yaptığı işe kendi benliğinden bir şeyler katamamakta ve dolayısıyla
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iş anlamsızlaşmaktadır. Marksist yabancılaşma teorisi bu durumu “emeğin yabancılaşması”
olarak nitelendirmektedir.
İşin diğer insanlar ve gelecek nesiller için anlam ve etkisi ise başka bir etik sorgulama
gerektirmektedir. Küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, dünyanın insanoğlundan
intikam alması gibi kavramların sıkça telaffuz edildiği günümüzde, küresel güç oldukları için
kendilerine dokunulamayan büyük işletmeler bu kavramları hiç duymamışçasına umursamaz
bir şekilde faaliyetlerini sürdürerek, kar marjlarını daha da artırmak için çevreye ve o
çevredeki ve hatta bütün dünyadaki insanlara zarar vermeye devam ederlerken; o işletmede
çalışan işçi için yaptığı işin anlamlı bir iş olduğu nasıl hissettirilebilir ve bu hissettirme çabası
ne kadar samimi veya etik olabilir?
Kaldı ki, anlamlı bir “iş” sunulamayan bir çalışanın maneviyatına nasıl hitap edilebilir
ve içsel ihtiyaçları giderilebilir? Giacalone ve Jurkiewicz ile, işyeri maneviyatının ölçülmesi
ile ilgili farklı görüşlerini dillendirdikleri çalışmada Krahnke, temel sorunun “Maneviyat
işletmeler için nasıl faydalı olabilir?” sorusu yerine “İşletmeler maneviyatın nasıl parçası
olabilirler?” sorusu olması gerektiğini belirtmektedir (Krahnke, Giacalone ve diğ., 2003: 401).

11.1.6. İşyeri maneviyatının ölçülmesi ile ilgili farklı görüşler
İşyeri tinselliği ile ilgili literatürde etik eleştiriler olduğu gibi, işyeri tinselliğinin
ölçülmesi ile ilgili eleştiriler de mevcuttur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, maneviyat
konusuna uluslararası literatürdeki ilgi artış göstermesine rağmen, ampirik çalışmalara çok sık
rastlanmamaktadır. Maneviyat temel ve önemli bir insan deneyimi olmasına karşılık ciddi bir
sistematik yaklaşımdan mahrum olmasının çeşitli sebepleri olabilir. Bunlardan en
önemlilerinden birisi maneviyatın ölçülmesi ile ilgili literatürdeki ciddi fikir ayrılıklarıdır.
İşyerinde maneviyat konusunu ciddi bir şekilde araştıran yönetim uzmanları,
çalışmalarını kantitatif ve kalitatif yöntemlerle sürdürmektedirler, çünkü eğitim donanımları
bunu gerektirmektedir. Örgütlerde maneviyatla ilgili sorularına cevap ararken örgütsel bilimin
söylem ve metotlarını kullanmaktadırlar. Ancak maneviyat gibi metafizik bir konuda pozitif
bilimin yöntem ve araçlarını kullanma yaklaşımı, maneviyat ile organizasyon teorisi temelde
birbirinden farklı alanlar olduğundan, birçok önemli soruyu açıklamasız bırakmaktadır
(Benefiel, 2003b: 371).
Ashmos ve Duchon (2000: 138) yaptıkları ampirik çalışmada işyeri maneviyatını
bireysel düzey, iş ünitesi düzeyi ve örgütsel düzey olmak üzere üç seviyede ölçmeye
çalışmışlardır. Çalışma sonucunda en net sonuçların bireysel seviyedeki sonuçlar olduğunu,
ancak sırasıyla iş ünitesi ve örgütsel seviyelerdeki sonuçların bu seviyelerde net bilgiler
vermediğini belirtmişlerdir.
Burada hali hazırda kullanılan ölçeklerin maneviyatı bireysel bazda ölçmede yeterli,
ancak iş ünitesi ve örgütsel bazda yetersiz kaldıkları görülmektedir. Yazarlara göre işyeri
maneviyatını ölçebilmek için daha geçerli ölçeklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Öte yandan
bazı araştırmacılar elma ile armudun karşılaştırılması olduğunu iddia ederek işyeri maneviyatı
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hakkındaki kantitatif yaklaşımı eleştirmektedirler ve bu yöntemin bir sonuca ulaşmayacağını
eklemektedirler.
Maneviyat uygulayıcıları, kalitatif ve kantitatif yaklaşıma sahip olanların işletmeye ne
getirecekleri hususunda önemli soru işaretleri bıraktıklarını ve hatta daha önemlisi maneviyatı
önemsizleştirdiklerini düşünmektedirler (Benefiel, 2003b: 368). Krahnke, maneviyat
araştırmalarına pozitivist yaklaşımın görüşünü şu şekilde özetleyerek eleştirmektedir
(Krahnke, Giacalone ve diğ., 2003: 401):
 Maneviyat sadece objektif, gözlemlenebilir bir yolla incelenebilir; bu yüzden
maneviyatın sadece davranışsal ve sosyal yönleri incelenebilir.
 İşyerlerindeki yöneticiler verimlilik, hesap verilebilirlik ve eşitlik gibi ölçülebilir
olanı vurgulamak eğilimindedirler. Ölçülebilir ya da tanımlanabilir olmayanlar yok
sayılabilir ya da önemsizdir.
Yazar, insanların maneviyat gibi soyut içsel yapılarının sayılarla değerlendirilmesi,
verimlilik ve karlılık gibi rakamsal değerlerle ilişkisinin incelenmesi ve eğer ilişki yoksa bu
önemli ihtiyacın, pozitivist görüşe sahip yönetim ve organizasyon teorisyenlerince yok
sayılacağını ileri sürmektedir.
Öte yanan Giacalone ve Jurkiewicz, insanın fiziksel kapasitesinin neyi
bilebileceğimizi ve nasıl bileceğimizi kısıtlarken, pozitif bilimi yorumsal tasvirlere
indirgemenin bu kısıtları daha da derinleştireceği görüşündedirler. Yazarlara göre eğer
maneviyat, organizasyon teorisi içinde yer alacaksa, özenle hazırlanmış ölçeklerin
geliştirilmesi ve test edilmesi şarttır (Krahnke, Giacalone ve Diğ., 2003: 403). Bu iki zıt görüş
arasında Benefiel biraz daha ılımlı yaklaşmaktadır. Benefiel (2003b: 368)’e göre kantitatif
yöntemin bir sonuca ulaşmayacağını söylemek için daha çok erken. Ayrıca yazara göre
kantitatif çalışmalar önemli, çünkü bu tür çalışmalar maneviyat araştırmacıları ile yönetim
araştırmacılarının iletişimlerini güçlendirmektedir.

11.1.7. Çalışma hayatının mavileştirilmesinin önemi
Kapitalist zihniyetin kaçınılmaz bir yansıması olarak helal haram ayrımı yapmaksızın
daha çok kazanç elde etme hırsı, hem çalışma hayatını, hem de ekonomi sistemlerini manevî
değerlerden uzaklaştırmıştır. Manevî değerlerden mahrum bir çalışma hayatı ve düzeni ise,
hem çevre kirliliğine, hem çalışanların sömürüsüne, hem de gelir dağılımının adaletsizliğine
yol açmıştır. Çalışma hayatında sosyal barışın tesisi bu yüzden hiçbir zaman sağlam temeller
üzerine oturtulamamıştır. Tarafların, yani işçi ve işverenlerin karşılıklı sosyal sorumluluk
anlayışı, manevî bilinç eksikliğinden dolayı hep sınırlı kalmıştır. Grev ve lokavt hakkı, çoğu
zaman mücadelenin ve kamplaşmanın bir aracı hâline ge(tiri)lmiştir.
Küresel ekonomik krizler, doğal çevreye yönelik tahribatlar ve toplumdaki sosyal ve
ahlâkî çözülmeler, fıtrat ve adalet duygularına uygun sosyo-ekonomik sistem arayışlarına yol
açmaktadır. Üretimin, gerek doğal çevre şartlarının, gerekse toplumsal taleplerin değişimine
bağlı olarak dış çevreye uyum sağlamak zorunda olması, aslında ekonomi sistemlerinin aslına
rücu etmesi için bir fırsattır. Yeter ki toplumsal değişim, müspet anlamda bir gelişme
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göstersin. Toplumsal anlamda müspet gelişim, toplumların evrensel manevî değerleri esas
alan bir ilerleme arzusudur.
Bu çerçevede çalışma hayatına ve düzenine yeniden bir manevî boyut kazandırmak,
işçi ve işverenlere yaratılış maksadına uygun gerçek bir sosyal sorumluluk bilincini
yükleyecektir. Tabiatın korunması, işverenlerin çalışanların emeğine saygı göstermesi,
işçilerin kâra ortak olabilmesi, sosyal diyalog ekseninde işçi ve işverenin aynı sorumluluk
duygusu ile işletmeyi birlikte yönetebilmeleri, topluma faydalı ürünlerin üretilmesi ve
tüketilmesi, kısacası çalışma hayatının sosyal adalet ilkeleri ile işleyişi, bütün sosyal tarafların
manevî duyarlılıklarına bağlıdır.
Maneviyat ekseninde oluşturulmuş ve geliştirilmiş bir çalışma hayatı, kendisinden
beklenen aslî fonksiyonunu gerçek anlamda hayata geçirebilir. Maneviyat ile gerçek anlamını
bulan bir çalışma hayatı, insan fıtratına da uygundur. Üretim sürecinde bulunan bütün
bireylerin kaygılardan uzak mutlu ve huzurlu olabilmesi, buna bağlıdır. Sosyal fayda sağlayan
işler, aynı zamanda hayırlı ve kutsal işlerdir. Faydalı bir hizmet sunan, helal bir iş yapan veya
helal bir mamul üreten kişi, aynı zamanda ibadet etmişçesine sevap da kazanır. Bu yönüyle
üretim sürecinde bulunan işverenler de işçiler de hayırlı işler-hizmetler yaptıkları gibi iç
dünyalarında da huzur bulurlar.
Üstelik işçilerini kârına (zararına da belirli bir oranda) ortak eden sosyal ve manevî
duyarlı işverenler, sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirerek, işletmelerini daha da
güçlendirirler. Kâr elde etmelerine yardımcı olan işçilerini koruyan ve kayıran işverenler,
sosyal ve manevî sorumluluğun bir gereği olarak ekonomik ve idarî güçlerini özellikle
işçileriyle de paylaşmak isterler. Dolayısıyla maneviyatın hâkim olduğu bir çalışma hayatında
çalışan bir işçi, bir üretim faktörü ve(ya) bir insan kaynağı olmaktan ziyade şahsiyetiyle
birlikte bir insandır ve hatta üretim siteminin vazgeçilmez bir üyesi olarak işletmenin tabiî
ortağıdır.[22]

11.1.8. Çalışma hayatının manevî boyutunun evrensel çerçevesi
Bir hukuk devletinde yaşayan her bir vatandaşın izzeti, haysiyeti ve şerefi
dokunulmazdır. Dolayısıyla toplumsal ilişkiler açısından insanın manevî şahsiyetinin
korunması, çalışma hayatı açısından da insana yakışır bir işyerinde istihdam edilmesinin
temini, hem hukuk siteminin, hem de bütün kurumların görevidir. İnsana dair bu temel
hedefin sosyal hayatımızın bütün alanlarında geçerlilik kazanabilmesi için, herkese sosyal ve
manevî sorumluluk düşmektedir. Bu durum, çalışma hayatı için de geçerlidir. Buna göre
kişinin çalışma hayatında onurlu ve şahsiyetli bir fert olarak yer alabilmesi, çalışma ilişkileri
sürecinde onun haysiyetine zarar ge(tiri)lmemesine bağlıdır. Bu yönüyle çalışma, kişiye
onurlu bir hayatın idamesini sağlayabilmelidir. Kişinin sosyal hayatını ahlakî ve manevî
yönden tahrip eden bir çalışma ilişkisi, bir anlam ifade etmekten uzaktır. Sosyal devletler,
anlam yüklü iş ve istihdam alanlarının yaygınlaşmasına bu yüzden destek vermek
durumundadırlar.[23]
Anglikan kilisesine mensup ve Hıristiyanlık dışı ritüelleri benimsemesinden dolayı
papanın talebi üzerine Katolik kilisesinden ve bu kiliseye bağlı olarak çalıştığı üniversiteden
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uzaklaştırılan bilim adamı Mathew Fox’un tespitlerine göre, ekonomik krizlerin ve işsizlik
korkusunun etkileri altında kalınarak ne pahasına olursa olsun işyerlerinin korunmasına dönük
her türlü istihdam politikalarına ağırlık verilirken, işin mahiyeti ile ilgili bir sorgulama boyutu
ihmal edilmektedir. Niçin insan çalışır, nasıl ve kimin için çalışmalıdır gibi sorulara cevap
verilmeden, çalışma hayatının düzeni de sarsıntıya uğratılmaktadır.
Fox’a göre, işyerlerinin iş ile bağlantısı, yaprakların ağaç ile ilişkisine benzemektedir.
Ağaç, hastalandığında yaprakları da sararıp düşmektedir. Ağacın yapraklarını tedavi etmeye
kalkışmakla ağacın iyileşmesi sağlanamamaktadır. Nasıl ki ağacın tedavisi, köklerinde ve
gövdesinde ortaya çıkan rahatsızlıkları gidermekle mümkün ise çalışma hayatında ortaya
çıkan krizin giderilmesi de çalışmanın asıl gayesinin bilinmesi ve anlaşılması ile mümkündür.
İşyerlerinin oluşturulması, çalışmaya atfedilen değer ve hayata verdiğimiz anlamla yakından
ilgilidir. Hasta bir ağaca, yaprak yerleştirmekle ağacı kurtarmak mümkün olmadığı gibi,
anlamsız ve maneviyattan uzak bir istihdam anlayışı ile işyerlerinin kalıcı olması
düşünülemez. İşyerlerinin varlığı, sürekli olarak tehdit altında ise bu, istihdam politikalarının
insanî ve manevî boyuttan mahrum olduğunun bir işaretidir.[24]
Çalışma alışkanlıklarımızın ve çalışma hayatına klâsik bakışımızın değişik alanlarda
ve farklı yöntemlerle devrimsel bir yaklaşımla değiştirebileceğini savunan Fox, bunun ilk
başta her bir ferdin ruh ve gönül dünyasında gerçekleşmesini önermektedir. Ruh ve gönül
ilişkilerini doğru düzenleyen her bir insan, yaşama ve çalışma şevkini de her zaman
koruyabilecektir. Manevî dünyasını zenginleştiren bir insan, sahip olduğu mesleğini daha çok
sevecek ve mesleğinin hakkını verecektir, çalıştığı işyerinde ayrı bir neşe kaynağı olacak,
topluma faydalı olabilmenin manevî hazzını yaşayacaktır.[25]
Manevî çalışma hayatına dönük bilim adamlarının bireysel çalışmalarının yanında
kurumsal nitelikte bilimsel araştırmalar da yapılmaktadır. Şöyle ki Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO), insan onuruna yakışır çalışma hayatının (Decent Work)[26] sağlanmasına
yönelik temel değerleri oluşturmak adına 2004 yılında, bütün büyük monoteist dinlerin
yanında hümanistik, felsefik ve manevî grupların temsilcilerini bir araya getirerek, önemli bir
çalışmanın altına imza atmıştır. İnsan onuruna yakışır bir çalışma hayatı konseptinin
oluşturulmasına yönelik olarak ortak evrensel değerlerin tespiti yapılırken, ILO, insan
onuruna zarar vermedikçe diğer dinlerin-inanç sistemlerinin farklı görüşlerine de saygı
göstermektedir. Ne de olsa örgütlenme hakkı, çocuk çalıştırma ve zorla çalıştırma (angarya)
yasağı, işyerinde ayrımcılık yapmama ve çevre dostu üretim gibi ilkeleri dikkate alan her türlü
felsefî ve dinî yaklaşımlar, insana yakışır iş konseptinin oluşmasına katkı sağlayabilmektedir.
Genelde bütün gelişmiş toplumlarda, çalışma hayatının bir ahlâkî boyutunun olduğu kabul
edilmektedir. Özellikle çalışan (işçi) ve çalıştıran (işveren) açısından her iki sosyal tarafa da
hak ve sorumluluklar düşmektedir. Dolayısıyla değişik dinlerin temsilcileri ve diğer inanç ve
düşünce grupları arasından oluşacak (oluşturulan) bir forum sayesinde insana yakışır iş
konseptinin içeriğinin de katılımcıların dünya görüşlerine uygun bir zeminde hazırlanması
mümkün olacaktır. Böylece evrensel manevî ve felsefik değerler ekseninde insan onuruna
yaraşır bir çalışma hayatında siyasî, kültürel, hukukî ve sosyal araçların belirlenmesi de
sağlanabilmektedir.[27]
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11.1.9. İşyerinde kurum kültürü ve maneviyat arasındaki bağ
Kurum kültürü, “bir kuruluştaki çalışanların iş performansını ideal bir seviyeye
çıkartmak maksadıyla, üst yönetim tarafından tanımlanan ve uygulanması istenilen
davranışların, inançların ve kuruma-örgüte-işletmeye ait spesifik değerlerin toplamıdır”. Bir
başka ifadeyle kurum kültürü, herhangi bir kurumun kendi tarihi içinde, kurumda vazife
alanların ortak bilgi ve kültür birikimi, hâkim normları, ahlâk anlayışları, örfleri, dünya
görüşleri, insana yönelik bakış açıları, değerleri, idrakleri, kendilerine has lisanları, sembolleri
ve yorumları ile birlikte meydana getirdiği tutum ve davranış birliğidir”.[28]
Kurum kültürü, çoğu zaman kurum liderlerinin ve kurucularının sahip olduğu dünya
görüşleri ve manevî değerlerinden oluşmaktadır. Kurumun misyon, vizyon, politika ve
çalışma kuralları gibi temel stratejik değerleri, kurum kültürünün önemli unsurlarındandır.
Kurum kültürünün sürdürebilirliği de kurumun başındaki en etkin pozisyonda olan liderinin
kendi değerlerine gösterdiği sadakatiyle yakından ilgilidir.[29]
Maneviyat içerikli kurum kültürünün, evrensel değerler ile bütün felsefik ve dinî
inançlara aynı saygıyı göstermesi durumunda, çalışan personel kendi manevî değerlerini
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelmeden kuruma uyum sağlayabilecektir. Bu, kurum
içinde çok katmanlı ve plüralist bir manevî kültürün varlığı anlamına gelmektedir. Çoğulcu
kurum kültürünü geliştiren işletmeler, personelin farklı inançlarına saygı göstermekte ve yeni
personel alımında da (dinî) inançlar bağlamında hiçbir ayrımcılık yapmaksızın işletmelerine
kendi dünya görüşlerine yakın olanlardan ziyade liyakatli olanları tercih etmektedir.[30]
Böyle bir yaklaşım ve politika, çalışanın fizikî, sosyal, zihnî ve manevî kapasitesini
güçlendireceğinden kurumun örgütsel performansını da artıracaktır. Bir başka ifadeyle kişisel
manevî değerlerin saygı görmediği ve yaşatılmadığı işyerlerinde personelin stresten uzak
huzur içinde çalışması ve verimli olması da mümkün görünmemektedir. İşyerinin
manevîleştirilmesinin teşvik edilmesi ise, verimlilik, iş memnuniyeti, meslekî etik değerler ve
demokratik katılımcılık açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır.

11.1.10. İşyerinde manevî sosyal hizmetler
Batı dünyasında değişik Hıristiyan mezheplerine bağlı hemen her Kilise Kurumu çatısı
altında özel ve kamu sektörüne ait bütün işletmelere dönük manevî sosyal hizmetler[31]
(Betriebsselsorge) sunan birimler mevcuttur. Bu birimler sayesinde özellikle ekonomik
krizlere bağlı olarak işsiz kalma riski ve(ya) tehdidi altında çalışmak ve(ya) mobbing kurbanı
(psiko-sosyal terör mağduru) olmak gibi işyerinde değişik türde sorunlar yaşayan insanların
yanında iş arayan işsizlere sosyo-ekonomik ve psikolojik ağırlıklı manevî destek hizmetleri
verilmektedir.[32]
Kilisenin temsilcisi olan manevî danışmanlar, sık sık işletmeleri ziyaret ederek,
sendika temsilcileri ve işyeri konseyi üyeleriyle işletme içi gelişmeler hakkında bilgi
edinmekte ve görüş alış verişinde bulunmaktadır. İşçi ve işveren ilişkilerinde yaşanan psikososyal sorunların giderilmesinde gerektiğinde arabuluculuk görevini de üstlenebilmektedir.
Bu çerçevede manevî danışmanlar, hem İnsan Kaynakları Yönetimi müdürleri ile görüşmekte,
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özel sorunları olan işçilere manevî danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermekte, hem de
hizmet içi eğitim programlarına aktif eğitimciler olarak katılmaktadır.[33]
Çalışma hayatında yaşanan yapısal ve organizasyonel değişimlerin doğurduğu
olumsuzlukları âdil, sosyal ve insan onuruna yakışır bir şekilde yeniden düzenlemeyi ve
çalışma ilişkilerinde sosyal barışı ve dayanışmayı temin etmeyi amaçlayan işyerinde manevî
sosyal hizmetlerin temel hedefleri ve bu bağlamda faydaları şu şekilde özetlenebilir:
a) Çalışanların, psiko-sosyal ve manevî risk ve hastalıklara karşı sürekli olarak
teyakkuz hâlinde olmalarını sağlamak ve değişik manevî tehdit ve tehlikelere karşı
direnç gösterebilmelerine yardımcı olmak.
b) Çalışanları, ahlâkî ve manevî sorumluluk üstlenebilecek konuma getirmek.
Çalışanların tutum ve davranışlarında sağlam bir istikrar göstermelerine, genel
anlamda güzel ahlâk, dar anlamda iş ve meslek ahlâkı ilkelerine gönülden bağlı
kalmalarına ve bu yönde bir davranış göstermelerine destekçi olmak.
c) Duygu, kalp ve vicdanın oluşturduğu “iç kontrol” eğitimleri sayesinde çalışanların,
davranışlarını ahlâkî ve manevî değerlere göre tanzim edebilmelerini temin eden
kurum kültürü’nü (kurum maneviyatı’nı) oluşturmak.
d) Çalışanların, kendi ruh âlemleriyle barışık olmalarına, çalışmaktan manen haz
almalarına, diğer iş arkadaşları ve üstleriyle birlikte huzur içinde çalışmalarına
yardımcı ve destekçi olmaktır.

11.1.11. Manevî sosyal hizmetler açısından işsizlik
Manevî sosyal hizmetler, çalışma hayatında aktif olarak yer alanların sorunlarına
dönük danışmanlık hizmetlerinde bulunduğu gibi, henüz emek piyasasına girememiş ve
bundan dolayı da maddî yönden sıkıntı içinde olanlara da yönelmektedir. İşsizlik ve buna
bağlı olarak gelir kaybı, önemli bir sosyal risk türüdür. Hakikaten çalışma gücü ve iradesine
sahip olan insanların, geçimlerini sağlayabilecekleri bir işe sahip olamamaları, kişiler ve
toplum açısından maddî ve manevî tehlikeler barındıran bir durumdur.
Gelir kaynağının ortadan kalkması ile işsiz kalan bir insanın sadece sosyal statüsü
ortadan kalkmamakta aynı zamanda toplum içindeki sosyal münasebetleri de
gerileyebilmektedir. Buna bağlı olarak kişinin zaman duygusu, düzen algısı ve sorumluluk
anlayışı da olumsuz yönde değişmektedir. Bir başka ifadeyle topluma ve sosyal çevreye
faydalı olma duygusu kaybolmaktadır. Sosyal çevreden uzaklaşma eğilimlerinin baş
göstermesi ile yalnız olma duygusu, kötümser yaklaşımlar ve psiko-somatik rahatsızlıklar da
kendisini gösterebilmektedir. Bazen de öz saygının zedelenmesine bağlı olarak kişi içine
kapanmakta ve(ya) manevî, ahlakî ve sosyal sapmaların içine girebilmektedir.
Gerek bireysel, gerekse toplumsal boyutlarıyla ortaya çıkan bütün bu psiko-sosyal
olumsuzluklar, netice itibariyle sosyal düzeni ve beşerî kaynakları tahrip edebilmektedir. Peki
işsizlik olgusuna sosyo-ekonomik tahlillerin yanında manevî boyutuyla da bakmak gerekirse
olguya farklı bir anlam yüklemek mümkün müdür? İşsizliğin yol açabileceği maddî
olumsuzluklar ve kaymalar, manevî bakış yöntemleriyle engellenebilir mi? Genelde işsiz
kalan bir insan, psikolojik olarak birden yoksullaşacağını düşünmekte ve kişilik yapısına göre
iç dünyasında az veya çok gelecek (rızık) endişesi taşıyabilmektedir.
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Hâlbuki kişi, daha önceden elde ettiği gelirlerinden (belki de) bir tasarrufa sahiptir ve
bu sayede yeni bir iş bulana kadar iktifa edebilecektir. Dürüst bir şekilde sosyal sigortalı
olarak çalış(tırıl)mış ise (belki de) işsizlik sigortası fonundan işsizlik ödeneği bile elde
edebilecektir. İhtimal ki sosyal devletin ve(ya) STK’ların sosyal yardımlarından da
yararlanabilecektir. Sivil sosyal dayanışma mekanizmalarından olan akraba veya dost
ilişkilerine bağlı olarak (belki de) geçici bir süre için hayırseverlerden maddî destek
görebilecektir. Ve belki de hiç ummadığı bir anda sürpriz bir şekilde yeni ve daha uygun bir iş
bulabilecektir. Kişi, azmini ve umudunu yitirmediği müddetçe, her türlü girişimin olumlu
sonuçları er veya geç kendisini gösterecektir.
Mesela işsiz bir kişi, bu dönemde İŞ-Kur’a veya belediyelerin tertiplediği meslek
kurslarına müracaat ederek, yeniden bir meslek öğrenebilir veya iş becerilerini geliştirebilir ve
emek piyasasında daha yüksek ücretli bir iş bulabilir. Ahmet Selim’in de ifade ettiği gibi,
“boş vakit, mecburiyetlerden sonra kullanabileceğimiz ve istediğimiz gibi doldurabileceğimiz
çok değerli bir fırsattır. Düşünebileceğin, hayal kurabileceğin, okuyabileceğin, kendini
yenileyip onarabileceğin zamanı o boş vakitlerde bulacaksın.”[34]
İşsizlik döneminde kişi, bu boş vakitlerini iyi değerlendirmezse, kendini maddî ve
manevî yönden yeniden keşfetme ve geliştirme yöntemlerine başvurmazsa hayat ışığını
kaybedebilir, karamsarlığa düşüp meşru olmayan yollara düşebilir. İnsan, yaratılışı gereği
acelecidir ve hemen her konuda süratli bir şekilde olumlu bir sonuç bekler. Ancak bazı işler,
bazen kişinin arzuladığı gibi cereyan etmez ve bu durumlarda kişiye tevekkül ve sabır
gerekebilir. Bu durumlarda kişi, aktif bir sabırla rızkını ararken, asla ümitsizliğe düşmemeli
ve asla haram yollardan rızkını aramamalıdır. Aksi takdirde gelir elde edeyim derken, hem
dünyasını, hem de ahiretini tehlikeye sokabilir. C. Hak, bu gibi durumlara düşen kişileri
uyarmaktadır:
“Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah
ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah, her şeyi kuşatmakta ve her şeyi
bilmektedir”.
Demek ki, şeytan özellikle ekonomik krizlerin yol açtığı işsizlik gibi zor durumlarda
boş durmamakta ve işsiz kişilerin psikolojilerini yoksulluk tehdidi ile bozabilmektedir.
Yoksulluk ve açlık korkusu ise, manevî boyutuyla yersiz korkuların başında gelmektedir.
Çünkü Allah, Rezzak ismiyle her yaratılanın rızkına tekeffül olmaktadır. Hadiselere bu
yönüyle bakan sabırlı ve ferasetli insanlar, C. Hakk’ın lütfuna da er veya geç mazhar
olabilmektedir. Nitekim İslâm Peygamberimi de C. Hakk’ın bu müjdesini şu şekilde teyit
etmektedir:
“Ruhulkudüs (Hz. Cebrail), kalbime şu bilgiyi getirdi: Hiçbir kimse rızkını
tüketmeden ölmeyecektir. Şu halde Allah’tan korkunuz ve rızkınızı güzel, meşru yollardan
talep ediniz. Rızkın gecikmesi, sizi Allah’ın emirlerini çiğneyerek onu elde etmeye itmesin.
Çünkü Allah katında bulunanlar ancak O’na itaatle elde edebilir” .
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Buna göre bazen C. Hak, bizim teslimiyet şuurumuzu ve aktif sabır anlayışımızı
denemek ve bu şekilde manevî gelişimimize yardımcı olmak ve bizi kendisine daha çok
yaklaştırmak maksadıyla, rızkını bilerek geciktirmektedir. İnsanın, işsizlikten ve gelir
kaybından kurtulmasını bir süre için istemeyen C. Hak, bu yöntemle kişinin Kendisine
yönelik itaat derecesini ölçmek istemektedir. Yeni gelir kaynaklarının peşinde koşan işsiz
insanın, helal kazanç elde etme noktasında sebat göstermesi halinde, Allah’a teslimiyet
imtihanını başarı ile tamamlayacaktır.
Her para getiren iş, meşru olmamakla beraber kişiye hayır da getirmemektedir. O
halde bazen onurlu ve vakarlı bir şekilde yoksul kalmak, izzetini ve şerefini yitirmekten daha
iyidir demek mümkündür. Yoksulluk, açlığa ve ölüme yol açmadığı sürece zor da olsa yine de
tahammül edilebilir geçici bir durumdur. Ancak yoksulluk geçici olmalıdır, kişinin gayreti ve
azminin yanında sosyal çevrenin duyarlılığı ile geçici olmalıdır. Helal rızık konusunda hassas
olan ve bunun gereklerini yerine getiren işsiz bir insan, er veya geç işsizlikten ve yoksulluktan
kurtarılmalıdır.
Diğer taraftan işsiz iken helal yoldan iş arayan insanların cihat edercesine sevap
kazanacakları da başka hadislerde zikredilmiştir. Ama haram yollardan rızkını elde edip
zenginleşen bir insan, itibarını, şerefini ve haysiyetini de yitirebilir. Toplum nezdinde bu her
zaman böyle değilse de Allah nezdinde bu mutlaktır. Maddî meselelerde Allah’a itaat
etmemek, kişiye dünyevî zenginlik ve şöhret getirse dahî netice itibariyle kişi farkına
varmadan manevî yönden kayıptadır. İslâm’ın sosyal ve ticarî hayata dönük temel yaklaşımı,
hem maddî, hem de manevî zenginlik üzerine kurulmuştur. Bu da helal kazanç getiren işlerin
ifasıyla ancak mümkündür.
SONUÇ: Materyalizm ve buna bağlı olarak maddî (iktisadî) rasyonellik (akılcılık),
iddialı ve nefse hoş gelecek bir biçimde modern insanı zihnen ve manen ablukaya alarak,
çalışmayı, para kazanmayı, hırsı, kariyeri, tüketmeyi ve rekabeti sorgusuz ve sualsiz olarak
adeta putlaştırmıştır. Böyle belirsiz ve karışık bir zamanda yoksulluk içinde kıvrananların
yanında maddî zenginliğe ulaştığı halde bir türlü huzur bulamayan ve dolayısıyla kendi
insanlık durumu üzerinde düşünmeye ve kendini yeniden keşfetmeye yönelen insanlar, gayri
ihtiyari olarak manevî arayışlara girmişlerdir.
Genel anlamda maneviyat, dar anlamda din(ler), çarpık toplum hayatı ve buna bağlı
olarak çalışma ilişkilerinin ortaya çıkarttığı sosyo-ekonomik ve ahlâkî sorunların çözümünde
önemli bir yer teşkil etmektedir. Bir hakikat, huzur ve iç denge ölçüsü olarak maneviyat
(manevî rasyonellik), toplumun bütün fertlerini sosyal sorumluluk içinde toplumsal ilişkilerini
sağlıklı bir şekilde yeniden düzenlemesini ve dolayısıyla sosyal sermayenin güçlenmesini
sağlayan bir unsur olduğu kadar çalışma hayatında bozulan işçi-işveren ilişkilerini de yeniden
düzene koyan bir araçtır. Çalışma ilişkilerinin sağlıklı ve etkin bir şekilde işleyebilmesi,
bundan böyle sosyal tarafların maneviyata verdikleri değer nispetinde mümkün olacaktır. Bu
bağlamda çalışma hayatının manevîleştirilmesine yönelik olarak aşağıdaki önerilerin ülkemiz
açısından da sosyal faydası olacaktır:
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- İslâm’ın manevî haritası, itikat ve ibadet içerdiği kadar, toplum içinde sosyal ve
ahlâkî ilişki ağlarını da düzenleyen bir yapıya sahiptir. Buna bağlı olarak İslâm’ın evrensel
manevî mesajlarının insanî ve toplumsal boyutu, gerek ilahiyatçılar, gerekse sosyal bilimciler
tarafından günümüzün diliyle anlatılmalı ve bu bağlamda çalışma hayatının manevî ilkeleri
belirlenmeli, uygulamaya dönük projeler geliştirilmeli ve sosyal tarafların da desteği alınarak,
uygun bir iş mevzuatı oluşturulmalıdır.
- Diyanet İşleri Başkanlığı ve(ya) diğer dinî kuruluşlar, özel ve kamu sektörüne ait
işletmeler ve fabrikalardaki ilgililerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda dinî esaslara
uygun çalışma düzeni ve ilişkilerine dönük manevî danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
sunabilecek bir altyapıya kavuşturulmalıdır.
- Genel anlamda sosyal hayata, dar anlamda çalışma hayatına ve bu bağlamda
işyerlerine yönelik manevî danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin daha planlı, kapsamlı ve
verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, profesyonel eleman yetiştirilmeli ve maneviyat
alanında ortaya çıkan yeni metot ve anlayışların takibine ve uygulanmasına yönelik araştırma
merkezleri oluşturulmalıdır.
- Temiz bir doğal çevre ve ekolojik denge, manevî sorumluluğun bir gereği olarak
korunması gereken ilahî bir emanettir. İşletmelerin, doğal çevreye karşı sosyal ve manevî
duyarlılık gösterebilmesine yönelik olarak sosyal devlet, sosyal tarafların yanında resmî ve
özel dinî kurumların temsilcileriyle birlikte çevre ve maneviyat dostu sosyal politikalar
geliştirmelidir.
- Maneviyat içerikli kurum kültürüne sahip olan işletme yönetiminin kararları, sevgi,
saygı, umut, nezaket, hoşgörü, merhamet, adalet, şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik gibi
sosyal ve manevî değerlerle bir tutarlılık içinde olmalıdır. Yönetim, bu tutarlılık
doğrultusunda güven ortamı oluşturarak, çalışanların korkmadan dile getirdiklerini samimî bir
şekilde dinlemeli ve taleplerini mümkün mertebe karar mekanizmalarına dâhil etmelidir.
- Çalışanlara belirli bir inancı veya manevî düşünceyi dikte etmek, çalışma atmosferini
ve üretimi olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı işletmeler, bunun yerine herkesin dinî
görüşlerini ifade edebilecek bir yönetim anlayışını desteklemeli ve çalışanların farklı manevî
ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmalıdır.
- İnsan sermayesi, yani fertlerin (çalışanların) bilimsel-teknik-meslekî bilgi ve
becerileri, manevî kaynak, donanım ve tecrübeleriyle desteklenmelidir ki, (dar anlamda)
çalışma ve (geniş anlamda) toplum hayatında sosyal sermaye, yani fertlerin güven ortamında
oluşturabilecekleri ilişki ağları daha da güçlenebilsin. Maneviyat içerikli insan sermayesi
güçlü olan fertler, sosyal sermayelerini daha kolay oluşturabilecek, bir başka ifadeyle çalışma
hayatında iş verimliliklerini artırabilecek ve toplumsal refah ve huzura daha büyük katkıda
bulunabilecektir. Manevî sermayesi azalan fertlerin ise bireysel gelişimleri ve dolayısıyla
topluma yönelik sosyal faydaları da gerileyecektir. Ezcümle sosyal devlet, gerek çalışma,
gerekse toplum hayatında yer alan kişilerin manevî sermayelerini koruyacak, geliştirecek ve
sosyal faydaya dönüştürecek insan ve fıtrat odaklı sosyal politikalar üretmelidir.
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11.2. Ruhanilik Nedir?
İşyeri ruhaniliği, dini temelli örgütlenme anlamına gelmemektedir. İşyeri ruhaniliği,
insanların, onları besleyen ve sosyal ortamlarda yaptıkları anlamlı işle beslenen bir hayata
sahip olmalarıdır. Ruhani kültüre önem veren örgütler insanların hem akıllarının hem de
maneviyatının olduğunu kabul ederler. Yaptıkları işlerindeki anlam ve amacı bulmaya çalışır
ve toplumdaki insanlarla bağlantı kurmak isteyip, onun bir parçası olmaya çalışırlar.

11.2.1. Ruhaniliğe artan ilginin sebepleri
Neden şimdi ruhanilik? Rasyonellik efsanesi örgütlerde duygusallığı ve duyguları yok
saymaktaydı. Mükemmel rasyonel modelde çalışanların iç ya da özel hayatları hiçbir şey ifade
etmemektedir. Fakat şimdi batı dünyası tarafından anlaşıldı ki, insan doğasının hem maddi
hem de manevi boyutları bulunmaktadır. İnsan duyguları üzerine yapılan araştırmalar,
örgütsel davranış konusundaki anlayışı geliştirmekte ve ruhanilik farkındalığı, 21. Yüzyılda
çalışan davranışını daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır.
Şimdi ruhaniliğe karşı artan bu ilginin sebeplerine bakalım.
 Çalkantılı giden hayatın stres ve baskısına karşı denge unsuru olarak ortaya
çıkmıştır. Çağdaş yaşam tarzları, yalnız anne ve yalnız babadan oluşan aileler,
coğrafi hareketlilik, mesleklerin geçici doğası, insanlar arasında daha fazla mesafe
oluşturan yeni teknolojiler, birçok insanın hissettiği toplumsal yalnızlaşmanın,
aidiyetin ve iletişim kurma ihtiyacındaki artışın altını çizer.
 Dinin vecibeleri birçok insan tarafından yerine getirilememektedir. Bunun
sonucunda insanların bu inanç ve boşluk duygusunu dolduracak dayanak noktası
arayışına girme durumları.
 Her ne kadar insanlar çalışmanın anlamını sorgulamaya devam etseler de, iş
taleplerinin, birçok insanın yaşamında işyerini baskın bir konuma taşımaktadır.
 Bireylerin iş hayatıyla özel hayatlarını birleştirme arzuları.
 Giderek artan sayıda insanın maddiyat peşinden koşmanın kendilerini daha boş ve
anlamsız hale getirdiğini saptamaları olarak belirtilmektedir.

11.2.2. Ruhani örgütlerin özellikleri
İşyeri ruhaniliği kavramına; değerler, ahlak, motivasyon, liderlik ve iş-özel hayat
dengesi gibi örgütsel davranış konuları içinde değinilmektedir. Ruhani örgütler, insanların
gelişimine ve potansiyellerine ulaşmalarına yardım etmeyle ilgilidir. Aynı şekilde ruhanilikle
ilgilenen örgütler bu sorunların çözümüne odaklanırlar. Ruhani örgütleri ruhani olmayan
örgütlerden ayıran nedir? Her ne kadar ruhani örgütler üzerine yapılan araştırmalar henüz
iptidai durumda olsa da, ilgili literatür ruhani örgütlerde bulunan dört kültür özelliği
tanımlanmıştır.
 Güçlü amaç duygusu. Ruhani örgütler, kendi kültürlerini anlamlı bir amaç
etrafında oluştururlar. Karlılık her ne kadar önemli olsa da, bu örgütler için birincil
öncelikte değildirler. İnsanlar önemli olduğuna inandığı ve değer verdikleri bir
amaçtan esinlenmek, ilham almak isterler.
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 Güven ve saygı. Ruhani örgütler, karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık
özellikleriyle nitelendirilir. Yöneticiler hataları kabul etmekten korkmazlar. Çok
başarılı bir oto yedek parça firması olan Wetheril Ortaklığı Başkanı, “Biz burada
yalan söylemeyiz ve bunu herkes bilir. Müşterilerimizin ürünlerimizle ilgili her
hangi bir problemle karşılaşmayacağını bildiğimiz halde, kalite ve ürünlerimizin
müşterinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda açık ve dürüstüz” demiştir.
 İnsani çalışma uygulamaları. Ruhani örgütler tarafından benimsenen bu
uygulamalar esnek çalışma programlarını, grup ve örgüt temelli ödüllendirmeleri,
ödeme darlığını ve statü farklılıklarını, çalışan haklarını garanti altına alınmasını,
çalışanların güçlendirilmesini ve iş güvenliğini kapsar. Hewlett Packart tüm
çalışanların gönüllü katılımıyla kısaltılan haftalık çalışma süreleriyle yaşadığı
geçici ekonomik sıkıntıları aşmayı ve erken emeklilik ve hisse senedi satarak uzun
dönem gerilemeyle başa çıkmayı başarmıştır.
 Çalışana hoşgörü. Ruhani örgütleri diğerlerinden farklı kılan dördüncü özellik ise,
çalışanların duyguları üzerinde bir baskı oluşturmamalarıdır. İnsanların kendileri
olmalarına, her hangi bir korku ve baskı altında kalmadan kendilerini özgürce
ifade edebilmelerine müsaade etmişlerdir. Southwest Hava yolları çalışanları
duygularını ifade etmeleri, kendiliğinden rahatça hareket edebilmeleri ve
yaptıkları işi zevkli hale getirebilmeleri için teşvik edilmişleridir.

11.2.3. Ruhsal liderliğe giden yol
1900’lardan önce liderlik tartışmalarına hâkim olan büyük adam liderlik yaklaşımı,
1900’lu yılların liderlik yaklaşımı olan kişisel özellik liderlik yaklaşımının ortaya çıkmasını
tetiklemiş ve bu dönemde liderde tekilleştirilmiş güç ve otorite tanımlanmaya çalışmıştır. Bu
güç ve otoritenin kaynağı, liderin doğuştan gelen özellikleri ve grup tarafından lidere tanınan
hiyerarşik güçtür. Kişisel özellik yaklaşımında ifade edilen liderliğin doğuştan gelen
özellikler taşıması olgusu, Stogdill ve Myers tarafından yapılmış çalışmaların ortaya
koyduğu; liderliğin hiçbir fiziksel özellik ve yüksek zekâ ile arasında manidar bir ilişkinin
bulunmaması sonucu, kişisel özellik yaklaşımının sonunu hazırlamıştır.
Ayrıca Stogdill kişisel faktörlerin liderlikle ilişkili alt kategorileri oluşturan; kapasite,
başarı, sorumluluk, katılım ve durumsal tespitin, liderliği karakterize etmekte yetersiz olduğu
ve bir kısım kişilik özellikleri ile lider olunamayacağını ifade etmiştir. 1940’lı yıllarda liderlik
alanında grup liderlik yaklaşımı etkili olmaya başlamıştır.
Whyte grup liderliğini, güç ve yarar ilişkisinden sakınılan bir etkileme süreci olarak
tanımlamıştır. 1950’lerde liderlik tanımlarında grup yaklaşımı akımı, etkilerini iyice
göstermiş; buna paralel olarak liderliği, liderin yönelimleri yönüyle ele alarak açıklamaya
çalışan kimi davranış kuramlarının doğması için bir zemin oluşturmuştur. Yine bu çalışmalar,
modern liderlik çalışmalarına kaynaklık eden Ohio State (Halpin ve Winer) ve Michigan
üniversitelerinde (Katz ve Kahn) liderlik üzerine ilk deneysel çalışmalar yapılmasına öncülük
etmişlerdir.
Bu gelişime paralel olarak 1960’lı yıllarda davranışsal liderlik yaklaşımı etkili
olmuştur. Fiedler (1967) davranışsal yaklaşımından kastın, grup üyelerinin işlerini eş
güdümlüme ve yönlendirme işi ile meşgul olmak olduğunu belirtmiştir. Ohio State ve
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Michigan çalışmaları liderliği, insani dikkate alma (Consideration) ve yapıyı harekete geçirme
(Initiating Structure) olmak üzere iki davranışsal boyutta ele almıştır. Bir davranışsal liderlik
yaklaşımı olan Blake ve Mouton (1964)’un yönetsel tarz liderlik teorisi, liderliği hem kişiye
hem de göreve yönelik olma boyutları birleştirerek, liderlerin gösterdikleri davranışların
kavramlaştırılmasını sağlamıştır.
Diğer bir davranışsal liderlik teorisi olan X-Y liderlik teorisinde (McGregor, 1960),
lider davranışları birbirlerine zıt olarak iki grupta ifade edilmiştir. X teorisi, liderlerin otoriter
ve müdahaleci bir davranış göstermelerini ifade ederken, Y teorisi ise demokratik ve katılımcı
bir davranışı ifade etmektedir. Michigan çalışmalarının devamı niteliğindeki sistem dört
liderlik teorisi (Likert, 1971) ise liderliği; istismarcı-otoriter, yardımsever-otoriter, katılımcıdemokratik olarak ele almıştır.
Bu dönemden sonra ise içinde bulunulan durumu temel dayanak noktası alan durumsal
liderlik yaklaşımı liderliği açıklamaya çalışmıştır.
Bunlar;
 Göreve ya da ilişkiye yönelimi temele alan etkin liderlik teorisi (Fiedler, 1967),
 Durumsal liderlik teorisinin görev ve ilişki boyutlarına etkililik boyutunu ekleyen
3D liderlik teorisi (Reddin, 1970),
 Liderlerin güdüleme rolleri üzerinde duran yol-amaç teorisi (Hause, 1971),
 Liderin ortaya çıkısını, kişiden çok durumla bağdaştıran durumsallık liderlik
teorisi (Hersey ve Blanchard, 1972) ve
 Liderlerin yaptıkları en önemli işi karar verme olarak gören normatif liderlik
teorisidir.
Liderlik anlayışında 1990’lı yıllardan sonra ise yeni teoriler ortaya çıkmıştır:







Paylaşılmış liderlik,
Gelecek odaklı liderlik,
Etik liderlik,
Kültürel liderlik,
Hizmetkâr liderliği ve
Ruhsal liderlik bunlardan bazılarıdır.

Bu teorilerden:
 Paylaşılmış liderlik, grup liderliğinin birçok üye arasında paylaşılmasını;
 Gelecek odaklı liderlik, yaşayan ve süregelen bir strateji geliştirmeyi;
 Etik liderlik, ne yapılmaması gerektiği ile ilgili kuralları değil, ne yapılması
gerektiği ile ilgili kuralları;
 Kültürel liderlik, örgütte kültürel değerler oluşturma, geliştirme ve koruma
sürecini;
 Hizmet liderliği, yardım etme isteğini kişiliğin doğal bir parçası olarak görmekte
ve üyeleri etkileme aracı olarak onların amaçlarını gerçekleştirmesi sürecinde
onlara hizmet etmeyi amaçlayan bir liderlik anlayışını;
 Ruhsal liderlik teorisi, kişiye varoluş felsefesini aşılamakta, ona görev ve aidiyet
duygusunu kazandıran, örgüt üyelerini içsel motive etmesi için gerekli olan
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değerleri, tutumları ve davranışları bir araya getirerek kişinin ruhsal kurtuluşunu
sağlayan liderlik biçimi ifade etmektedir.
Buraya kadar ifade edildiği üzere liderlik yaklaşımlarına ilişkin teorik ve sınıflandırma
tartışmaları günümüzde de hâlen devam etmekte ve önümüzdeki yıllarda da sürecek gibi de
görünmektedir.

11.2.4. Ruhsal liderlik
Ruhsal liderlik kavramının kökü “spirit” ruh sözcüğüne dayanır. Anderson’a göre
spirit, yani ruh, Latincede nefes anlamına gelen spiritus kelimesinden gelir. Kişileri hayatta
tutan, canlandırıcı ve soyut güç olarak ifadelendirilen ruh, kişinin özüyle kurduğu derin ilişki
ve insan doğasındaki gerçekliklerin farkına varma durumudur. Din ve felsefe alanında ruh ise
insan varlığının maddi olmayan tarafı olarak tanımlanmakta ve öldükten sonra kişinin
varlığını sürdüren kısmı olarak ele alınmaktadır.
Bu tanımlamalara paralel olarak ruhsallığın çalışma yaşamına uyarlanmasıyla iş yeri
ruhsallığı kavramı ortaya çıkmıştır. İş yeri ruhsallığı kavramı, ruhsal liderliğin örgüt
kültürünü nasıl etkilediği konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. İş yeri ruhsallığının temel hedefi,
çalışanların inanç, fedakârlık ve ait olma gibi ihtiyaçlarını iş çevresinde karşılanma yoluyla
içsel bir motivasyon oluşturmak ve bu yolla örgütsel amaç ya da iş başarımı düzeyini
arttırmaktır. İş yeri ruhsallığı, liderlikten beslenmekte ve örgüt kültürüyle de zirveye
ulaşmaktadır.
Klasik örgüt, yönetim ve liderlik teorilerinden farklı olarak ruhsal liderlik, iş yerinde
insanların ruhsal boyutunu ele almayı içermektedir. Bu liderlik teorisinde liderliği dinî inanç
imajından ayırmak ve bu konuda bulunan karışıklıkları ortadan kaldırmak oldukça zordur.
Pek çok araştırmacı ve yazar ruhsal liderliği bir inanç liderliği olarak görmekte ve
çalışmalarını bu boyut üzerinde yoğunlaştırmaktadır.
Ancak bazı araştırmacılar ruhsal liderliği, dinî liderliği de kapsayan şekliyle daha
farklı ele almakta ve açıklamaya çalışmaktadır. Fleming ruhsal liderliği tamamen dünya
temelli bir çaba olarak görmekte, Thompson ise ruhsal liderliği örgütsel anlam üzerinde
yoğunlaşan bir liderlik türü olarak ifade etmektedir. Fry bireylerin yaşamlarını
sürdürebilmeleri için bazı temel ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğine değinmekte ve
ruhsallığı da karşılanması gereken bir temel ihtiyaç türü olarak görmektedir.
Fry’a göre örgütsel bağlılık bu ihtiyacı karşılama yollarından biridir ve ruhsal liderler
hem kendileri ve hem de izleyenleri için bir aidiyet duygusu da içeren bir vizyon yaratarak bu
ihtiyacın karşılanmasını sağlamaktadırlar. Sanders, Hopkins ve Geroy ruhsal liderliği,
çalışanlara bir amaç için çalışma duygusu veren, onlar arasında bağlılık ve anlam duygusu
geliştiren ve örgütsel ruhsallık yoluyla iş verimliğini arttırmaya çalışan bir liderlik türü olarak
ifade etmektedir.
Ayrıca ruhsal liderlik, çalışanların örgütsel ruhsallığı hissetmeleri, adanma yoluyla iş
yerinde bir birlik duygusu oluşturmaları ve bu yolla çalışmalarına anlam katmalarını içeren
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çabaların tümüdür. Guillory (2002)’ye göre ruhsal liderlik, çalışanların yetenek ve
fonksiyonlarını tam olarak sergileyebildikleri, güven temelli ve hümanist değerlerin hâkim
olduğu bir iş çevresini oluşturmayı ifade etmektedir. Bu durum biraz daha genişletmek ve
paralel olarak Şekil 1’de görünen ruhsal liderlik modelinin değişkenleri arasındaki ilişkiyi
özetlemek gerekirse inanç yoluyla “neye mal oluyorsa olsun yapmak”, huzurun bir parçası
olarak kişide aidiyet duygusunu uyandırmak ve hayatın bir anlamı olduğu hissine yol açan
inanç duygusunu meydana getirmektedir. İnanç, vizyonu başarmak için kişinin çalışmasındaki
verimliliği yükseltir. Bu yüksek verimlilikten dolayı, örgütün vizyonundaki inancın,
çalışanların geleceğe inançla bakmalarına imkân verir ve içsel motivasyon yoluyla örgüte olan
bağlılıklarını olumlu yönde etkiler. Bu durum yapılan bir kısım araştırmada da gözlenmiştir.
Araştırmalara göre ruhsal liderlik davranışları sergilenen liderler, bir taraftan
çalışanlarının motive olmalarını sağlarken, diğer taraftan kendi kendini motive ederler. Bu
şekilde, söz konusu özelliklerin sağlanmış olduğu geliştirici ve dönüştürücü özelliğe sahip
çalışanların oluşumunu sağlayarak örgütün daha iyi performans göstermesinde katkıda
bulunurlar.

Şekil 1. Ruhsal Liderlik Modeli
Hunt, Sekaran ve Schriesheim liderlik fenomenini yeniden keşfetmenin günümüz
dünyası için bir ihtiyaç olduğunu ifade etmektedir. Gerçekte liderlik tüm olasılıklara hem
fiziksel hem de mantıksal bir açıklık ve farkındalık yaratmayı içeren bir bilinci
karşılamaktadır. Liderlik, öyle ya da böyle ama mutlaka bir ruhsal boyut üzerine
temellendirilmekte ve ruhsal liderler yüksek düzeyde motivasyona sahip çalışanların
bulunduğu verimli bir iş çevresi oluşturmaya çalışmaktadırlar.
Fry, Matherly, Whittington ve Winston’un ifade ettiği üzere ruhsal liderliğin nihai
amacı, örgütsel bağlılık ve verimlilik düzeyinin her ikisini de en yüksek düzeye çıkarmaktır.
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Bu bakış açısıyla ruhsal liderlik, izleyenlerin ruhsal kurtuluş için gereksinim duydukları
ihtiyaçları sunmak yoluyla sağlanır. Fry’a göre bunu sağlamak için şunları yapmak gerekir:
 İzleyenlerin örgütsel yaşamlarını anlamlı ve farklı kılacak bir çağrıyı içeren
örgütsel vizyon yaratmak,
 Liderin kendisi ve izleyenlerinin fedakârlıkları üzerine temellendirilen değer,
anlayış ve mensubiyet duygusu kazandıran sosyal/örgütsel bir kültür oluşturmak.
İş, bireyin hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir rol oynar. Bireyler iş yoluyla
yaşamın anlamını bulur ve kendilerini daha iyi tanıyabilirler. Böyle bir bakış açısıyla iş
bireyin kendini keşfetmesinin bir aracıdır. Ruhsallık ise, işi etkilemekte ve kişisel bir yönelim
olan inancı, iş yerini şekillendirecek biçimde işe taşımayı içermektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Ruhsal Lider Yöntemleri
İnsanların kendilerini ruhsal varlıklar olarak görmeleri ve iş yerinde adanma,
bağlanma ve anlam arama çabalarının her geçen gün artması, iş yerlerini çalışanların böylesi
duyguları yaşamak istedikleri bir yer durumuna dönüştürmektedir. Başka bir ifadeyle
postmodern dönemin çalışanları, iş yerlerinde ilgilerinin ve kapasitelerinin derinliklerine
inmek istemekte, başkalarına hizmet anlamında olan işi daha anlamlı hâle getirmeyi, ilkeli bir
örgütsel yapının parçası olmayı ve parasal ödüller ve saygınlık dışında işlerinde daha derin
anlamlar bulmayı gereksinmektedirler. Böyle bir bakış açısıyla iş, parçalanmış iş gücü ve
toplumu bütünsel olarak yenilemeye yardım eden ruhsal bir arayıştır.
Günümüz kurumları, insan ruhunu beslemenin önemini fark etmeli ve iş yeri çevresini
geliştirecek değerler ve ruhsal merkezli bir ideolojiyi sosyal bir sorumluluk olarak kabul
etmelidirler. Mitroff ve Denton’a göre örgütler en değerli kaynakları olan çalışanlarının
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ruhsallık boyutunu anlamadıkça, onların yararlarını da anlayamayacaklardır. Diğer tüm
fonksiyonlarıyla birlikte birer ruhsal merkez de olan örgütler, ruhsallık yoluyla örgüsel
kültürlerini güçlendirebilir ve bunu verimliliklerine yansıtabilirler. Bunun için iş yeri
dinamikleri teorisi, işin gelişim süreci için dört temel gelişim aşamasını tanımlamaktadır.
Bunlar;





Taylor’un bilimsel yönetim felsefesini ifade eden mekanik dönem,
Hümanizmi ifade eden insan ilişkileri dönemi,
Sosyal katılım dönemi ve
Günümüzdeki iş yeri ruhsallığı dönemidir

İş yeri ruhsallığı döneminde, iş çevresi ve ruhsallık arasında bulunan bağlar ele
alınmakta, ruhsal liderlik ve örgüt kültürü arasındaki bağlantılar da görselleştirilmektedir. Fry
ruhsal liderliği daha yüksek bir örgütsel bağlılık ve verimlilik için liderlerin hem kendileri
hem de izleyenlerinin ruhsal ihtiyaçlarını birbirine bağlayan bir liderlik türü olarak
tanımlamaktadır. Ruhsal liderlerin portrelerini çizmeye çalışan Matherly ve Fry ruhsal
liderleri, kendisini ve üyeleri motive etmek için bir kurtuluş vizyonu olan ve buna yönelik
tutumları, davranışları ve değerleri gösteren kişiler olarak ifade etmektedir. Ruhsal liderler
örgütsel ortamda üyelerin görev, çağrı, amaç ve anlam duygusu yaşayabildiği bir kültür
oluşturan ve böyle bir iş çevresinde hem kendisini hem de örgüt üyelerini değerli kılan kişiler
olarak görmektedirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş Ruhani örgütleri ruhani olmayan örgütlerden ayıran nedir? Her ne kadar ruhani
örgütler üzerine yapılan araştırmalar henüz iptidai durumda olsa da, ilgili literatür ruhani
örgütlerde bulunan dört kültür özelliği tanımlanmıştır. Güçlü amaç duygusu. Ruhani örgütler,
kendi kültürlerini anlamlı bir amaç etrafında oluştururlar. Karlılık her ne kadar önemli olsa da,
bu örgütler için birincil öncelikte değildirler. İnsanlar önemli olduğuna inandığı ve değer
verdikleri bir amaçtan esinlenmek, ilham almak isterler. Güven ve saygı. Ruhani örgütler,
karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık özellikleriyle nitelendirilir. Yöneticiler hataları kabul
etmekten korkmazlar. Çok başarılı bir oto yedek parça firması olan Wetheril Ortaklığı
Başkanı, “Biz burada yalan söylemeyiz ve bunu herkes bilir. Müşterilerimizin ürünlerimizle
ilgili her hangi bir problemle karşılaşmayacağını bildiğimiz halde, kalite ve ürünlerimizin
müşterinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda açık ve dürüstüz” demiştir. İnsani çalışma
uygulamaları. Ruhani örgütler tarafından benimsenen bu uygulamalar esnek çalışma
programlarını, grup ve örgüt temelli ödüllendirmeleri, ödeme darlığını ve statü farklılıklarını,
çalışan haklarını garanti altına alınmasını, çalışanların güçlendirilmesini ve iş güvenliğini
kapsar. Hewlett Packart tüm çalışanların gönüllü katılımıyla kısaltılan haftalık çalışma
süreleriyle yaşadığı geçici ekonomik sıkıntıları aşmayı ve erken emeklilik ve hisse senedi
satarak uzun dönem gerilemeyle başa çıkmayı başarmıştır. Çalışana hoşgörü. Ruhani örgütleri
diğerlerinden farklı kılan dördüncü özellik ise, çalışanların duyguları üzerinde bir baskı
oluşturmamalarıdır. İnsanların kendileri olmalarına, her hangi bir korku ve baskı altında
kalmadan kendilerini özgürce ifade edebilmelerine müsaade etmişlerdir. Southwest Hava
yolları çalışanları duygularını ifade etmeleri, kendiliğinden rahatça hareket edebilmeleri ve
yaptıkları işi zevkli hale getirebilmeleri için teşvik edilmişleridir.

.

Bölüm Soruları
SORU 1
Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün önemli unsurları arasında sayılmaz?
A) Misyon
B) Vizyon
C) Politika
D) Benlik duygusu
E) Çalışma kuralları
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SORU 2
Aşağıdaki Disiplinlerden hangisi İşyeri Maneviyatı konusuna doğrudan katkısı olmamıştır?
A) İlahiyat
B) İktisat
C) Matematik
D) İşletme
E) Yönetim ve organizasyon
SORU 3
Aşağıda Maneviyat ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Maneviyat, farklı itikadî boyutlar içerse de bütün dinlerin ortaklaşa benimsediği bir değerdir.
B) Maneviyat davranışlarımızı önemli derecede biçimlendirdiği özümüz, değerlerimiz, inancımız ve
duygularımızdan ibarettir.
C) Maneviyat, kişinin davranışları ile kanıtlanmış bir iç deneyimdir.
D) Maneviyat, kişinin metafizik tecrübesine dayanan bir idrak, içsel ilham kaynağı, şahsî benliğini de aşan, onun
üzerinde olan bir gerçektir.
E) Çalışma hayatı, özelde işyeri bağlamında maneviyat, çalışma ilişkilerinde ve işletmelerinde kabul edilen tüm
değerleri kapsamaz.
SORU 4
Aşağıdakilerden hangisi İşyeri Maneviyatının çerçevesine girmez?
A) İçsellik
B) Pozitivizm
C) Moral
D) Tinsellik
E) Etik
SORU 5
Aşağıdaki şirketlerden hangisi hizmet içi eğitim programları çerçevesinde şirketinde çalışan üst düzey
yöneticileri maneviyatın meslekî eğitim programlarına entegre edilebilirliği ile ilgili düzenlemeler
yapmıştır?
A) Mercedes-Benz
B) Ford
C) Toyota
D) Volkswagen
E) Fiat
SORU 6
Ne yapılması gerektiği ile ilgili kuralları koyan yaklaşım aşağıdaki Liderlik yaklaşımlarından hangisidir?
A) Gelecek odaklı liderlik,
B) Etik liderlik,
C) Kültürel liderlik,
D Hizmetkâr liderlik
E) Ruhsal liderlik
SORU 7
Yardım etme isteğini kişiliğin doğal bir parçası olarak görmekte ve üyeleri etkileme aracı olarak onların
amaçlarını gerçekleştirmesi sürecinde onlara hizmet etmeyi amaçlayan bir liderlik anlayışı sunan
yaklaşım aşağıdaki Liderlik yaklaşımlarından hangisidir?
A) Gelecek odaklı liderlik,
B) Etik liderlik,
C) Kültürel liderlik,
D Hizmetkâr liderlik
E) Ruhsal liderlik
SORU 8
“Temel hedefi, çalışanların inanç, fedakârlık ve ait olma gibi ihtiyaçlarını iş çevresinde karşılanma yoluyla
içsel bir motivasyon oluşturmak ve bu yolla örgütsel amaç ya da iş başarımı düzeyini arttırmaktır.” Bahse
konu olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelecek odaklı liderlik
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B) Etik liderlik
C) Kültürel liderlik
D Hizmetkâr liderlik
E) İşyeri Ruhsallığı
SORU 9
Örgütte kültürel değerler oluşturma, geliştirme ve koruma sürecini içeren yaklaşım aşağıdaki Liderlik
yaklaşımlarından hangisidir?
A) Gelecek odaklı liderlik,
B) Etik liderlik,
C) Kültürel liderlik,
D Hizmetkâr liderlik
E) Ruhsal liderlik
SORU 10
Liderlerin motivasyon rolleri üzerinde duran Liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yol-Amaç Teorisi
B) X ve Y Teorileri
C) Sistem Dört Liderlik Teorisi
D) Grup Liderlik Yaklaşımı
E) Ruhsal Liderlik Yaklaşımı

CEVAPLAR: 1-D, 2-C, 3-E, 4-B, 5-E, 6-B, 7-D, 8-E, 9-C, 10-A.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. YARATICI ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
12.1. Yaratıcı Örgüt Kültürü Kavramı ve Kapsamı
12.2. Yaratıcı Örgüt Kültürünün Boyutları
12.2.1- Açık fikirlilik
12.2.2- Sezgiyi kullanmak
12.2.3- Eşitlikçi olmak
12.2.4- Geliştirici olmak
12.2.5- Cesaretlendiricilik
12.2.6- Açıklayıcı olmak
12.3. Örgütlerdeki Yaratıcılığın Önündeki Engeller
12.3.1- Bireysel engeller
12.3.2- Örgütsel engeller
12.3.3- Toplumsal engeller
12.4. Yaratıcı Sorun Çözme Yöntemleri
12.4.1- Beyin fırtınası (Brainstorming)
12.4.2- Ters beyin fırtınası (Reverse Brainstorming)
12.4.3- Synectics
12.4.4- Gordon yöntemi (Gordon Method)
12.4.5- Kontrol listesi yöntemi (Checklist Method)
12.4.6- Bağımsız birlik (Free Association)
12.4.7- Güçlendirilmiş ilişkiler (Forced Relationships)
12.4.8- Ortak defter yöntemi (Collective Notebook Method)
12.4.9- Keşif yöntemi (Heuristics)
12.4.10- Bilimsel yöntem (Scientific Method)
12.4.11- Değer analizi (Value Analysis)
12.4.12- Nitelik listesi (Attribute Listing)
12.4.13- Matriks tablolama (Matrix Charting)
12.4.14- Büyük hayal yaklaşımı (Big-Oream Approach)
12.4.15- Parametre analizi (Parameter Analysis)
12.5. Yaratıcı Liderlik
12.5.1- Düşünce sistemi yönünden
12.5.2- Duygular ve ilişkiler yönünden
12.5.3- Dışa dönük özellikler yönünden
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Yaratıcı Örgüt Kültürü Nedir? Kapsamını Açıklayınız?
b. Yaratıcı Örgüt Kültürünün Boyutlarını Tanımlayınız?
c. Örgütlerdeki Yaratıcılığın Önündeki Engelleri Tanımlayınız?
d. Yaratıcı Sorun Çözme Yöntemleri Nelerdir?
e. Yaratıcı Liderlik Nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yaratıcı Örgüt Kültürü ve Yaratıcı örgüt kültürü ve Okuyarak, araştırarak ve
kapsamını tanımlayabilir
tartışarak
Kapsamı
Yaratıcı
Örgüt Yaratıcı örgüt kültürünün Okuyarak, tartışarak ve
uygulayarak
Kültürünün Boyutları
boyutlarını tanımlayabilir
yaratıcılığın Okuyarak ve tartışarak
Örgütlerdeki Yaratıcılığın Örgütlerdeki
Önündeki Engeller
önündeki
engeller
açıklayabilir
Yaratıcı
sorun
çözme Okuyarak, tartışarak ve
Yaratıcı Sorun Çözme
uygulayarak
Yöntemleri
yöntemlerini tanımlayabilir
Yaratıcı Liderlik

Yaratıcı liderlik olgusunu Okuyarak, tartışarak
uygulayarak
açıklayabilir

ve
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Anahtar Kavramlar
Ters beyin fırtınası (Reverse Brainstorming), Synectics, Gordon yöntemi (Gordon
Method), Kontrol listesi yöntemi (Checklist Method), Bağımsız birlik (Free Association),
Güçlendirilmiş ilişkiler (Forced Relationships), Ortak defter yöntemi (Collective Notebook
Method), Keşif yöntemi (Heuristics), Bilimsel yöntem (Scientific Method), Değer analizi
(Value Analysis), Nitelik listesi (Attribute Listing), Matriks tablolama (Matrix Charting),
Büyük hayal yaklaşımı (Big-Oream Approach), Parametre analizi (Parameter Analysis)
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Giriş
Yönetsel politikalar, ilkeler, roller daha çok örgütlerin amaç ve ihtiyaçlarından
etkilenir; tutum, davranış, değer, norm, gelenek ve alışkanlıklar ise örgütün faaliyetleriyle
ilgili olmakla birlikte, milli kültür özelliklerinden büyük ölçüde etkilenir. Her örgütün örgüt
kültürü farklı özellikler yansıtır. Bu farklılığın temel kaynağı, amaç ve ihtiyaçlarının farklı
oluşudur. Yönetici, örgüt üyelerinde yeni şeyler ortaya koyma, sorunlara alışılmışın dışında
daha etkili çözümler üretme ve uygulama, bürokratik yapıya saplanmadan özgürce davranma
amaç ve ihtiyacını oluşturduğu takdirde örgütte yaratıcı bir kültürünün meydana gelmesi
mümkün olur.
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12. YARATICI ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
Yönetsel politikalar, ilkeler, roller daha çok örgütlerin amaç ve ihtiyaçlarından
etkilenir; tutum, davranış, değer, norm, gelenek ve alışkanlıklar ise örgütün faaliyetleriyle
ilgili olmakla birlikte, milli kültür özelliklerinden büyük ölçüde etkilenir. Her örgütün örgüt
kültürü farklı özellikler yansıtır. Bu farklılığın temel kaynağı, amaç ve ihtiyaçlarının farklı
oluşudur. Yönetici, örgüt üyelerinde yeni şeyler ortaya koyma, sorunlara alışılmışın dışında
daha etkili çözümler üretme ve uygulama, bürokratik yapıya saplanmadan özgürce
davranma amaç ve ihtiyacını oluşturduğu takdirde örgütte yaratıcı bir kültürünün
meydana gelmesi mümkün olur.
Örgütler dünyada her geçen gün hızlı değişimlerin yaşanması ve sorunların giderek
artması nedeniyle ya yaratıcı biçimde değişime uğrayacaklar ya da yok olacaklardır. Bu sorun
çözme sürecinde örgütlerin çevreye ayak uydurması yaratıcı yöneticilerin sorumluluğu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Başarı arayan yöneticiler çalışanlarından yeni fikirler üretmelerini ve
iş performanslarını artırmalarını beklemekte ve onları sorun çözmeye yönelik yaratıcı
düşünmeye teşvik etmektedirler.
Öncelikle örgüt içinde yaratıcı düşünceyi teşvik eden bir örgüt kültürü oluşturmak
için yeni arayışlar, yeni stratejiler ortaya atılmaktadır. Aslında “Toplam Kalite Yönetimi,
Amaçlara Göre Yönetim, Değişim Mühendisliği” gibi uygulamaların amaçlarından birisi de
çalışanların karar sürecine katılımlarını sağlayarak, yaratıcı düşüncenin ortaya
çıkarılması ve yaratıcı örgüt kültürü oluşturulmasıdır.

12.1. Yaratıcı Örgüt Kültürü Kavramı ve Kapsamı
Yaratıcılıkla amaçlanan, bürokrasinin aşırı rasyonellik, uygunluk ve performans
beklentilerini dengeleyerek değişime uyum sağlamaktır. Yaratıcı bir örgüt kültürünü
oluşturmada sistemli ve belirli ölçülerde evrensel bir takım özellikler aramak ve tanımlamaya
çalışmak yerine, örgüte özgü ve öncelikle üst yönetimin tutumlarından kaynaklanan
dönüşümleri sağlayan bir strateji uygulamaya koymak daha sağlıklı olacaktır. Bir
organizasyonda değerlerin, hedeflerin, vizyonun zamanla değişime ihtiyacı vardır.
Günümüzde örgütler için yaratıcı, yeni fikirlerin önemi geçmişe nazaran hızla artmıştır. Bu da
kültürel değişimi gerekli kılar. Örgüt kültürünün değişme hedefi, daha teknik bir gelişim
sağlamaktadır.
Özellikle bürokratik yapılarda yaratıcı örgüt kültürü oluşturmak için sistemli ve bireye
dönük çabalar mutlaka yönetici tutumlarının değiştirilmesi sürecinden sonra öngörülmesi
gereken aşamalardır. Üst yönetimin tutumları yeni bir örgüt kültürü oluşturacak şekilde
yaratıcılığa yöneldikten sonra personelin bu konuda eğitimi ve yapısal düzenlemelere gitmek
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anlamlı olacaktır. Düne kadar işletmelerde sadece Ar-Ge, pazarlama, reklam ve planlama
departmanlarının ihtiyaç duyduğu düşünülen yaratıcılık, artık örgütlerin her cephesinde
vazgeçilmez bir unsur olmuştur. İşletmelerde yaratıcılığın önem kazandığı başlıca alanlar
sırayla;








Organizasyon ve metotları,
Yöneylem araştırmaları,
Muhasebe ve finans yönetimi,
Bilgisayar ve bilgi sistemleri,
Yönetim sistemleri,
Personel,
Üretim mühendisliğidir.

Yaratıcı bir örgüt olabilmek için gerekli ön koşullar yaratıcı lider ve yaratıcı
ortamdır. Bu ortamın oluşturulmasında örgüt yapısı önemli bir yer tutar. Yapının uygun
olmadığı veya uygun bir şekilde değiştirilmediği sürece yeni teknoloji, strateji veya yaratıcı
düşünce eseri olan yeni süreç ve uygulamaların gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.
Yaratıcı bir örgüt kültürüne sahip olmak isteyen organizasyonlar grup düşüncesi,
süreç yerine içeriğe odaklanma ve bireysel stilleri göz ardı etmek gibi eksiklerin üstesinden
gelmek için kesin adımlar atmalıdır. Araştırmalar mesleki yaratıcılık faaliyetleri için çok
önemli olan tavırların, davranışların ve düşünme becerilerinin başarılı bir şekilde
öğretilebileceğini ve öğrenilebileceğini göstermektedir.
Örgütlerin de insanların olduğu gibi değerleri, inançları, tutumları ve normları
vardır. Bunlar insanı diğerlerinden nasıl ayırıp onu benzersiz kılıyorsa, bir örgütün de üyeleri
tarafından paylaşılan değerleri, inançları, tutumları ve normları, onu diğer örgütlerden farklı
ve benzersiz kılar. İşte örgüt üyelerince paylaşılan, ortak değerler, inançlar, tutumlar takımına
o örgütün kültürü denir. Bir yöneticinin en önemli görevlerinden biri, örgüte özgü bir kültür
geliştirmektir. Yönetici, örgütün amaçlarına uygun yaşatılmasından sorumludur. Bu
sorumluluğun, ancak örgütün çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirilebileceğinin bilincinde
olan çağdaş yönetici, öncelikle örgüt çalışanlarının ortak inançlar ve değerler takımına sahip
olmasına ve bu değerlerin geliştirilmesine çalışacaktır.
Davranışı değiştirmenin en emin yolu, kültürü değiştirmektir. Kültür belki zor
değişir; ama kalıcı ve ortak davranışlar geliştirmenin en emin yoludur. İşte burada
yöneticinin yapması gereken; var olan kültür üzerinde basit rötuşlar yaparak aktarımını
sağlamak değil; bir değişim ajanı olarak, örgüt kültürünü yaratıcı, ileriye dönük düşünebilen
bireyler yetiştirebilecek şekilde değiştirmek olmalıdır.
Örgüt kültürünü daha yaratıcı bir ortam haline getirmek için yapılması gereken
uygulamalar söyle sıralanmaktadır:
1) Yasaklama ve alayla karşılaşan veya işlerini kaybetme riski içinde olduklarını
hisseden çalışanların yeni fikirler üretme olasılıkları azdır. Çalışanlar daha fazla
risk alma konusunda teşvik edilmelidir.
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2) Grupların ve bireylerin herhangi bir durumu farklı bir bakış açısından
görmelerine yardımcı olabilecek yaratıcı problem çözme teknikleri öğretilmeli
ve yararlanacakları ortam sağlanmalıdır.
3) Çalışanları örgütün ürün ve süreçlerine ilişkin algılamalarını sınamaya teşvik
etmelidir. Çalışanlar "hep böyle yapıldığı" için uygun görünen yöntemi
sorgulamalıdır. Örgütteki farklı iş alanlarından ve farklı düzeylerden çalışanların
katıldığı yaratıcı problem çözme ekipleri kurulmalıdır.
4) Ne kadar saçma görünürlerse görünsünler yeni fikirlerin önüne set çekmek
insanların şevkini kırar. Yönetici olumlu olmalı, eleştirel irdelemeyi ve risk
değerlendirmesini ertelemelidir.
5) Çalışanların vizyon sahibi olması teşvik edilmelidir. Çalışanları örgütün beş yıl
sonra nerede olmasını istedikleri konusunda plan geliştirmeye özendirmelidir.
6) Kışkırtıcı insanlara iş verilmeli, bu yeni çalışanların bakış açılarından bir şeyler
öğrenmeye ve onların var olan kültür içinde yok olup gitmemesine dikkat
edilmelidir.
7) Kişisel projelere zaman tanınmalı, çalışanların işle ilgili kendi ilgi alanlarını
geliştirmeleri için zaman ayrılmalıdır.
8) Örgüt çabalarının başarılı olması isteniyorsa, üst düzey yöneticilerin yeterli
kaynak ve eğitim imkânı sağlamaları ve kendilerini de bu programa adamaları
gerekir.
Örgütler arası rekabet duygusu geliştikçe yaratıcı düşüncenin de gelişmesi şarttır.
Aynı şeyleri daha iyi yapmak yeterli değildir. Bundan çok daha fazlası gereklidir. İş hayatı,
stratejik düzeyde ve asıl rekabetin gerçekleştiği ön safhalarda yaratıcı düşünceyi
gerektirmektedir. Bu, günümüz iş hayatının rekabete dayalı şartlarına uyum sağlayabilmek
için yöneticilikten girişimciliğe doğru atılması gereken adımdır. Günümüzde düşünmeden
yapılan eylemler artık ödüllendirilmeyecektir.
Örgüt kültüründeki baskın değerler yaratıcılık için genel kabul görmüş ilkelerle
uyumlu olmadığında, bu sorunu aşmak için izlenecek stratejiler iki yönde gelişebilir.
Birincisi, örgüt kültürünü yönetsel olarak bilinçli müdahalelerle yaratıcı örgüt kültürüne
dönüştürmeyi denemektir. İkincisi ise, milli kültür değerlerinin öğelerini veri olarak kabul
ederek yaratıcı düşünmeye yönelik ilkeleri örgüt içinde milli kültürün yapısına
uyarlamaktır. Birinci strateji kısa zamanda uygulanabilecek, ancak yönetimin sürekli
denetiminde yürütülebilecek bir yöntemdir. İkinci strateji ise, daha uzun zaman alacak,
bilimsel araştırmalarla desteklenmeyi gerektiren ancak sonuçları daha etkili olması beklenen
bir yöntemdir.
Örgütlerde verimliliği artırmanın en uygun yöntemlerinden biri, işgörenlerin sorun
çözmeye yönelik yaratıcı düşünmeye teşvik edilmeleridir. Ancak geleneksel eğitim
sistemleri, merkeziyetçi yönetim uygulamaları ve örgütsel kültürün bir parçası olabilen
sınırlayıcı etmenler, insanların yaratıcı düşünmeye karşı olumsuz tutumlar geliştirmelerine
neden olmaktadır. Böylece çalışanlar kendisinden yaratıcı düşünmenin beklenmediği kanısı
veya yaratıcı düşünmenin doğuştan gelen bir yetenek olduğu varsayımından hareketle var
olan potansiyelini dahi kullanmamaktadır.
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Yaratıcı örgütlerin yaratıcılık özellikleri yöneticilerinden ve diğer çalışanlardan
kaynaklanmaktadır. Örgütün yöneticilerinin ve diğer çalışanların yaratma yetenekleri örgütün
tümünü yöneltme açısından yetersiz kalıyorsa ya da diğer üyelerden kendi yaratıcılığını
destekleyecek gücü alamıyorsa o örgütün yaratıcı olma olanağı ortadan kalkacaktır. Yaratıcı
örgütlerin özelliklerine bakıldığında, bu örgütlerin önemli beyin adamları vardır. Böylelikle
yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasına ve bu fikirlerin uygulanmasına çaba gösterilir. Bu
örgütlerde bulunan herkesin düşüncelerini özgürce ifade etmelerine ve tartışmalarına izin
verilir. Bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş olan her bireyden en üst düzeyde
yararlanılır. Bu örgütlerde çalışanlar liyakat esasına göre seçilir ve terfi ettirilir. Bürokratik
örgütlerde hiyerarşik yapının güçlü oluşu yaratıcılığı engellediği için bürokratikleşmeden
kaçınılması uygun bir örgütsel davranış olacaktır.
Yaratıcı kültüre sahip örgütlerin en belirgin özelliği; düşünen, konuşan fakat kavga
etmeyen, haklarını savunan ancak zor kullanmayan, onurunu koruyan, başkalarının onurunu
gözeten, üreten ve aşırı tüketimi körüklemeyen, bilgi dağarcığını sürekli zenginleştiren, ama
öğrendikleriyle yetinmeyen, doğruyu bulmanın en güzel yollarından biri olarak eleştiriye açık
olan ve özeleştiri yapabilen örgütler olmasıdır. Ayrıca şefkati, sevgiyi, mutlu olmayı bilen,
önyargılara, dogmalara yenilmeyen, bilimsel sağduyunun serinkanlılığıyla hareket edebilen,
olayları ve olguları aklın ve vicdanın mahkemesinde yargılayabilen insanların oluşturduğu
sağlıklı ve mutlu örgütler olmalarıdır.
Bireyler yeteneklerini yaratıcı ve yenilikçi davranışlara dönüştürmede nasıl önemli
farklılıklar gösteriyorlarsa örgütler de üyelerinin sahip oldukları yetenekleri yeni mamul,
süreç ve hizmetlere dönüştürme yönünden aynı şekilde anlamlı farklılıklar gösterirler.
Yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerini en etkili biçimde kullanmalarını sağlamak için, yöneticiler,
örgütlerindeki yaratıcı sürecin farkına varma ve bunu teşvik etmede gerekli adımları atmak
durumundadırlar.
Örgütlerdeki yaratıcı süreç birbirini mantıksal olarak izleyen üç kademeden meydana
gelir. Bunlar; 1) fikir üretme, 2) sorun çözme veya fikir geliştirme ve 3) uygulamaya koyma
şeklinde özetlenebilir. Yönetim, sorun çözmek için gerekli bilgileri örgüt içinden sağlamaya
karar verdiği takdirde, ortam oluşturmak durumundadır. Bu amaçla örgüt yapısında esneklik
sağlayıcı bir yetki devrine gitmek ve fikirlerin özgürce akışına olanak verecek çok yönlü bir
iletişim sistemi kurup işletmek zorundadır.
Yaşamını sürdürmek, kalıcı olmak; yalın bir yapıyla yüksek amaçlarını ve
özdeğerlerini korumak; sorunlarını en aza indirerek güven altına almak, örgütün yaşama
gereksinmesindendir. Düzenli yenilikler aramak; yeni amaçlar edinerek ürünler üretmek;
sorunlarını etkili olarak çözmek; "küçük güzeldir" felsefesiyle diriliğini yitirmeyecek bir
büyüklükte kalmak, yaratıcı örgüt kültürünü destekleyen gereksinmelerdir. Kemikleşmekten
kaçma; alışkanlıkları kırma; tutuculuğun gerileticiliğinden kurtulma; sürekli yeniden
örgütlenme gereksinmeleri, örgütün güç yitimini azaltarak ya da durdurarak yaşamasının
sürekliliğini sağlar. Örgütlerin yaşaması ve gelişmesi bir yandan yaratıcı yeteneklere sahip
olan bireyleri bünyesine almasına, diğer yandan yaratıcı yeteneklerden yararlanmasına
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bağlıdır. Yaratıcı güçleri bünyesinde toplamayan, zamanla harekete geçirmeyen bir örgüt
kısa zamanda gerileyecek, rakipleri karşısında zor duruma düşecektir.
Yaratıcılık belirli bir fikri geliştirme, uygulamaya koyma açısından önemli
olabileceği gibi belirli üretim teknik ve araçlarından daha iyi yararlanma yöntemlerini
geliştirme, yeni tasarımlar ortaya koyma şeklinde de görülebilir.
Steiner’a göre Yaratıcı Örgütün Özellikleri söyle sıralanabilir:























Yaratıcı örgüt, düşünce adamlarına sahiptir.
Örgütün iletişim kanalları açıktır.
Düşünce önerme sistemi olarak beyin fırtınası kullanılır.
Bu örgütlerde diğer sorumluluklardan kurtulmuş düşünce biçimleri oluşur.
Yaratıcı örgütte dış kaynaklarla ilişki kurma çabaları desteklenir.
Örgütte sıra dışı bireylere de yer verilir.
Sorunların çözümü için uzman olmayan bireyler de görevlendirilir. Farklı
davranışlar sınırlandırılmaz.
Yaratıcı örgütte nesnel, gerçeklere dayalı yaklaşımlar söz konusudur.
Başarı ödülleri, yaratıcının örgütteki bulunduğu düzeye göre değil, ortaya
çıkardığı düşüncenin değerine göre verilir.
Bu örgütlerde başarıya göre yükselme ve seçim vardır.
Ürünlere ve yönetim politikalarına sadece finansal açıdan yaklaşılmaz.
Temel araştırmalara yatırım yapılır; esnek ve uzun süreli planlar yapılır.
Yeni düşüncelere deneme şansı verilir.
Yönetim merkezci değildir.
Yönetimde esneklik; hataları ortadan kaldırmak için zaman ve kaynaklar vardır.
Bu örgütlerde riskler göz önüne alınır. Sonu kesin olarak belli olmayan girişimler
hoş görülür.
Bu örgütlerde çok sıkı bir yönetim uygulanmaz.
Çalışanların zevkle çalışmaları sağlanır.
Çalışana istediği sorunla uğraşma özgürlüğü verilir.
Düşünce tartışmalarına izin verilir.
Örgüt kendi başına buyruktur.
Örgüt için orijinal ve değişik amaçlar saptanmıştır.

Yaratıcı örgüt ve özellikleri ile ilgili açıklamalara dayanarak yaratıcı bir örgütün;
fikirlerin örgüt içinde serbestçe dolaşıp, tartışıldığı, kararlara çoğunluğun katıldığı, yeni
fikirleri geliştirip-denemek için fırsatların yaratıldığı, yaratıcı çalışmaların ve sonuçta
kazanılacak ödüllerin tanımlandığı ve örgütün ne yaptığının ortak bir görüş ile saptandığı
rahat bir kültüre sahip olduğu söylenebilir.

12.2. Yaratıcı Örgüt Kültürünün Boyutları
Bentley; örgütlerin değil, kişilerin yaratıcı olduğunu ileri sürmektedir. Bir örgütün
yaratıcı ve yenilikçi özellikler sergilemesinin nedeni, örgüt içindeki çalışanların yaratıcılığının
teşvik edilmesidir. Bu ideal yaratıcı örgüt kültürünün temel unsurları; açık fikirliliğe önem
veren, sezgi yeteneğini geliştiren, eşitliği koruyucu, geliştirici, cesaretlendirici ve açıklayıcı
olmasıdır. Bu temel unsurlar şöyle açıklanmaktadır.
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12.2.1- Açık fikirlilik
Esneklik ve yaratıcılık yönünde çalışanları cesaretlendirmek.
1) Çalışanların uymak zorunda oldukları programı kendilerinin hazırlamasına imkân
sağlamak.
2) Çalışanların, yaratıcı yaklaşımlar ve yöntemler kullanarak iş yaşamlarını deneysel
yollarla geliştirmelerine izin vermek.
3) Çalışanların yaratıcılık çabalarının farkında olarak, onları yaratıcı kişiler olarak
değerlendirmek.
4) Çalışma takımları oluşturarak, yaratıcılık çabasına grup çapında bir katılım
sağlamak.
5) Yaratıcı çabaları maddi olarak desteklemek.
Açık fikirlilik, farklı durumlara uyum sağlama yeteneğini ve yaratıcılığı da
beraberinde getirir. Çalışanların yaratıcı yaklaşım ve tekniklerle farklı yöntemler
deneyebilmelerine olanak tanır. Açık fikirliliğe önem verilen bir ortamda yaratıcılık
çabalarına da değer verilir ve yeni düşünceler, herhangi bir yargılamaya tutulmadan objektif
olarak değerlendirilir.

12.2.2- Sezgiyi kullanmak
Olayları çalışanların bakış açısıyla görmeye çalışmak.
1) Çalışanların yaptıkları islerden hem profesyonel, hem de kişisel olarak tatmin
olabilmelerini sağlamak.
2) Çalışanların fikirlerini almak ve bu fikirlerden yararlanarak katılımcı bir atmosfer
yaratmak.
3) Yaratıcı çalışanları gereksiz tepkilerden ve mesajlardan korumak.
4) Kişisel yaratıcılıkla iyi bir model oluşturmak.
5) Risk faktörlerini olabildiğince azaltmak ve sorumlulukları paylaşmak.
Bir örgütün algısını, çalışanların algısının toplamı belirler. Bu nedenle, sezgisi
kuvvetli çalışanlara sahip olan bir örgüt, çevresindeki tüm gelişmelerin farkına varır. Yapılan
isin hem profesyonel ve hem de kişisel bazda doyurucu olması, çalışanların genel algıya bu
şekilde ortak olabilmelerini gerektirir. Çalışanların kişisel algılarının örgütün genel bütünlüğü
içinde yer bulabilmesi, katılımcı bir atmosferin oluşmasına olanak sağlar.

12.2.3- Eşitlikçi olmak
Herkese, genele katkıda bulunmak özelliğinden dolayı saygı duymak.
1) Çalışanların düşüncelerini fazla değiştirmeden ve deforme etmeden kullanarak,
onlara gereken değerin verildiğini göstermek.
2) Çalışanların rekabetçi olmalarını sağlamak için onların alanına girmek.
3) Çalışanların fikirlerinin gerektiği gibi uygulamaya konulduğunu onlara
hissettirmek.
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4) Önderlik yöntemlerini ve biçimlerini kişileştirerek, her çalışanın gereksinmesine
yanıt vermek.
Her insana, topluluğa kattığı çeşitlilik nedeniyle saygı duyulmalıdır. Önderlik
teknikleri herkesin farklı gereksinmelerini karşılayabilmek için bireyselleştirilmelidir. Ayrıca
öne sürülen fikirler de herhangi bir önyargı güdülmeden kullanıma sokulmalıdır.

12.2.4- Geliştirici olmak
Fikirlerin özgür ve serbestçe ortaya konulmasını teşvik etmek.
a) Yaratıcı fikirleri ilgiyle dinlemek.
b) Konuşmacılar çağırarak ve farklı eğitim araçları kullanarak yaratıcılık yeteneğini
ortaya çıkarmak.
c) Yaratıcılığı kişisel ve grup bazlarında onaylamak.
d) Yaratıcılık için, gerekli ortam uyarıcılarını sağlamak.
e) Yenilenme ve dinlenme sürecini desteklemek, bunlar için gerekli olanakları
sağlamak.
Fikirlerin özgürce ifade edilmesi teşvik edilir. Eğitim etkinlikleri ve alıştırmaları
sayesinde elde edilen bilgiler, yaratıcılığın gelişmesi için temel oluşturur.

12.2.5- Cesaretlendiricilik
Çalışanları, aradıkları yanıtları yaratıcı bir biçimde bulmaları için cesaretlendirmek.
1) Çalışanlara; aradıkları yanıtları bulabilmeleri için gereken süreyi sağlamak
amacıyla, yapılması gereken isleri diğer çalışanlar arasında paylaştırmak.
2) Araştırılması mümkün olan konuları ve kaynakları çalışanlara açmak.
3) Çalışanların yaratıcılık çabalarına, örgütsel mesajlarla ve hareketlerle katalizörlük
etmek.
4) Riskleri olumlu bir biçimde değerlendirmek ve ödüllendirmek.
5) Yaratıcılık konusunda başarılı olanları belirlemek ve bu kişileri yol gösterici
olarak kullanmak.
İnsanlar,
yaratıcı
düşünme
ve
değişik
yanıtlar
üretme
konusunda
cesaretlendirilmelidir. Yaratıcı olma çabalarının ödüllendirilmesi ve desteklenmesine ek
olarak, bu çabaların oluşmasına olanak verecek zaman da sağlanmalıdır. Özgürlük ve kendini
ifade etme fırsatı da bu tür bir yaklaşıma eklenebilir.

12.2.6- Açıklayıcı olmak
Çalışanların ne yapmaları gerektiğini açıkça belirtmek ve yerinde eleştiriler yapmak.
1) Yapılması gereken isleri kesin bir biçimde tanımlamak ve belirsizlikten kaçınmak.
2) Yaratıcı tanımlara fırsat tanıyarak, genel yapıyı desteklemek.
3) Örgüt dışından gelen doğrudan tepkileri kullanarak, yöntemlerin kullanışlılığı
hakkında bir kanı oluşmasını sağlamak.
4) Açık ve destekleyici eleştiriler sağlamak.
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İyi bir iletişim son derece gereklidir. Yapılması gerekenlerin açıkça belirtilmesi ve
yerinde eleştiriler, bir örgütün başarısının temelini oluşturur. Birçok çalışan, müşteriyle
birebir ilişki içinde bulunmak durumundadır. Genel yapıyla, yaratıcı ifade arasında bir denge
kurulmalıdır.

12.3. Örgütlerdeki Yaratıcılığın Önündeki Engeller
Yaratıcılığın önündeki engeller; bireysel, örgütsel ve toplumsal engeller olarak üçe
ayrılmaktadır:

12.3.1- Bireysel engeller
Bu engeller geçmiş yaşantımızda kazandığımız tutum ve davranışlardan kaynaklanır.
Bu alışkanlıklarımızı söküp atmak için kendimizi şartlanmış duygu ve eylemlerden
kurtarmamız gerekir. Bu engeller;








Kendine güvensizlik,
Hata yapma ve eleştirilme korkusu,
Mükemmeli isteme ve uyum,
Engellerden korkma,
Bir konu üzerinde yoğunlaşma ve sabırla çalışma güçlüğü,
Bilişsel çelişkilere direnç,
Kimlik duygusundan doğan savunma mekanizmalarıdır.

Öte yandan ön yargılarımız veya inançlarımız, istek ve beklentilerimiz, bizi hep aynı
noktalara yönlendirip, diğer seçenekleri görmemizi engelleyebilir.

12.3.2- Örgütsel engeller
Örgütte yaratıcılığın engeli, değişmeden kalmaya direnen bir yönetim, üst
düzeydekilerin astlarına güvensizliği ve kurulu düzene bağlılığıdır. Bu örgütlerde moda olan
şey tartışılması güç toplumsal uyumculuğun savunmasını yapan basmakalıp yargılardır:









Geriye dönük tutumlar,
Önceden ve sürekli eleştiri,
Deneyim ve teknik uzmanlık,
Bireysel güvensizlik duygusu,
Hiyerarşinin üst düzeyinde bulunanların astlarına güvensizliği,
Otoriter yönetim,
Kusursuz olma isteği,
Ciddi işler yapma isteği.

Yöneticilerin "Saçmalama", "Bu kurallara aykırıdır", "Bu riski göze alamayız" gibi
yeni fikirlere engel olan bu sözler ya da davranışlar pekâlâ geçerlidir ama henüz bir filiz iken
orijinalliği kökünden söküp atarlar. Alışkanlıklarımız ve aldığımız eğitim bizi daima
basmakalıp yaklaşımlara itmektedir. Sonuçta bazı kurallara uymak zorunda kalsak da,
başlangıçta eski kafaları değiştirmek gerektiğini anlamalıyız. Baskıcı, hiyerarşi ile donatılmış,
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bürokratik yaklaşımlı bir örgüt, yaratıcı bireylerin örgütten kaçmasına ya da yaratıcılıklarını is
dışında ifade etmelerine neden olacaktır.

12.3.3- Toplumsal engeller
Bir toplumda, uyumculuğa değer verildiği zaman yaratıcılığa engel hazırlanmış
demektir. Bu engeller söyle sıralanabilir:





Fantezi ve hayal kurma, zaman kaybıdır; belki de çılgınlıktır.
Sorunlar, matematik düşünce ya da çok fazla para ile çözülür.
Sorunların tek ve doğru bir çözümü vardır.
Akıl, mantık, sayılar, yararlılık, başarı; iyidir. Sezgi, heyecanlar, saçma düşünce,
yanılma, başarısızlık kötüdür. Oysa yaratıcı bireyler bunları daha önceden asmış
bireylerdir.

Şirketlerdeki liderler ve yöneticiler, insanların değişmelerini ve daha yaratıcı
olmalarını istediklerinde bu harika bir fikir gibi gelebilir. Ama derinlerde esrarlı veya
tehditkâr bir şeymiş gibi görünebilir, çünkü yaratıcı olmak, bilmeme olasılığını ve sadece
bunun oranını değil, aynı zamanda başarısızlık oranını da kapsar. Ama şirketin geleceği için
böyle bir riski göze almak gerekmektedir.
Bazı yöneticiler de birbirinden farklı ve çatlak sesler çıkmasından hiç hoşlanmazlar.
Çünkü onlar organizasyonda daima bir uyum ve ahenk görmek isterler. Fakat katı ve yakın
kontrol; öğrenmeyi, yenilikleri ve gönüllülüğü ortadan kaldırır. Yaratıcı çalışmaların
başlangıcında, sık sık sürtüşmeler olabilir. Sürtüşen duygular, yaratıcı heyecan ile birbirine
karışabilir. Bu karışıklık, istenmeyen ve olumsuz sonuçlar doğurabilir. Grup üyeleri, bu
duyguları nedeni ile başkalarına karşı kör ya da çok sert ve kaba olabilirler. Söz konusu
olumsuzluğu giderebilmek için liderler, sürtüşmeleri çözebilecek, gerçekleri kabul
edebilecek, eleştirilere açık ve iletişim kurabilecek şekilde bütün personellerinin eğitimini
sağlayabilmelidirler. Yaratıcılığın önündeki engeller, liderlerin çabaları sonucunda
aşılabilecektir.

12.4. Yaratıcı Sorun Çözme Yöntemleri
Organizasyon, bireylerin koordine edilmiş çabalarıyla amaçlarına ulaşmaya çalışırken,
bazı sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. Her şeyden önce, amaçların
gerçekleştirilebilmesi için bir programın geliştirilmesi ve organizasyon için bir hareket
planının oluşturulması, yani tespit edilen amaçların yorumlanması ve operasyonalize
edilmesi, araçların belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, belli fonksiyonel faaliyetler için
gerekli olan sorumlulukların belli bireylere dağıtılması, bu fonksiyonel faaliyetlerin koordine
ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu ve benzeri sorunlar sürekli olduğundan, bunların
çözümlenmesinin de sürekli olması gerekir.
Organizasyonların işleyişini sürdürebilmesi için gerekli olan, bu sorunların aşağıdaki
yaratıcı sorun çözme yöntemleri ile çözümlenmesi gerekmektedir.
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12.4.1- Beyin fırtınası (Brainstorming)
Beyin fırtınası yöntemi; yaratıcı düşünce oluşturma konusunda olduğu kadar,
yaratıcı sorun çözme konusunda da çok yaygın olarak kullanılan ve bilinen bir yöntemdir.
Beyin fırtınası yöntemi, katılımcıların kendiliğinden katılmasıyla gerçekleştirilir ve sınırlı bir
zaman süreci içinde sorunla ilgili, olası tüm düşünceler tartışılır. İyi bir beyin fırtınası
oturumuna, sorun tanımlaması (ne geniş-ne dar) yapılarak başlanır. Sorun tanımlaması
yapıldıktan sonra 6 ya da 12 kişi seçilerek bir bilgi dizisi hazırlanır. Seçilen kişilere, sorunun
çözümüyle ilgili uzmanlar olmadıkları anımsatılır. Tüm düşünceler, hatta mantıksız olanlar
dahi, kayıt edilir ve katılımcıların bunları kritik etmelerine (değerlendirmelerine) oturum
süresince izin verilmez.

12.4.2- Ters beyin fırtınası (Reverse Brainstorming)
Ters beyin fırtınası, beyin fırtınası yöntemine benzer. Aralarındaki fark, ters beyin
fırtınası yönteminde kritiğe (değerlendirmeye) izin verilmesidir. Bu yöntem, sorular sorarak,
hatayı bulma temeline dayanır. Toplantı boyunca, düşünceyle ilgili tüm yanlışlar
belirlenmeye çalışılır. Tartışma, bu yanlışları düzeltmenin yollarını belirleme konusunda
sürdürülür.

12.4.3- Synectics
Synectics; kişinin, dört çeşit kıyaslama mekanizmasından biriyle (kişisel, doğrudan,
sembolik, düşünsel), sorun çözmesine etki eden bir yaratıcılık sürecidir.
Grup iki aşamalı çalışır. İlk aşamada, alışılmış düşünceler tartışılır. Bu aşama,
genelleme ya da modeller içerir. Böylelikle, sorun kolay kabul edilebilir ve alışılmış bir
perspektife oturtulur. Bu aşamada, alışılmadık olan düşünceler elenir. İkinci aşamada;
katılımcılar, yaratıcı düşünceler geliştirmek için, yeni ve farklı düşünceler oluşturmaya
yönlendirilir.

12.4.4- Gordon yöntemi (Gordon method)
Gordon yöntemi, birçok yaratıcı sorun çözme yönteminden farklıdır. Oturum, grup
üyelerinin sorunun yapısını tam olarak bilmediği bir ortamda başlar. Bu durum; sorunun,
peşin hükümlü düşünceler ve alışkanlık modelleriyle çözülmesini engellemeyi sağlar.
Sorunla ilgili genel kavramlar toplanarak, tanımlanır. Grup, açıklanan düşüncelere yanıt verir.
Kavram geliştirilir ve bu kavramla ilişkili kavramlar sunulur. Gerçek sorun, sonradan
açıklanır. Gruplara sorun çözümüyle ilgili önerilerini yerine getirme ya da kaldırma
konusunda izin verilir.

12.4.5- Kontrol listesi yöntemi (Checklist Method)
Kontrol listesi yönteminde yaratıcı düşünce, tartışmalar ve önerilerle ilgili bir listeden
geliştirilir. Bu yöntemde, sorular ya da tanımların doğrudan yeni düşünceler geliştirilmesine
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rehber olacak ya da kişilerin özel bir düşünce alanına odaklanmasını sağlayacak bir liste
kullanılır.

12.4.6- Bağımsız birlik (Free association)
Yeni düşünceler yaratılmasında kullanılan basit ve etkili bir yöntemde, bağımsız birlik
yöntemidir. Bu yöntem, soruna yeni bir açıdan bakarak, çözüm geliştirmeye yardımcı olur.
Önce, sorunla ilgili olan sözcük ya da sözcükler yazılır. Sonra bunu diğerleri izler. Her yeni
sözcük, sorun çözme sürecine yeni bir düşünce ekler. Sonuçta, yeni düşünce ürünü meydana
çıkarılarak, bir düşünceler zinciri yaratılır.

12.4.7- Güçlendirilmiş ilişkiler (Forced relationships)
Güçlendirilmiş ilişkiler yöntemi; amaçlar ya da düşünceler hakkında sorular soran,
yeni birleşimlerin sonuçlarından yaratıcı bir düşünce geliştirmek için çaba harcayan bir
yöntemdir. Bu yeni ilişkiler ve yaratıcı düşünce beş aşamalı bir süreçle geliştirilir:
1)
2)
3)
4)
5)

Sorunun unsurlarını ayırmak,
Bu unsurlar arasındaki ilişkileri belirlemek,
Düzenli bir formda bu ilişkileri kaydetmek,
Düşünceler ya da modeller yaratmayı sağlayan ilişki sonuçlarını analiz etmek,
Bu modellerden yeni düşünceler geliştirmek.

12.4.8- Ortak defter yöntemi (Collective notebook method)
Ortak defter yönteminde, sorunun tanımını ve yapısını içeren konular, geri besleme
bilgisi oluşturmak üzere bir defterde toplanır. Kişiler, var olan sorunu ve olası çözüm yollarını
günde en az bir kez bu deftere kaydeder. Bir ayın sonunda, deftere kaydedilen her bir olası
çözüm yolu dikkate alınarak, en iyi düşünceler oluşturulur. Bu yöntem, düşüncelerini
kaydeden gruplarla da uygulanabilir. Bu durumda, tüm bilgilerin ve çözüm yollarının sentez
edilmesi amacıyla defterler merkezi bir koordinatöre verilir. Katılımcıların, grup
tartışmalarında odaklanacağı konular, koordinatörün özetleyeceği konulardan oluşur.

12.4.9- Keşif yöntemi (Heuristics)
Keşif yöntemi; kişinin düşüncelerine, bilgilerine ve öğrendiklerine dayanarak
keşfedici yeteneğini kullanması ilkesine dayanır. Bu yöntem, tasarlamada daha sık olarak
kullanılır. Bir özel keşif yöntemi de keşfedici kavrayış yeteneği yöntemidir. Bu yöntem,
verilen tüm ürün alanlarının ve bununla ilgili tüm düşünce kombinasyonlarının (birliklerini)
toplanması ve keşfiyle ilgili kavramları içerir.

12.4.10- Bilimsel yöntem (Scientific Method)
Bilimsel yöntem, çeşitli araştırma alanlarında yaygın olarak kullanılır. Bu yöntem;
ilkeler ve süreçleri inceleme ve deney yönetimini, hipotez geçerliliğinin test edilmesi
konularını içerir. Bu yaklaşım; sorunun tanımlanmasını, sorunun analiz edilmesini, veri
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toplanmasını ve analiz edilmesini, potansiyel çözümleri test etmeyi ve geliştirmeyi, en iyi
çözümü seçmeyi kapsayan bir süreçtir.

12.4.11- Değer analizi (Value analysis)
Değer analizi, girişimcinin ve yeni girişimin risklerinin değerini artırıcı yöntemler
geliştirilmesini sağlar. Değeri artırmak için, bazı sorular sorulur. Değer analizi süreci, verileri
düzenli zaman aralıklarıyla tablolaşarak, düşüncelerin gelişme sürecinin değerlendirilmesini
ve incelenmesini sağlar.

12.4.12- Nitelik listesi (Attribute listing)
Nitelik listesi, girişimcinin her bir sorunun özelliklerini listelediği ve sonra onlara
çeşitli görüş noktalarından baktığı bir düşünce oluşturma yöntemidir. Bu süreç boyunca; yeni
bir kombinasyon (birleşim) oluşturmak ve gereksinmelere daha iyi yanıt verecek yeni
uygulamalar oluşturmak için gerçekte birbirleriyle ilişkisiz amaçlar bir araya getirilir.

12.4.13- Matriks tablolama (Matrix charting)
Matriks tablolama, yeni fırsatları ve düşünceleri araştırmak için kullanılan sistematik
bir yöntemdir. Bu yöntem, ürün alanının önemli unsurlarının iki boyutlu bir tabloda
listelenmesiyle oluşur. Bu unsurların her birine ilişkin sorular sorulur. Alınan yanıtlar da ilgili
matriks kutularına yerleştirilir.

12.4.14- Büyük hayal yaklaşımı (Big-Oream approach)
Büyük hayal yaklaşımı; büyük bir yaratıcılık içinde bir sorunun tanımlanması ve onun
çözümüyle ilgili olarak girişimcinin hayallerini de içeren yeni bir düşüncenin
gerçekleştirilmesi sürecidir. Bu yöntemde, tüm olasılıklar kaydedilir ve araştırılır. Bu durum,
hayal uygulanabilir (gerçekleştirilebilir) bir düşünce oluncaya kadar sürdürülür.

12.4.15- Parametre analizi (Parameter analysis)
Parametre analizi iki aşamadan oluşur: parameter kimlik ve yaratıcılık sentezi. Birinci
aşamada, konum içinde bulunan değişkenlerin göreli önemleri saptanır ve analiz edilir. Bu
değişkenler, diğer değişkenlerden ayrılır ve araştırmanın odağı olur. İlk tartışma konulan
tamamlandıktan sonra, tartışma konusu olarak tanımlanan parametreler arasındaki ilişkiler
sınanır. Parametreler ve ilişkiler değerlendirilir ve çözüm geliştirilir. Geliştirilen bu çözüm,
yaratıcılık sentezi olarak adlandırılır.

12.5. Yaratıcı Liderlik
Yaratıcı liderler, insan doğası ile ilgili olarak, kontrol edici liderlerin kabul ettiği
temelde olumsuz varsayımlardan farklı bir dizi olumlu varsayımları kabul ederler. İnsanların
bir kararın verilmesine katkılarını hissetme duygusu oranında o karara bağlılık hissettiklerini
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insan doğasına ilişkin bir yasa olarak kabul ederler, kendini gerçekleştirme gücüne inanırlar
ve onu kullanırlar. Yaratıcılığı uyarır ve ödüllendirirler. Kendilerini sürekli bir değişim
sürecine adamışlardır ve değişimi yönetme becerileri vardır. İçsel güdeleyicileri dışsal
güdeleyicilerden daha çok vurgularlar, insanları kendini yönetir olmaya cesaretlendirirler.
Yönetici, değişen çevresel koşullar içinde yönetim işlevlerinin yerine getirilmesinde
ve irdelenmesinde yaratıcı bir yaklaşımı benimsemek zorundadır. Tüm yasayan varlıklarda
olduğu gibi işletmeler de kendilerini dinamik ve gelişen çevre ile uyumlaştırmak için
yenileşmeye çalışırlar. Yaratıcılıklarını kullanarak örgütü yenileştirmeye uğraşan yöneticiler
büyük bir risk yüklenirler. İşletme-Çevre etkileşimi olumlu kılmak amacıyla yöneticiler ya
doğrudan yaratıcı ve yenilikçi bir performans ortaya koyarlar ya da örgüt içinde yaratacakları
uygun atmosferle türlü kademelerde yer alan yönetici ve personeli yaratıcılık ve yenileşmeye
özendirirler. Yaratıcı liderlik, organizasyonda yönetsel görevleri yeniden organize ederek
üstün bir yetenek ve başarı ile yönetme sürecidir. Yaratıcı liderlik için öncelikle yaratıcılığın
oluşması ve gelişmesinde önemli bir yere sahip olan; yüksek kültürel birikim, azim, cesaret,
kararlılık, hoşgörü, özgür ve bütüncül düşünebilme, geleceğe yönelik yepyeni ufuklar
açabilecek geniş bir bakış açısı tutum ve davranış bütünlüğü gerekli olmaktadır. Harry
Levinson tarafından yapılan araştırmada yaratıcı lider yöneticinin özellikleri aşağıdaki gibi
açıklanmıştır:

12.5.1- Düşünce sistemi yönünden
 Ayırma, kavramsallaştırma, organize etme ve değişik bilgileri birbirini tutan bir
yapı içinde kurma kapasitesi: Ansiklopedik sentezciliğe sahiptirler (Yaratıcı
prensipleri, değerleri ve fikirleri organize etme ve birleştirme kapasiteleri vardır).
Sanat ve bilimin bütün genişliğinden yararlanırlar. Çeşitli sanat ve bilim
dallarından kaynaklanan ilkeleri, değerleri, kavramları ve bilgileri yaratıcı bir
şekilde organize edip bütünleştirebilir.
 Başka anlamlara gelme toleransı, düşünceler açık olmaya başlayıncaya kadar
karışıklıklara dayanma: Karışıklıklara uzun süre dayanabilir, uzun dönemli
planların gelişmesini beklerken endişeli olmaz.
 Zekâ kapasitesinin soyutlayıcı olduğu kadar pratik olması: Kaynakta parlak
öneriler görülür. Kitap ve kural dışı deneyimlerden en iyi şekilde yararlanabilir.
 Eylem esnasında bilinen yargı: Yargılama, değerlendirme ve zamanlama gücü
yüksektir. Yıllar boyunca çok az hata yapar.

12.5.2- Duygular ve ilişkiler yönünden
 Otoritenin patronun rolü içinde hissedilmesi: Doğal bir görünüm verir. Sorumluluk
ve inisiyatif yüklenmede ve bunları gerçekleştirmede etkindir.
 Organizasyonun ihtiyaçları ve problemlerinde faal yön tayini: Problemlerde
stratejik olarak hedet1eri iyi tayin etmede ataktır. Uzun dönemli plan yapıp bunları
adım adım uygularlar.
 Kişisel başarıdan ziyade organizasyonun başarısını tayin etme: Becerinin
tanınmasında ve yukarıya doğru harekette çok motive olmuştur. Seçilmezse belki
sükûtu hayale uğrar fakat alkışa aç değildir. Organizasyonun başarılarını kendi
başarısı olarak görür.
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 Başkalarının hissettiklerinin farkına varma hassaslığı: Duyguları hissetme, onları
ciddiye alma ve tatmin etmede üstündürler.
 Bir organizasyona dâhil olan kişilerin görüşlerini dikkate alma: Yönettiği sistemin
ihtiyaçlarına ve sorunlarına karsı duyarlı ve aktif çalışır. Organizasyonun nabzı
onun ellerinde atar.
 Otorite sahipleriyle iyi ilişki, olgunluk: Otorite sahipleriyle iyi çalışır ve tekdüze
tayin edilmiş patronlarla pürüzsüz çalışma ilişkisi içindedir.
 Karşılıklı dayanma; onlarınki kadar iyi, diğerlerinin ihtiyacına dayanarak uygun
kabul etme: Önderlik rolünü kaybettiğini düşünmeden kendisinden daha bilgili ve
uzman kişilere inisiyatif sağlayabilir. Diğerlerini tenkit ve dayanışmaya
çağırabilir.
 Olumlu etki yapan seçkinlik: Geniş bir kelime haznesine sahiptir. Dinleyicilerin
duygularına duyarlıdır ve onlara itimat telkin eder. Çevresindekilerin
problemlerini arz etmesine saygı gösterir.
 Fiziksel olduğu kadar zekâsal dayanıklılık: Yüksek bir enerjisi vardır. Her zaman
hazırdır ve ilerlemelerinde yorgun görünmez.
 Yönetim stresine uygunluk: Gerilim yaratabilecek herhangi bir sedyen çekinmez
ve beklenmedik eksiklikler canını sıkmaz.
 Mizah kabiliyeti, kendini ciddiye almama: Sıcak ve şefkatli mizah hikâyeleri
anlatabilir. Hikâyeleri zaman ve mekâna uygundur. Doğal olarak ortamı rahatlatır.
İşletmeye rahatlık getirir.

12.5.3- Dışa dönük özellikler yönünden
 İşletmenin olması gereken yerde, kendi hayatı ve kariyerini takip etmede açık
görme hissi: İyi bir tahmin yeteneği ve sezgiye sahiptir. Amaçlar organizasyonun
gelişmesi ve ihtiyaçlarına uygun tarif edilmiştir.
 Azimli, güçlüklere aldırmayarak bir is yapma kabiliyeti: Engeller etrafındaki
yolları arar. Bulacağı şeylere rağmen iyimserliğini korur.
 Kendini organize etmede, iyi zamanlama duygusu: Planlamada dakiktir. Her
dakikası sayılıdır. Kendisi ve örgütü arasında haberleşmeyi iyi sürdürür.
 Geçmişte çeşitli yollarla test edilmiş değer sistemlerini iyi kurma ve birleştirme
kabiliyeti: Yüksek ahlak standartlarına sahiptir ve kendi normlarına uymayı tercih
eder.
 Sosyal sorumluluk ihtiyaç olduğunda önderliği bir sorumluluk olarak görmek:
Sorumluluklarını bilir ve fırsatlar karsısında isteklidir. Aktif önderlik gösterir.
Örgüt içindeki çalışanların yaratıcı enerjilerini ortaya çıkarmasında kuskusuz yaratıcı
liderler önemli rol oynar. Yaratıcı bireyin taşıdığı özellikleri liderinde göstermesi, özgür bir
ortamın oluşturulmasını kolaylaştırır. Yönetici orijinalliğin destek gördüğü bir ortam
yaratmalıdır ve bu durumu personeli teşvik etme yolunda bir yaklaşım kabul etmelidir.
Yönetici, aynı zamanda, amaçların saptanmasında, bireysel amaçların gerçekleşmesinde ve
yaratıcı elemanların belirlenmesi için örgütsel çevreyi değiştirmede bu yolu izlemelidir. Bu
görev yönetimin de yaratıcı olmasını zorunlu kılar.
Yaratıcılık örgüt içinde liderler tarafından artırılabilir, fakat yöneticiler tarafından
engellenebilir. Bu nedenle yönetici aynı zamanda örgüt lideri olabilmelidir. Yaratıcı eylemleri
teşvik etmeli hatta bizzat başlatmalıdır. Yaratıcı liderler; astların gelişmesini sağlamak için
yaratıcı sorun çözmede ve kendilerini geliştirmede öncülük etmelidirler. Aynı zamanda
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yaratıcı liderler hatalara dahi büyük ve yüksek bir hoşgörü ve destek, anlayış ve üstün bir
sabırlılıkla dayanıklılık gösteren kişilerdir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Örgütler dünyada her geçen gün hızlı değişimlerin yaşanması ve sorunların giderek
artması nedeniyle ya yaratıcı biçimde değişime uğrayacaklar ya da yok olacaklardır. Bu sorun
çözme sürecinde örgütlerin çevreye ayak uydurması yaratıcı yöneticilerin sorumluluğu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Başarı arayan yöneticiler çalışanlarından yeni fikirler üretmelerini ve
iş performanslarını artırmalarını beklemekte ve onları sorun çözmeye yönelik yaratıcı
düşünmeye teşvik etmektedirler. Öncelikle örgüt içinde yaratıcı düşünceyi teşvik eden bir
örgüt kültürü oluşturmak için yeni arayışlar, yeni stratejiler ortaya atılmaktadır. Aslında
“toplam kalite yönetimi, amaçlara göre yönetim, değişim mühendisliği” gibi uygulamaların
amaçlarından birisi de çalışanların karar sürecine katılımlarını sağlayarak yaratıcı düşüncenin
ortaya çıkarılması ve yaratıcı örgüt kültürü oluşturulmasıdır.
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Bölüm Soruları
SORU 1
“Her organizasyonun örgüt kültürü farklı özellikler yansıtır.” Söz konusu farklılığın temel kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Misyon ve vizyonlarının farklı oluşudur.
B) Strateji ve taktiklerinin farklı oluşudur.
C) Amaç ve ihtiyaçlarının farklı oluşudur.
D) Politika ve prosedürlerinin farklı oluşudur.
E) Değer ve normlarının farklı oluşudur.
SORU 2
Yöneticiler yaratıcı bir örgüt kültürü oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) Örgüt üyelerinde yeni şeyler ortaya koymalı,
B) Sorunlara alışılmışın dışında daha etkili çözümler üretmeli ve uygulamalı,
C) Bürokratik yapıya saplanmadan özgürce davranma amaç ve ihtiyacını oluşturmalı,
D) Otokratik bir örgüt iklimi tesis etmeli,
E) Özgür ve rahat bir çalışma ortamı oluşturmalıdır.
SORU 3
Aşağıdaki yönetim uygulamalarından hangisi çalışanların karar sürecine katılımlarını sağlayarak yaratıcı
düşüncenin ortaya çıkarmaz ve yaratıcı örgüt kültürü oluşturmaz?
A) Toplam Kalite Yönetimi,
B) Amaçlara Göre Yönetim,
C) Değişim Mühendisliği,
D) Sıfır Hiyerarşi,
E) Fonksiyonel Örgütlenme.
SORU 4
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde yaratıcılığın önem kazandığı başlıca alanlardan biri değildir?
A) Organizasyon ve metotları,
B) Rutin işler,
C) Muhasebe ve finans yönetimi,
D) Bilgisayar ve bilgi sistemleri,
E) Yöneylem araştırmaları.
SORU 5
Aşağıdaki şıklardan hangisi yaratıcılığın önündeki bireysel engellerden biri değildir?
A) Hata yapma ve eleştirilme korkusu,
B) Engellerden korkma,
C) Mükemmeli isteme ve uyum,
D) Önceden ve sürekli eleştiri,
E) Bilişsel çelişkilere direnç.
SORU 6
“Synectics; kişinin, birkaç çeşit kıyaslama mekanizmasından biriyle sorun çözmesine etki eden bir
yaratıcılık sürecidir.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisi söz konusu kıyaslama mekanizmalarından biri
değildir?
A) Kişisel,
B) Doğrudan,
C) Sembolik,
D) Düşünsel,
E) Otoriter.
SORU 7
Aşağıdaki seçeneklerde hangisi yaratıcı örgüt kültürünün boyutlarından biri değildir?
a) Açık fikirlilik
b) Eşitlikçi olmak
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c) Riskli olmak
d) Açıklayıcı olmak
e) Cesaretlendirici olmak
SORU 8
I. Oturum, grup üyelerinin sorunun yapısını tam olarak bilmediği bir ortamda başlar. Bu durum; sorunun,
peşin hükümlü düşünceler ve alışkanlık modelleriyle çözülmesini engellemeyi sağlar.
II. Sorunla ilgili genel kavramlar toplanarak, tanımlanır. Grup, açıklanan düşüncelere cevap verir.
III. Kavram geliştirilir ve bu kavramla ilişkili kavramlar sunulur. Gerçek sorun, sonradan açıklanır.
Yukarıda açıklanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilimsel yöntem
B) Ters beyin fırtınası
C) Synectics
D) Gordon yöntemi
E) Kontrol listesi yöntemi
SORU 9
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi; sorunun tanımlanmasını, sorunun analiz edilmesini, veri toplanmasını
ve analiz edilmesini, potansiyel çözümleri test etmeyi ve geliştirmeyi, en iyi çözümü seçmeyi kapsayan bir
süreç içerir?
A) Bilimsel yöntem
B) Ters beyin fırtınası
C) Synectics
D) Gordon yöntemi
E) Kontrol listesi yöntemi
SORU 10
Aşağıdaki şıklardan hangisi yaratıcılığın önündeki örgütsel engellerden biri değildir?
A) Geriye dönük tutumlar,
B) Kimlik duygusundan doğan savunma mekanizmaları,
C) Deneyim ve teknik uzmanlık,
D) Bireysel güvensizlik duygusu,
E) Hiyerarşinin üst düzeyinde bulunanların astlarına güvensizliği.

CEVAPLAR: 1-C, 2-D, 3-E, 4-B, 5-D, 6-E, 7-C, 8-D, 9-A, 10-B.
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13. İŞ AHLAKI VE AHİLİK KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. İŞ AHLAKI VE AHİLİK KÜLTÜRÜ
13.1. Ahlak Kavramı
13.2. Etik Kavramı
13.3. İş Ahlakı Tanımı, Ögeleri ve Önemi
13.3.1. İş ahlakının tanımı
13.3.2. İş ahlâkı’nın öğeleri
13.3.3. İş ahlakının önemi
13.4. İş Ahlakı ve Ahilik Kurumu
13.4.1. Ahilik ve fütüvvetçilik
13.4.2. Ahilik kurumu ve yapısı
13.4.3. Ahilik teşkilatında denetim
13.4.4. Ahilik teşkilatının mesleki yapısı
13.4.5. Ahilik teşkilatının yönetim yaklaşımı
13.4.6. Ahiliğin sosyal hayattaki rolü
13.4.7. Ahiliğin ekonomik hayattaki rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Ahlak Nedir?
b. Etik nedir?
c. Ahlak ve Etik farklı şeyler midir?
d. Ahilik nedir, ne değildir?
e. Kethüdalık nedir?
f. Nakiplik nedir?
g. Fütüvvetçilik nedir?
h. Erdem?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ahlak Kavramı

Ahlak
açıklayabilir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
kavramını Okuyarak, tartışarak ve
uygulayarak

Okuyarak, tartışarak
uygulayarak
Ahlakı
ve
Etik Okuyarak, tartışarak
İş Ahlakı Tanımı, Ögeleri İş
kavramlarının anlamı, önemi uygulayarak
ve Önemi
ve öğelerini açıklayabilir
Okuyarak, tartışarak
Ahilik kültürünü anlayabilir
Ahilik Kültürü
uygulayarak
Etik Kavramı

Etik Kavramını açıklayabilir

ve
ve
ve
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Anahtar Kavramlar
Ahlak, Etik, Ahilik, Kethüdalık, Nakiplik, Fütüvvetçilik, Erdem?
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Giriş
Endüstrileşme, üretim ve tüketimin artmasıyla birlikte iş yaşamındaki faaliyetler her
geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Bu karmaşa iş yaşamında zaman zaman hak
ihlallerine de yol açmakta ve haksızlıklara neden olabilmektedir. İşçi-işveren ilişkilerinden
başlayarak, tüketicilerin haklarının ve çevrenin korunması konusunda birçok ihmalin
yaşandığı görülmektedir. İş dünyasında bu ihmallerin engellenmesi ve ortadan
kaldırılmasında yasal yaptırımlar uygulansa da çoğu kez yetersiz kalmaktadır. Bu düşünceden
hareketle, özellikle Batı Dünyasında son yıllarda yasaların yanında, insanların vicdanlarına ve
moral dünyalarına hitap ederek ahlaki ihlallerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu
nedenle 20.yy. ın sonlarında “iş ahlakı” çalışmaları önem ve ağırlık kazanmış ve halen devam
etmektedir.
Bu ünitede ahlak, iş ahlakı kavramı, iş ahlakının öğeleri ve iş ahlakının iş hayatı
açısından önemi üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda kendi kültürümüzde iş ahlakında
önemli bir kurum olan ahilik kurumu incelenmeye ve ahiliğin iş yaşamına getirdiği iş ve
çalışma felsefesi ortaya konulmaktadır. İnsanı, insan haklarını ve çalışma hayatını önceleyen
ahilik kurumunun temelleri 13.yy. a kadar gitmektedir. Ahiliğin temeli olan fütüvvetçilik ise
7. yy. a kadar ulaşmaktadır. Dolayısıyla günümüz iş hayatındaki etkinlik ve verimliliğin
sağlanması kendi kültürümüze özgü iş ahlakı değerleriyle modern dünyanın evrensel
değerlerinin bütünleştirilmesiyle sağlanabilecektir.
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ AHLAKI VE AHİLİK KÜLTÜRÜ
13.1. Ahlak Kavramı
Toplumun bir arada yaşaması hiç kuşkusuz belli kuralların konulmasını ve o kurallara
herkesin uymasını zorunlu hale getirmektedir. Konulmuş bu kurallar bireylerin hak ve
yükümlülüklerini, davranışlarını ölçülü hale getirmektedir. Başka bir değişle, haklara sınırlar
koyarak, başka insanların hakları koruma altına alınmaktadır. Çünkü toplum içerisinde bir
kişinin hakkının başladığı yerde, bir başkasının hakkı bitmektedir. Her bireyin yaşama hakkı,
davranışlarını sınırlamayı zorunlu hale getirmektedir.
Davranışlara ölçü getirmeyi ifade eden “ahlak” kavramı nasıl tanımlanmaktadır? Türk
Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde, ahlak; birey için belirli bir toplum içinde davranış
kuralları, bu davranış kurallarıyla ilgilenen felsefenin bir dalı ve iyi ve güzel huylar şeklinde
tanımlanmaktadır. Kelimenin aslı Arapça “hulk” sözcüğünden gelmektedir. Hulk; din, tabiat,
huy ve karakter anlamına gelir ve insanın doğuştan veya sonradan kazandığı ruhi ve zihni
haller olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi ahlakın öznesini insan ve
insanın davranışları oluşturmaktadır.
Başka bir tanımda ise ahlak; öznesinde insan ve insan davranışları olan ve insanların
yaratılıştan gelen özellikleri yanında kendisine ve diğer insanlar ile içinde yaşadığı topluma
karşı genel olarak “iyi ve kötü” çerçevesinde yön veren eğitimle kazanılan bir davranış seti ya
da rehberi şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir tanımda ise ahlak, bir birey veya grubun
belirli eylemlerinin doğruluğunu veya yanlışlığını, iyi veya kötü yanlarını ve bu eylemlerle
yönelmiş olduğu hedeflerle ilişkili unsurların neler olduğunu araştıran kurallar, ilkeler,
standartlar ve değerler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Yine başka bir tanımda ahlak; “bir
kültür çerçevesinde belirlenmiş, kabul görmüş değerlerle, bu değerlerin nasıl yaratılacağını,
belirlenen amaçlara nasıl ulaşılacağını ortaya koyan kurallar öbeği olarak ifade edilmektedir.
Ayrıca ahlak temel olarak, iyiliğe varılması için insanın uymaya kendini mecbur
hissettiği, manevi ve ruhi görevler ve bunlara ilişkin kurallar olarak tarif edilmektedir. Tüm
bu tanımlardan yola çıkıldığında ahlak, toplumun değer yargılarıyla toplumu yönlendiren
kurallar bütünü olarak görülmektedir. Söz konusu bu kurallar içerisinde neyin “iyi”, neyin
“kötü”, neyin “doğru”, neyin “yanlış” olduğunu ortaya koyan bir davranış seti sunmaktadır.
Felsefe tarihi boyunca erdem kavramına değişik anlamlar verilmiştir. Filozofların ahlak
öğretileri, genellikle erdeme -ahlaksal iyiye- verdikleri anlamla birbirinden ayrılırlar. Bilgelik,
yiğitlik, doğruluk, ölçülülük temel erdemlere örnektir. Kısaca: ahlaki bakımdan her zaman ve
sürekli olarak iyi olma eğilimi, iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya yatkın olma durumudur.
Büyük engelleri aşmak pahasına, ahlaki iyiliği amaçlama, iyilik uğruna hareket etme gücüdür.
Genellikle ahlak, hikmet, fazilet sözcükleriyle beraber ya da bunların yerine kullanılmaktadır.
Değer, bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak
ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen
ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlardır.
Değerin özellikleri şöyle sıralanabilir:
 Toplum ya da bireyler tarafından benimsenen birleştirici olgulardır.
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 Toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşıladığına ve bireylerin iyiliği için olduğuna
inanılan ölçütlerdir.
 Sadece bilinci değil, duygu ve heyecanları da ilgilendiren yargılardır.
 Bireyin bilincinde yer alan ve davranışı yönlendiren güdülerdir.
 Değer, normu içerir. Değerlerin normlardan farkı, normlardan daha genel ve soyut
bir nitelik taşımasıdır.
Sunulan davranış setinde, ahlakla ilişkilendirilen bazı kavramlar bulunmaktadır. Bu
kavramları şu şekilde özetlemek ve tanımlamak mümkündür:












Birey: Toplumsallaşmış insan, toplum içerisinde yaşayan bireyi ifade etmektedir.
İyi: İnsanın yapması gereken ahlakça iyi olan davranışlardır.
Kötü: İnsanın ahlaken yapmaması gereken davranışlardır.
Özgürlük: İrade ile “iyi” ve “kötü” davranışlardan birini seçme gücüdür.
Erdem: İyi olana yönelmektir.
Sorumluluk: İnsanın kendi eylemlerinin veya sorumluluk alanına giren herhangi bir
olayın sonuçlarını üstlenmesidir.
Vicdan: Tutum ve davranışlarımızın ahlakça değerli olup, olmadığını yargılama
bilincidir. Bir çeşit iç mahkemedir.
Ahlak yasaları: Uyulması ahlak açısından gereken, genel-geçer kurallardır.
Ahlaki karar: Ahlak kurallarına özgürce uymaktır.
Ahlaki eylem: Ahlaka uygun davranışı gerçekleştirmektir.
Değerler: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık
olarak ifade edilmektedir.

Çünkü iyi ve kötü başta olmak üzere her türlü ahlaki yargılar birer değer olarak
görülmektedir. Bunun yanında toplumun sahip olduğu tarihi birikim, sosyal yapısı, dini,
kültürü, hukuki yapısı ve ekonomik durumu değerlerini şekillendirir. Bu nedenle “toplumsal
değerler” ve “toplumsal ahlak” kavramları biriyle yakından ilişkilidir. Değerler, bireyleri
belirli bir yönde hareket etmeye ya da tercihte bulunmaya yönlendiren inançlardır. Bir diğer
değişle, bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançtır. İnançlar
olarak ele alındığında değerler, dünyamızın belli bir kısmıyla ilgili idrak, duygu ve
bilgilerimizin bir terkibi olduğunu belirtmektedir. Değerleri, aynı zamanda bireyin başka
bireyleri, onlara ait nitelikleri, istek ve niyetleri, davranışları değerlendirirken başvurulan
kriterler olarak da görmektedir.
Bu bağlamda toplumun hukuka verdiği değer, bireylerin hak ve hürriyetleri, bireysel
özgürlükleri ahlak kurumunu doğrudan etkilemektedir. Toplumsal normlar da genellikle
değerlerin yansımasıdır ve bir grubun tüm üyelerince paylaşıldığı için kolektiftir.
Normların genel özeliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
 Normlar, grup üyelerinin çoğu tarafından kabul edilir.
 Normlar, grup yaşamının önemli bir kısmını kapsar.
 Normlar, grup üyelerinin duygu ve düşüncelerinden çok, ortak davranışlar üzerine
odaklanır.
 Grup üyeleri normları farklı düzeylerde benimser.
 Normlardan sapma gösteren bireylere karşı, grup üyelerinin hoşgörü derecesi farklıdır.
 Normlar, grup sürecinin işleyişini kolaylaştır.
 Normlar yavaş gelişir ve yavaş değişirler.
 Gruptaki bireylerin statüleri, normlara uyum derecelerini etkiler.
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 Belli normlara uymaya ya da uymamaya bağlı olarak kabul edilmiş, bir ödül veya ceza
sistemi vardır.
Toplumda insan davranışlarını düzenleyen ve neyin iyi neyin kötü olduğunu ortaya
koyan bir ölçü bulunmamış olsaydı insanlar arasında huzur ve sükûnetin yerini anarşi ve
kargaşa alırdı. Dolayısıyla toplumda kargaşa hali meydana gelirdi. Bunun önüne geçebilmek
için, iyi davranışı sergileyen kişi toplum tarafın kabul görmekte, kötü davranışı sergileyen kişi
ise toplum tarafından dışlanmaktadır. İyi davranış veya kötü davranış nasıl belirlenecektir? İyi
davranış bireysel veya toplumsal olarak diğer insanların yararına yapılan hareket veya
hizmettir. Kötü veya yanlış hareket, bireyin sadece kendini düşünme güdüsünden
kaynaklanan davranışlar olarak açıklanmaktadır. Bu nedenle ahlakın ortaya koymuş olduğu
olumlu ilkeler toplumun bütünleşmesine ve iş birliğine zemin hazırlarken, ahlakın kabul
etmediği davranışları sergileyenleri de belirli yollarla cezalandırmaktadır. Cezalandırma şekli
olarak; ayıplama, hoş görmeme, hor görme, yalnızlaştırma ve gruptan dışlama şeklinde ortaya
çıkmaktadır.
Ahlak insan nefsinde (benliğinde) yerleşen öyle bir melekedir ki davranışlar hiçbir
zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylıkla ortaya çıkar. Bu
tanımlamadan yola çıkarak ahlakın kapsamı ile ilgili şu sonuçlara ulaşılabilir:
 Ahlak, insan davranışlarından ziyade bunların kaynağı, diğer bir değişle bu
davranışları meydana getiren manevi kabiliyetler bütününü ifade eder. Buna göre
ahlaki davranışlar ahlakın kendisi olmayıp, onun bir sonucu ve yansıması
anlamına gelir.
 Ahlak, sadece iyi huylar ve kabiliyetler anlamına gelmez, kelime anlamı itibariyle
iyi ve kötü huyları da ifade eder. Dolayısıyla kendisinde iyi huylar gelişmiş olana
“iyi ahlaklı”, kötü huylar gelişmiş olana “kötü ahlaklı” denir.
 Ahlak, insanda gelip geçici hal olmayıp, onun manevi yapısına yerleşen, bir meleke
halini alan kabiliyetler bütününü ifade eder. Ahlakın bu özelliği eylemlerin az da
olsa sürekli olması gerektiğini gösterir.
 Ahlak, insanı düşünüp taşınmaya, her hangi bir baskı ve zorlamaya gerek
kalmaksızın görevleri benimseyerek gönül rahatlığı içinde yapmaya sevk eder.
Benimsenen ve gönüllü olarak kabul edilen konular, ahlakın gelişip güçlenmesinde
önemli bir unsurdur. Çünkü ahlak eğitimi aslında bireyin iradesinin eğitimidir.
Çocuk dünyaya geldiğinde, bulunduğu çevrenin ekonomik, sosyal, psikolojik faktörleri
gibi bireyi doğrudan etkileyen etmenleriyle karşılaşmakta ve kişiliği ve bu çevrede
gelişmektedir. Kendisine öğretilen değerleri benimsemekte ve o değerleri içselleştirmektedir.
Öğretilen değerler toplumun genel kabullerine uygun ise güzel ahlaklı bir birey olarak
yetişmekte, değilse kötü ahlaklı bir birey haline gelmektedir. Çünkü insanlar doğuştan güzel
ahlaklı veya kötü ahlaklı olarak dünyaya gelmemektedirler. Söz konusu değerler ilk önce
ailede öğretilmekte, daha sonra sosyal çevre ve eğitim çevresinde devam etmektedir. Güzel
ahlak eğitimi ve öğretimi hiç kuşkusuz ailede başlamaktadır. Özellikle anne ve babanın tutum
ve davranışları çocuk üzerinde rol model olmaktadır. Çocuk ilk eğitimini ailede almakta,
değer yargılarını ailesinde geliştirmektedir. Daha sonraki aşamada sosyal çevresi ve özellikle
eğitim hayatında değerler eğitiminin yeri çok önemlidir.
İlköğretimden başlayarak ilerleyen eğitim sürecinde ahlak eğitimi bireyin yaşına uygun
olarak verilmesi gerekmektedir. Çünkü birey yaşamın her aşamasında farklı evrelerde
bulunmakta ve bulunduğu evrenin gereklerini ahlak ilkeleriyle uyumlaştırma çabasındadır. Bu
nedenle her aşamada ahlak eğitimi ve öğretimi sağlanmalıdır. İş ortamı ve yaşamı dikkate
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alındığında, iş yaşamının pratikleriyle ahlak ilkeleri birleştirilerek bireylere eğitim
verilmelidir. Bu konuda eğitimin sürekliliği bireylerin bu konuda dinamik kalmalarını
sağlayacaktır. Çünkü iş yaşamı da dinamiktir. Çevreye ve teknolojiye bağlı olarak
değişmektedirler. Aynı şekilde iş ahlakının dinamikleri de teknoloji ve çevreye göre
değişmektedir. Dolayısıyla değerler eğitimi ve iş ahlakı eğitiminin sürekli verilmesi
gerekmektedir.
Ahlâk, bizim başkaları hakkında nasıl düşünmemiz veya onlara karşı nasıl davranmamız
gerektiğini ya da başkalarının bizim hakkımızda nasıl düşünmesi ve davranması gerektiğini
gösteren normlardır. Yani bireylerin günlük yaşamlarında kendi davranış ve eylemlerinde
kendilerine yol gösteren ve bilinçli olarak tercih ettikleri ahlâki ilkelerdir. Bütün bu
anlatılanlardan ahlâkın, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi insanların eylem ve karar alma
süreçlerini inceleyen ve tanımlayan diğer sosyal bilimlerden farklı olarak normatif bir
özelliğinin olduğu görülmektedir.
Ahlak kavramı ile ilgili bir diğer kavram da “moral” kavramıdır. “Moral değerler”
kavramı zaman zaman “ahlaki değerler” yerine kullanılmaktadır. Oysaki bu iki kavramın bir
biriyle tam örtüştüğü söylenemez. Moral kavramı Latince’den gelmektedir. Latince mos,
kelimesinin çoğulu olan mores kelimesinden türetilmiştir. Sosyolojik anlamda 'mores'
(görenek, adetler, alışkanlıklar, davranış ya da yaşam şekli), toplum içerisinde yapılması ve
uyulması toplumca arzu edilen, beğenilen hareketlerden çok daha fazla yaptırım gücü olan,
uyulmadığı veya uygulanmadığı zaman toplumun şiddetle tepki göstermesine neden olan,
sosyal olarak cezalandırılan davranışlar ya da normlardır. Bu davranış şekilleri ya da normlar,
bütün bir gruba veya topluma mal olmuş, yaygın davranış kurallarıdır. Doğruya ve iyiye
yönelmeyi sağlar. Doğruya ve iyiye yönelik olan bu kuralların tümü o toplum için geçerli olan
moral değerlerdir. Görüldüğü gibi batı dillerinde moral ve etik terimlerin Türkçe’deki
karşılığı ahlâktır. Tekil karakterli bu terim, Arap dilindeki “hulk” kelimesinin çoğuludur.
Hulk, karakter yapısı, huy ve mizaç gibi anlamlar taşır. İnsanın fiziki yapısı için halk, manevi
yapısı için hulk kavramları kullanılmaktadır. Halk, zahiri yaratılışa; hulk, kişinin psikolojik
yaratılışına yani karakterine işaret eder.
İmam-ı Gazali hulk’un bir diğer değişle ahlakın güzel olması için belli unsurların olması
gerektiğini ifade etmektedir. Gazali’ye göre dış görünüşün güzelliği yalnızca tek bir uzvun
güzel olmasıyla sağlanamadığı gibi iç güzellikte de dört unsur bulunmaktadır. Güzel denmek
için bunların hepsinin güzel olması gerekir. Şu dört unsur uyum ve dengede olması gerekir ki
o zaman güzel ahlak meydana gelmiş olsun. Bunlar; ilim, gazab, şehvet kuvvetleri ile bu üç
kuvvet arasında dengeyi koruma kuvvetidir. Bu kuvvetleri şu şekilde açıklamak mümkündür:
 İlim Kuvveti: İyiliği, güzelliği, sözlerde doğru ve yalanı, işlerde güzel ve çirkini
kolaylıkla ayırt edebilecek bir hal almasıdır. İlim sayesinde bu kuvvetten meydana
gelen sonuca da hikmet denir. Hikmet, yapılan işlerde doğruyu yanlıştan ayırt
edebilme becerisidir.
 Gazab kuvveti: Bunun güzelliği, azalıp çoğalmasının hikmete uygun olmasıdır.
 Şehvet kuvveti: Bunun da güzellik ve salahı, hikmetin yani akıl ve normların
gösterdiği gibi olmasındandır. Şehvet kuvvetinin güzellik ve dengesine iffet, aşırısına
şereh, geri kalmasına da cumudet denir. İffet ahlakından cömertlik, utanma
duygusu, hoş görülük, kanaat, şüpheli şeylerden kaçınmak ve yumuşak huyluluk
doğar. Aşırılıklarında hırs, oburluk, ikiyüzlülük, israf, cimrilik, gibi kötü davranışlar
meydana gelmektedir.
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 İtidal (denge) Kuvveti: Şehvet ve gazabı, akıl ve toplumsal normlar çerçevesinde
tutar. Akıl öğüt veren bir danışman gibidir. Gazab da aklın işareti kendisine nüfuz
eden bir kuvvettir. Gazab terbiye edilmeye ihtiyaç duyar. Gazab kuvvetinin güzellik
ve dengesine şecaat, aşırısı ise tevehhür ve atılganlıktır. Gazab kuvvetinin normalden
azı ise korkaklıktır. Şecaat şiddet ve merhameti yerli yerinde kullanabilmektir.
Sonuç olarak güzel ahlakın anası ve esası dört şeydir. Bunlar; hikmet, şecaat, iffet ve
Adalettir.

13.2. Etik Kavramı
Birçok kaynakta “etik” kavramı “ahlak” kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
Bu konudaki yazın incelendiğinde her iki kavramın birbirlerinin yerine kullanıldığı
görülmektedir. Gerek etik, gerekse ahlak kavramlarının içinde barındırdığı temel anlamlar her
iki kavramı tanımlarken varlığı sorgulanması gereken unsurlardır. Her ne kadar ahlak ve etik
kavramları çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılsa da bu iki kavram arasında farklılıklar
vardır. Ahlak, davranış ve hareketlere yön vermeyi konu edinerek daha somut hal almaktadır.
Etik ise birçok kaynakta ifade edildiği gibi ahlak felsefesi olarak tanımlanmaktadır. Ahlak
felsefesine de etiğin karşılığı olarak “ahlakiyat” denilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
Ahlakiyat; Ahlak bilimi ve ilkelerini ve bunların özelliklerini ve uygulamalarını inceleyen
bilim dalı olarak tanımlamak mümkündür. Bu şekliyle değerlendirildiğinde ahlak ve ahlakiyat
(ahlak felsefesi-etik) kavramları biraz daha netleşmektedir. Ahlak biliminin ilgi alanına giren
konular kısaca şu şekilde ifade edilebilir:





Doğru ve yanlış davranışın benimsenmesi,
İyi ve kötünün ayırt edilmesi,
İnsanların yapması ve yapmaması gereken davranışların tespit edilmesi,
İnsanların yapmaması istenen veya yapmamaları beklenen davranışların tespit
edilmesidir.

Kavramsal olarak etik, değer bunalımı içinde olan günümüz koşullarında tanımlanması
en zor terimlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda, felsefenin bir dalı ve en azından 2500
yıllık zaman içinde izleri olan etik kavramı, farklı düşünürler tarafından farklı yaklaşımlarla
açıklık getirilmeye çalışılan bir kavramdır.
Önemli ahlak bilimcilerimizden Osman Pazarlı dilimizde kullanılan “ahlak” “ahlak ilmi”
ve “etik” terimlerinin konuya göre ahlak kuralları ya da ahlak felsefesi anlamında
kullanıldığını belirtmektedir. Ahlakın mutlak etik teriminden ayrı ve belli bir yer ve
zamandaki genel geçer ahlak kuralları anlamında kullanılmasını savunanlar ahlak’ın etik’ten
ayrı anlamları da olduğunu ileri sürerek bu ayrımın zorunlu olduğuna inanmaktadırlar. Bu
düşüncedeki ahlak’ın sadece “morality” değil, ama “ethics” anlamını da içerdiği
görülmektedir. Öyleyse ne olmuştur ki 1990’lara kadar Türk felsefecileri ve ahlakçıları
tarafından kullanılan ahlak, ahlakbilim ve ahlak felsefesi terimleri “Ethics” kelimesini
karşılayamaz olmuş ve etik kelimesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç olsa olsa daha süslü,
daha zor anlaşılan ve dolayısıyla daha bilimsel görünme gayretinin bir tezahürü olmalıdır.
Toplumda bireylere sunulmuş olan ahlaki set hiç kuşkusuz kültürün bir yansıması
olacaktır. Çünkü kültür içerisinde gelenek, görenek, adet, din, mitoloji ve kahramanları
barındırmaktadır. Dolayısıyla ahlak kurumu da kültürden beslenmektedir. Bilindiği gibi dil,
bir kültürün önemli bileşenlerinden birisidir. Duyguların ve düşüncelerin ifade edilmesinde
kültürün diğer unsurlarıyla birleşir ve bir anlam ifade eder. Türk kültürü içerisinde, doğruluk,
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dürüstlük, namus gibi kavramların çağrışımların ve etkisini aynı anlama gelseler bile yabancı
dilden bir kelime ile vermek imkânı yoktur. Çünkü dil sadece sözcük ve anlamlarından ibaret
olmayıp, kültürel bir birikimin yansımasıdır. Toplumsal normlara uymayan, toplum tarafından
kötü ve çirkin bir davranışı gerçekleştiren birisine “yaptığın iş hiç de etik değil” denildiğinde
mi etkilidir, yoksa “ne kadar kötü ve ne kadar ahlaksızca..” denildiğinde mi? Etik kelimesinin
anlamının ve etkisinin insanlar üzerinde etki derecesinin, ahlak kavramına göre daha hafif
kaldığı hissedilecek ve görülecektir. Ayrıca doğru bir davranışı yerleştirmek için icat edilen
ve kullanılan bu kavram, önemli bir değer olan “ahlak” kavramının yerine kullanılarak ahlak
kurumunun içinin boşaltılmasına ve etkisinin hafifletilmesine yol açabilecektir.

13.3. İş Ahlakı Tanımı, Ögeleri ve Önemi
Ülkemizde son yıllarda sıkça kullanılan “etik” ve “ahlâk” kavramlarının, iş hayatına
yansımasıyla; İngilizcede kullanılan “business ethics”, teriminin Türkçe ’ye “iş ahlâkı” olarak
mı, yoksa “iş etiği” olarak mı çevrileceği konusunda tartışmalar süregelmektedir. Zaman
zaman “iş etiği” olarak çevrilse de, literatür incelemesinde bu terimin daha ziyade “iş ahlâkı”
olarak tercüme edildiği, orijinal dilimizde yazılan kaynaklarda da ağırlıklı olarak “iş ahlâkı”
teriminin tercih edildiği gözlenmektedir.
İş ahlakı konusunda reddedilmesi gereken ilk yargı, iş dünyasına ait özel bir ahlakın
olduğu buna da iş ahlakı dendiği şeklindeki yanlış yargıdır. İş ahlakı ya da iş dünyasında
karşılaşılan ahlaki sorunlar genel ahlaki sorunlardan ayrı bir yöntemle ele alınamazlar. Çünkü
iş ahlakının beslendiği temel kaynak da sosyal ahlaktan gelmektedir. Dolayısıyla sosyal
ahlakın güzel olduğu toplumlarda iş ahlakı da güzel olacaktır. Ancak iş ahlakı işe dönük
davranış seti sunmaktadır. Bu konuyu aşağıdaki şekilde biraz daha detaylandırmakta yarar
vardır.

13.3.1. İş Ahlakının tanımı
İş hayatında insan değerlerinin eskisinden daha iyi ortaya konması için iş hayatı
uygulamalarının nasıl değiştirilip, geliştirilebileceği konusunda talimatlar ve tavsiyeler veren
ahlak ise normatif iş ahlakı kapsamındadır. Dolayısıyla iş ahlakı, iş yaşamının ilkelerini
uygulamalı olarak açıklamaya çalışan bir araştırma koludur. Bu bağlamda iş ahlakı, ekonomi
ve iş dünyasının sağladığı olanaklarla sağduyulu seçimler yapmamızda, yol gösteren ilke ve
değerleri inceleyen bir disiplindir.
İş ahlakındaki belirsizlik ve yöneticilerin ilgisizliği, iş ahlakı ile ilgili yöneticilerin
zihinlerinde karışıklıklara ve çok sayıda yanlış anlaşılmalara yol açmaktadır. Ayrıca birçok
yönetici iş ahlakı eğitiminin gereksiz olduğunu, işletmelerde hayatın karmaşıklığı ile ilgili
gerçekleri görmezden gelinmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Dolayısıyla iş ahlakı ile ilgili
çok fazla mit vardır. Bunların bazıları ahlaki zannı ile ilgili genel karmaşıklıktan bazıları da
ahlaki ikilemlere ilişkin dar görüşlülükten kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalarda ortaya
çıkan mitlerden bazıları aşağıdaki gibidir:
 İş ahlakı, yönetimden çok dinin bir konusudur,
 İşgörenler iş ahlakına uygun davranmaktadırlar, o halde iş ahlakını dikkate almamıza
gerek yok,
 İş ahlakı, felsefeciler, ilahiyatçılar ve akademisyenler tarafından en iyi şekilde ifade
edilebilen ve yol gösterici rolü oynayan bir disiplindir,
 İş ahlakı seti lüzumsuzdur, çünkü o sadece iyilikten bahseder,
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İş ahlakı iyilerin kötülere öğüt vermesiyle ilgili bir konudur,
İş ahlakı işletmedeki yeni polis yetkilisidir,
İş ahlakı yönetilemez,
İş ahlakı ile sosyal sorumluluk aynı şeydir,
İşletmemizin kanunlarla sorunu yok, o halde biz ahlaki davranıyoruz,
İş yerinde ahlaki yönetiminin çok az pratik geçerliliği vardır,
Ahlaki sorunlar, çok fazla zaman ve çaba harcanmaksızın çözülebilir,
İşletmenin gereksinim duyduğu şey, çok iyi iletilmiş bir ahlaki kodudur,
Üst kademedeki birisinin ahlaki bir pozisyonda şampiyon olması gerekir,
Herkes için gerekli olan tek şey, iyi bir ahlaki ilkeleri setidir,
Ahlaki ikilemleri çözmek için yalnızca bir tek doğru vardır.

İş ahlakı hakkında bu mitlere “iş” in toplumdaki fonksiyonlarının net olarak
tanımlanmaması ve özel girişimlerde özellikle kâr maksimizasyonunda “iş” tanımlanırken
“ahlakın” tanımda vurgulanmaması neden olmaktadır. İş ahlakı, iş hayatının aktörleri ile
işletme arasındaki uygulamalarda ahlâkî olarak nerede nasıl hareket edilebileceğini araştırır,
tartışır ve nasıl olması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunur. Başka bir deyişle çalışma
hayatı uygulamalarının ahlâkî çerçevesini oluşturan bir çalışma alanıdır. Dolayısıyla is ahlakı
kavramı genel olarak din gibi geleneksel inançlardan ayrı olarak düşünülemez.

13.3.2. İş ahlâkı’nın öğeleri
İş Ahlâkı kavramı, içerisinde alt kavramlar barındıran bir çerçeve kavram olarak
görülmelidir. Bunlar; çalışma ahlakı, meslek ahlakı ve işletmecilik ahlakını içermektedir. İş
ahlâkını anlamak için öncelikle şu kavramların anlaşılması lazımdır:
 Çalışma ahlâkı (work ethics)
 Meslek ahlâkı (professional ethics)
 İşletmecilik ahlâkı (business organizations' ethics)
İş ahlakının öğelerini aşağıdaki gibi şekille göstermek, aralarındaki ilişkinin daha iyi
anlaşılmasına katkı yapacaktır.
Şekil 7: İş Ahlakının Öğeleri
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Çalışma Ahlâkı:
Toplumda yaşayan bireylerin çalışmaya ve işe karşı sahip oldukları tutum ve
davranışlarını ifade etmektedir. Toplumların işe yönelik tutumları birbirlerinden farklı
olabileceği gibi, aynı toplumun değişik tabakaları arasında da farklılıklar bulunabilmektedir.
Bazı toplumlarda çalışkanlık ve işe/çalışmaya atfedilen önem son derece yüksekken, bazı
toplumlarda ise tembellik ve işten kaçma/kaytarma ana karakteristik olarak ortaya
çıkmaktadır. Bireylerin iş ve çalışmaya bakışlarında, toplumların kültürel yapılarının çok
etkili olduğu, kültürel değerlerin birer taşıyıcısı durumunda olan ailelerin, bu kodları gelecek
nesillere de benzer şekilde aktardıkları bilinmektedir. Ancak, toplumların belli yönlerde
eğitilebilir oldukları ve negatif bazı özelliklerinin eğitim yoluyla değiştirilebilir oldukları da
unutulmamalıdır. Çalışama ahlakı işletmedeki çalışma standartlarını ve uygulama
standartlarını ortaya koyar. Ortaya konulan bu standartların yazılı olma zorunluluğu yoktur.
İşletme kültürü olarak ortada bulunmaktadır. Dolayısıyla tüm çalışanlarca bilinmesi
zorunludur. Bu standartların hukuk olarak cezai yaptırımları yoktur, fakat uyulmadığında
diğer meslek mensupları tarafından hoş karşılanmayacağı da bilinmektedir.
Çalışma ahlakı disiplini, verimliliği, kaliteyi ve etkinliği önemser. Bu nedenle kişilerin
çalışkan, tutumlu, dakik ve dürüst olmalarını öngörür. Çalışma ahlakının yüksek olduğu
toplumlarda gelişmişlik düzeyi de genellikle yüksektir. Zira çalışma ahlakına sahip olmak bir
kişilik özelliği olduğu kadar, aynı zamanda kültürel bir olgudur ve her kültürel olgu gibi
eğitim süreçleri ile aktarılabilir.
Çalışma ahlakının temelleri şu ifadeler ile özetlenebilir:
 Çalışma, yaşamın en merkezdeki uğraşıdır,
 Çalışma, sosyal bir görevdir,
 Çalışma, boş zamandan daha önemlidir,
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Çalışma, zamanı düzene sokan bir eylemdir,
Çalışma, kişiyi dakik, tutumlu ve disiplinli yapar,
Kişi kimlik, saygı, psikolojik tatmini ve statüyü çalışma ile kazanır,
Çalışma, yaratıcılığın ve yeteneklerin geliştirilmesine imkân verir,

Her ne kadar Max Weber, eserlerinde, çalışkanlıkla eşdeğer tuttuğu Protestan
ahlâkından bahsetse ve Batı'nın öne çıkışını çalışmayı ibadet olarak gören Protestan ahlâka
bağlasa ve İslamiyet’i sadece öteki dünyayı önceleyen bir din olarak görse de, İslam dininin
çalışmaya değer verdiği ve insanlara çalışmayı tavsiye ettiği bilinen bir gerçektir. İslâmiyet,
kişilerin çalışıp rızkını kazanmasını, geçimini sağlamasını farz olarak görmektedir. Kur'an,
çalışmayı emretmektedir. (Bilinsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur;
Kur'an, Necm, 39). Hz. Muhammed (sav) de çalışmayı tavsiye etmektedir. Bir Hadis-i
Şerifte, "Sizin hayırlınız, âhiretini dünyası için, dünyasını da âhireti için terk
etmeyenlerdir. Hayırlı Müslüman, dünyasına da âhiretine de çalışan, her ikisinden de
nasibini alandır". Yine başka bir hadiste ise, peygamberimiz "kişi kendi elinin emeğinden
daha temiz, daha helal bir kazanç elde etmemiştir" buyurmuş ve çalışıp da emeğiyle
kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayanlara iltifatta bulunmuştur.
Osmanlı Devletinde çalışma ahlakın yüksek olduğu kanuni Sultan Süleyman
döneminde görev yapan Hollanda büyükelçisinin Kralına gönderdiği ve Türklerin ahlak ve
çalışkanlığını öven mektup çok manidardır. Büyükelçi, kralına yazdığı mektupta o dönemi
şöyle resmeder:
“Onlarda muhteşem bir imparatorluğun kaynakları, zafere alışkanlık, savaşma
yeteneği, sıkı çalışmaya dayanıklılık, tutumluluk, düzen ve disiplin, tedbir, bizde ise yaygın
fakirlik, bazı kesimlerde lüks ve israf, tembellik ve eğitimsizlik. Öyleyse bu durumdan nasıl
bir sonuç bekleyebiliriz ki?”. Hollanda büyükelçisinin güzel ahlak ve kötü ahlak türlerini net
olarak açıkladığı bu mektubu aslında her döneme rehberlik edecek niteliktedir. Doğanın ve
fiziğin kuralları her insan ve toplum için eşittir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde yaşamın
kuralları adildir. Bu kurallara uyan toplumlar başarılı olmakta, uymayanlar da başarısız
olmaktadır.
Meslek Ahlâkı:
İş ahlakı kavramının bir alt kategorisi olarak ele alınabilecek meslek ahlakı kavramı, bir
mesleğin mensuplarının uyması gereken ahlaki ilkeleri ifade etmektedir. Bu yönüyle meslek
ahlakı, genelde o mesleğin evrensel ilkelerini ve standartlarını ortaya koymakta ve tüm
dünyada söz konusu mesleği icra edenler için yol gösterici olma niteliğindedir. Bu yönü ile
meslek ahlakı bir mesleğin, o meslekte liyakat sahibi kişilerce ve mesleğin gereklerine,
önemine, şeref ve haysiyetine uygun olarak icra edilmesini öngörür.
Meslek ahlakı, çalışma yaşamında meydana gelen sorunları çözmeye çalışan, kamu
görevlilerinin, yöneticilerin ve vatandaşların birbirlerine dönük tutum ve ilişkilerini ahlaki
çerçevede ele alan felsefe dalıdır. Meslek ahlakı ilkeleri evrenseldir. Mesleklerin evrensel
olan ilkelerinin yanında mesleklerin kendine özgü bazı ahlak ilkeleri de bulunmaktadır. Bu
ilkeler bir mesleğin mensuplarının izlemesi gereken ahlâki ilkelere işaret etmektedir. En eski
mesleklerden bir tanesi olan doktorluk mesleğinin nasıl ki Hipokrat Yemini varsa, ki bu
yemin ile doktorlar mesleklerini icra ederlerken nasıl davranacaklarını belirten meslek ahlâkı
ilkeleri ile bağlıdırlar, avukatlar, muhasebeciler gibi birçok mesleğin de benzer ilkeleri vardır
(Tıp iş ahlâkı, pazarlama iş ahlâkı, muhasebecilik iş ahlâkı, mühendislik iş ahlâkı vb.).
Çalışma ahlâkı ve genel olarak iş ahlâkı ilkeleri ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklılıklar
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taşırken, meslek ahlâkı ilkeleri genelde tüm dünyada benzer özelliklere sahip bulunmaktadır
ve bir mesleğin icrasında uyulması gereken genel kurallara işaret etmektedir.
Meslek ahlakı da iş ahlakı ve çalışma ahlakı ile ilişkilidir ve belirli ölçüde
örtüşmektedir. “Profesyonel” ve “profesyonellik” sözcükleri bir işin maharetli ve gereklerine
uygun bir biçimde yürütüldüğünü ifade eder. Ancak bir işin meslek sayılabilmesi için temel
olarak şu özellikleri göstermesi gerekmektedir:
 Belirli bir akademik eğitim süresini kapsar,
 Belirli bir ihtisaslaşma eğitimi gerektirir,
 Meslek üyelerinin yer aldığı meslek örgütünü gerektirir. Örgüt, üyelerini denetler,
mesleki uygulamalar için standartlar geliştirir ve bunlara uyulmasını izler.
 Meslek mensuplarının birincil amacı kendilerine ihtiyaç duyanlara hizmet etmektir.
Tıp, hukuk, mühendislik, akademisyenlik, gazetecilik, askerlik, mali müşavirlik gibi tüm
mesleklerin kendilerine özgü kuralları vardır. Peki, bu meslekler farklı bir iş ahlakı mı
oluşturmaktadırlar? Bu sorunun yanıtı “hayır”dır. Zira değerler ve ilkeler kaynağını genel
ahlaktan alır, standartlar ve kurallar ise ilgili mesleğe özgü olarak oluşturulur. Diğer bir
deyişle doğruluk, dürüstlük ilkeleri tüm meslekler için geçerlidir, ancak bunun yanında bir
doktorun, hâkimin, avukatın, öğretmenin, medya mensubunun mesleğini icra ederken uyması
gereken kurallar, standartlar ve yöntemler vardır. Meslek ahlakındaki farklılıklar buradadır.
Meslek ahlakı, günümüzde çeşitli mesleklerin yürütülmesinde uyulması gereken
değerlerin başında gelmektedir. Siyasette, yönetimde, yargıda, ticaret hayatında, tıpta,
eğitimde, bilim, sanat ve basın yayın alanlarında, ahlaki ilke ve değerler ön plana çıkmaktadır.
Bir meslek ahlakı olarak kamu yönetimi ahlakı da, yönetim alanında, doğru davranışlara
ulaşmak için gerekli olan ilke ve standartları ifade etmektedir. Yönetim ahlakına ilişkin ilke
ve değerler:
 İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu
görevlilerine rehberlik ederler,
 Devlete ve kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetimin meşruiyetini
geliştirirler ve devlet-halk bütünleşmesini sağlarlar,
 Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler,
 Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler,
 Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler,
 Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve kalitesini yükseltirler.
İşletmecilik Ahlâkı:
İşletmecilik ahlâkı, kurumun sahip olduğu ahlâki ilkelerin tümünü kapsamaktadır.
İşletmenin faaliyet gösterdiği ekonomik ve sosyal çevrede işletmenin uyması gereken ahlâki
değerleri, ilkeleri ve normları bulunur. İşletmeler tüm paydaşlarına (çalışanlarına,
müşterilerine, tedarikçilerine) ve doğal çevreye karşı ahlâki sorumluluk duygusu ile hareket
etmesi gerekir.
İşletmecilik ahlakı bir kurumun örgütsel faaliyetlerinde ahlaki ilkeleri kendine rehber
edinerek faaliyetlerini devam ettirmesine olarak tanımlanabilir. İşletmecilik ahlakı, işletmenin
faaliyetlerini, değerlerini ve yönetim standartlarını ortaya koyar ve işletmelerin amaçlarına
ulaşmak için oluşturdukları stratejileri, politikaları, prosedürleri ve taktikleri belirlemede
önemli rol oynar. Bu bağlamda işletmecilik ahlakı işletmenin hem içsel hem de dışsal tüm
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faaliyetlerinde ahlaki ilkelere bağlı kalarak faaliyetlerini sürdürmesini öngörür. İşletmede
gerçekleştirilen tüm fonksiyonlarda ahlaki ilkeler temel alınır. Bu yönüyle işletmecilik ahlakı
hammadde tedariki, satın alma, üretim, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, araştırma
geliştirme gibi fonksiyonlar gerçekleştirilirken önemle dikkate alınması gereken konulardır.
İşletmecilik ahlâkına örnek olarak; işe alımlarda ayrımcılık yapılmaması, tüketici
haklarına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesi, üretim sırasında çevreye zarar verilmemesi,
işçi-işveren haklarına uyulması gibi temel konulardan bazıları görülecektir.

13.3.3. İş ahlakının önemi
Bilişim ve ulaşım teknolojilerinin artmasıyla birlikte piyasalar birbirlerinden kolaylıkla
haberdar olmakta ve rekabet her geçen gün artmaktadır. Artan rekabet mal ve hizmet
pazarında yeni yöntemlerin ve araçların kullanılmasına neden olmaktadır. Doğal olarak
pazarlama araçlarının tabir yerindeyse, bombardımanı altında kalan tüketiciler daha çok
tüketme ve buna bağlı olarak daha çok kazanma güdüsü ile hareket etmektedirler. Daha çok
kazanma ve tüketme güdüsü, çoğu zaman insanların başkalarının haklarına geçmesi sonucunu
doğurmaktadır. Doyumsuz bir hırsla hareket eden günümüz “modern toplumunu”
dengeleyecek normların bulunması gerekmektedir. Bu nedenle, iş yaşamını dengeleyici olarak
da iş ahlakı normlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
Son yıllarda, ahlaki yaklaşımın ön plana çıkması ve ona olan ihtiyacın şiddetlenmesi,
sıradan gerçekleşen bir durum değildir. Yönetim ve iş hayatındaki ahlaki değerlere aykırı
davranış ve uygulamaların artması, usulsüzlük, yolsuzluk ve yozlaşmaların yaygınlaşması iş
ahlaki boyutun gerekliliğini tüm çıplaklığıyla hissettirmiştir.
İş ahlakı; yöneticilere işlerinde yol gösterecek davranış standartları olarak; bireysel
ahlak, inanç ve düşüncenin yanı sıra, örgütün karşılaştığı bireysel taleplerle zamanla gelişen
örgütsel kültür ve değerler tarafından belirlendiği ifade edilmektedir. Yöneticilerin iş ahlakı
tarif edilirken de; yönetimle ilgili kararların verilmesinde tutarlı, tarafsız, gerçeklere dayalı
olmayı, bireylerin varlık ve bütünlüğüne saygılı olmayı, herkes için en iyi olabilecek
eylemlerin seçilmesini, bu eylemlerde adalet, dürüstlük, sorumluluk, açıklık ve hoşgörü gibi
evrensel değerleri temel almayı sağlayan ve yöneticilere eylemlerinde rehberlik eden davranış
ilkeleri şeklinde tanım yapılmaktadır. Bu konuda yöneticilerin ahlaki davranışları
değerlendirilirken eşitlik ve adalet kavramları üzerine vurgu yapılmaktadır. Bu iki kavram
zaman zaman birbirinin yerine kullanılarak kavram kargaşasına neden olabilmektedir. Adalet,
insanlar arasında hakkın gözetilmesi ve hakkın hak edene teslim edilmesi anlamına gelir.
Başka bir değişle adalet; haklı ile haksızın ayırt edilmesidir. Her bireye eşit davranmak adaleti
sağlamada yeterli değildir. Çünkü bireylerin çabaları ve gösterdikleri performanslar tamamen
birbirinin aynısı değildir. Dolayısıyla herkese eşit davranmak bireylerin farklılıklarını göz ardı
etmek anlamına gelmektedir.
Bu yönü ile iş ahlakı; örgütlerdeki bireylerin ahlaki karar almalarını ve ahlaki kararlara
uymalarını amaçlamaktadır. Dolayısıyla ahlak, doğru ve yanlışı ayırt etme, karar süreçlerinde
doğru olanı tercih etmeye yönlendirme görevini üstlenmektedir.
Küreselleşen dünya ekonomisi dikkate alınarak iş ahlakının gerekliliğini aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür:
 Dünya nüfuzu artmakta ve bu artışla beraber istihdam ihtiyacı da giderek
büyümektedir. Yeni iş imkânları oluşturulamazsa işsiz ve yoksul kesimler zenginlikten
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pay almak için sosyal ve siyasal şiddete başvuracakladır. Bu da medeniyeti tehdit
edecektir.
Yeni geliştirilen biyolojik ve askeri teknolojiler iş dünyasının kontrolündedir. Eğer
bunlar belli bir sorumlulukla ele alınmazsa dünyayı yok edebilecek bir tehdit ve
tehlike söz konusu olacaktır.
Küreselleşmeyle değişik kültürlerden gelen insanların çok uluslu işletmelerde
çalışması yeni ahlaki sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu tür ortamlarda insanları
birbirlerini anlamalı ve bir diğerinin kültürüne saygı göstermelidirler.
Tüm dünyada daha fazla demokrasi ve insan haklarına talep vardır. İş hayatında da bu
ilkeler önemli hale gelmektedir. Etnik köken, dil, din, cinsiyet gibi konularda iş
hayatında ayrımcılık yapılmamalıdır.
Artan çevre kirliliği çevreye duyarlı bir iş dünyasını zorunlu kılmaktadır.
Farklı dinlerin iş dünyasındaki kültür ve değerleri nasıl etkilediği de iş ahlakı disiplini
tarafından araştırılmaktadır.
Gelişmekte olan ülkeler yolsuzlukla mücadele ederek temiz bir ekonomik hayat için
uğraş vermelidirler.

13.4. İş Ahlakı ve Ahilik Kurumu
Ahilik kurumu yaklaşık bin yıldır Anadolu’daki Müslüman medeniyetinin sosyal,
ekonomik, dini, ahlaki, kültürel ve politik hayatında önemli fonksiyonlarını yerine getirmiştir.
Bu kurum iş yaşamının ahlâki ilkelere dayandırılması, böylece işletmelerin sorumsuz ve ahlak
dışı uygulamalarından kaynaklanan sorunların önlenmesi bakımından önemlidir. Günümüzde
maksimum kâra odaklanan kimi işletmelerin kural tanımaz uygulamaları toplumdaki tüm
kesimlerin ve çevrenin zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yüzden günümüz insanının ve
özellikle işletmecilerin ahilik ilkelerinden örnek alacağı çok şey bulunmaktadır.

13.4.1. Ahilik ve fütüvvetçilik
Fütüvvetçilik, ahilikten de önce kurulmuş bir kurumdur ve öğretileriyle ahiliğe temel
teşkil etmektedir. Fütüvvetçilik; soy temizliği, mertlik, yiğitlik, gençlik, delikanlılık,
cömertlik, el açıklığı anlamına gelmektedir. Fütüvvetçilik daha çok kişisel erdemlere ve
askeri niteliklere önem vermektedir. Ahilik ise, XIII. yy. başlarında Osmanlıların hem askeri
ve yönetim kurumlarını düzenlemiş hem de esnaf ve sanatkârlar birlikleri gibi görev
yapmıştır.
Kaynaklar incelendiğinde, Anadolu’daki ahiliğin, doğudaki fütüvvetçiliğe benzer bir
kuruluş halinde faaliyette bulunduğu görülmektedir. Bu kuruluş, ahilik adı ile bilinen şeklini
almadan önce Anadolu’da fütüvvetçilik örgütü halinde faaliyette bulunuyordu. Bu sebeple,
fütüvvetçiliğin kökeni ve niteliği anlaşılmadan ahilik tam olarak anlaşılmaz. Çünkü
füttüvvetçilik, sonradan Anadolu’da yeni bir nitelik kazanarak ahilik adı ile anılmağa
başlanmışsa da yeni biçimdeki ahilik, temel kuralarını fütüvvetçilikten aldığından ilk
sıralardan bir süre fütüvvet-ahi kuruluşu halinde faaliyet göstermiştir.
İslam’ın ilk asrından itibaren görülmeye başlanan fütüvvet teşekkülleri içinde Hicri
III.(Miladi IX.) yüzyıldan itibaren de esnaf birlikleri ortaya çıkmıştır. Türkler İslamiyet’i
kabul ettikten ve Anadolu’ya yerleştikten sonra fütüvvet ilkesini benimsemeye başlamışlardır.
Fütüvva “gençler” anlamında “fityan” kökünden gelir. Feta; genç, güçlü ve yardımsever
bir kişiliği ifade etmektedir. Fütüvveti temsil eden gençler dayanışma, karşılıklı yardımlaşma
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ve arkadaşlık ilkelerine uygun yaşamışlardır. Birlikte yaşamayanlar da aralarında dayanışmayı
sürdürmüşlerdir. Ayrıca teşkilat, bir kentin sınırlarını aşar, birçok kentlerin fityanları arasında
fütüvva teşkilatı kurulurdu.
Bütün prensiplerini dinin asıl kaynağından alan ahiliğin nizamnamelerine,
''Fütüvvetname'' adı veriliyordu. Ahiliğin esasları, ticaret kuralları bu kitaplarda yazılıydı.
Teşkilata girecek olan kimse ilk önce bu kitaplarda belirtilen dini ve ahlaki normlara uymak
zorunda idi. Bir diğer değişle Ahi kurumunun ahlak kuralları, fütüvvetnamelerde yer almıştır.
Fütüvvetçiliğin ilkeleri ve uygulamalarının yazılı olduğu eserlere de “Fütüvvetname” adı
verilmektedir. Fütüvvetnameler, sonradan türlü kuruluşlar, mezhep ve tarikatlarca
benimsenmiş ve bunların her biri bu kuralları kendi ilkeleri doğrultusunda düzenlenmişlerdir.
Sûfîlere göre fütüvvet, peygamberlerin ahlâkıdır. Fütüvvet konusunda ilk eseri yazan
Sülemi’ye göre Hz. Âdem’den, son peygamber Hz. Muhammed’e kadar tüm peygamberler,
fütüvvet ahlâkının temsilcileridir. Fütüvvet insanî derecelerin en üstünüdür. Fütüvvet
sahipleri, yaptıklarını yalnız Allah için ve Allah sevgisi için yaparlar. Dolayısıyla fütüvvet
mesleğini benimsemek, aynı zamanda dinî ve ahlâkî ilkeleri de yerine getirmeye talip olmak
anlamına da gelmektedir.
Dolayısıyla fütüvvetçilik insanların ekonomik ve sosyal yaşamlarının tamamını
kapsamaktadır. Belirlenen ilkeler bireyin özel yaşamından tutun, ticari yaşamı, toplum ve
devlet ilişkilerinde belirleyici rol oynamaktadır. Fütüvvet ilkeleri onu benimseyenlere bir
yaşam modeli sunmakta ve rehberlik etmektedir.
Fütüvvetçiliğin kaynağı olan Fütüvvetnamelerde ahilik kuralları olarak şu temel ilkeler
yazılmaktadır: “Ahinin üç şeyi açık, üç şeyi de kapalı olmalıdır” tavsiyesinde bulunur.
Bunlardan açık olanlar;
 Eli açık olmalı, cömert olmalıdır,
 Kapısı açık olmalı, konuksever olmalıdır,
 Sofrası açık olmalı, aç geleni tok yollamalıdır.
Kapalı olanlar;
 Gözü kapalı olmalı, kimsenin ayıbını görmemeli, kimseye kötü bakmamalıdır,
 Dili bağlı olmalı, kimseye kötü söz söylememelidir,
 Beli bağlı olmalı, kimsenin onuruna, namusuna göz dikmemelidir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi yaşamın her alanında ilkeler ortaya koyan Ahiler, kız
çocuklarına da şu öğütleri verirlerdi: İşine dikkatli ol, aşına dikkatli ol, eşine dikkatli ol. Yani
evinin işini ihmal etme, iyi yemek pişir, idareli ol ve kocana sahip olmayı bil. Ahilik,
kadınların iyi bir anne ve eş olmaları konusuna önem vermiş ve aile hayatıyla beraber iş
hayatına yönelik girişimleri de olmuştur.
Fütüvvetnamelerde belirtilen ahlaki kurallar, o zamanda yaşayan bütün insanlarca
benimsenmiş ve tümü ile 740 kurala bağlanmıştır. Enbiya, evliya ve padişahların bu kuralların
hepsini bilmesi ama Ahiliğe giren herkesin en azından bu kuralların 124 tanesini bilmesi şart
koşulmuştur. Bu 124 edebin içeriği; yemek, içmek, konuşmak, giyinmek, evden dışarı
çıkmak, pazara gitmek, alışveriş yapmak, misafirliğe gitmek gibi tamamı işin toplumsal
yanını göstermektedir.
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Ayrıca şu hususların da ahiyi ahilikten, şeyhi şeyhlikten çıkaracağı, cennetlik kişiyi
cehennemlik kılacağı da fütüvvetnamelerde yazılıdır:


















Şarap içen,
Zina eden,
Gammazlık, dedikodu, iftira eden,
Münafıklık eden ( insanları birbirine düşüren),
Gururlanan, büyüklük taslayan, insanları küçük gören,
Acımasız ve sert olan,
Kıskanç ve çekemez kişiler,
Kin tutan, affetmeyenler,
Söz verip sözünde durmayanlar,
Yalancılar,
Hainler, iyiliğe kötülükle karşılık verenler,
Emin olmayan, emanete hıyanet eden kişiler,
Kişinin ayıbını örtmeyenler,
Cimri olan, gerektiğinde başkasına yardım etmeyenler,
Koğucular (laf götürüp getirenler, kişilerin arasından kötü konuşanlar),
Hırsızlık edenler,
Adam öldürenler.

Ahi vizyonunun temel değerlerini oluşturan, değişmez ve vazgeçilmez olarak kabul
edilen ilke ve öğretiler fütüvvetnamelerde şöyle yer alır:
 Namazı bırakmamak; çünkü namaz insanı her türlü kötülükten uzak tutar.
 Dünya yaşamına esir olmamak. Fani olanları kutsayıp yüceltmek insanın değerini
yok eder.
 Hayâ (ar, utanma) sahibi olmak. Hayâ, insanın toplum içindeki itibarını artırır.
 Nefsin esiri olmamak. Nefis esareti (bağımlılığı) getirir; kötü istek, arzu ve
davranışın kaynağıdır.
 Helal kazanç sahibi olmak. Helal, kişinin emeğiyle ve çabasıyla kazandığı gelirden
yediği ve içtiği şeydir. Bu ilke Ahilik öğretisinin en önemli, vazgeçilmez
ilkelerinden biridir. Bu ilke meslek ve çalışma yaşamının dinamik bir yapı
kazanmasını sağlamıştır.
 Muhtaç ve düşkün olan kimselere ihsan ve keremde bulunmak. Toplumsal ve
ekonomik yaşamın cömertliğe ve yardımlaşmaya dayanmasını sağlayan temel
ilkelerden birisidir. Sadece kişinin kendisinin değil, başkalarıyla beraber büyük
hedeflere ulaşmasını sağlar.
 İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak. Ahilik örgütünün iş denetimi yoluyla
ortaya çıkabilecek haksızlıkların ve yanlışlıkların giderilmesini sağlayan bir ilkedir.
Doğal olarak bu tür ahlaki değerlere sahip olabilen bir toplumda kişilerin hayata bakışı
bireysel bir çizgiden ziyade, toplumsal çizgide olacaktır. Bu demektir ki insan,
davranışlarında bireysel çıkarlarından önce çevresindeki kişilerin çıkarlarını ve menfaatlerini
dikkate alacaklardır. Bu da sosyal sorumluluğun gelişmesini ve sosyal sermaye birikiminin
belli bir düzeye ulaştığının göstergesidir.
1524 yılında Bursa kadısı tarafından kaleme alınmış bir el yazması fütüvetnameden
alınan aşağıdaki satırlar ahilik ve fütüvvet ilişkisini açıklayan güzel bir örnektir:
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“Fütüvvet erbabından olmak vasfını kaybetmemek için, haramdan son derece sakınmak
gerekir. Çünkü haram yiyen kişide fütüvvet vasıfları bulunmaz. Fütüvvet vasıflarını üzerinden
toplayan kişinin esnaflık yâda sanatı, buna muhtaç kullar için yaptığı fikrini benimsemiş
olması gerekir. O “onların ihtiyaçlarını görüp, hizmetlerini yerine getireyim ve yaptığım bu
hizmet karşılığında helalinden kazanacağım paraların bir kısmını kendi geçimim için, bir
kısmını da fukara için harcayım” görüşünde olmalıdır. Çünkü kişinin, kendi el emeğiyle
kazandığı lokmadan daha helal bir lokma yoktur.”

13.4.2. Ahilik kurumu ve yapısı
Ahilik, XIII. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar Anadolu’da, Balkanlarda ve Türkistan'da
yaşamış olan Türklerin sanat ve meslek alanlarında yetişmelerini, ahlaki yönden gelişmelerini
sağlayan bir müessesenin (kurumun) adıdır.
“Kardeşim” anlamına gelen “Ahi” sözcüğünü, örgütün adı olarak kabul eden bir
anlayışın vizyonu da “hep birlikte büyük hedeflere yürümek” yaklaşımına dayanır. Bu
yaklaşım, örgütü hem toplumun geçmiş değerlerine bağlı, hem somut koşullara çözüm
getiren, hem de geleceğe yönelten yol gösterici bir pusuladır.
Türklerin Anadolu'ya gelmesinde ve yurt sahibi olmasında bu kuruluşun çok önemli rolü
olmuştur. Ahiler, Anadolu’ya gelen Türkleri, önce misafirhanelerde misafir etmişler, sonra bir
sanatı olanlara işyeri açmışlar, kurdukları zaviye ve onun yanında inşa ettikleri evler ile
mahalle ve sokaklar oluşturmuşlar, işyerleri, siteler, çarşılar ve şehirler kurmuşlardır.
Ahilik, anayurtlarından kopup gelen yerli halkının başka dille konuştuğu, başka dine
inandığı, başka gelenek ve göreneklere bağlı bulunduğu yeni yurtlarında yani Anadolu’da
kendi sanat ve ticaretlerine yeni bir yaşam alanı açma çabasıdır. Bunun için önce, bütün esnaf
ve sanatkârlar tek bir örgüt içinde toplanmıştır. Sonra, bu birleştirilmiş örgütün üyelerin olan
esnaf ve sanatkârlar, ahlaki, mesleki ve askeri bir eğitimden gerilmişlerdir.
Ahiliğin temel amaçlarından birisi; zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye,
halk ile devlet arasında bir denge kurarak toplumsal barışı sağlamaktır. Ahilik, bu amacını
günümüzdeki meslek odalarına, hatta sendikalara kaynaklık eder bir biçimde, işçi ve işveren
arasında sözleşmeler yaparak sağlamaktaydı. Dünyanın ilk toplu sözleşme metinleri olarak
kabul edilen bu belgelerin bazıları günümüzde de mevcuttur.
Ahilik, insanlara alın teri ile geçinme, başı dik, kendine güvenli ve minnetsiz yaşama
yeteneği kazandırmış, bu ruhu aşılamıştır. İlkeleri arasında çalışkanlık, dürüstlük ve
kanaatkârlık olduğundan dolayı ahiler başkasına el açmayı zül saymışlardır. Hatta ahilerde
çalışmak ibadet olarak görülmüştür. Onun için ahilerin iş yerleri, onların ibadet yerleri olarak
bilinir. Ahilikte işyeri tekke ve zaviyelerden ileri derecede (mescitler hatta camiler)
derecesinde kutsaldır. Ahinin işyeri hakkın kapısıdır. Bu kapıdan hürmetle girilir, saygı ve
samimiyetle çalışılır, helalinden kazanılır, helal yerlere ve kararınca harcanır.
Ahilik yaşam felsefesi olarak; doğru insan olma bağlamında insanın “eline, diline,
beline sahip olması” gerektiğini tavsiye eder. Ahilik modelinin temelinde insanların birbirini
sevmesi, sayması, yardım etmesi, fakir ve yoksulu gözetmesi, iş hayatında ahlaki kuralları
esas alması vardır. Hilesiz iş, sağlam mal, belli oranda kâr, ölçülü kazanç, adil bir kalite
kontrol sistemi bu modelin vazgeçilmez esaslarıdır.
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Ahi kişinin gayesi; Allah’ın kendisine ihsan ettiği insanlık niteliklerinden ve İslam
dininin ilkelerinden yararlanarak ruhen bedenen yararlı işlerde çalışarak; dünyada insanca
yaşamak, çevresindekileri, milletini ve hatta bütün insanlığı yaşatmaktır. Bu amaç ahiliği
(yaşa-yaşat) felsefesine taşımıştır. Böylede ahi, henüz Dünyada iken ahiretini kazanmak
amacındadır.
Ahilik teşkilatının yapısı; doğrudan yönetimde olanlar ve doğrudan yönetim
kademesinde olmayanlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan yönetim kademesi olanlar:
Yiğitbaşılık, kethüdalık, nakiplik, şeyhlik ve idare heyeti’dir. Doğrudan yönetim kademesi
olmayanlar ise üyelerlik ve kadılıktır. Bu yapı aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır
(www.tasavvufkitapligi.com, 06.07.2015):
Örgütte yer alan her kademeden, problemleri yerinde ve zamanında çözmesi beklenir.
Normal şartlarda, sorunlar bir üst kademeye iletilmez. Ancak çözümü bulunmayan konular bir
üst kademeye iletilir. Bu bağlamda, yönetim kademelerinin görevleri şöyle sıralanabilir:
- Yiğitbaşılık: Seçimle iş başına gelinen en alt yönetim kademesidir. En alt kademe
olduğu halde örgüt üyeleriyle örgüt üyesi olmayanlar arasında ortaya çıkan sorunların ilk
çözüm yeridir. Halledilemeyen sorunlar bir üst kademeye iletilir. Yiğitbaşı’nın başlıca
görevleri öyle sıralanabilir;









Kethüda ile üyeler asındaki işleri takip etmek,
Üyeleri denetleyip, sorunlarını çözmek,
Mahkemede üyeleri kethüda ile beraber temsi etmek,
Cezaları infaz etmek,
Üyeler için sağlanan malzemeyi bölüştürmek,
Kalfalığa terfi edecekleri belirlemek ve iyi hal raporları tutmak,
Törenlerde kethüdaya yardım etmek,
Kethüdanın olmadığı durumlarda onu temsil etmek,

- Kethüdalık: Üyelerin merkezi örgütle iletişimini sağlayan makamdır. Kethüdalar
seçimle iş başına getirilir. Bu makama seçilmenin ön şartları vardır. Belirlenmiş şartları yerine
getirmemişler aday olamazlar. Başlıca görevleri şunlardır;






Üyelerin işlerini denetlerler,
Üyelerin işyeri ruhsatlarını düzenlerler,
Üyeler arasında çıkan ve yiğitbaşının halledemediği sorunları çözerler,
Merkezi otoritenin emirlerini üyelere iletirler,
Tören günlerini kararlaştırırlar.

-Nakiplik: Fütüvvet geleneğinden kalma bir makamdır. Bu makama seçimle gelinir.
Başlıca görevleri şunlardır;








Üyeleri denetlemek,
Törenlerde şeyhi temsil etmek,
Törenlerde dua etmek,
Ustalığa terfi eden üyelere peştamal kuşatmak,
Şeyhin istediği üyeyi zaviyeye davet etmek,
Üyelerin isteklerini şeyhe iletmek,
Zaviyenin hizmetlerini yürütmek,
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- Şeyhlik: Ahilik organizasyonunda tam otoriteye sahip olunan makamdır. Şeyhliğe
seçimle gelinir. Bilgi ve tecrübenin yanında aranılan temel nitelik dindarlıktır. Alt
kademelerin halledemediği sorunları çözme makamıdır. Şeyhin başlıca görevleri şunlardır:
 Üyeleri merkezi otoriteye karşı temsil etmek,
 Üyelere malzeme sağlamak,
 Üyelerin diğer işlerini yürütmek.
- İdare Heyeti: Seçimle iş başına getirilen yiğitbaşı, kethüda, nakip ve şeyhle beraber
alanında olgunlaşmış nitelikte üyelerden oluşur. Örgütün yönetim kuruludur. İdare heyeti her
ayın ilk ve üçüncü Cuma günlerinde olmak üzere ayda iki defa toplanır. Üyelerle ilgili alınmış
kararları ve üyeleri ilgilendiren gelişmeleri inceler ve gerekli önlemleri almaya çalışır. Başlıca
görevleri şunlardır:











Üyeler arasındaki uyuşmazlıkları halletmek,
Gelişmeleri üyelere aktarmak,
Borç isteklerini görüşmek ve karara bağlamak,
Mesleki ve ticari ahlakın korunması için gereken önlemleri almak,
Kalite kontrolü yapmak ve kalitenin yükseltilmesi yönünde önlem almak,
Gerektiğinde fiyatları belirlemek,
Üretimin düşmesini engelleyici önlemleri almak ve bunları uygulamak,
Üretim için gerekli hammaddeyi sağlamak,
Üyeleri zarara sokacak fiyat hareketlerini denetlemek,
Üyeler ve merkezi otorite arasındaki ilişkileri düzenlemek.

13.4.3. Ahilik teşkilatında denetim
Denetim ve adalet konusunda ahiliğin ilkelerinin çok sıkı olduğu görülmektedir.
Müşterinin aldatılması, ayıplı mal üretilmesi ve satılması ahiliğin ilkeleri dışında
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla denetimler iç denetim ve dış denetim şeklinde
uygulanmaktadır. Çünkü ticaret ahlakında benimsenen ilkelere ulaşabilmek ancak doğru ve
adil bir denetimle mümkün olabilir. Ticaret ahlakında benimsenen temel ilkeler ise şu
şekilde ortaya konulmuştur:







Hileli ve çürük malın satılmaması,
Müşteriden fazla para alınmaması,
Başkasının malının taklit edilmemesi,
Malların eksik tartılmaması,
Bozuk terazi kullanılmaması,
Sahte ve kalitesiz mal üretilmemesidir.

Ahilikte bir diğer geçerli uygulama ise “Ahilik İç Denetim Sistemi”dir. Ahi babaları
aynı zamanda toplumun liderleri olarak, ahi kurallarını bir yasa olarak toplumun taleplerine
göre tespit edip onların uygulamasından sorumludurlar. Yeni işyerlerinin kurulması,
hammaddelerin temini ve dağıtımı, üretimde fiyat ve standartların kontrolü, müşterilerin
şikâyetleri, eğitim ve iş görgü kuralları, iş etiği, ürün garantisi, çalışma ilkeleri, borçlanma ve
birçok konuda ahi babaları temel sorumluluk görevlerini üstlenmişlerdir.
Ahi teşkilatında dış denetimi örneklendiren bir başka önemli konu da, rutin esnaf
denetimleriydi. Ahi Evran’ın olmadığı dönemlerde esnafı yiğitbaşı denetler, gerekli tetkiki
yaptırdıktan sonra olumsuz bir durumla karşılaşırsa dükkân kilitlenirdi. Ahi baba veya
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yiğitbaşı her fırsatta esnafları gezer, yapılan işlerin temizliğini ve sağlamlığını kontrol ederdi.
Hata yapan esnafın sağ ayağındaki pabucu, işyerinin damına atılırdı. Herkes, “Bugün falan
ustanın pabucu dama atıldı” derdi. Bu sözler o ustanın kalitesiz mal ürettiği manasına gelirdi.
Müşterinin de zararı ödenirdi. Günümüzde kullanılan “pabucu dama atıldı” deyimi buradan
gelmektedir.
Ahîlik teşkilatının en önemli ilkelerinden bir tanesi de üretilen ürünlerin kusursuz ve
tam olarak üretilmesidir. Ahîlik sisteminde bir malın üretiminden tüketicinin eline geçene
kadar üretimin her aşaması bütün çalışanların sorumluluğu altındadır. Ayrıca oto kontrol
sistemiyle malın kalitesi sürekli denetlenir. Mal üretiminde dürüstlük temel prensiptir.

13.4.4. Ahilik teşkilatının mesleki yapısı
Ahilikte temel ilke, örgüte üye olanların mutlak eşitliğidir. Üyelerin hepsi birbirinin
kardeşidir. Ancak aşama bakımından küçükten büyüğe doğru sonsuz bir saygı vardır. Üyelik
için kişinin, örgüt bünyesinden birisi tarafından önerilmesi gerekir. Büyük Türk ekonomisti,
sanat ustası Nasırüddin Ahi Evran; ahlak, konukseverlik ve sanatın karışımı olan Ahiliği
örgütleyerek o denli saygın bir duruma getirmiş ki, o zamanki ve daha sonraki hükümdarlar
bile bu kuruma üye olmayı onur saymışlardır.
Ahilik teşkilatında verilen eğitimle bugünkü batı literatüründe yeni bir kavram olarak
yer alan mentorluk arasında birtakım benzerlikler söz konusudur. Mentorluk ilgili bir yönetici
tarafından çalışanların somut bir şekilde yetiştirilmesi ve ona kılavuzluk yapılmasıdır.
Böylece mentorluk yöneticilerin çalışanlarının eğitimi, geliştirilmesi, yetiştirilmesi çevreye
uyumlu hale getirilmesi, sosyalleştirilmesi, doğrudan desteklenmesi ve koruması ile belirli
değer yargılarının benimsetilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Mentorluğun hem mesleki bilgi,
norm ve davranışlar hem de rol model olmak, danışmanlık yapmak ve sosyalleştirmek gibi
psiko-sosyal fonksiyonları vardır.
Ahilikte belli aşamalardan geçilir. Bu aşamalarda müride mesleki beceriler, tasavvuf ve
dinsel bilgiler, okuma-yazma, Türkçe, Farsça, müzik, matematik ve askeri bilgiler ile ahiliğin
anayasası niteliğindeki fütüvvet name öğretilir. Ahilikte dokuz dereceli bir sistem
bulunmaktadır. Bunlar; yiğit, yamak, çırak, kalfa, usta, ahi, halife, şeyh ve şeyh-ül
Meşayıh’tır.
Yiğitlik ve yamaklık, teşkilata kabul öncesindeki hazırlık aşamalarıdır. Ahiliğe gerçek
kabul Çıraklık aşaması ile başlar. Bu basamakların birinden ötekine geçiş süresi fütüvvet
namelere göre 1000 gün yaklaşık üç yıla yakın bir aradır; ama yamaklıktan çıraklığa, iki yılda
geçilebilirdi. Çıraklıkta kalfalık, kalfalık ustalık arası süre, sanatına ve mesleğine göre üç yılı
da aşabiliyordu. Usta olanın kulağına ahi babası tarafından şu sözler söylenirdi: “Harama
bakma, haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerden
önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkâr ol, dünya malına tamah etme, yanlış ölçme,
eksik tartma, kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini, hiddetli iken yumuşak
davranmasını bil ve kendin muhtaç iken başkalarına verecek kadar cömert ol”.
Tüm şeyhlerin lideri konumundaki Şeyh ül-Meşayıh’ın bir diğer adı da Ahi Baba idi.
Çırakların zaviyelerde düzenli bir kontrol altında bulundurulmaları ve güvenilir kişiler
yönetiminde eğitilmeleri gerekirdi. Fütüvvet namelerde görüldüğü üzere her çırak yiğidin iki
yol arkadaşı, bir yol atası, bir “üstadı”, yani sanat öğretmeni, bir de “piri” vardı. Ahilere
zaviyelerde, her gece ayrı bir konuda olmak üzere her konunun uzmanlar tarafından meslek
ahlakı, genel ahlak ve terbiye kuralları, din bilgileri anlatılırdı. Öte yandan, haftanın belli bir
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gününde ata binmek, kılıç, kalkan, ok ve mızrak gibi silahların kullanılası için askerlik
bilgileri verilirdi.

13.4.5. Ahilik teşkilatının yönetim yaklaşımı
Ahilik kurumunda çalışanların yetiştirilmesine ve iletişimine büyük önem verilmiştir.
Uzun süreli istihdam, yavaş değerlendirme, terfi ve uzmanlaşmaya dayalı iş bölümü esastır.
Zaviyelerde iş eğitimi dışında sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatlar gibi pek
çok alanda eğitim verilmektedir. Ahiler akşam zaviyelerde toplanır, yemekten sonra ahlaki,
eğitici kitaplar okunur, çeşitli eğlenceler düzenlenirdi. Günümüzde Toplam Kalite
Yönetiminde görülen iş ve sosyal hayatın bütünleştirilmesinin ilk uygulamalarının Ahi
örgütlenmesinde yaşandığı görülmektedir. Ahilik resmi bir kurum olmayıp sivil bir kurumdur.
Bu yönüyle örgütlü ve demokratik toplumun en güzel örneklerinden birisidir. Demokratik
yapıyı benimsemiş ve uygulamış olması, ona bağlı birçok faktörün de uygulandığını
göstermektedir. Demokratik olmak öncelikle katılımcı olmayı gerektirir. Ahilik örgütü
toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı faaliyetler yürütmüştür. Sadece esnaf ve sanatkârlar
değil, sanatçılar ve devlet adamları da ahilik teşkilatının içinde bulunmuşlardır. 13. yy. dan
19. yy. a kadar devam eden teşkilat yürüteceği faaliyetlerin tüm fonksiyonlarını detaylı ve
bilinçli olarak yerine getirmiştir. 20. yy. Fransız yönetim bilimci Henry Fayol’un ortaya
koymuş olduğu yönetim fonksiyonları olan; planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve
denetim faaliyetleri aksamadan yerine getirilmiştir.
Ayrıca Ahi babanın 32 meslek dalının piri olarak teşkilatın (organizasyonun)
tepesinden sağladığı koordinasyon fonksiyonu göze çarpmaktadır. Üretime ilişkin
standardizasyon çalışmaları, rutin denetimler ve standartlara uymayanların çeşitli şekillerde
cezalandırılması, etkili bir denetim fonksiyonunun varlığına işaret etmektedir. Yiğit, yamak,
çırak, kalfa ve usta ilişkisinin bir otokontrol mekanizmasıyla birbirlerine bağlandığı ve bu
sayede iç denetim unsurlarının yerine getirildiği görülmektedir. Tüm açılardan bakıldığında,
Fayol’un önerdiği beş yönetim fonksiyonunun Ahi teşkilatında kapsamlı ve nitelikli şekilde
uygulandığını söyleyebiliriz.
Fayol’un yönetim ilkeleri ve düşüncesi yönetim literatüründe “klasik yönetim” olarak
tanımlanmakta daha sonra gelen yönetim bilimciler tarafından “makine-insan kuramı” olarak
değerlendirildiğinden dolayı çok ciddi eleştiriler almıştır. Eleştirilerin temel nedeni, insanı
makinenin bir parçası olarak görmesi ve insanın sosyal yönünü ikincil plana atmasıdır. Oysaki
Ahilik yaklaşımı insan hayatını maddi ve manevi olarak bir bütün olarak değerlendirir. Batılı
yönetim bilimcilerin tersine “insanı” önceleyen bir yaklaşım sergiler. İnsan onurunun ve
saygınlığının üstün olduğunu savunur. 1950’li yıllarda Japon yönetim modeli olarak ortaya
konulan “Toplam Kalite Yönetimi” insanı önceleyen yönetim yaklaşımıyla ahilik felsefesinin
ortaya koyduğu modele yakınlaştığı görülmektedir.

13.4.6. Ahiliğin sosyal hayattaki rolü
Ahilik, Anadolu’nun sosyal ve ekonomik yaşamının düzenlenmesinde büyük rol
oynamıştır. XII. yy. ın ortalarından başlayarak Türk gençlerini aylak kalmaktan ve çeşitli kötü
akımların etkisinden kurtarmak, aynı zamanda devletin çok ihtiyacı olan askeri güce katkıda
bulunmak için organize edilmiş olan ahi kuruluşu çok yönlü sosyal ve ekonomik yapıya
sahiptir.
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Ahiliğin sosyal fonksiyonu, “sosyal ahlaka” dayanır. Diğer bir ifade ile ahlak ilkeleri
“bireyci-egoist” değil, bireyin toplum içinde kişiliğini koruyan bir ilişki söz konusudur. Şöyle
ki; ne birey topluma, ne de toplum bireye ezdirilmemiştir. Ahiliğin sosyal dayanışma ruhu
sayesinde, devletin hiçbir etkisi ve yardımı olmadan; şehir esnafı ve halkı, kendi kendisini
idare etmiş; en küçük bir suistimal, yolsuzluk ve geleneğe aykırı davranışa fırsat
verilmemiştir. Kendi aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sürdürebilmek için
yardımlaşma sandıkları kurmuşlar; acil durumlarda hem üyelerine hem de halktan aciz kalmış
kimselere sahip çıkmışlardır.
Ahi kuruluşu, çok yönlü sosyal yapıya sahiptir. Birincisi, belli süre bir kademede
kalarak yetiştirilen yamak-çırak, kalfa-usta hiyerarşisi kurmaktadır. Bu kademedekiler babaevlat ilişkisi gibi bir ilişki kurmak suretiyle sanatı, sağlam ahlaki ve mesleki temelleri
oturtuştur. İkincisi, esnaf ve sanatkârlıkta önemli bir sorun olan üretici-tüketici ilişkilerini,
birbirileriyle bir sürtüşmeye düşmeyecek biçimde ayarlamıştır. Üçüncüsü, şehirlerden
köylere, ülkenin en ücra köşelerine, dağ başlarına kadar yayılan bir zaviye (toplantı ve konuk
evleri) örgütü kurulmuştur. Zaviyeler Anadolu’nun en uzak köşelerine kadar yüzyıllar boyu
süren Türk göçü ile gelenlere ve İbn-i Battuta örneğinde gördüğümüzde gibi her türlü konuğa
sıkıntılı günlerinde kucak açmıştır. Bu kurumlar; yoların güvensiz, taşıma araçlarının ilkel,
han ve başka konaklama yerlerinin nadir bulunduğu bir devirde büyük bir sosyal fonksiyon
üstlenmişlerdir. Böylece yolcuların ve misafirlerin bulundukları yerde yalnız ve güvensiz
kalmalarının önüne geçilmiş olmaktadır. Bu faaliyet ahlaki bir davranış ve sosyal sorumluluk
örneğidir. Ahiler konuk ağırlama işinde son derece özenli ve cömert idiler. Ahi kuruluşun
bulunduğu yere bir yabancı geldiğinde gündüz, esnaftan para toplanır, bunlarla gerekli
yiyecek ve meyve alınır, zaviyede görevli ahiler tarafından pişirilir ve birlikte yenirdi. Bu para
sadece konuk geldiğinde olur birlikte yenecek malzeme için toplantı, Ahi babaya verilmez,
herkes kazancını evine götürür.
Ahilerin en önemli sosyo-kültürel faaliyetlerinden bir diğeri de, özellikle uzun kış
geceleri düzenlenen yaren sohbetleridir. 20-25 kişilik gruplar oluşturularak bu gruba dahil
olan herkese ‘yaren’ denirdi. Her yaren grubunda gençler, orta yaşlılar ve yaşlılar bulunurdu.
Yaren sohbetlerinde dini ve sosyal içerikli kitaplar okunurdu. Sohbetin bütün adap ve
kurallarına uymak her yarenin görevidir. Bu gelenek Türk çalışma hayatında asırları aşan
birikimlerden çıkan bir iş ahlakının oluşmasını ve kültürleşmesini sağlamıştır.
Ahi kişi fütüvvet erkânınca ahlaka, akıllı olmaya, en geniş anlamı ile bilime ve yararlı
çalışmaya büyük değer veren kişi olarak tarif edilir. Ahi kişi aşırılıklara iltifat etmez,
yüklenemeyeceği kadar büyük işlerin altına girmez. Ahi kişiler, toplumdaki yerini bulan ve
haddini bilen kişilerdir. Böyle kimselerin benimseyip uyguladıkları ahilik ilkeleri;
Ahilikteki amaçlar biraz daha derin incelenirse; sosyal ve ekonomik açıdan
bakıldığında şu hususlarla karşılaşılır:
 Kişiyi eğitip üretici ve yararlı bir seviyeye ulaştırmaktır.
 Kişiyi topumda layık olduğu en uygun yere oturtmak.
 Ahlaklı, bilinçli, üreteci ve mutlu bir orta yapı teşkil edip, güçlülüğünü devam
ettirmektir.
 Yapılar (sınıflar) arasında, karşılıklı anlayış, güven, rıza duyguları ileri bölümü ve
işbirliği kurarak toplumda sosyal ve ekonomik denge sağlamaktır.
Ahiliğe kabul şartı ise; iyi ahlaklılık, yardım severlik ve cömertlik olduğundan bu
örgüte girenler, temiz ahlaklı ve iyiliksever kişilerdir. Ahiler arasında yüksek sırada
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yöneticiler, tabipler, valiler, komutanlar, müderrisler ve kadılar yetişmiştir. Bu kişilerden
çoğunun, zaviye, han, hamam, medrese yaptırıp, buraların bakımları için zengin vakıflar
bağladıkları görülmektedir.
Ahilikte ana kurallardan birisi de bir sanat ya da meslek sahibi olmaktır.
Fütüvvetnamelerde bu konuda şöyle denir: “Ahilere helal para kazanmak gerektir ve hem
vaciptir ve hem sünnettir. Her kimin ki meslek ya da sanatı yoksa ona fütüvvet değmez.
Ahinin onsekiz dirhem gümüş sermayesi ve mutlaka bir işi olmalı, işsiz olmamalı.”
XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar bütün İslam ülkelerinde yurttaşın eğitimi, sağlığı,
sosyal ve ekonomik durumu ile ilgilenmek, devletin görevleri arasında değildi. Devlet
kendini, sadece sınırlarının korunması ve iç güveliğin sağlanması ile görevleri ve yükümlü
sayıyordu. İç güvenlik bile çoğu kez türlü nedenlerle yeterince sağlanamazdı. Sonraları bu
boşlukları da doldurmaya çalışan Ahilik Anadolu’da, çok yönlü ve çok amaçlı bir kurum
olarak gelişti, yayıldı.
Bir şehir ya da kasabada herhangi bir nedenle otorite, yönetim boşluğu çıksa, ahiler
hemen yönetimi ele alırlar, yönetim ve işlerin sarsıntısız yürütülmesini sağlarlardı. Ahiler iyi
bir eğitimden geçtiklerinden, her tür yönetimde ve halk ilişkilerinde o denli yetenekli idiler ki,
Osmanlı sultanları, ahi ileri gelenlerini, özellikle gayri Müslimlerin, başka uluslardan olan
uyrukların çoğunlukta bulundukları bölgelere görevlendirirlerdi.
Ahiliğin gayesi; zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermayesi, halk ile devlet
arasında iyi ilişkiler kurarak sosyal adaleti gerçekleştirmek ve ahlaki bir toplum düzeni
meydana getirmektir. Ahilikteki bu amaçlara, sağlam bir teşkilat ve köklü bir eğitim ile
ulaşılmıştır.
Ahiliğin sosyal hayattaki rolü bireylerin birbirlerini destekleyici ve denetleyici olarak
görülmektedir. Gerek iş yaşamı esnasında, gerekse iş dışında üyeler arasında sıkı bir
birliktelik bulunmaktadır. Bu durum her hangi bir üyenin olası problemlerinin çözümünü
kolaylaştırmaktadır. Çünkü üyeler bir birleriyle resmi iletişimin yanında, iş dışında da iletişim
içindedirler. Bu yönüyle ahilik iş ve özel yaşamı kapsayıcı rol oynamaktadır.

13.4.7. Ahiliğin ekonomik hayattaki rolü
Ahilik; ülke kaynaklarının en rasyonel ve insancıl biçimde harekete geçiren, adil ve
hak üzere bir gelir dağılımı sağlayan, sosyal dayanışma, barış, kardeşlik oluşturan dengeli ve
verimli sosyal ve ekonomik bir sistemdir. Ahilikte kişiyi üretici ve yararlı bir seviyeye
ulaştırmak, toplumda layık olduğu yere getirmek, ahlaklı, bilinçli, üretici ve mutlu bir orta
sınıf oluşturarak güçlülüğünü sürdürmek; yapılar arasında karşılıklı anlayış, güven, rıza
duygularıyla iş bölümü ve işbirliği kurarak toplumda sosyal ve ekonomik denge sağlamak,
gayeleri bir arada bulunmaktadır.
Ahilikte iş bölümüne önem verilirdi. Birlik mensupları yeteneklerine en uygun bir işte
çalışır, başka ikinci bir iş peşinde koşmazlardı. İnsanların iş değiştirmeleri veya birden fazla
işle uğraşmaları hoş karşılanmazdı. Ahi birliklerinde iş bölümü ekonomik olduğu kadar bir
ahlak problemi olarak da ele alınmıştı. Herhangi bir işte karar kılmayarak sık sık iş
değiştirmek, ancak sebatsız ve istikrarsız bir ruh yapısına sahip olanların yapacağı bir
davranış tarzı olduğu için böyle insanlar Ahi disiplinine sahip olarak kabul edilmezdi. Ahilik
iş değiştirmeme, sanatkârın bütün düşünce ve gayretiyle kendisini işlerine vermelerini
sağlamıştır.
379

Ahlak kurumu, ekonomi kurumu ile de sıkı ilişki içerisindedir. Bu iki disiplin
birbirinden ayrı tutulamaz. Ancak tarihte bazen birbirleri üzerinde yanlış yaptırımları
olmuştur. Bu nedenle, ahlak ekonomiden baskın olmamalı ve ekonomi de ahlakı geçersiz
kılmamalıdır. Ekonominin rolü, aynı zamanda ahlaki amaçların gerçekleşmesine katkıda
bulunmalıdır. Ahlaki değerlerin desteği olmaksızın ekonomik değerler ayakta kalamaz.
Çünkü insan gereksinimlerini temel alan ahlaki değerler ile ekonomik değerler birbirleriyle
uyum içinde ve birbirlerine temel teşkil etmektedirler.
Ahlaksız bir ekonomi baskılara ve tek taraflı zenginleşmeye sebep olur. Ekonomisiz
ahlak ise insanlarda ataleti oluşturur. Hem bencillik, hem atalet insana yakışan davranışlar
olmadığından dolayı ahlak ile ekonomi arasında sıkı işbirliğinin olması toplumun ayakta
kalabilmesi için önem arz etmektedir. Bununla beraber ekonomik olarak kendine yetemeyen
birey ve toplumlar başkalarına muhtaç yaşamak durumunda kalırlar. Başkalarına muhtaç olan
birey ve toplumun da muhataplarının nazarında itibarı ve etkinliği yeterli düzeyde
olmayacaktır. Bireyin ve toplumun hak ettiği saygınlığı elde edebilmesi için ekonomik olarak
güçlü olması gereklidir. Bir diğer değişle “alan el değil, veren el” olmalıdır. Veren el olmak
içinde iş ahlakı kuralları içinde hırstan kaçınarak azimle çalışmak gerekmektedir. Ahilik
ilkeleri bu çalışkanlık ve dürüstlük ilkeleri üzerine kurulmuştur.
Ahilik ahlak ve ekonomi anlayışı, sanatkârların işleriyle bütünleşmesini sağlayacak,
işin zevk olduğu çalışma şartlarını meydana getirmiş, bunun sonucu olarak üretilen eşya,
sanatkâr için ekonomik değerinin üzerinde bir anlam taşımıştır. Ahi birlikleri, üretimi,
ihtiyacın bir fonksiyonu olarak düşünmüşler ve onu ihtiyaca göre ayarlamışlardır. İhtiyaçların
sürekli kamçılanarak tüketimin çoğalmasına ve israfa karşı olan Ahi birlikleri, bunu sağlamak
için gerektiğinde üretim sınırlamalarına gitmişlerdir.
Ahi ahlakında doğruluk, ekonomik bir öz taşımakta, eşyanın bilinen biçimde imal
edilmesi ve belirli fiyata satılması anlamına gelmektedir. Hakkına razı olmayarak malına
değerinden fazla fiyat isteme, zenginleşme hırsıyla gömülü hazineler peşinde koşma, karanlık
ve dolaşık kazanç yolarına sapma gibi haram kazanç yollarına ahilik müsaade etmez. Ahilik,
kendini ve yakınlarını geçindirecek “insaflı” ve dürüst ticarete karşı değildir. Ama mal
biriktirme ve yığma peşinde koşan, haris ve istismarcı ticarete karşıdır. Kolay kazanç, ahi
ahlaki yönünden makbul değildir. Kazanç meşakkatli olacak, güç olacak, alın teri ve emek
karşılığında elde edilecektir. Ahilerin mal ve servet anlayışı, onların ekonomik faaliyetlerine
de yansımıştır. Ahiler, insanların kendi emekleri ile geçinmelerini ve kimseye muhtaç
olmamalarını ister. Bu sebeple, Ahi’nin emeğini değerlendirebilecek bir işi, özellikle bir
sanatı olması ahlak kaidesi haline getirilmiştir.
Ahilik, teşkilatın sağlıklı yürümesi ve kaliteli üretim yapması için de bazı kurallar
geliştirmiştir.
 Ahilik teşkilatı felsefesinde insanın en önemli ilkesi kanaatkâr olmaktır. Ahilikte esas
olan kanaatle çalışıp, helal kazanç elde etmektir. Ahinin doğru olması ve hak
ettiğinden fazla kazanma yoluna sapmaması ahlak kaidesi haline getirilmiştir.
Kanaatkâr olmak, insanın kendi hakkına razı olması ve başkalarının hakkını
gözetmeyi sağlar. Kanaati olmayan insan sürekli ihtiyaç içinde olacağından fakirlik
düşüncesinden kurtulamaz. Günümüz ticaret anlayışının temelini ise ne yazık ki
maksimum kar oluşturmaktadır.
 Her Ahi'nin kendi yeteneğine göre bir işinin olması gerekir. Sağlık ve yaşlılık gibi bir
sonunu olmayan her insanın mutlaka üretime katkı yapması gerekir. Fütüvvet
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geleneğinde çalışmak ibadet olarak değerlendirilir. Çalışmak ve “helalinden
kazanmak” teşvik edilmektedir.
Ahilik geleneğinde her insanın geliri ve birikimi oranında sosyal sorumluluğu
bulunmaktadır. Sadece kendi geçimini sağlaması, kendi refahını düşünmesi yerine,
komşularının ve arkadaşlarını da düşünmesi tavsiye edilir. Bu nedenle belli varlığa
sahip olan her birey “fakirlerin hakkı” olan zekâtını vermesi gerekir.
İslamiyet'in zekât şartından kaynağını alan ve bir Ahi’nin, yani meslek sahibinin ancak
on sekiz dirhem tutarında para biriktirebileceği anlayışı, yani biriktirmemek, bu
toplumda kapitalist bir sınıfın ve kapitalist bir üretim biçiminin oluşmasına imkân
vermemiştir.
Alın terine dayanan bir çalışma azmine sahip olmak ve tevekkül etmek,
Usta-çırak ilişkisine dayanan kariyer ilişkisi, mesleğe yeni başlamış kişinin uzun yıllar
boyunca adeta bir evlat-baba ilişkisi içerisinde mesleğin öğretilmesi esasına dayanır.
Kaliteli üretim yapılması esastır. Hatalı ve bozuk ürünlerin müşteriye satılması, ahi
teşkilatı yasaklanmıştır. Çünkü bir malı satarken varsa özrünü söylemek, müşteriyi
bilgilendirmek temel ahlak kurallarından biri olarak kabul edilmektedir.

Ahi birlikleri Ortaçağ Avrupa’sındaki benzerlerinden farklı olarak, daha fazla
kazanmak, vurgunculuk ve serbest rekabet yerine karşılıklı yardım ve sosyal dayanışma
esaslarına bağlı kalmıştır. Ahi birliklerinde “can ve mal beraberliği” olarak ifade edilen
dayanışma duygusu o kadar ileriye götürülmüştür ki, ahinin kazancının, geçiminden arda
kalanını bütünüyle fakirlere ve işsizlere yardım için kullanmaları ahlak kuralı haline
getirilmiştir.
Ahi birliklerinde dayanışmanın en güzel örneği “Orta Sandıkları” nda görülür.
Teşkilatta “kazancın şahsiliği” prensibine dahi pek rastlanmaz. Teşkilat üyesi olan esnaf ve
sanatkârın kazancı bütünüyle kendine ait değildir. Bu kazanç şahsi olmaktan çok teşkilata ait
genel sermayeyi meydana getirmektedir. Teşkilatın Orta Sandığında toplanan bu sermaye ile
herkese dağıtılacak şekilde alet ve hammadde alınmakta, tezgâhlar kurulmakta, tereddütlü
fertlere teşebbüs cesareti verilmekte, bir yandan da ihtiyacı olanlara yardım edilmekteydi.
Orta Sandıkları, gerek ihtiva ettikleri prensipler, gerekse insanlığa ve çalışanlara tuttuğu ışık
ve yol bakımından kooperatifçilik ilkeleri ile büyük bir yakınlık göstermektedir. Nitekim
İngiliz John B.Higgins bu benzerlikler üzerinde durmuş ve dünya kooperatifçiliğinin
oluşmasında Ahi birliklerinin önemli etkileri olduğu sonucuna varmıştır. Kooperatifçiliğin
temeli olan demokratik idare, karşılıklı yardımlaşma, üyelere sosyal yardım götürme ve
sermayeden çok insana önem verme prensipleri, bu kurumdan çok daha önce kurulmuş
bulunan Ahi birliklerinde mevcuttur.
Ayrıca sendikacılığın da ilk temellerinin Ahi birliklerinde olduğunu ve gerçek
sendikacılığın bu müessesede yüzyıllarca yaşadığını savunan görüşler de vardır. Ahi
teşkilatına ödenen aidatların esnaf tasarruf sandığından biriktirilerek teşkilat üyeleri için
evlenme, doğum, hastalık, ölüm gibi hallerde kullanılması; esnafa sanat ahlakı, hedefler,
gelenekleri, töre ve nizamının öğretilmesi; ahiliğin önemini ve sosyal yönünü ortaya
koymaktadır.
Ahiliğin baştan beri izahına çalışılan ilkeleriyle Türk İş Hukuku düzenlemeleri çok
yakın benzerlikler göstermektedir. Bunlar: Kıdem tazminatı, İşverenin sorumluluğu, Yeni iş
arama izni, Çalışma belgesi, İşverenin ödeme sorumluluğu, Asgari ücret, Fazla çalışma ücreti,
Sigorta primi, Çocukları çalıştırma yasağı ve benzeri hükümleriyle, işçinin sosyal güvenliği
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amaçlanmıştır. Bu bakımdan İş Kanunu, Türk tarihinin sendikal kesiti olan Ahilik kurumuna
çağrışımlar yaptırmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş ahlakının evrensel ilkelerine uymak iş yaşamında karşılaşılan birçok sorunun
çözümüne katkı sağlayacaktır. Sıkça şikâyet ettiğimiz iş ahlaki zafiyeti olan; rüşvet,
yolsuzluk, ihalelere fesat karıştırma, kalitesiz ve hileli mal üretme, vergi kaçırma, lüks
tüketim, aşırı kar peşinden koşma, hayali ihracat gibi birçok olumsuzluk en alt düzeye
inecektir. İş ahlakı ilkeleri benimsenirken kökleri yüzyıllara varan kendi kültürel birikimimiz
olan Ahiliğin ilkeleri çok önemli katkı yapacaktır. Çünkü yüzyılların birikimi olan bir
kültürden yararlanmak akıllıca olacaktır. Ahiliğin temel ilkeleri yukarıda da açıklandığı gibi,
çalışmayı kutsal bir ibadet gibi kabul etmek, çalışırken ahlak ilkelerine ve insanların
demokratik haklarına riayet etmek, toplumun ve devletin hakkına geçmemek ilkelerini
sunmaktadır. Azimle çalışmayı önerirken, hırstan uzak kalmayı tavsiye etmektedir. Çünkü
hırs insanı “ben” merkezciliğe, diğer bir değişle bencilliğe götürebilmektedir. Oysa insanın
ahlaki ve sosyal sorumluluğu sadece kendisini değil, çevresini de gözetmesini gerektirir. Bu
çaba, insanlar ve toplum tarafından doğru algılandığında gerek işletmelerde, gerekse
toplumda kin ve düşmanlıkların azalmasına neden olacaktır. İş ahlakının evrensel ilkelerine
ve ahilik ilkelerine uyan işletmeler büyük ölçüde etkinlik ve verimlilik sağlayacaktır.
İşletmelerin verimliliği ve karlılığı artarak, rekabet avantajı elde edeceklerdir. Aynı zamanda
toplumda ahiliğin “kardeşlik ve yardımlaşma” felsefesi gerçekleştirilmiş olacaktır.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Aşağıdaki şıklardan hangisinde ahlak kelimesinin kökeni olan dil doğru olarak verilmiştir?
A) İbranice
B) Latince
C) Türkçe
D) Arapça
E) Farsça
SORU 2
İnsanın kendi eylemlerinin veya sorumluluk alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi
durumuna verilen ad aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
A) Vicdan
B) Erdem
C) Sorumluluk
D) Ahlak
E) Özgürlük
SORU 3
Aşağıdakilerden hangisi Ahi kelimesinin karşılığıdır?
A) Kardeşim
B) Pederim
C) Patronum
D) Yöneticim
E) Meslektaşım

SORU 4
Aşağıdakilerden hangisi Ahlak ve Etik kavramlarının farklı oldukları yönle ilgilidir?
A) Doğru ve yanlış davranışın benimsenmesi,
B) Beslendikleri kaynak ve kökenleri,
C) İnsanların yapması ve yapmaması gereken davranışların tespit edilmesi,
D) İyi ve kötünün ayırt edilmesi,
E) İnsanların yapmaması istenen veya yapmamaları beklenen davranışların tespit edilmesidir.
SORU 5
Soy temizliği, mertlik, yiğitlik, gençlik, delikanlılık, cömertlik, el açıklığı anlamına gelen kavramın karşılığı
aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
A) Fütüvvetçilik
B) Ahilik
C) Ahlak
D) Erdem
E) Vicdan
SORU 6
Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatının yapısında doğrudan yönetimde olanlardan biri değildir?
A) Yiğitbaşılık
B) Kethüdalık
C) Nakiplik
D) Kadılık
E) Şeyhlik
SORU 7
Aşağıdakilerden hangisini Normların bir özelliği değildir?
A) Normlar, grup üyelerinin duygu ve düşüncelerinden çok, ortak davranışlar üzerine odaklanır.
B) Grup üyeleri normları farklı düzeylerde benimser.
C) Normlardan sapma gösteren bireylere karşı, grup üyelerinin hoşgörü derecesi farklıdır.
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D) Normlar, grup sürecinin işleyişini kolaylaştır.
E) Normlar hızlı gelişir ve hızlı değişirler.
SORU 8
“Ahlaki bakımdan her zaman ve sürekli olarak iyi olma eğilimi, iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya yatkın
olma durumudur. Büyük engelleri aşmak pahasına, ahlaki iyiliği amaçlama, iyilik uğruna hareket etme
gücüdür.” Bu tanımlama aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A) Akıl
B) Hayal gücü
C) Değer
D) Vicdan
E) Erdem
SORU 9
I. Toplum ya da bireyler tarafından benimsenen birleştirici olgulardır.
II. Toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşıladığına ve bireylerin iyiliği için olduğuna inanılan ölçütlerdir.
III. Sadece bilinci değil, duygu ve heyecanları da ilgilendiren yargılardır.
IV. Bireyin bilincinde yer alan ve davranışı yönlendiren güdülerdir.
Bu tanımlamalar aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A) Akıl
B) Hayal gücü
C) Değer
D) Vicdan
E) Erdem
SORU 10
Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlakın esaslarından biri değildir?
A) Hikmet
B) Şecaat
C) Adalet
D) Vicdan
E) İffet

CEVAPLAR: 1-d, 2-c, 3-a, 4-b, 5-a, 6-d, 7-e, 8-e, 9-c, 10-d.
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14. TKY FELSEFESİ ve KALİTE KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. TKY FELSEFESİ VE KALİTE KÜLTÜRÜ
14.1. Kalite Kavramı
14.2. Kalitenin Tarihsel Gelişimi
14.3. Toplam Kalite Yönetimi
14.3.1. TKY tarihçesi
14.3.2. TKY tanımı
14.3.3. TKY ilkeleri
14.3.4. TKY işletmeye faydaları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar
14.4. Kalite Kültürü
14.4.1. Kalite kültürünün önemi
14.4.2. Örgüt kültürü ve kalite kültürü
14.4.3. Kalite kültürünün unsurları
14.4.4. Kalite kültürünü geliştirme süreci
14.4.4.1. değişim yönetimi ve planlanması
14.4.4.1.1. örgütsel değişime ne zaman gerçekleşir?
14.4.4.1.2.değişmeye olan direnç ve nedenleri
14.4.4.1.3. değişime olan direnci yenmenin yolları
14.4.4.2. örgütlerde değişim yöntemleri
14.4.4.2.1. lewin’in üç aşamalı değişim süreci
14.4.4.2.2. geliştirilmiş süreç yöntemi
14.4.4.2.3. eylem araştırması (action research) yöntemi
14.4.4.3. kalite kültürü geliştirme süreci ile ilgili yaklaşımlar
14.4.4.4. kalite kültürü geliştirme sürecinin aşamaları
14.4.4.4.1. mevcut örgüt kültürünün yapısal analizi
14.4.4.4.2. yeni kültürel unsurların tanımlanması ve benimsenmesi
14.4.4.4.3. kk geliştirecek organizasyonel süreçlerin etkinleştirilmesi
14.4.5. Kalite kültürünün sürdürülmesi
14.4.6. Kültürel değişim modelleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
a. Kalite felsefesi Nedir?
b. Kalite kültürü Nedir?
c. Kalite analizi nedir?
d. Kalite kültürü nasıl oluşturulur?
e. TKY’nin dört temel yaklaşımını açıklayınız?
f. Kalite Kontrol Çemberi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kalite Felsefesi ve Kalite Kalite Felsefesi ve Kalite Okuyarak, tartışarak ve
Kültürü
kültürü
kavramını araştırarak
açıklayabilir
Kalitenin Tarihsel Gelişimi Kalitenin tarihsel gelişimini Okuyarak, araştırarak ve
açıklayabilir
tartışarak
Konu

Toplam kalite yönetimini
tanımlayabilir
Örgüt kültürü ve kalite Örgüt kültürü ve kalite
kültürü arasındaki ilişkileri
kültürü
açıklayabilir
Kalite
kültürünü Kalite kültürünü geliştirme
geliştirme süreci
sürecini tanımlayabilir
Toplam Kalite Yönetimi

Kalite
sürdürülmesi

kültürünün Kalite
sürdürülmesi
tanımlayabilir

Okuyarak ve tartışarak
Okuyarak,
tartışarak

araştırarak

ve

Okuyarak,
tartışarak

araştırarak

ve

kültürünün Okuyarak,
sürecini tartışarak

araştırarak

ve
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Anahtar Kavramlar
TKY, Kalite Felsefesi, Kalite Kültürü, Kalite Analizi, Müşteri Memnuniyeti, Kaizen
Felsefesi, Kalite Çemberi
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Giriş
Kalitenin, dünya pazarlarında rekabet edebilme ve başarılı olabilmede temel şart olarak
benimsenmesiyle birlikte bu kavrama daha fazla bir ilgi gösterilmiş, bütün bu gelişmelerin
sonucunda da kalite, günümüzün en fazla konuşulan konularının başında yer almıştır.
Geleneksel anlamda, ürünün standartlara uygunluğundan, amaca ve kullanıma
uygunluğa ve ihtiyaçları karşılama derecesinden kusursuzluk anlayışına kadar birçok farklı
tanım, aslında işletmelerin kalite konusunda anlayışlarındaki değişimi yansıtmaktadır.
İstatistiksel kalite kontrolünden şirket düzeyinde kalite geliştirmeye ve kalite iyileştirmeye
kadar farklı kavramlarla gelişim gösteren kalite olgusu, bugün toplam kalite yönetimi
aşamasına ulaşmıştır. 1990'lı yıllarla birlikte, bir takım biçimsel şemalara, toplantılara,
sloganlara dayanan geleneksel kalite anlayışı yerine, bir yaşam tarzı, bir çalışma biçimi olarak
kaliteyi ifade eden toplam kalite yönetimi (TKY) anlayışı hâkim olmaya başlamıştır, toplam
kalite yönetimi işletmeler için rekabette üstün olabilmede temel bir stratejik silah olarak kabul
etmektedir. Higgins ve Vincze ise global rekabet ortamında toplam kalite yönetiminin bütün
firmaların başarılarının devamı için en temel ön şartlardan biri olduğunu belirtmektedir.
Küreselleşme, Uluslararası Yönetim Modelleri ve İşletmelerde Yaşanan
Organizasyonel Değişim, işyerinde çalışanların ―iyi yönetimin yeniden keşfine neden
olmuştur. Son yıllarda organizasyonlardaki değişime belirleyici etki yaptığı öne sürülen
kavramların başında örgüt kültürü gelmektedir. Gücün kullanımı açısından kültürün
örgütlerde karar yapıcıların elinde önemli bir silah olduğu iddia edilmektedir. Özellikle örgüt
bazında yöneticilerin yönetim hakkını kurumsallaştırma ve hatta yasal zemine oturtma ve
diğerleri tarafından kolayca kabul edilmesini sağlamak için kültürün ikna edici normlar,
davranışlar ve değerler sistemine ihtiyaç vardır. Yönetimi yönetsel ve işlevsel hale getirmek
için sistemi örgüt kültürü ile desteklemek gerekir.
Birçok yönetici kültürü çalışanların firma objektiflerine motive etmek için kullanılan
bir araç olarak görmektedir. Ancak örgüt kültürü sadece çalışanların motive edici olan bir araç
değil aynı zamanda değişik alt kültürlerin (örgütte temsil edilen farklı sosyal birim veya
gruplardan kaynaklanabilir) bir araya getirilerek tek bir ―homojen örgüt kültürü olarak
yansımasını sağlayan gerekli bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Böylece örgüt bazında
oluşabilecek farklı çıkarlar, değer yargıları, ideolojik farklılıklar, düşünsel ayrılıklar
oluşturacak tek bir kültür ile manipüle edilebilecektir.
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TKY FELSEFESİ VE KALİTE KÜLTÜRÜ
Kalite felsefesi ve TKY anlayışının gelişim sürecinde, dünya pazarlarında rekabetin
artması, işletmelerin sahip oldukları kıt kaynakları mümkün olan en etkin ve verimli biçimde
kullanma zorunluluğu, müşteri gruplarının kaliteli ürün ve hizmetlere olan isteminin giderek
artması önemli olmuştur. Ayrıca işletmelerin üret-sat mantığından uzaklaşarak ‘farklılık
yaparak rekabet et anlayışına’ yönelmesi ve rekabette müşteri memnuniyetinden kaynaklanan
üstünlüğün son derece önemli hale gelmesi gibi pek çok etken rol oynamıştır. TKY,
1950’lerde ABD’de kalite kontrolünün bir aşaması ve üretim geliştirme yolu olarak teknik bir
boyutta ele alınmış ancak daha sonra Japonlar’ın bu teknik boyutu kendi değerlerine
uyarlayıp geliştirmesiyle yönetsel bir anlam ve önem kazanmıştır (Göksel ve Yurdakul,
2002:450).
Toplam kalite felsefesinde, her birimin bir başka birimin müşterisi olduğu söylenebilir.
Herkesin kendi müşterilerini mutlu etmek için çabalaması sonucunda sürekli bir
iyileştirmenin tüm faaliyetlerle bütünleşmesiyle gerçek bir Toplam Kalite Kültürü doğabilir.
Bu nedenle toplam kalite uygulamalarında öncelikle her sorunun herkesin sorunu olduğu
bilincinin yerleştirilmesi gerekmektedir.
Kalite kavramı ilk ortaya çıktığı zamandan günümüze kadar geçen süre içinde önemli
gelişmeler göstererek sadece teknik bir yöntem olarak değerlendirildiği dar bakış açısından
sıyrılmıştır. Günümüzde kalite, işletme içinde tüm birimlerin optimizasyonunu sağlamaya
yönelik bir işletme yönetim aracı olarak görülmektedir. Böylece kalite, önceleri sadece ürün
denetiminde kullanılan bir kavramken, daha sonra bir ‘strateji aracı’ olarak ele alınmış ve
yönetimle birlikte anılmaya başlamıştır. Tüm bu gelişmeleri ve yaklaşımları göz önünde
bulundurarak kalite konusunda geniş bir tanımlama yapmak gerekirse denilebilir ki, kalite;
“müşterilerin ihtiyaçlarını ve mantıklı beklentilerini tam ve sürekli olarak karşılayabilecek
ürün ve hizmetleri en ekonomik şekilde üretmektir” (Kovancı, 2001:3). Artık kalite, pazar,
para, yönetim, çalışanlar, güdüleme, malzeme, işletme bilgi sistemleri ve üretim
parametrelerinin bileşkesidir (Pira, 1999:13).
İşletmelerde TKY çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi, çalışanların kalite kültürüne ve
felsefesine ne kadar hazır ve istekli oldukları ile yakından ilgilidir. Çünkü TKY’nin müşteri
odaklılık, tam katılım, sürekli gelişme, önce insan anlayışı, süreç yönetimi ve sürekli
denetim gibi temel ilkelerinin uygulanabilmesi, çalışanlar tarafından söz konusu ilkelerin
benimsenmesi, iş sürecine aktarılabilmesi ve sonuç olarak da işletmede kalite felsefesinin
yerleştirilebilmesi kültürel anlamda yeniden yapılanma ve değişim sürecini gerektirmektedir.
Kalite felsefesi, TKY programına ilişkin işletme içerisinde var olan, kabul gören ve
programın başarıyla yürütülebilmesine zemin hazırlayan bir anlayışı ifade etmektedir. TKY
felsefesi bir dizi ilkeler ve yöntemler bütününden oluşmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür:
 Hataları önlemek, onları sonradan bulup düzeltmekten daha kolay, ucuz ve
güvencelidir.
 Normal olanla olmayanı, doğal olanla olmayanı ayırmak için istatistiğe ihtiyaç vardır.
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 Her çalışanın fikrinden yararlanmak, sadece bir kısım kişilerin fikrinden
yararlanmaktan daha başarılı sonuçlar doğurur.
 İyi yönlendirilirse, grup çalışmaları işleri daha çabuk geliştirir.
 İşletmenin başarısı için müşterilerin tercihlerini gözetmek gerekir.
 Kaliteli bir yönetim, kaliteli insanlarla mümkündür.
 Kaliteyi güvence altına almak bir sistem meselesidir.
 İşlerin planlı yapılması, plansız yapılmasına tercih edilir.
 Hedef birliği sağlanırsa, sonuca daha kısa sürede ve daha emin bir şekilde varılabilir.
 Tüketiciye kaliteli bir hizmet verebilmek için işletmenin içindeki birimlerin ve
bireylerin de birbirlerine kaliteli bir hizmet verebilmeleri şarttır.
Ayrıca çalışanların cesaretlendirilmesi, güdülenmesi, yönlendirilmesi, eğitimi,
ödüllendirilmesi, onlara değer verilmesi, iş zenginleştirmesinin gerçekleştirilmesi yani
insana yatırım yapılması da TKY felsefesinin en önemli özelliklerinden bazılarıdır (Akat ve
diğerleri, 1997:404).
TKY, sürekli gelişmeyi ve rekabet avantajını sağlamak için bütünleşik bir yaklaşımı
kullanan, topyekûn bir kültürün içine yayılan bir felsefedir (Kovancı, 2000;14). Söz konusu
felsefenin işletme içine yerleştirilebilmesi için kaliteye ilişkin inançların, değerlerin,
kuralların ve ilkelerin paylaşımını sağlayan bir kültür oluşturulması ön koşul niteliği
taşımaktadır. TKY’nin uygulanması, işletmede nitelikli bir kalite ortamının oluşturulmasına
bağlı olduğundan kaliteye uygun ve kaliteyi destekleyici nitelikte bir kalite kültürü oluşturma
çabası sürecin işlerliğini büyük ölçüde arttırmakta ve kalitenin bir felsefe olarak işletmeye
yerleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Kalite kültürü, TKY felsefesi içinde hareket eden bir işletmenin, kaliteye ilişkin değerleri
öğrenmesi, bu değerleri yerleştirmesi ve sürekli uygulanabilir kılması sürecindeki çabaları
kapsayan ve çalışanlar tarafından paylaşılan değerleri ifade etmektedir (Şimşek, 2000;77).
İşletmelerde kalite kültürünün oluşturulması, TKY sürecini desteklemeyi gerekli kılan
yönetim davranışı, politikaları ve işletme programlarında meydana gelen değişiklikleri
saptamaya yardımcı olmaktadır. Ancak burada önemli olan nokta kalite gelişim sürecini
mevcut kültüre uyarlamak değil, kültürü en iyi olana ve kaliteye doğru değiştirmeye
çalışmaktır (Aksu, 2002:117). Bu noktada işletmede kalite anlayışının gerçekleştirilmesine
yardımcı olabilecek temel değerlerin belirlenmesi, bu değerlerin mevcut kültürle
bütünleştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve kültürün kaliteye doğru
değiştirilmesine çalışılmalıdır.
Kalite kültürü, tamamı ile bütünleşmiş sosyal ve kültürel bir sistem olarak
değerlendirilmektedir. Bu sistemde tüm çalışanların birbiriyle serbestçe konuşması ve kaliteyi
iyileştirmede kullanılan araçlar hakkında bazı bilgilere sahip olması mümkün olmaktadır. Bu
şekilde bir kalite kültürü oluşturabilmek için:







Paylaşılan bir vizyona ve amaçların şeffaflaştırılmasına,
İyi geliştirilmiş örgütsel kalite misyon ve hedeflerine,
Tutarlı bir örgüt yapısına,
Performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemlerine,
Uygun teknoloji ve süreç tasarımına,
Kişilere özel dikkat gösterilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

TKY uygulamalarının gerçekleştirilmesine zemin hazırlayan bir kalite kültüründe
bulunması gereken temel değerler ise şu şekilde sıralanmaktadır (Kovancı, 2003:;149):
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‘Önce müşteri’ yaklaşımı
Müşteri tatmininin diğer tüm göstergeleri etkileyeceğinin bilinmesi
İç müşteri desteğine hayati önem verilmesi
Grup çalışması ve işbirliği
Gönüllü takım ruhunun desteklenmesi
TKY uygulamalarının insan yoğun bir sürece dönüştürülmesi
Karar vermek için verilerin kullanılması
Çözüm önerilerinin desteklenmesi
Uzun dönemli iyileştirmelere önem verilmesi
Davet beklemeden gönüllü katılımın esas kabul edilmesi
Gerçeklere ve belgelere tahmin ve önsezilerden daha fazla önem verilmesi

14.1. Kalite Kavramı
Günümüzde işletmelerin içinde bulundukları rekabet ortamında organizasyonlarının
devamlılığını sağlamak, önceliğin müşteri ve müşteri ihtiyaçlarının olduğu, ürünlerin
tamamıyla müşterilerin tercihine göre belirlendiği ve bunların yanı sıra ürünün satış sonrası
hizmetlerinin de önemli hale geldiği sistemde, işletmelerin değişen koşullara uyum
sağlamalarını için oluşturulan yönetim modeli “Toplam Kalite Yönetimi” dir.
İşletmelerin de oluşan bu değişimlere uyum sağlayabilmeleri ve pazarda kendilerine bir
yer edinebilmeleri için hizmet verdikleri ürünlerde ve sağladıkları hizmetin de kaliteli
olmasını gerektirmektedir. Bu da işletmelerin “Toplam Kalite felsefesini”
organizasyonlarına uygulayabilmeleri ile oluşur.
Kalite ile ilgili tanımlar zaman içinde değişen yönetim ve işletmecilik anlayışına göre
değişiklikler göstermiştir. Kalitenin en çok kabul gören tanımlarından biri, J.M. Juran
tarafından “kullanıma uygunluk” şeklinde yapılmıştır. Yani, “müşteri mal değil; tatmin
satın alır” diyerek kaliteyi, “bir mal veya hizmetin kişi veya toplum ihtiyaçlarını
karşılayabilme özelliği” şeklinde değerlendirmiştir. Bu ihtiyaçlar aşağıdaki gibi
sıralanmıştır:








Bir malın veya hizmetin tasarım kalitesi,
Fiziki özellikleri,
Uygunluk kalitesi,
Ekonomik kullanma süresi,
Uzun bir sürede arıza yapmadan çalışması,
Tamir- bakım, yedek parça ve servis hizmetleri,
Daha fazla ucuza üretilen ancak ihtiyaçları optimal düzeyde karşılayan mal veya
hizmet anlayışı,
 Çevreye uyum sağlanabilirlik, güvenirlik ve güvenli olması.
Yukarıdaki detaylı tarifin yanı sıra kalitenin belirli özelliklerini öne çıkaran çok sayıda
kısa ve vurgulayıcı tarifler de vardır. Bu tariflerden en çok kullanılanları ve bu tarifleri
yapanlar aşağıdadır:





Kalite, beklentileri aşmak demektir.
Kalite, şartlara uygunluktur. (P.B.Crosby)
Kalite, sevkiyattan sonra toplumda sebep olduğu en az zarardır (G. Taguch).
Kalite, bir organizasyonun yönetimidir. (Feigenbaum).
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 Kalite bir mal, hizmet ve işlemin niteliklerinin belirli talepleri karşılama yeteneğidir.
(British Standart Definition),
 Kalite, kayıpları yaşamadan, kayıp ve eksikliklerin, önlenmesidir.(Hoshin)
Kalite, bu alanda faaliyet gösteren çeşitli meslek örgütleri tarafından da kendi faaliyet
alanlarını ve amaçlarının önceliklerini belirtecek şekilde de tarif edilmiştir. Nitekim Japon
Sanayi Standartları Komitesi (JIS), kaliteyi “ bir mal veya hizmeti ekonomik bir yoldan
üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemi” olarak tanımlamıştır.
Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün (ISO) 8402 sayılı standart ile verdiği tanıma
göre kalite, “bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama
kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.”
Kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya
koyan karakteristiklerin tümüdür (Amerikan Kalite Kontrol Derneği - ASQC). Kalite, bir
malın ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir (Avrupa Kalite Kontrol
Organizasyonu-EOQC).
Bütün bu tarifler birlikte değerlendirildiği zaman, hangi amaçla yapılırsa yapılsın kalite
ile ilgili olarak yapılacak bir tarifte mutlaka bulunması gereken iki temel özellik;
 Ürün veya hizmet üretimi sürecinde kaynakların etkin kullanımı,
 Üretilen ürün ve hizmetin müşteri (talep edenin) ihtiyaçlarının belirli standartlara
uygun şekilde karşılanması özellikleri olacaktır.
Ne amaçla ve nerede kullanılırsa kullanılsın kalite, olumlu bir anlam içerir ve insan
beklentilerini karşılayan gelişmiş, güzel ve belirli standartlara sahip anlamına gelir. Bir başka
şekilde özetlemek gerekirse kalite, iktisat ilminin çıkış noktasını oluşturan, “kıt kaynaklarla
sonsuz ihtiyaçları karşılama” denklemine, “mal ve hizmetleri insan ihtiyaçlarına en uygun
şekilde cevap verecek özelliklerle üretme işlemi” olarak ifade edilebilir.

14.2. Kalitenin Tarihsel Gelişimi
Günlük hayatın her alanında yaygın olarak kullanılan kalite, birçok yazara göre ilk
defa Milattan Önce 1793-1750 yılları arasında yaşayan Babil Kralı Hammurabi tarafından
hazırlanan “Hammurabi Kanunlarında” kullanılmıştır. Türk kültüründe ise kalite, esasen bir
mesleki kuruluş olan ancak mensuplarının sosyal ve kültürel hayatını da düzenleyen Ahi
Birliklerinde kullanılmıştır. Buradaki kullanım şekliyle kalite, meslek mensuplarının işlerini
işin gereklerine uygun olarak dürüst ve ahlaklı olarak yapmaları anlamına geliyordu. Ahi
Birliğinin belirlediği meslek ilkeleri, mensuplarının üretim sürecinde kullandıkları malzeme,
el emeği-işçilik ve satış bedeline kadar olan süreçte uymaları gereken temel kurallar, bir başka
ifade ile “kalite” anlamına geliyordu. Bu ilkeler, hizmet ve ürün alıcısının şikâyet, meslek
kuruluşunun ise denetim standartlarını oluşturuyordu.
Bugünkü anlamıyla kalite, Sanayi Devriminden sonra sanayi üretimi süreci ile ilgili
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreç, kendi içinde belirli aşamaların tamamlanması ile
oluşmuştur. Dört aşamalı kalite gelişim sürecinin ilk aşaması; sanayi üretiminde yapılan işin
kontrol edilip hataların tespiti işlemini oluşturan “muayene” aşamasıdır. Bu aşama, üretim
sonrası yapılan kontrolle tüketiciye hatalı ürün ulaşımını engellemeyi sağlama aşamasıdır.
Üretim sonrası yapılan kontrolün yeterli görülmemesi üzerine yapılan kontroller üretim
sürecinin başında ve ortasında da olmak üzere arttırılmıştır. İkinci Dünya Savaşına kadar
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süren ve ikinci aşama olarak adlandırılan bu dönem “istatistiki kalite kontrol aşaması”
olarak bilinir.
Kalite standartlarının gerçek anlamda ortaya çıkışını ifade eden üçüncü aşama, İkinci
Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunun ihtiyacı olan malzemelerin satın alımlarında
belirli bir kalite düzeyini tutturmak ve satın alınan malzemelere bir standart getirmek üzere
Amerikan Ordusu tarafından başlatılan çalışmalarla gelişmiştir. Bu çalışmalarla ortaya çıkan
Amerikan Askeri Standartları ile birlikte kalitenin üçüncü aşaması olan “kalite güvencesi
aşaması” şekillenmiştir. Dördüncü aşama olarak kabul edilen “Toplam Kalite” dönemi
ise; Savaş yıllarında ABD ordusu için uygulanan standartların Savaş sonrası dönemde
Amerikalı kalite uzmanları tarafından Japonlara aktarılması ile başlamıştır.
Kalite tekniklerinin Japonya’da geniş uygulama alanı bulması Deming ve Juran gibi kalite
uzmanları tarafından kalite tekniklerinin kapsamlarının geliştirilmesine imkân sağlamış ve
sonuçta Japon kalite devrimi ortaya çıkmıştır. Japonların toplam kalite yöntemini başta optik
ve elektronik sanayi olmak üzere sanayi üretiminin her alanında yaygın olarak kullanmaları
1970’li yıllarda teknoloji ve kalite bakımından Japon ürünlerine önemli bir rekabet üstünlüğü
sağlamıştır. Bu süreçte 1962 yılında Ishikawa’nın başlattığı Kalite Kontrol Çemberleri
(KKÇ) çalışmalarının büyük etkisi olmuştur. Japonların geliştirdiği kalite kontrol sistemleri
ile 1980’li yıllarda otomotiv sanayinde de dünya liderliğini ele geçirmeleri, bu defa
Amerikalıları Japonlardan kalite eğitim ve metodlarını talep etmeleri sonucunu doğurmuştur.
Bir anlamda kalite doğduğu topraklara daha gelişmiş olarak geri dönmüştür.
Ana hatları ile 4 aşamada toplanan Kalitenin tarihi gelişim süreci gerçekte birbirini
bütünleyen ve destekleyen çok yönlü ve çeşitli çalışmaların sonucu olarak gerçekleşmiştir.

14.3.Toplam Kalite Yönetimi
14.3.1.Toplam kalite yönetiminin tarihçesi
Tanım ve tarihi gelişim bölümünde anlatılanlar, kalitenin tanımının ve kapsamının
zaman içinde ne kadar değiştiğini açık olarak göstermektedir. Ancak bu süreç içinde yalnızca
kalite değil yönetim anlayışı da değişmiş ve gelişmiştir. Yönetim anlayışındaki bu değişim, F.
Winslow Taylor’un “Taylorizm” olarak bilinen “bilimsel yönetim yaklaşımı” ile başlamıştır.
Klasik yönetim anlayışında işletmenin temel amacı kar elde etmektir. Taylor’u takiben bir
başka Amerikalı mühendis, Henry Ford’un geliştirdiği “Fordizm”, üretim sürecinde üretim
bandı sistemini kullanarak kitle üretimi ve tüketimi üzerine bir sistemdir. Taylor ve Ford
tarafından geliştirilen yeni yönetim anlayışının temel ilkeleri “işletme yönetimi” kavramını
ortaya çıkarmıştır. Özel sektör işletmelerine yönelik olarak geliştirilen bu yönetim anlayışının
yanı sıra Max Weber, “bürokrasi” kavramından hareketle “bürokrasi yaklaşımı” olarak bilinen
kamu kesimine yönelik yeni yönetim anlayışının esaslarını geliştirmiştir. Weber’in
çalışmalarının yanı sıra aynı alanda çalışan ve “yönetim süreci yaklaşımını” geliştiren Henry
Fayol’da devlet yönetiminde “hiyerarşik yönetim” anlayışının önemi üzerinde durmuştur.
Taylor ve Ford’un özel sektör, Weber’in ise Kamu sektörü (devlet) için geliştirdiği
“klasik yönetim anlayışı” olarak bilinen yaklaşıma göre; “ önemli olan sadece üretkenliktir.
İnsanlar makinenin sadece birer parçalarıdır ve en yüksek verimi elde etmek için kullanılan
araçlardır”. Klasik (geleneksel) yönetim anlayışının “üretkenliğin fiziksel şartlara bağlı
olduğu” yönetim ilkesinden hareketle 1924 yılında Amerikan “Westera Elektrik Şirketi”
üretimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaya karar vermiş ve bu çalışmaların
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profesyonelce olması için Harvard Üniversitesi ile işbirliği yapmıştır. Elton Mayo ve
arkadaşlarının Şirketin Hawthorne fabrikasında başlattıkları çalışma yaklaşık olarak 11 yıl
sürmüştür. Araştırma klasik yönetim anlayışının uygulaması olarak başlamış ama çalışmalar
sırasında elde edilen sonuçlar bekledikleri gibi olmamıştır. Nitekim klasik yönetim
anlayışında öngörülenden farklı olarak “fiziksel şartların değişmesine rağmen verimliliğin
artması”, üretkenlikte fiziksel şartların yanı sıra “ ekip çalışması, işbirliği ve sosyal ilişkiler
ağı” gibi diğer bazı faktörlerin de etkili olduğunu ortaya koymuştur. Yönetimde insan
faktörünün öne çıktığı bu dönem “Neo-klasik (davranışsal) Yaklaşım” olarak bilinir ve
yönetimde insan ilişkileri yaklaşımı olarak da adlandırılır. 1930-1950’li yıllar arasında hâkim
olan bu yaklaşım içinde Hawthorne araştırmalarının yanı sıra Douglas McGregor’un “X ve Y
Teorisi” ve Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” adlı çalışmalarda vardır.
Klasik yönetim anlayışının hâkim olduğu dönemde; yalnızca işletmenin üretiminin
artması ve yüksek kar elde etmeyi amaçlaması, neo-klasik yönetim anlayışının hâkim olduğu
dönemde de yalnızca organizasyondaki insan ilişkilerine önem verilmesi ve üretimin göz ardı
edilmesi, her iki yönetim anlayışının da yeterli olmadığını ve eksikliklerinin olduğunu
göstermiştir. Bu iki yönetim anlayışının eksikliklerini gidermek için 1960’lı yılların başından
itibaren geliştirilen yeni yönetim anlayışı ise “Modern Yönetim Anlayışı”nı oluşturmuştur.
Modern Yönetim Anlayışı ise “örgüt uyum gösterebilen, yani yaşamını sürdürebilmek için
çevresindeki değişikliklere uymak zorunda olan bir sistem olarak ele alınmalıdır”.
Modern yönetim anlayışı birçok farklı yaklaşımdan oluşmakla birlikte bunlardan iki
tanesi bu yeni modelin temelini oluşturmaktadır. Bunlar; “Sistem ve Durumsallık
Yaklaşımlarıdır”. Sistem Yaklaşımının temel amacı; organizasyonun işleyişinin hem iç hem
de dış faktörler göz önüne alınarak yürütülmesidir. Sistem yaklaşımı kendi içinde açık ve
kapalı sistem olmak üzere ikiye ayrılır. Açık sistem yaklaşımında organizasyon çevre ile
ilişkilerini rahatça sürdürmektedir. Kapalı sistemde ise organizasyonun çevre ile ilişkileri
sınırlı ve çoğunlukla kapalıdır. Durumsallık Yaklaşımı, her organizasyonu kendi yapısına
uygun ve çevre şartlarına göre uygun bir sistem anlayışıdır. Bu yaklaşım işletmenin değişen
çevre koşullarına karşı uyumunu sağlamanın yanında bu şartlarda da işletmenin devamlılığını
sağlamayı amaçlar.
Bu iki temel yaklaşımın dışında işletme yöneticisine organizasyonun hedefini
belirlemesinde ve bu hedefe ulaşmak için seçeceği yöntemi uygulamada koordinasyonu
sağlama, denetleme ve değerlendirme sorumluluğu veren “Amaçlara Göre Yönetim”
sistemidir. İşletmenin ulaşmak istediği hedefin belirlenmesini, istenilen hedefe ne zaman,
nasıl ulaşılacağının ve bunu sağlamak için kullanılacak araçların seçiminin belirlendiği
“Stratejik Yönetim Anlayışı” da modern yönetim anlayışları içinde yer alan diğer iki
yaklaşımı oluşturmaktadır.
Taylor’dan sonra kalite yönetim tarihinin gelişme sürecine katkıda bulunan ikinci
önemli isim Walter Shewart olmuştur. Shewart, endüstride süreçleri izlemek için istatistiksel
yöntemlerin kullanılarak hatalı ürün üretiminin engellenebileceğini ve gerektiğinde süreç
parametrelerinin düzeltilebileceğini ortaya koymuştur. Shewart’ın istatistiksel kalite kontrol
ve sürekli geliştirme ile kalite yönetiminde temel olan dört esas yaklaşımı geliştirmiştir.
Bunlar;
 Planla (Plan): amaçları ve süreçleri örgüt politikası ve müşteri isteklerine uygun
olarak oluşturma,
 Yap (do): süreci uygulama,
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 Denetle (Check): politikalara ve amaçlara, ürün için istenenlere ve sonuç
raporlarına göre ürün ve süreçleri izleme ve ölçme,
 Faaliyete geç (Act): Süreç performansını sürekli olarak geliştirmek için faaliyet
gösterme, yaklaşımlarıdır.
Shewart tarafından başlatılan kalite kontrol çalışmalarının gerçek anlamda geliştirilmesi
Toplam Kalite Yönetiminin (TKY), babaları olarak bilinen W. Edward Deming ve Joseph M.
Juran tarafından sağlanmıştır. Deming yönetim anlayışında devrim oluşturan düşüncesinin ilk
uygulamalarına 1940’lı yıllarda yapılan Amerika nüfus sayımlarında rastlanmaktadır.
Deming’e göre kalite; organizasyon içinde herkes tarafından paylaşılması gereken bir
sorumluluktur ve yalnızca işçilikle ilgili değil, bütün bir üretim sistemi ile ilgilidir. Deming’in
kalite kontrol teknikleri İkinci Dünya Savaşı süresince, Amerikan savaş malzemelerinin
üretim sürecinde yaygın olarak kullanılmıştır.
1950’li yıllar iki önemli gerekçe ile sivil sanayi üretiminde kalitenin ve kalite yönetim
tekniklerinin geri planda kalmasına yol açmıştır. Bunlardan ilki, kalite kontrol sistemlerinin
yalnızca savaş sanayinde kullanılabileceği yönündeki yanlış düşüncedir. İkincisi ise, Savaş
sonrası dönemde uluslararası ticaretin artması, artan uluslararası ticaretin oluşturduğu talep
artışını karşılamak için sanayi üretiminde “seri ve kitle” üretimine geçiştir. Özellikle
Amerikan şirketlerinin “çok sayıda ve çok miktarda üretim” anlayışı üretim sürecinde kaliteyi
göz ardı etmelerine ve üretimde standartların (kalitenin) düşmesine yol açmıştır. Kalitenin
ikinci planda kalmasında Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan sıkıntılara “acil ve en kısa
zamanda cevap verme” ihtiyacı da rol oynamıştır.
Deming’in modern yönetim tekniklerinin sivil sanayi üretiminde yaygın ve etkin
şekilde hayata geçirilmesi kendi ülkesi Amerika’da değil, Japonya’da olmuştur. Japon iş
adamları, Japonya’nın yeniden imar edilmesi, dış pazarlara girmek ve ürettikleri ürünlerin
kalitesinin geliştirilmesi için Deming ve Juran’ı kalite kontrol sistemleri konusunda çeşitli
konferanslar vermek üzere davet etmişlerdir. Japonlar, bu girişim ile 1960’lı yılların ortalarına
kadar yaygın olarak inanılan “Japon malları kalitesizdir ve taklittir” kanaatini de değiştirmek
istiyorlardı. 1950’li yıllarda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkede
geliştirdiği yönetim teknikleri konusunda seminer ve konferanslar veren Deming,
çalışmalarının karşılığını Japonya’da bulmuş ve Japonları da kalite devrimini
yapabileceklerine inandırmıştır.
Deming’in ve J Juran’ın seminerlerinde anlattıkları TKY felsefesini benimseyen
Japonlar bu felsefeyi yalnızca üretim sürecinde değil, organizasyonun her seviyesinde
uygulamaya başladılar. Birçok farklı ülkede anlatılan TKY felsefesinin sadece Japonya’da
kabul görmesi ve yaygın bir şekilde uygulanabilmesinin sebeplerini J. Juran üç ana maddede
açıklamıştır.
 İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan şirketlerinin savaşın oluşturduğu etkiyle kalite
konusunu ihmal etmeleri,
 Japonların savaş sonrası yıkılmış olan Japonya’yı yeniden kurmak ve güçlendirmek
istemeleri ve
 Japon pazarının, tüketim miktarı çok sınırlı olması dolayısıyla, Japonların
üretimlerinin büyük bir kısmını ihracata yönelik olarak yapmak zorunda olmalarıdır.
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TKY felsefesinin Japonya’da başarılı olmasının bir başka önemli sebebi, Japonların
Deming ve Juran’ın kendilerine aktardığı bilgilerle sınırlı kalmayıp kendi ülke kültürlerine
uygun kalite sistemlerini geliştirmeleridir. Nitekim Dr Kaoru Ishikawa’nın geliştirdiği
“Kalite Kontrol Çemberleri” (KKÇ), kalite yönetimi alanında gerçek anlamda bir devrim
niteliği taşımış ve uygulamada büyük başarı sağlamıştır. Japon mucizesi olarak da bilinen bu
yönetim anlayışının geliştirilmesinde ve başarıya ulaşmasında Japon toplumunun kendine
özgü yapısı ve toplumun kültür yapısı ile toplumsal düşüncenin rolü olmuştur. KKÇ, esas
olarak üretimde insan faktörünü öne çıkaran, üretim sürecinde insanı motive eden unsurların
yalnızca maddi unsurlar olmadığını, manevi unsurların da insan faktörünü etkilediğini,
çalışanların işlerinden gurur duymaları ve katkılarından daha çok görmelerinin
motivasyonlarını artırdığını kabul eden bir yönetim anlayışıdır. Bu yöntemde, aynı mesleki
faaliyet içinde olan sayıları 5-10 arasında değişen ve gönüllülük esasına göre oluşan çalışma
gruplarıdır.
Japonlar bu yeni kalite yönetim anlayışı ile özellikle otomotiv sanayinde büyük başarı
sağladılar ve rekabet üstünlüğü sağladılar. Japonların bu başarılarını bir başka açıdan
yorumlamak gerekir. “Amerikalılardan aldıkları yönetim bilgilerini aynen aktarma yoluyla
uygulama yerine kendilerine has üstünlükleri de sisteme dâhil ederek yeni ve daha üstün
bir yönetim modeli oluşturmalarıdır.” Ayrıca sınav sistemindeki “kopya edenin kendi
bilgilerini de ekleyerek kopya verenden daha başarılı olması” genel kuralını hayata
geçirmeleri anlamına gelmektedir. Halk diliyle ifade etmek gerekirse “boynuz, kulağı
geçmiştir”.
Ishikawa’nın Kalite Kontrol Çemberlerini geliştirdiği dönemde bir diğer Japon bilim
adamı Genichi Taguchi de; kalitenin yalnızca üretim sırasında değil üretime başlamadan
tasarım aşamasındayken oluşturulması gerektiğini söyleyerek geliştirdiği “İstatistiksel Deney
Tasarımı” ve “Kalite Kayıp Fonksiyonu” adlı yöntemlerle uygulamaya başlamıştır. Bu iki
bilim adamının geliştirdikleri yöntemlerin hayata geçirilmesiyle Japonya 1970’li yıllara
gelindiğinde dünyada kalitenin lideri olarak görülmeye başlanmıştı.
Kalite alanında bu gelişmeler yaşanırken, artan uluslararası rekabet, üretim
maliyetlerindeki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarındaki artış, kitle üretimi sürecinde oluşan
israfın önlenmesi ve müşterilerin ürün tercihlerinde çeşitlilik talep etmeleri üzerine bir başka
Japon, Taachi Ohno’nun oluşturduğu “Tam Zamanında Üretim” (Just In Time), modeli kalite
yönetimine yeni bir bakış getirmiştir. Tam Zamanında Üretim; “işletmenin kayıplarını
minimize ederek, müşterinin istediğini, istediği miktarda ve istediği zamanda sağlayan bir
üretim sistemidir.” Bu üretim modeli kitle üretimi sistemi anlayışını tamamen değiştirmiştir.
Toplam kalite yönetimi gelişme sürecine en önemli katkı; “Sürekli Gelişme” (Kaizen)
felsefesini ekleyen Maasaki Imai’den gelmiştir. Japonca’da; “Kai=Değişim” ve “Zen= “İyiye
doğru” kelimeleri kullanılarak adlandırılan bu sistem; sürekli ve küçük değişimlerle
işletmedeki verimliliği arttırmayı amaçlamaktadır. Imai Kaizen geliştirdiği yönetim
felsefesinin yalnızca işletmelerde değil ev, özel ve sosyal yaşamın tüm alanlarında
uygulanması gerektiğini söylemiştir.
Japonya’nın sağladığı bu başarıyı gören Amerikan işletmeleri Deming’in kalite
hakkındaki fikirlerinin gerekliliğini geç de olsa fark etmiş ve geride kalmamak için
çalışmalara başlamıştır. Elektronikte ve araba yapımında üstün bir konum elde eden Japonları
yakalamak için Ford, Xerox ve Motorola gibi büyük Amerikan işletmeleri 1981 yılında
Deming’i şirketlerindeki kalite kontrol uzmanları ile çalışması için davet etmişlerdir. Bu
çalışmalar sonucu 1987 yılında Motorola şirketi için hem bir iş stratejisi hem de yönetim
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sistemi olan “6 Sigma” yönetim modelini tanıtmıştır. Bu üç Amerikan şirketi, Japonların
kalite için uyguladıkları sistemleri inceleyip kıyaslamalar yaparak ve kendilerine uyarlayarak
TKY sistemini Amerika’da ilk uygulayanlardır.
1990’lı yıllar, TKY felsefesi Japonya’nın yanı sıra Amerika ve gelişmiş batı ülkelerinde
de işletmelerin dünya pazarında yer edinmek ve kalıcı olmak için uygulamak zorunda
kaldıkları bir sistem olmuştur. Bu yıllar, işletmeleri TKY felsefesini uygulamaya teşvik etmek
için Japonya’da “Deming Ödülü”, Amerika’da “Malcolm Baldrige Kalite Ödülü” ve “Avrupa
Kalite Ödülü” gibi kalite ödülleri verilmeye başlandığı bir dönem olarak da dikkati çekmiştir.
Ülkemizde kalite kontrolü kavramı ile ilgili dersler ilk olarak 1958 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde verilmiştir. İlk uygulamalar ise 1960’lı yıllarda ilk olarak metal
sanayinde istatistik ve kalite kontrol alanında yapılmıştır. Dünyada yaşanan gelişmelere bağlı
olarak ülkemizde de kaliteye verilen önemin zamanla arttığı görülmektedir. Türkiye’de
kalitenin yaygınlaştırılması için 1991 yılında “Kalite Derneği” (KALDER) kurulmuştur.
KALDER, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) ile birlikte çalışarak her yıl
düzenli olarak gerçekleştirilen Milli Kalite Kongrelerini düzenlemiş ve 1993 yılından itibaren
ise işletmeleri teşvik etmek için “Kalder Kalite Ödülü” dağıtılmaya başlanmıştır. Kalder
Kalite Ödülünü alan ilk şirket, kalite çalışmalarına 1990 yılında başlamış olan BRİSA lastik
fabrikası olmuştur. Bugün gelinen noktada, hemen hemen her sektördeki her büyüklükteki
şirket, kar amaçlı olup olduğuna bakmaksızın gerek iç gerekse dış piyasalarda rekabet
güçlerini geliştirmek, korumak ve sürekliliğini sağlamak için TKY felsefesini işyerinde
hayata geçirmiştir. Çok sayıda Türk şirketi Avrupa Kalite ödülünü almaya hak kazanmıştır.

14.3.2. Toplam kalite yönetimi tanımı
Teknolojinin artan bir hızla gelişmesi, küreselleşme ile de dünya pazarlarında yaşanan
hızlı değişim ile rekabet ortamının artması, müşterilerin satın aldıkları ürünlerden istedikleri
kalite düzeyinin artması, klasik yönetim anlayışının bu talepleri karşılayamaması sonucu, bu
ihtiyaçları karşılayabilecek bir yönetim sisteminin oluşmasına yol açmıştır. Toplam Kalite
Yönetimi, kalite alanındaki gelişmelere bağlı olarak zaman içinde olgunlaşan bir yönetim
felsefesidir. Herkesin ortak olarak kabul ettiği tek bir TKY tanımı bulunmamaktadır. Kavram
içinde yer alan kelimelerden hareketle bir tanım yapmak gerekirse TKY;
Toplam: Bir işletmede ya da bir kurumda çalışan herkesin ( üst düzey yöneticiden
işçilere kadar ) katılımı,
Kalite: Müşteri ihtiyaçlarının tam ve eksiksiz olarak karşılanması,
Yönetim: Kaliteli üretimin sağlanması için gerekli olan üst ve alt yönetim grubunun
süreç için gerekli olan şartları sağlamaları, sürece tam katılımları ve bu sürece liderlik
etmeleri, şeklinde açıklanabilir.
Toplam Kalite Yönetimi için yapılan tanımlamalardan bazıları aşağıdaki gibidir.
TKY dar anlamda “mal ve hizmet kalitesini”, geniş anlamda ise kurum, örgüt ya da
organizasyon kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için organizasyonda yapılması gereken tüm
çabaları ifade etmektedir. “Kalite yönetimi” kelimelerinin başına “toplam” kelimesinin
eklenmesinin nedeni, organizasyonel performansı ve verimliliği arttıracak tüm alanlarda kalite
geliştirilmesinin amaçlanmasıdır.
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TKY, organizasyonun etkinliğindeki, verimliliğindeki ve süreçlerdeki devamlı gelişme
ile müşteri tarafından yönlendirilen öğrenmeyi sağlayan veya kendisini tamamen müşteri
tatminine adayan, organizasyonları kuran bir yönetim felsefesidir.
TKY, bir kuruluşta üretilen mal ve hizmetlerin işletme süreçlerinin ve personelinin
sürekli iyileştirilmesi amacıyla, maliyelerin en düşük düzeyde tutularak önceden belirlenmiş
hedef müşterinin, istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için tüm çalışanların gönüllü
katılımını sağlayan, işletme performansını geliştiren bir yönetim stratejisidir.
1984 tarihli ISO 8402’deki tanıma göre; “TKY, bir kuruluş içinde kaliteyi odak alan,
kuruluşun bütün üyelerinin katılımına dayanan, müşteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli
başarıyı amaçlayan ve kuruluşun bütün üyelerine ve topluma yarar sağlayan yönetim
yaklaşımıdır.”
Türkiye Kalite Ödülü kriterlerine göre TKY; “müşteri memnuniyetinin, çalışanların
memnuniyetinin ve toplumda olumlu etkilerin sağlanabilmesi, iş sonuçlarında mükemmelliğe
ulaşabilmesi için, politika ve stratejilerin, çalışanların, kaynakların ve proseslerin uygun bir
liderlik anlayışı ile yönetilmesi ve yönlendirilmesidir”.
“Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla işletme organizasyonu
içindeki çeşitli bölümlerin kalitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını
birleştirip koordine eden etkili sisteme ‘Toplam Kalite Yönetimi’ denir.” (Feigenbaum)
“Bir organizasyonun kalite hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu aktivitelerin
tanımlanması ve yönetilmesi sürecidir.” (J. Juran)
“Toplam kalite yönetimi, iç ve dış müşteri beklentilerinin aşılmasını temel amaç
olarak alan, çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm
süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim sistemidir.” ( ISO 9001:2008)
“TKY; işletmelerin uzun dönemde müşterilerin tatmin olmasını, kendi personeli ve
toplum için yararlar sağlamayı amaçlayan, kalite üzerine yoğunlaşan ve tüm personelin
katılımına dayanan bir yönetim modelidir.”
Yukarıda yapılmış olanların dışında da birçok TKY tanımı bulunmaktadır. Yapılan
bu tanımların ortak noktalarına bakıldığında dikkat çeken en önemli hususların:







Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması,
Kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
Her seviyedeki şirket çalışanlarının sürece katılımı,
Üst yönetimin liderliği,
İşletmenin çeşitli birimleri arasında güçlü bir iletişim ve koordinasyonun sağlanması,
İşletmedeki bütün birimlerin aynı amacı gerçekleştirmek için takım ruhu ile çalışması
olduğu görülmektedir.

10.3.3. Toplam kalite yönetiminin ilkeleri
Bir bütün olarak değerlendirildiği zaman TKY felsefesinin başarılı olmasını sağlayan
temel ilkeler: Müşteri Odaklı Yaklaşım, Sürekli Gelişme (Kaizen), Üst Yönetimin Liderliği
ve Sorumluluğu, Takım Çalışması, Tam Katılım, Sürekli Eğitim başlıkları altında
toplanmaktadır. Bu başlıkları aşağıda kısaca açıklanmıştır.
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Müşteri Odaklı Yaklaşım: TKY’nin ana dayanağı olan müşteri ihtiyaçlarının
karşılanması ilkesi, öncelikle müşterinin kim olduğunun belirlenmesi ile başlar. Müşteri
kavramını iç müşteri ve dış müşteri olarak ikiye ayırır. Dış müşteri; işletmenin ürün veya
hizmetini satın alan kişi ve kurumları, iç müşteri ise işletme de çalışan bütün personeli
kapsamaktadır. Yani TKY yalnızca ürün veya hizmeti satın alan müşterileri değil aynı
zamanda organizasyonda çalışanların ihtiyaçlarını ve tatminlerini de önemsemektedir.
Sürekli Gelişme (Kaizen): Japonya’nın uluslararası pazarlarda başarı sağlamasının
anahtarı olarak kabul edilen Kaizen’in kelime anlamı sürekli değişimdir. Bu değişimlerin
yalnızca organizasyon içinde değil sosyal yaşamda ve aile hayatında da uygulanması
öngörülmektedir. Değişim veya geliştirmelerin düzenli, küçük ama sürekli artan bir şekilde
ilerlemesi ile uygulanan bu felsefe tüm çalışanların katılımı ile oluşturulur.
Üst Yönetimin Liderliği ve Sorumluluğu: Bir organizasyondaki çalışanlar,
yönetimde çalışanların belirledikleri hedeflere ulaşmak için yine yönetimin belirlediği yöntem
ve araçları kullanırlar. Organizasyonun başarısını ya da başarısızlığını belirleyen bu
yöntemlerin sorumluluğu üst yönetime aittir. TKY’nin uygulanabilmesi de üst yönetimin bu
yöndeki kararlılığına ve benimsemesine dayalıdır. TKY’nin istenilen hedefe ulaşması ve
sürekli gelişen bir süreç oluşturması için, üst yönetimin bu gelişmeler sürecinde aktif olarak
rol alması gerekmektedir. İşletme üst yönetiminin sürece katılması ve benimsemesi diğer
bütün çalışanların da sürece katılımını teşvik eder.
Takım Çalışması: TKY’nin uygulamada başarı kazanmasını sağlayan en önemli
özelliklerinden biri olan takım çalışması, kalite kontrol çemberleri ile ortaya çıkmıştır. Aynı
mesleki faaliyeti gösteren, sayıları 5 ile 10 arası değişen gönüllü kişilerden oluşan KKÇ
ekipleri, kendiişleriyle ilgili ortaya çıkan problemlere çözüm üretmek amacıyla kurulmuştur.
Böylece karşılaşılan sorunlar daha çabuk ve isabetli bir şekilde tespit edilmekte ve
önlenebilmektedir. Bu sayede çalışanlara gerektiğinde karar verme de ve sorun çözümünde
yetki vermeyle kalitenin iyileştirilmesi, verimliliğin ve karlılığın arttırılması sağlanmış olur.
Çalışanların işletmeyi sahiplenmesi, işe bağlılıklarının ve iş motivasyonlarını arttırır.
Tam Katılım: TKY felsefesinin işletmede uygulanabilmesi için organizasyonun
hedeflerini belirlemede, karar almada ve problem çözmede gönüllülük temeline dayanan, en
üst seviyedeki yönetimden diğer bütün yöneticiler ve çalışanlara kadar herkesin sürece
katılımının sağlanması gerekir. Bir diğer ifade ile süreç bir takım çalışmasını gerektirir.
Sürekli Eğitim: TKY, sürekli olarak kendi değiştirme ve geliştirme sürecine dayanan
bir sistemdir. Çalışanların bir yandan bu değişim ve gelişim sürecini benimseyerek
katılmalarını sağlamak diğer yandan gerçekleştirilen değişime adapte olmalarını sağlamak
için süreç içinde sürekli eğitim esastır. Sürekli eğitim, çalışanların eğitimi bilgi ve becerilerini
geliştirerek vasıflarının artmasına ve nihai olarak da işletmenin toplam işgücü verimliliğinin
artmasını sağlar.
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14.3.4. TKY’nin işletmeye faydaları ve uygulamada karşılaşılan
sorunlar
TKY anlayışının işletmelerde uygulanmasının çok sayıda faydası yani olumlu
sonuçları vardır. Ancak bu hiçbir zaman bu sürecin uygulama problemlerinin olmadığı
anlamına gelmemektedir. Belirtilen olumlu sonuçların alınması ve yöntemin başarılı olması
bu sorunların da tespiti ve ortadan kaldırılması ile mümkün olabilecektir.
TKY uygulamasının bu yöntemden beklendiği gibi işletmenin rekabet gücünü
artırmasını yönelik belli başlı faydaları kısaca şunlardır:














Mal ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi,
Müşteri tatmininin artması,
Kaynak israfının azalması,
İnsan ve sermaye tasarrufu sağlaması,
Ürün geliştirme sürecinin kısalması,
Pazar talebinin karşılanmasında esnekliğin artması,
Sürekli iç işlem sayısının azalması,
Mal teslim sürelerinin kısalması,
Yaratıcı düşünceye önem vermesi ve gelişime açık olması,
Verimliliğin artması ve ölçümüne imkân vermesi,
Çalışanların motivasyonunu artırması,
Çalışan-çalıştıran ilişkilerinin düzelmesi,
Dış piyasalarda işletmeye yönelik güven artışı,

Bütün bu yararların gerçekleştiği bir süreç de işletmelerin rekabet gücünün artmasına,
pazar payının genişlemesine ve daha yüksek kazanç amaçlarının gerçekleşmesine imkân verir.
Ancak yukarıda sayılan olumlu sonuçların olması, bu sürecin hiç problemsiz benimsendiği ve
uygulandığı anlamına gelmemektedir. Bu yöntemin uygulandığı birçok işletmede en azından
başlangıç aşamasında aşağıdaki ortak sorunların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu sorun alanları
şunlardır:
 Üst yönetim liderliğinin aktif katılımının olmaması,
 Mevcut durumun yeterince analiz edilmemesi, sürecin mevcut sistem ve
politikalarla bütünleştirilememesi,
 Yeni yönetim anlayışını uygulamak için gerekli alt yapı yetersizliği,
 Uygulamaya, küçük çaplı başlamamak ve pilot çalışmalardan öğrenmemek,
 Kalite tutum ve davranışlarının en alt kademe çalışanlarına ulaşamaması,
 TKY’nin temel felsefesi ve kullanılan araçlar hakkında verilen eğitimin
yetersizliği,
 Yönetim ve özellikle çalışanların kalite ve rekabetin bilincinde olmamaları,
sürekli gelişmenin önemli olduğunun tam olarak anlaşılmaması,
 Değişime karşı direnç,
 TKY’nin tamamıyla bir değişim faaliyeti olduğu ve özel bir kültürel ortama
ihtiyaç duyduğu gerçeğinin yeterince fark edilmemesi,
 Koordinasyon eksikliği (Departmanlar arası yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı),
 Gelişmelerin izlenmesi ve dinamiğin korunması için gereken gayretin
gösterilmemesi,
 Başarının ödüllendirilmemesi,
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Yukarıda sayılan ve bir anlamda işletmenin kendisinden kaynaklanan “iç faktörlerin”
yanı sıra “dış faktörler” olarak adlandırılabilen faktörlerden kaynaklanan sorunlar olabilir. Bu
sorunlar:
 Hükümet politikalarının kaliteli ürün üretimine yönelik etkileri,
 Hammadde temin edicileri ve yan sanayinin düşük kaliteli üretimi,
 İşletmeyi kaliteli üretim yapmaya zorlayacak tüketicinin bilinçsizliği ve
örgütlenememesi,
 Kalite ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve işyerleri arasındaki
ilişkilerin yetersizliği,
 Talepte meydana gelen beklenmedik değişmeler,
 Düşük fiyat üzerinden yapılan rekabet ve yeni ürünler,
olarak sıralanabilir ve işletmenin kalite politikasının bu faktörlerden bağımsız olarak başarılı
olması mümkün değildir. Bir diğer ifade ile işletmelerin kalite politikalarının başarılı
olabilmesi için işletme içine yönelik çalışmaların yanı sıra dış faktörlerin olumsuz etkilerini
ortadan kaldıracak uygulamaların da hayata geçirilmesi gerekir. Bu da kalitenin bir “makro
politika” olarak benimsenmesini gerekli kılar.

14.4. Kalite Kültürü
14.4.1. Kalite kültürü önemi
TKY anlayışının bir işletmede hayata geçirilmesi organizasyonel bir değişim süreci ile
gerçekleşir ve bu değişim sürecinin başarıya ulaşmasında temel tayin edici faktörlerden biri
de TKY’nin uygulandığı organizasyondaki örgüt kültürüdür. TKY’nin getirdiği değişim
sürecinin bir boyutu standartlardaki değişimle ilgilidir ve ölçülebilir objektif kalite
standartlarının ve sistematik araçların belirlenmesi ile ilgilidir. Değişimin ikinci boyutu ise en
üst seviyedeki yönetimden başlamak üzere bütün çalışanlar tarafından benimsenmiş ve onları
yüksek bir ürün ya da hizmet kalitesi oluşturmaya sevk eden değerleri taşıyan bir sosyal çevre
geliştirme süreci ile ilgilidir ve değişimin bu boyutu TKY’nin uygulandığı örgüt kültürü ile
ilgilidir. TKY’nin başarılı olması örgüt kültüründe, sürekli kaliteyi düşünen ve kaliteye
öncelik veren bir kalite kültürü anlayışının hâkim kılınmasını gerektirir.

14.4.2. Örgüt kültürü ve kalite kültürü
Sözlük anlamıyla kültür; “bir toplumun duyuş düşünüş birliğini oluşturan, gelenek
durumundaki her türlü yaşayış, düşünce, dil ve sanat varlıklarının tamamı, belli bir konuda
edinilmiş geniş ve sistemli bilgiler” olarak tarif edilir. Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci
içinde oluşturulan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların
tümü kültürün içinde yer alır. Bir diğer tanıma göre kültür; “akıl yürütme, eleştirme ve beğeni
yeteneklerinin öğrenim, deney ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimidir”. Alman
filozof Herder’e göre ise kültür “bir ulusun, bir halk ya da topluluğun yaşam tarzıdır”. Kısaca
kültür, insan topluluklarının zaman içinde kazandığı davranış ve düşünüş biçimlerinin
tamamına verilen addır ve bir değerler sisteminin ifade eder.
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Her toplum gibi, her organizasyonun da kendine ait bir kültürü vardır. Firma kültürü,
kurumsal kültür, işletme kültürü gibi farklı isimlerle adlandırılan örgüt kültürü genel olarak,
“bir örgütün içindeki çalışanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler,
inançlar ve alışkanlıklar sistemi;” olarak tanımlanır. Örgüt kültürü için yapılan birçok farklı
tanım olmakla birlikte bu tariflerde yer alan ortak özellikler;










Örgüt üyelerinin paylaştığı değerlerdir.
Örgüt kültürü öğrenilmiş ya da sonradan kazanılır.
Örgütteki iş yapma ve yürütme biçimidir.
Örgüt üyelerinin paylaştığı değerlerdir.
Örgüt üyelerini bir arada tutan değerlerdir.
Örgüte kişilik kazandıran, onu diğer örgütlerden ayıran özelliklerdir.
Örgüt içinde anlatılan hikâyeler, inançlar ve sloganlardır.
Örgütün başarısını doğrudan etkileyen ilkelerdir.
Örgüt kültürü yazılı kurallar değildir. Örgütü oluşturan bireylerin davranışlarında,
düşünce yapılarında ve inançlarında şekillenir.

Bu sayılan özellikleri ile örgüt kültürü, örgüte yönelik değişim hareketlerinin başarısını
belirleyen temel unsurdur. Örgüte yönelik her değişim hareketi, mutlaka mevcut örgüt
kültürünü dikkate almak ve değişimin özünü oluşturan değerleri örgüt kültürünün bir parçası
haline getirmek zorundadır.
TKY felsefesinin anlaşılması ve başarı ile uygulanabilmesi için TKY’ye dayanan bir
örgüt kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi gerekir. Örgüt kültürü ile kalite
kültürü iç içe ve karşılıklı olarak birbirini etkileyerek TKY felsefesinin uygulanmasına imkân
veren bir değişimi gerçekleştirir. Çünkü ikisi de örgütte yer alan bütün insan unsurunun
davranış, düşünme ve anlayışını değiştiren değerlerden oluşur.
Kalite kültüründe organizasyonun varlığı, klasik yönetim anlayışının temelini oluşturan
rasyonalite, sözleşme ve talimatlara dayalı bireysel sorumluluğa değil organizasyon çapında
paylaşılan ortak değerlere, misyon ve vizyon gibi soyut unsurlara dayandırılır. Kalite kültürü
ile ilgili olarak belli başlı tanımlar aşağıda sıralanmıştır:
 Kalite kültürü, kültürel unsurları, kalite yönetiminin gerektirdiği eylem biçimlerini
destekler yönde içeriklere sahip bir organizasyonel kültür yapısıdır.
 Bir organizasyonda, hangi iş yapılırsa yapılsın tüm süreçlere ve eylemlere yansıyan
bir kalite arayışı ve gelişim düşüncesidir.
 J. Juran’a göre kalite kültürü, “insanların kaliteye ilişkin inançlarının,
alışkanlıklarının ve davranışlarının bir kalıbıdır.”
 Bir organizasyonun dış ortamlarda varlığını sürdürmesi ve kendi iç ilişkilerini
yönetmek için kalite ilgili değerleri toplamıdır.
 Verimlilik programları, yeni teknoloji uygulamaları, kalite güvence sistemleri ve
benzeri yönetsel araçların uzun dönemde başarılı olmalarını sağlayacak kültürel
ortam.
 Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan bir tavır ve katılım biçimidir.
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14.4.3. Kalite kültürünün unsurları
Bir örgütün bütün faaliyetleri ve süreçlerine yansıyan sürekli bir iyileştirme aracı
olarak kalite kültürü, toplam kalite yönetimi kültürünü oluşturan ve birbirini tamamlayan 7
temel unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar;
 Müşterilerin bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve isteklerinin tam anlamıyla karşılanması
anlamına gelen müşteri odaklılık,
 Örgütün tüm çalışanlarının kalite geliştirme ve iyileşme sürecine gönüllü olarak
katılmalarını ifade eden tam katılım,
 Örgüt üst yönetiminin kaliteye ve kalite kültürünün önemine inanmaları,
uygulamayı desteklemeleri ve çalışanlara örnek olacak şekilde sürece katılmaları
anlamına gelen üst yönetim liderliği,
 Üst yönetimden başlamak üzere bütün çalışanların kalite felsefesini öğrenmelerini
sağlayacak eğitim ve geliştirme programlarının varlığı,
 Çalışanların karar verme süreçlerine katılımlarının sağlanması, örgüt amaçlarını
benimsemeleri ve sorumluluk paylaşımının gerçekleştirilmesine yönelik takım
çalışması,
 Çalışanların motivasyonlarını artırmaya yönelik bir ödüllendirme mekanizmasının
varlığı,
 TKY felsefesinin yerleştirilmesi sürecinde iş süreçlerindeki değişim ve gelişimi
tespit için istatistik kontrol yöntemlerinin uygulanmasına imkân veren iş
süreçlerinin ölçülmesi, olarak sıralanmaktadır.

14.4.4. Kalite kültürü geliştirme süreci
Kalite kültürünün bir organizasyona yerleştirilmesi, örgütün var olan kültürel
yapısının yeniden yapılandırılması, şekillendirilmesi işlemidir ve örgütün insan gücünün
davranış ve düşünce ve anlayışındaki değişmeyi ifade ettiği için kolay bir süreç değildir. Bu
değişimin güçlüğü örgüt kültürünün özünü oluşturan insan ilişkilerinin çok yönlü ve karmaşık
olmasının yanı sıra çok zaman da irrasyonel (akılcı olmayan) yapısından kaynaklanmaktadır.
Kalite kültürü geliştirme süreci:
 Bütün bir örgüt kültürünün başkalaşması,
 Kaliteye ilişkin kültürel unsurların örgüt kültürüne yerleştirilmesi süreci,
 Örgütten beklenen davranış ve düşünce biçimlerini, değerleri ve inançları örgüt
kültürünün bir parçası haline getiren faaliyetler bütünü,
 Örgüte yeni değerler ve anlayışlar taşımak, yapılan işlere belir değerler ve anlamlar
yüklemek ve örgütün misyon ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlere
örgütsel katılımı sağlamak,
 Kalite değerlerine öncelik veren yeni örgüt kültürünün oluşturulması, çalışanlara
aktarılması ve bunları örgütün kolektif hafızasında yer alarak organizasyonel
davranışları yönlendirmesine yönelik faaliyetler bütünü olarak tarif edilebilir.
Kısaca belirtmek gerekirse, süreç mevcut örgüt kültürünün kazandırılmak istenen kalite
kültürünün unsurlarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi sürecinde yapılan bütün faaliyetlere
verilen addır. Kalite kültürünü, örgüt kültürünün bir parçası haline getirmeden TKY’ni
uygulamaya koymak yeni yönetim felsefesine daha baştan başarısızlığa davetiye çıkarmak
406

anlamına gelir. Ancak bu değişim sürecini gerçekleştirmek de kolay değildir. Yeni kültürel
değerleri örgüte kazandırılması uzun yıllar gerektirir ve uzun dönemli, sabırlı, planlı ve kararlı
bir çabayı gerekli kılmaktadır.
Kalite kültürü geliştirme kurumda mevcut olan sistemde bir değişim meydana
getirmektedir. Değişim bütün örgütler için zor bir süreç olduğundan dolayı bu geçiş
aşamasında olabilecek sorunları engellemek, değişimi kolayca gerçekleştirebilmek için
değişim yönetimi planlanmasını gerektirmektedir. Aşağıdaki bölümde kısaca değişim
yönetimi kavramı, değişimin nedenleri, değişimin aşamaları ve değişimin nasıl planlanacağı
açıklanacaktır.
14.4.4.1. değişim yönetimi ve planlanması
“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözüyle değişim kavramını en sade ve en
güzel şekilde açıklayan ünlü filozof Heraklit değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulamaktadır.
21. yy değişimin ne kadar hızlı olduğunu fark etmekteyiz. Dünya ve çevremizdeki her şey bu
değişimden payını almaktadır. Organizasyonlar da bilim ve teknolojide gerçekleşen bu
değişimlerden etkilenmektedirler. Organizasyonların başlıca amaçlarından biri de varlığını
devam ettirmektir. Değişen çevre şartları, ekonomik ve teknolojik değişimler küreselleşme
vb. faktörler nedeniyle meydana gelen yeni düzene uyum sağlayabilmeleri ve varlıklarını
devam ettirebilmeleri için organizasyonların etraflarında gelişen bu değişime kendilerini
hazırlamaları bir zorunluluk haline gelmiştir.
Dünyada meydana gelen değişimler doğrudan birbirleri ile bağlantılıdır. Teknolojide
meydana değişimler sosyal hayatı, ekonomiyi, işletmeleri etkiler, birbirinden ayırmak zordur
ama genel olarak değişim nedenlerini belli başlıklar haline getirilmektedir. Değişimi meydana
getiren nedenleri; işgücü yapısı, teknoloji, ekonomik şoklar (krizler), sosyal eğilimler, dünya
politikaları ve rekabet olmak üzere altı genel başlık altında toplanabilmektedir. Değişimin
nedenlerini bu başlıklar altında kısaca açıklayabiliriz.
İşgücü Yapısı: 1950’li yıllardan günümüze gelindiğinde toplumun işgücü yapısı da
tarım toplumundan endüstriyel topluma ve bilgi toplumuna doğru gelişen ve değişen bir yapı
oluşturmaktadır. Değişen çevre ve teknoloji daha farklı bir işgücü yapısının gerekliliğini
ortaya çıkarmaktadır. 1990’lı yıllar ile kadınların ve azınlık gruplarının da çalışma hayatında
yer almaya başlamaları ile işgücünün yapısı değişime uğramış, yine aynı dönemde
organizasyonların yönetim tarzlarında gelişmeye başlayan yönetim farklılıkları ve insan
kaynaklarına ilişkin politikaların değişmesi organizasyonların değişimi öğrenmeleri
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
İşgücünün değişimi ile organizasyonlarda daha kalifiye daha nitelikli elemanların
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Gelişen teknolojiyi kullanabilen ve uyum sağlayabilen nitelikli
elemanlara ihtiyaç duyulmasıyla, eğitim düzeyinin de artmasını sağlamaktadır. Çalışanların
eğitim seviyelerindeki artış sonucu çalışanların işyerlerinden beklentilerinin de artmasını
sağlamaktadır. Organizasyonlarında bu değişen işgücü yapısının isteklerini ve beklentilerini
karşılayabilmeleri ve bunu sağlayabilecek yeni yönetici yapısının da gerekliliği ortaya
çıkarmakta ve yeni yönetici yapısının ve organizasyonların daha esnek bir örgüt yapısına
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sahip, farklı çalışma şekillerini uygulayabilen, takımlar halinde çalışabilen, ödül sistemlerinin
olduğu, liderlik kavramının daha fazla önem kazandığı özellikle yöneticilerde
transformasyonel bir liderlik şeklini öne çıkarmaktadır.
Teknoloji: Teknolojik yapıda meydan gelen değişimler hem yapılan işin doğasının
değişimini hem de işin yapılış biçiminde meydana gelen değişimleri kapsamaktadır.
Bilgisayar, telekomünikasyon, robot kullanımı, esnek üretim sistemleri, organizasyon içinde
e-mail ile haberleşme örgüt içinde alınan kararların hızlı bir şekilde tüm organizasyonda
yayılmasını sağlamakta çalışanların işle ilgili gerekli bilgileri kısa sürede elde etmelerini
kolaylaştırmakta, organizasyonların web siteleri çalışanlara veya alıcılara örgüt hakkında bilgi
edinilmesi konusunda bilgi sağlamakta, pazarlamada ya da alım-satım işlemlerinin internet
üzerinden yapılması işlemleri kolaylaştırmakta ve buna benzer birçok örnek olarak
gösterilmektedir. Bilgi teknolojilerinde meydana gelen değişimler bilginin organizasyon
içinde daha hızlı bir şekilde yayılmasını ve gelişmesini sağlaması sonucu organizasyon içinde
oluşan bir sorun karşısında veya gelen taleplere karşı çalışanların daha hızlı daha etkin bir
şekilde cevap verebilmelerini gerçekleştirmektedir.
Bilgisayar teknolojilerinin iletişim üzerinde sağladıkları bu etki değişime büyük bir
ivme sağlamaktadır. Teknolojinin kullanımındaki bu değişim çalışanlar ve işverenler
arasındaki ilişkinin yapısının daha esnek bir hale getirmektedir.
Ekonomik Krizler: Gerçekleşen ekonomik krizlerin etkileri tüm dünyada
hissedildiği gibi çalışma hayatında da özellikle bazı endüstrilerin diğerlerinden daha fazla bu
etkiyi hissetmelerine ve bu endüstri içinde yer alan birçok organizasyonların yapılarının
değişimlerine yol açmaktadır. Bu değişimlere ve değişimler sonucu oluşan olaylara örnek
olarak; 1970’li yıllarda meydana gelen krizde petrol fiyatlarının bir gece içinde dört kat
artması otomobil üreticilerini ve inşaat malzemesi üreticilerini diğer sektörlere göre daha fazla
etkilemektedir. Benzin tüketiminin fazla yapan Amerikan arabalarını yerine daha az benzin
tüketimi yapan Japon arabalarının tercih edilmesini ve ısı kaybını önleyen yalıtım malzemesi
üreten inşaat firmalarına karşı olan talebin artmasını sağlamaktadır. Yine bu dönemdeki
faizlerin artışı nedeniyle ev almak isteyen müşterileri yüksek faiz oranlarından dolayı kredi
alamamış, alanlar ise kredi borçlarını ödeyemez hale gelmişler bunun sonucunda da birçok
inşaat firması iflas etmiştir.
Sosyal Eğilimler: Sosyal hayatta değişime uğrayan en önemli olgu insanların eğitim
seviyelerinde özellikle yükseköğrenim konusundaki önemin artması, yükseköğretimin
yalnızca özel kesime ait bir özellik olmasını değiştirmiş kitlelere eğitim veren bir endüstri
haline getirmektedir. Ayrıca kız öğrencilerinin sayısının artması yanı sıra okuyan öğrenci
yaşının oranın artması, açık öğretim, uzaktan eğitim, sanal eğitim gibi yeni öğretim
tekniklerinin gelişmesi de öğrenci sayılarının artmasını sağlamasıyla üniversitelerin sayısında
ve kapasitelerinde de artışlar görülmektedir. Üniversitelerin teknolojinin getirdiği yeni iş
olanakları ve ihtiyaç olarak yeni eğitim ve öğretim alanların oluşmasını sağlamıştır. Oluşan
bilgi toplumunun bir diğer özelliği de çalışanların fiziksel işgücünün yerine beyin gücünün
yer alması yeni örgütsel değişimlerin (örneğin; çalışanların yönetime katılmaları, çalışanların
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eğitimi vb.) oluşmasını gerektirmektedir. Artan nüfus ve daha iyi eğitim ve iş olanakları için
göçlerin meydana gelmesi de değişimi etkileyen faktörlerden biridir.
Oluşan değişimler birbirleri ile bağlantılıdır. Sosyal yapıdaki değişimler
organizasyonların yapısını da değiştirmektedir. Bilgisayarların yaygın olarak kullanılmaları
ve dünyanın herhangi bir yerindeki bilgiye ulaşımın, iletişimin, ulaşım imkânlarının artması
firmalar arasındaki hatta yükseköğretim kurumları arasındaki rekabeti de arttırmaktadır.
Organizasyonların bu koşullar altında değişimleri bir zorunluluk haline gelmektedir.
Organizasyonların değişimi kabul etmeleri ile ortaya çıkan “değişimin nasıl olacağı” sorusuna
karşı yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerden bazıları aşağıdaki gibidir;
 Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ağırlık vermek, yenilik için yatırımlar
yapmak,
 Değişime açık daha esnek yönetim tarzına sahip olmak,
 Çalışanlarının eğitimini arttırmak veya organizasyon içinde yeniden yerleştirmek
vb. programların uygulanması.
Dünyadaki Politik Gelişmeler: Küreselleşmenin bir sonucu olarak 21. yy da ülkeler
karşılaştıkları sorunları bir araya gelerek ortak çözümler bulma yöntemini tercih
etmektedirler. Gerçekleşen büyük değişimlerden bir kaçı Sovyetler Birliği’nin dağılması ve
buna bağlı birçok devletin bağımsızlının ilan edilmesi, Berlin Duvarı’nın yıkılması, Körfez
Savaşı, Irak’ın işgali vb. toplumsal alanlarda yaşanan bu değişimlerin en çok hissedildiği alan
olan ekonomiyi dolayısıyla da işletmeleri etkilemektedir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak
birbirleri ile ticari ilişkiler içinde olan ülkeler toplumsal alanda oluşan bu değişimleri dalgalar
halinde hissetmektedirler.
Organizasyonların yöneticileri ve çalışanları farklı kültürlerden insanlarla bir arada
çalışmaya, aralarındaki kültürel farklılıkları anlamaya, yöneticiler ise farklı gruplardan
insanların bir arada çalışmasını sağlamayı ve oluşan ya da oluşabilecek çatışmaları
engellemeye, çözüm yolları bulmaya, ortak çalışma imkânları (projeler, uluslararası
çalışmalar, farklı ülkeden gelen patron veya çalışanlarla uyumlu bir şekilde anlaşabilme ve
çalışabilme vb.) sağlamaya çalışmaktadırlar.
Rekabet Koşulları: Küreselleşme süreci rekabet koşullarını arttırmaktadır. Topluma
hizmet veren birçok kuruluş aynı ya da farklı hizmeti veren diğer birçok kuruluş ile rekabet
etmek zorunda kalmaktadır. Bu rekabetçi ortamdan başarı ile çıkabilen ve varlıklarını devam
ettirebilen organizasyonlara bakıldığında kendi yapılarında değişime uyum sağlayabilen (yeni
ürünler sunabilmeleri, kısa sürede üretim yapabilmeleri, esnek işgücüne sahip vb.) örgütler
oldukları görülmektedir.
Hükümetlerin bazı sektörler için aldıkları özelleştirme kararları (Türk Telekom’un
özelleşmesi) da rekabet koşullarının artmasını sağlamaktadır. Değişimler şirketlerin yeniden
yapılanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu yapılanmalar arasında şirketlerin
küçülmesi (downsizing) olduğu gibi bazı şirketlerinde birleşerek küresel rekabette avantaj
kazanmalarını sağlamaktadır. Şirketlerde meydana gelen bu değişimlerin en büyük etkilerini
çalışanlar hissetmektedir. Değişimler sonucu birçok çalışan işten çıkarılma, yeni koşullarda
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çalışmaya alışmaya, farklı yönetim tarzlarında çalışmaya uyum sağlama zorunluluğu ile karşı
karşıya kalmaktadırlar.
14.4.4.1.1. değişime hazır oluş; örgütsel değişim ne zaman gerçekleşir?
Organizasyonlarda değişim ihtiyacı genellikle örgüt dışında gelişen faktörler sonucu
ortaya çıkmaktadır. Örgüt liderleri oluşan yeni talebi karşılamak için yeni stratejiler
geliştirerek değişime uyum sağlama ve benimseme yolunu tercih etmektedirler. Toplam
Kalite Yönetimi uygulamaları ile müşteri taleplerine uyumlu hale gelme, gelişen teknoloji ile
yeni üretim sistemlerinin veya yeni hizmet uygulama yöntemleri vb. durumlar sonucu
organizasyonda yapılacak olan yeniliklerle örgüt kültürünün değişmesi de gerekmektedir.
Organizasyon içinde yapılacak bir değişimin önceden planlanması ve zamanının doğru
ayarlanması gerekmektedir. M. Beer’e göre; örgütsel değişimin gerekli olduğunu ortaya
koyan ve değişimin gerçekleşmesinde yardımcı olan üç temel faktör rol almaktadır. Bunlar;
 İçinde bulunulan ortamdaki tatminsizlik oranı
 Olumlu, arzu edilen bir alternatifin mevcudiyeti
 Böyle bir alternatifi gerçekleştirebilecek bir planın varlığı
Belirtilen bu nedenlerin yanı sıra değişimin gerçekleşmesi için gerekli olan kaynak
(maddi ve manevi) desteği, değişimin kolayca gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Yöneticiler değişimi gerçekleştirmede farklı yöntemler uygulamaktadırlar bu yöntemlere
örnek olarak, örgüt ideal bir organizasyonu kendine örnek alarak karşılaştırma yöntemi
(benchmarking) ile o örneği kendi bünyesinde uygulamaya çalışabilmektedir. Bir diğeri ise
örgüt kendi kültürünü dışarıda bırakmadan uygulayacağı belirli stratejilerle istenilen şartlara
uyum sağlamayı tercih edebilmektedirler.
Yöneticilerin örgütsel değişimi gerçekleştirmeden önce yukarıda söz edilen faktörleri
iyice gözden geçirmeli, değişimin iyice planlanması gerekmektedir. Örgütün değişim için
hazır olup olmadığının belirlenmesi değişim için gerekli araçların temininin sağlanması ve bu
araçların belirlenmesi gerekmektedir. Örgütün tamamında gerçekleşecek olan bu değişimler
bir evrim şeklinde düzenlenmelidir. Geniş bir alanı kapsayan bu değişimlerin tamamlanması,
yerine oturması ve işlemesi en az 5 yıllık bir süreyi gerektirmektedir. Eğer örgüt hazır değilse
değişim başarısız olur veya değişim gerçekleşemez.
14.4.4.1.2. değişmeye olan direnç ve nedenleri
Değişim toplum için olduğu kadar organizasyonlar içinde kaçınılmaz bir olgudur.
Değişime duyulan ihtiyacın yanı sıra aynı zamanda değişime karşı gerçekleşen direnç de bu
sürecin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. İş görenlerin büyük bir kısmı içinde
bulundukları koşullardan şikâyetçi olmalarına karşın bir yandan da değişim olgusundan
korkmaktadırlar. Bu korkunun en temelinde değişim ile şimdiki durumundan daha kötü
olacağını, yetkilerinin azalacağından veya yeni sistemde kendisinden yapılması istenenleri
yapamayacağın veya işten çıkarılacağı korkusu yer almaktadır. Değişime karşı olan bu direnç
aynı zamanda değişimin düzensiz ve rastgele olmasını önlemede yardımcı rol almaktadır.
Direnç örgüt içinde yer alan sorunların göz önüne çıkmasını sağlamakta, ortaya çıkan bu
sorunların çözülmesini ve değişimin normal olarak gelişmesini sağlamaktadır. Değişime olan
direnç aynı zaman da örgüt için bir ikaz da olabilmektedir. Örgütün değişime hazır olmadığını
göstermekte ve örgütün değişim stratejilerini tekrar incelemesi veya yeni düzenlemeler
yapmasını sağlamakta ve gelecekte olabilecek bir tehlike bu sayede engellenmiş olmaktadır.
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Değişmeye olan direnç örgüt için bazen açık ve net biçimde bazen de dolaylı olarak
görülebilmektedir. Yönetim için en kolay tespit edilen direnç açık ve doğrudan olan dirençtir.
Örneğin; uygulamaya geçildiğinde çalışanların şikâyetlerindeki artması, işi yavaşlatmaları,
grev vb. durumlar değişime direncin açık ve doğrudan olduğunu göstermektedir. Örgüte olan
bağlılığın azalması, motivasyonların azalması, artan hata oranları dolaylı dirençtir, gizlidir ve
fark edilmesi zaman almaktadır. Değişmeye direncin örgütsel ve bireysel nedenler olmak
üzere iki farklı kaynağı vardır.
Değişmeye Direncin Bireysel Nedenleri: Değişmeye direncin bireysel nedenlerini
insanların temel karakteristik özellikleri oluşmaktadır. Bu nedenler altı başlık altında
toplanmaktadır. Bunlar; alışkanlıklar, güvenlik, ekonomik faktörler, bilinmeyen korkusu
ve ilgili olmama (lack of awereness) ve sosyal nedenlerdir. Alışkanlıklar; bireyler genelde
yaptıkları işi aynı biçimde yapma arzusundadırlar bu şekilde işlerin yapılması ve
tekrarlanması daha kolay hale gelmektedir. Ancak iş gerçekleştirirken yeni ve farklı şeyler
yapılması gerektiğinde bireyler yeni sistemin daha kolay olmasına rağmen eski yöntemleri
uygulamaya ve bildikleri gibi yapmaya devam etmeyi tercih etmektedirler.
Güvenlik; bireyler rahat ve güvenli bir işyeri tercih etmektedirler eğer değişim bu
güvenli ortamı bozuyorsa bunu bir tehdit olarak algılar ve direnç gösterirler. Ekonomik
Faktörler; değişimin bireyin gelirini azaltması düşüncesi ya da azaltması ihtimali çalışanların
direnç göstermelerini sağlamaktadır. Bilinmeyen Korkusu; bireyler kendilerine yabancı olan
her şeyden korku duymaktadırlar. Bilinmeyen şeyler işyerinde belirsizlik ortamının oluşmakta
bu durum çalışanların değişime direncini arttırmaktadır. Belirsizlik durumunu ortadan
kaldırmanın en iyi yolu değişim planını ve yapılacakları bireylere açıklayarak güvenlerini ve
desteklerini kazanmaktır. İlgili Olmama (lack of awereness); bireylerin sahip olduğu
dikkatte kayma, algısal kısıtlık, seçici dikkat gibi psikolojik nedenlerden dolayı bireylerin
değişimin farkında olmamasından dolayı eski davranışlarını sürdürmeye devam etmektedir.
Bireyler genellikle kendi bakış açılarını veya fikirlerini destekleyen konulara dikkat
etmektedirler. Sosyal Nedenler; bireyin değişime direnç göstermesinde etkin olan bir diğer
neden de başkalarının konu hakkındaki fikirleridir. Özellikle çalışılan iş grubunun değişime
karşı olumsuz tavırları bireyin de değişime olumsuz yaklaşmasını ve direnç göstermesine
neden olmaktadır.
Değişmeye Direncin Örgütsel Nedenleri: Daniel Katz ve Robert L. Kahn’a göre
örgütün değişmeye direncini; aşırı kararlılık (örgütün içyapısı), sınırlı değişme odağı, grup
yapısı, uzmanlığı tehdit, yerleşik güç ilişkilerini tehdit ve kaynak dağılımı olmak üzere altı
temel faktörden oluşmaktadır.
Aşırı Kararlılık (Örgütün iç Yapısı); her organizasyon içinde durağanlığını sağlayan
bazı sistemler bulundurmaktadır. Örneğin bir bireyin işe alınması, işe eğitilmesi, görev
tanımlaması, çabaları doğrultusunda ödüllendirilmesi veya cezalandırılması vb. durumlar
sistemin kendi içindeki kararlılığı göstermektedir. Örgüt sahip olduğu bu yapıyı devam
ettirebilmek için direnç göstermektedir.
Sınırlı değişme Odağı; örgütler birbirine bağlı alt sistemlerden oluşmaktadır. Bir diğer
sistemi etkilemeden değişimi gerçekleştirmek oldukça zordur. Eğer örgüt içinde yer alan
yapıyı değişime hazırlamadan veya yeniden düzenlemeden uygulama yapılırsa değişim
gerçekleşmez veya çok sınırlı bir alanda gerçekleşebilir.
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Grup Yapısı; örgüt içinde çalışan bireyler değişime olumlu yaklaşsalar bile içinde
bulundukları grup veya grubun üyeleri birey üzerinde baskı oluşturarak davranış değişimini
engelleyebilmektedirler.
Uzmanlığı Tehdit; değişim sonucu olabilecek yeni iş dizaynları, görev tanımlamaları
ya da yapısal değişim bireylerin veya grupların uzun seneler boyunca çalışıp elde ettikleri
uzmanlıklarını başkalarına devretmelerine neden olabilmekte bu durum sonucu değişime
direnç ortaya çıkmaktadır.
Yerleşik Güç İlişkilerini Tehdit; bireyler özellikle yöneticiler örgüt içinde sahip
oldukları güçlerini veya yetkilerini kaybetmekten hoşlanmazlar, karar verme yetkisi olan
bireylerin yeniden dağılımı veya değişimi sahip oldukları güç ilişkilerini tehdit etmekte ve
değişime karşı direnci arttırmaktadır.
Kaynak Dağılımı; örgütteki kaynakların dağılımını kontrol edep dağılımını
gerçekleştiren gruplar değişimi bir tehdit olarak görmektedirler. Kaynak olarak belirtilen
parasal ödüller, teknik aletler vb. birçok farklılık taşımaktadır. Kaynak dağılımında en büyük
paya sahip olan birey ya da gruplar kaynaklarının kesilmesi korkusuyla direnç
göstermektedirler.
14.4.4.1.3. değişime olan direnci yenmenin yolları
Değişim planlı, sistematik bir yapı gerektirmektedir. Değişim kaçınılmaz olduğundan
önemli olanın değişimin nasıl yönetilip gerçekleştirileceğidir. Değişime olan direnci kırmada
ya da engellemede veya karşılaşılan dirençle baş etmek için en çok kullanılan yöntemler
aşağıdakilerdir.
Eğitim ve İletişim: Eğer direnç çalışanların yeterli bilgiye sahip olmamalarından veya
iletişimin eksik olmasından kaynaklanıyorsa çalışanlara iyi bir eğitim programı hazırlanarak
değişimin nedenleri ve neden gerekli olduğu açıklanarak değişime direncin anlamsız
olduğunu anlamaları sağlanabilmektedir. Ayrıca iletişim bilinmeyenleri ya da yanlış
bilinenleri ortadan kaldırarak korkularının yok olmasına yardımcı olmaktadır. Eğitim ve
iletişim değişimi uygulamaya geçmeden önce uygulanırsa başarı oranını arttırmada daha
yardımcı olmaktadır.
Katılım: Çalışanların kendi iştirak ettikleri değişim kararlarına uymamaları ya da
direnmeleri zordur. Çalışanların değişim kararlarına katılmaları değişimin uygulanmasında da
kolaylık sağlamaktadır. Tam katılımın gerçekleşmesi sürecinin çok zaman alacağı ve
değişime en çok direnç göstereceklerin karar verici pozisyonlarda getirilmelerinin yararlarının
daha fazla olduğu görülmektedir.
Kolaylaştırma ve Destek: Değişim sürecinde yönetim özellikle güvensizlik ve
bilinmeyenden dolayı oluşan korkuyu kırmada işi kolaylaştırma ve destek direnci azaltma da
etkin yollardan biridir. Çalışanlara yeni sisteme uyum sağlamaları için eğitim verilmesi,
duygusal destek, bazı durumlarda geçici bir süre izin verilmesi gibi yöntemler uygulanarak
çalışanlar kazanılabilmektedir.
Tartışma ve Anlaşma: Çalışanlar değişim sonucunda önemli bir şey kaybediyorlarsa
ve bunu engellemede önemli bir güce sahipseler (sendika) yöneticiler değişimden önce
yapılacak olan tartışmalar veya müzakereler ile elde edilecek sonuç değişimin daha yumuşak
bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Değişim sürecinde ortaya çıkacak veya
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çıkabilecek diğer sorunlarda tarafların tekrar bir araya gelerek tartışmaları ve bir anlaşma yolu
bulmaları daha kolay olmaktadır. Örgüt içindeki direncin güç ilişkilerinden kaynaklanması
durumlarında bu yöntemin kullanılması oldukça yarar sağlamaktadır.
Manipülasyon ve Birlikte Hareket Etme (manipulation and cooptation): Manipülasyon
değişimleme yöntemi; gerçekleri çarpıtmak, olayları olduğundan farklı göstermek, dedikodu
yaymak gibi unsurlarla uygulanmaktadır. Birlikte hareket etme yönteminde ise; değişime
direnç gösteren kişilerin daha başlangıçta ve planlama aşamasında takımların içine lider
olarak yerleştirilmeleri ve karar alımlarında etkin görevlendirilmeleri ile dirençlerinin
azaltılmasıdır. Diğer yöntemlerin başarısız olduğu ve ya uygulanmasının mümkün olmadığı
durumlarda kullanılan bir tekniklerdir.
Zorlama: yukarıda belirtilen yöntemlerin uygulanması ve sonuç alınamaması
durumunda son çare olarak uygulanan tekniktir. Yöneticiler çalışanları işten çıkarma, ücretleri
azaltma, transfer etme vb. tehditlerle değişimi gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yöntem
çabuk bir şekilde direnci azaltmasına rağmen uzun dönemde örgütte tersine etkiler meydana
getirmektedir.
14.4.4.2. örgütlerde değişim yöntemleri
Değişim örgütlerin kaçınılmaz bir parçası haline gelmektedir. Örgütlerde meydana
gelen değişim biçimlerini geleneksel ve planlı değişim olmak üzere iki bölümde
incelenmektedir.
Geleneksel Değişim; bilimin gücünün zamanla kendiliğinden değişimi sağlayacağı
varsaymaktadır. Bu değişim şeklini savunanlar, yönetimin güçlü kurmaylarla
desteklenmesini, bu sayede bilimsel ilkeleri yaygın hale getirilmesini ve bilimsel danışma
politikalarının uygulanmasıyla değişimin gerçekleşeceğine inanmaktadırlar. Teorik bilgilerin
uygulamada yaygınlaşması ve kullanılması gerçekleşmesi uzun zaman almaktadır. Geleneksel
değişim uzun vadeli değişimlerde etkin rol oynamaktadır.
Planlı Değişim; organizasyonun mevcut durumunu doğrudan etkileyerek başka bir
şekle dönüştürmeye çalışılan planlı ve amaçlı çaba olarak tanımlanmaktadır. Değişimin
istenilen şekilde gerçekleşebilmesi için planlı bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir.
Literatürde en çok kullanılan ve bilinen planlı değişim yöntemleri aşağıda kısaca
açıklanmaktadır.
14.4.4.2.1. lewin’in üç aşamalı değişim süreci
Planlı değişim kavramıyla özdeşleşen ve en çok bilinen Kurt Lewin’in örgütler için
oluşturduğu üç aşamalı değişim süreci;
 Çözülme (unfreezing)
 Değişme (change-movement)
 Donma (refreezing)
Aşamalarından oluşmaktadır.
Çözülme Aşaması; çalışanların değişime olan ihtiyacı fark etmeleri ile başlamaktadır.
Bu aşamadaki en önemli nokta, çalışanlara değişimin neden gerekli olduğu, nasıl olacağı,
önemi ve işlerin bu değişimle nasıl değişeceğinin açıkça anlatılması ve çalışanlara
benimsetilmesi gerekmektedir.
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Değişme Aşaması; organizasyonun mevcut durumdan yeni bir duruma geçişini
kapsamaktadır. Örgütün yeniden yapılandırılması, yeni teknolojinin kullanılmaya başlanması
gibi var olan sistemde farklılık oluşturacak her şeyi kapsamaktadır.
Donma Aşaması; değişimle oluşan yeni kavramların veya davranışların devamlı
kılınmasını ve daha ileriye götürülmesini kapsamaktadır. Değişim sürecinin en zor aşaması
olan donma aşaması olmazsa eski yöntemler yeniden kullanılmaya, öğretilenler unutulmaya
başlanır, sürecin devamlılığını sağlamak için donma aşamasına mutlaka ihtiyaç vardır.
14.4.4.2.2. geliştirilmiş süreç yöntemi
Örgütsel değişim yöntemlerinin Kurt Lewin’in üç aşamalı değişim süreci yönteminden
yararlanılarak oluşturulmuşlardır. Genişletilmiş süreç yönteminin en önemli özelliğini, planlı
değişime tepe yönetiminin perspektifinden yaklaşması oluşturmaktadır. Yöntemin uygulama
aşamaları Lewin’in yöntemi ile aynı sırada ilerlemektedir. Süreç yönetimin örgütteki değişim
ihtiyacının gerekliliğini fark etmesi ile başlamakta, örgütün ihtiyacı belirlemesi ve bunu karar
mekanizmalarına sunması devam etmektedir. Değişimin hedefi belirlenmesi, değişimden
sonra nasıl olunacağı, değişim için alternatifler değerlendirilerek örgüt için en uygun olanı
tercih edilir. Genişletilmiş süreç yönteminde örgüt değişim ajanından yararlanmaktadır.
Değişim ajanı, örgüt tarafından değişimi yönetmede, değişim planı oluşturmada yönetime
yardımcı olmaktadır.
14.4.4.2.3. eylem araştırması (action research) yöntemi
Bu yöntemde; değişim bir bilimsel araştırma gibi düşünülerek önce veriler toplanarak
incelenir, elde edilen bulgular neticesinde değişmenin planlanması yapılmaktadır. Bu
yöntemde değişim ajanı olarak örgütün dışından biri seçilmekte ve değişim sürecinin bütün
aşamalarında yer almaktadır. Eylem araştırması yönteminin örgüte sağladığı faydalar; (1)
soruna odaklaşmasıdır. Değişim ajanı objektif bir şekilde örgütün sorunlarını tespit ederek, ne
yapılması gerektiğini belirler, sorunun en iyi çözüm yolunu ve uygulamasını bulmaya
çalışarak bu çözüm yolunun örgüte uyumunu saptamaya çalışmaktadır. (2) iş görenlerin
kararların her aşamasında yer almaları ve katılımları ile gerçekleştirilen yöntemde değişime
direnç oldukça az olmaktadır.
14.4.4.3. kalite kültürü geliştirme süreci ile ilgili yaklaşımlar
Yukarıdaki bölümde de açıklandığı gibi kalite kültürü geliştirme süreci bir değişim
yönetimi planlaması gerektirmektedir. Kalite kültürü geliştirme süreci, birbirini takip eden bir
dizi sistematik faaliyetten ve birbirini takip eden ve tamamlayan süreçlerden oluşur. Bir
önceki bölümde anlatılan değişim yönetimi yaklaşımlarının genel esasları ortak olmakla
birlikte bu süreçle ilgili aşamaları, 3, 4 veya 6 lı ayırımla açıklayan yaklaşımlar aşağıda kısaca
tekrar açıklanmaktadır.
Kalite kültürü değişim sürecini 3 aşamada ele alan yaklaşıma göre (Lewin’in üç aşamalı
planlı değişim süreci) süreç:
 Birinci aşama, yerleşik ve genellikle tutucu olarak tanımlanan değerler ve eğilimlerin
etkisizleştirilmesi anlamına gelen çözülme (unfreeze) aşaması,
 İkinci aşama, kişilerin yeni düşünce biçimleri hakkında bilgilendirilerek eğitildiği,
elde ettikleri yeni bilgileri tecrübe ile uygulamaya koydukları ve elde edilen başarının
ödüllendirildiği değişim (movement-change) aşaması,
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 Üçüncü aşama, kültürde oluşturulan değişimin devamlılığını sağlayabilmek için
iletişim, eğitim ve ödüllendirme mekanizmalarına süreklilik kazandırıldığı yeniden
yapılandırma (refreeze) aşamasıyla tamamlanmaktadır.
Bir başka yaklaşıma göre kalite kültürü değişim süreci 4 farklı aşamada
gerçekleştirilmedir ve bu aşamalar;





Mevcut kültür hakkında bilgi edinilmesi,
TKY felsefesine özgü yeni kültürel unsurların tanımlanması,
Belirlenen yeni kültürel unsurların örgüt kültürü içine yerleştirilmesi,
Değişim sürecinin sonuçlarının sürekli kontrol edilmesi ve gözden geçirilmesi,
işlemlerini içermektedir.

Kalite kültürü geliştirme sürecini 6 aşamalı işlemler bütünü olarak tarif eden ve süreç
içinde yönetime özel bir yer ve önem veren bir başka yaklaşıma göre ise süreçle ilgili
aşamalar ve bu aşamalarda yapılması gereken faaliyetler şunlardır:
 Yönetimin oluşturulacak kalite kültürünün işletmenin misyon ve vizyonu ile uyum
içinde olmasını sağlamaları,
 Yönetimin işletme için tercih edilen kalite değerlerini belirlemeleri, bu değerlerin
işletmenin hedeflediği kalite değerlerine bağlı olarak değişmesi,
 Bu değerlere sahip olması gereken bölümlerin belirlenmesi,
 Bölümlerin sahip oldukları değerler tanımlanarak hedeflenen kalite değerleri ile
karşılaştırılması,
 Bölümlerin istenilen kalite değerlerine benimsemede yardımcı olacak formel ve
informel yöntemlerin belirlenmesi,
 Bölümün kalite performansının incelenmesi,
ile kalite kültürünün örgüt kültürü içine yerleştirilmesi sağlanır.
Yukarıda anlatılan süreçlerin hepsinde ilk önce yapılması gerekenin organizasyonda var
olan mevcut kültürün tanımlanmasını, ikinci olarak istenilen kalite değerlerinin
tanımlanmasını ve bunları örgüt kültürü içine yerleştirmek için kullanılması gereken yöntem
ve araçların belirlenmesi gelmektedir. Son aşama olarak da yerleştirilen bu değerlerin
varlıklarını sürdürebilmeleri için bir kontrol ve teşvik mekanizmalarının oluşturulmasının
gerekliliğidir.
14.4.4.4. kalite kültürü geliştirme sürecinin aşamaları
Kalite geliştirme süreci ile ilgili aşamalar farklı kaynaklarda farklı sayılarda verilmiş
olmakla birlikte burada 3 aşamalı bir geliştirme süreci esas alınarak açıklanmaya
çalışılacaktır.
14.4.4.4.1. mevcut örgüt kültürünün yapısal analizi
Sürecin ilk aşamasını oluşturan mevcut örgüt kültürünün yapısal analizine yönelik
bu aşama esas olarak var olan örgüt kültürünün TKY felsefesinin uygulanması halinde bu
yeni yönetim anlayışını destekleyen ve çelişen kültürel unsurların tespiti ile ilgilidir. Bu
amaçla, mevcut örgüt kültürünü şekillendiren iç ve dış çevresel koşullar, inançlar, değerler ve
örgüt içi tavır ve davranışların neler olduğu tespit edilmeye çalışılır.
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Bu tespit sürecinde öncelikle firmadaki birey ve grupların, örgütsel çalışma yaşamları
ve iş görme biçimlerini etkileyen örgüt içi yerleşik faktörlerin değerlendirmesi yapılır. Bu
amaçla üst yönetimin çalışanların değer ve inançlarını tanımalarına imkân vermek üzere
örgütün amaçlarına, rekabet anlayışına, ürün pazar yapısına ve yönetim anlayışlarına
ilişkin inançları ile ilgili bir kültür analizi (kültür auditi) yapılır.
Bu test ile elde edilen sonuçlar TKY’nin uygulanması sürecinde yürütülecek olan eğitim
faaliyetlerinin, iletişim sisteminin ve liderlik tarzının ne şekilde olacağını belirleyici
olacaktır. Kültür analizinden sonra çalışanların günlük iş ortamlarını, işyeri insan ilişkilerini,
işletmeden beklentilerini, kullanılan yöntemleri nasıl algıladıklarına yönelik mikro ölçekte
ikinci bir analiz daha yapılır. Firma çalışanlarının TKY sürecine yaratıcı yeteneklerini ve
gönüllü desteklerini vererek katılımlarını sağlamak için yöneticilerin firma hedeflerinin
gerçekleşmesi doğrultusunda kullandıkları yöntemlerin çalışanlar tarafından nasıl
anlaşıldığının bilinmesi bu analizle sağlanır. Yönetim, mevcut örgüt kültürüne ilişkin doğru
bilgilere sahip değilse TKY’nin uygulanacağı temel zayıflar.
Yapılan analizler çalışanların TKY’nin temelini oluşturan takım çalışması, problem
çözme, sorumluluk alma ve paylaşma gibi unsurları benimsemelerine ve onların bu sürece
katılımlarını isteklendirmeye yardımcı olur.
Örgüt kültürüne yönelik tespit çalışmalarının bir boyutunu da TKY uygulama sürecinde
ortaya çıkması muhtemel direniş noktalarını ve bunların kaynaklarını oluşturan kültürel
ögeleri belirlemektir. Çünkü, örgütte bulunan spesifik bir gruba ait olarak ortaya çıkan kültür
olarak tanımlanan alt kültür birey davranışlarının oluşmasında çok zaman örgüt kültüründen
daha etkili olabilmektedir. Alt kültürle ilgili analizden elde edilecek bilgiler TKY sürecinde
üst yönetim için direniş kaynaklarının tespitine yönelik bilgiler olacaktır. Yönetim bilimciler,
TKY sürecine direnç oluşturan bu alt kültür unsurlarını yok etmek yerine onları kalite
kültürünün amaçları doğrultusunda yönlendirmenin ve geliştirmenin daha gerçekçi bir
yaklaşım olduğunu ileri sürmektedirler. Çünkü alt kültür unsurları örgüt kültüründen daha
kolay değiştirilebilir niteliktedir.
Kalite kültürü geliştirme sürecinde değişim sürecini belirleyen önemli unsurlardan biri
de firmanın faaliyet gösterdiği piyasa koşulları ve müşteri beklentileridir. Bu sebeple örgüt
kültürüne yönelik analizlerin bir boyutunu da müşteri beklentilerinin tespitine yönelik
çalışmalar oluşturur. Bu aşamada müşterilerin firmanın ürettiği mal ve hizmete yönelik
mevcut kanaatlerinin tespitinin yanı sıra beklentilerindeki değişmenin hızı ve niteliği
araştırılır. Müşterilerin kalite beklentileri bu beklentilere cevap verecek ürünü üretecek firma
çalışanları tarafından bilinmesi ve benimsenmesi gerekir.
Dış müşterilerin beklentilerinin bilinmesi yanında iç müşteri olarak bilinen örgüt
çalışanlarının çalıştıkları birime bağlılıkları, firmanın dış müşterilerin taleplerine karşılık
verme derecesi hakkındaki düşünceleri ve müşteri gerekleri konusundaki önceliklerinin
bilinmesine yönelik tespit çalışmaları da yapılmalıdır. Bu değerlendirme, dış müşterilerin
kalite beklentilerinin çalışanlara aktarılmasına imkân verir.
Mevcut durum analizi aşamasında yapılması gereken son tespitler, aynı alanda faaliyet
gösteren ve başarılı TKY uygulamalarını gerçekleştiren firmaların incelenmesi ve bu firma
uygulamalarından elde edilen bilgilerin karşılaştırmalı analizlerinin yapılmasıdır. Burada
amaç, diğer firmaların TKY uygulama sürecinde değerlerin nasıl formüle edildiği, hangi
iletişim kanalları ve yöntemler kullanılarak iletildiği, geri besleme mekanizmalarının nasıl
kurulduğu gibi süreçle ilgili konulardaki bilgilerden örgüt modeli oluştururken
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faydalanmaktır. Değişik kıyaslama metodu kullanılarak yapılacak diğer firmalara yönelik
analizlerden elde edilecek bilgiler TKY uygulama sürecinde örgüt kültürü ile uyumlaştırılarak
uygulanabilir.
14.4.4.4.2. yeni kültürel unsurların tanımlanması ve benimsenmesi
Kalite kültürü geliştirme sürecinin ikinci aşaması, TKY felsefesinin temel öğelerini
oluşturan müşteri odaklılık, takım çalışması, sürekli iyileştirme, eğitim ve önce kalite
anlayışının mevcut kültürün bir parçası haline getirilmesi ile ilgili faaliyetleri içermektedir.
Her organizasyonun, firmanın bütün faaliyetlerini yönlendiren temel değerleri
(prensipleri) vardır. Bu değerler, organizasyonun kuruluşu aşamasında kurucu liderler
tarafından ve üst yönetim tarafından belirlenen ve bütün örgüt çalışanlarınca paylaşılması
istenen değerlerdir. Bir anlamda organizasyonun öncelikleri, işleyiş şekli, müşteriye
yaklaşımı ve hedefleri ile ilgili olan bu değerler örgütsel kültürün önemli unsurlarını
oluşturur. Örgütün kuruluş aşamasında belirlenen bu değerler, onu diğer örgütlerden farklı
kılan özellikler olarak da değerlendirilebilir.
Kalite kültürünün gelişim sürecinde bu değerlerin hayata geçirilmesine yönelik uygun
mekanizmaların belirlenmesi gerekmektedir. Seçme ve değerlendirme, ödüllendirme ve
çalışma ortamının düzenlenmesi ile ilgili süreçler kullanılarak kalite kültürü unsurlarının
yerleşik kültürel değerlerin bir parçası haline gelmesi sağlanır.
Yeni değerlerin yerleşik kültürün bir parçası haline getirilmesi sürecinde kullanılan
yöntem (sürece bütün örgüt ilgililerinin dâhil olmasını sağlamak için ikna ve inandırma
süreci) son derecede önemlidir. Bu değerlerin her seviyedeki örgüt çalışanlarına aktarılması
süreci örgütün kültürel değişimini de etkilemektedir. Nitekim üst yönetim için ekonomik
göstergeler (karlılık, maliyetler vb.) kullanılarak, orta ve alt düzeyde çalışanlara ise yeni
yaklaşımın iş güvencesi bakımından sağlayacağı avantajlar dile getirilerek yeni değerlerin
aktarımı sağlanmaya çalışılır. Kısaca belirtmek gerekirse, herkese anladığı dilden (önem ve
öncelik verdiği hususlardan) hareketle kalite kültürünün önemi anlatılmakta ve sürece dâhil
edilmeye çalışılmaktadır.
Gözden kaçırılmaması gereken bir hususta, kalite kültürü geliştirme sürecinde örgüt
liderlerinin süreçle ilgili somut davranışlarıdır. Üst yönetim değişim sürecinde aktif olarak
yer aldığı ve sürece desteğini ortaya koyan davranışları açıkça sergilediği müddetçe yeni
değerlerin diğer çalışanlar tarafından benimsenmesi kolaylaşır.
14.4.4.4.3. kalite kültürünü geliştirecek organizasyonel süreçlerin etkinleştirilmesi
Kalite kültürü geliştirme sürecinin son aşaması, belirlenen yeni değerlerin, inançların,
davranış tarzlarının örgüt çalışanlarına aktarılması ve hayata geçirilmesi aşamasıdır. Kalite
kültürünün gelişimi ve örgüt kültürünün bir parçası haline getirilmesi belirli yönetsel araçlar
kullanılmak suretiyle organizasyonel süreçlerin etkinleştirilmesi ile gerçekleştirilir.
Kalite kültürü geliştirme süreci ile ilgili farklı yaklaşımlar olmakla birlikte kullanılacak
yönetsel araçlar ve gerçekleştirilmesi gereken temel faaliyet alanları bakımından bu farklı
yaklaşımlar arasında çok sayıda ortak nokta bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar birlikte
değerlendirildiği zaman kalite kültürü geliştirilmesi sürecinde kullanılan yönetsel araçlar ve
faaliyetler şunlardır:
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 Organizasyonun kalite politikasının belirlenmesi,
 Belirlenen kalite politikasına uygun olarak örgüt misyon ve vizyonunu yeniden
oluşturulması,
 Uygun teknolojinin belirlenmesi ve iş tasarımının yapılması,
 TKY için gerekli organizasyon yapısının oluşturulması,
 Sorunların tartışıldığı, çalışanları cesaretlendiren açık bir iletişim sisteminin
oluşturulması,
 İşgören seçimi, eğitimi ve ödüllendirme sistemleri ile sürekli gelişimin hedeflendiği
bir kalite anlayışının oluşturulması,
Sayılan bu yönetsel araçların kalite kültürünün uygulamaya geçirilmesi sürecinde
etkinleştirilmesi için aşağıdaki unsurların varlığı ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile
mümkün olacaktır.
 Müşteri memnuniyeti ile doğrudan ilgilenen, yeniliklerin uygulayan ve uygulanmasını
teşvik eden, insan ilişkilerinde kaliteyi ve daha iyiyi arayan bir yönetimin varlığı ve
sürece desteği,
 Kalite politikası ile uyumlu olacak şekilde; örgütün var oluş nedenini belirten,
çalışanlara yol gösteren, yaptıkları işlere anlam kazandıran ve organizasyonu
diğerlerinden ayırt etmeye yarayan örgütün uzun dönemli görev ve amaçlarını ifade
eden bir misyonun belirlenmesi ile örgütün gelecekle ilgili hedeflerini belirten
vizyonun oluşturulması,
 TKY sorunlarının çözümü ve kalitede sürekli gelişmeyi sağlayacak örgütsel
düzenlemelerin yapılması, yeni hiyerarşik ilişkilerin belirlenmesi, bilgi akışı ve
iletişim ağlarının oluşturulmasında, yeni kültürel değerlerin önceliklerinin tespitinde
katılımcı bir organizasyonel yapı oluşturulması,
 Kalite kültürü geliştirme sürecinin en önemli unsurunu oluşturan her seviyedeki firma
çalışanlarının katılımlarının sağlanması ve onları sistemin pasif elemanları olmaktan
kurtaran, sorumluluk alan, problem çözen ve çözüm uygulayan aktif katılımcılar
haline getiren yetkilendirme sürecinin varlığı,
 Çalışanların kalite geliştirme sürecine katılımlarını sağlamak ve koordinasyonu
sağlamak için süreçle ilgili her türlü bilginin hızlı şekilde aktarılması ve paylaşımını
sağlayacak iletişim sisteminin oluşturulması,
 Yeni kalite kültür sisteminin unsurlarının çalışanlarca benimsenmesinin sağlanması,
seçilen yöntem ve uygulama süreçleri ile ilgili olarak çalışanların yeteneklerinin
geliştirilmesi ve nihayet süreçle ilgili tekniklerin öğretilmesini amaçlayan eğitim
faaliyetlerinin varlığı,
Özellikle vurgulamak gerekir ki, bu yönetsel araçları bir bütün olarak değerlendirmek ve
bütününde başarılı olunması halinde istenen kalite geliştirme sürecinin hayata
geçirilebileceğini kabul etmelidir.

14.4.5. Kalite kültürünün sürdürülmesi
Bir organizasyonun yapısını değiştirerek TKY kültürünü yerleştirmeye çalışmak
organizasyonda yerleşmiş bir halde bulunan yapının tamamen değiştirilmesini gerektirir. Bu
değişimi sağlamak oldukça zorlu bir süreci de gerektirir. Özellikle çalışanlarda kalite kültürü
bilincini oluşturmak, yerleştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak uzun dönemde
gerçekleşecek bir süreçtir.
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Kalite kültürü değişim süreci, önce mevcut örgüt kültürünün analizinin yapılması ile
başlar. Yapılan analizle değişime gereksinim duyulan alanlar belirlenir. Bu aşamayı takiben,
üst yönetim tarafından organizasyonda oluşturulmak istenen yeni kültürün unsurlarının
tanımlanması ve nasıl bir yöntem ve araçla mevcut örgüt kültürünün bir parçası haline
getirileceği belirlenir ve sürecin devamlılığı ile ilgili denetleme mekanizması oluşturulur. Bu
işlemler içinde de en zor olan aşama kalite kültürünün devamlılığını sağlamaktır.
Kalite kültürünün devamlılığını sağlamak için Frank Grayna’nın belirlediği kritik
noktalar aşağıdakilerdir:






Temel kültürel bir mesele olarak kalitenin farkında olunmasını sürdürme,
Yönetim liderliğinin kanıtlanması,
Kişisel gelişim ve kişisel inisiyatifi özendirme ve çalışanı yetkilendirme,
Çalışanların katılımının sağlanması,
Takdir ve ödüllendirme,

Yukarıda belirtilen bu kritik noktalar organizasyonda kalite kültürünün devamlılığını
sağlamak için dikkat edilmesi gereken en önemli kısımlardır. Kalite kültürünün
organizasyonun her düzeyinde (örgütsel, süreç, fonksiyonel ve iş) ne kadar yerleştiğinin
belirlenmesi için belirli aralıklarla denetlenmeli ve kalite analizleri yapılmalıdır. Yapılması
gereken bu analizler, (belirlenen bir kalite hedefi doğrultusunda ürün geliştirme, satın alma,
imalat, pazarlama, müşteri servisi, idari ve destek işlemleri gibi alanlarda yapılan analizler)
çalışanların kalite kültürünün ne oranda benimsediklerini, bunun hakkındaki düşüncelerini ve
çalışanlarda sürekli olarak bir kalite farkındalığı sağlamak için kullanılır. Yapılan analizler
beklenilen kalite düzeyini göstermediği durumlarda sorunun kaynağı araştırılmalı ve
düzeltilmesi için çözüm üretilmelidir.
Organizasyon içinde gerçekleşen bu çalışmalarda en belirleyici etken üst düzey
yönetimin liderliğidir. Üst yönetimin süreç sırasında ve sonrasında aktif olarak katılımı,
ortaya çıkan problemlerin çözümü için inisiyatif kullanması ve çözüm üretmeye katkıda
bulunmasının yanı sıra çalışanlarla iletişimde kullandıkları dil ve ilettikleri mesajlar kalite
kültürü unsurlarının benimsenmesini ve yerleşmesini kolaylaştırıcı etki yapar.
Organizasyonun misyon ve vizyonunun istenilen kalite değerleri ile benzer niteliklere
sahip olması, kalite politikalarının, iş hedefleri, iletişim, eğitim ve performans değerleme
sistemlerinin kalite beklentileri ile uyuşması gereklidir.
Çalışanları sürece dâhil etmek ve katılımlarını sağlamak için çalışanları yetkilendirmek
gereklidir. Yetkilendirme, kişilerin inisiyatif almalarını, karar vermede ve uygulamada daha
etkin hale gelmelerini sağlar. Bu sayede çalışanların işlerine karşı olan bağlılıkları ve
sorumlulukları da artar.
Sürecin son aşaması, çalışanların katılımlarını ve kalite konusunda sağladıkları
başarıların ödüllendirilmesi oluşturur ve ödüllendirme kalite çalışmalarının sürdürülmesinde
oldukça etkilidir. Başarıları takdir edilen ve ya ödüllendirilen çalışanların kaliteye verdikleri
önem artacak ve bunu devam ettireceklerdir. Süreç olumlu şekilde sürdürülürse bir süre sonra
bu yeni değerler ve çalışma kültürü iş yaşamlarının bir parçası haline gelecektir.
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14.5. Kültürel değişim modelleri
Örgütlerin kültürlerini ebedileştirmesi tehlikelidir. Böyle bir durum değişim ihtiyacı
hissedildiğinde örgütü zora sokar.
a) Gibb Dyer’in Kültürel Evrim Döngüsü Modeli: Dyer’in üzerinde durduğu örgütsel
değişim döngüsü yeni bir liderin gelişi ve iç bir krizden sonra ortaya çıkar. Bu döngü yeni
lider ve yeni liderin takımınca belirlenen vizyona bağlıdır.
Birinci aşama: Bu aşama örgütün karşılaştığı temel problemlerin çözümünde liderin
yeteneklerinin ve günlük uygulamalarının sorgulanması aşamasıdır. Bu sorgulama, liderin
benimsediği günlük uygulamalarla çözümlenemeyen olaylarla başlar. Bu durum örgütteki
krizin üstesinden gelebilecek yeni bir davranış örüntüsünün arayışını başlatır.
İkinci aşama: Bu aşamada, örgütteki semboller, yapılar ve inançlar örüntüsünde
kırılmalar başlar. Bu durum, liderin yeteneklerinin örgütü etkili bir biçimde yönetememesinin
sorgulanması konusunda hem fikir olunduğunda ortaya çıkar. Mevcut kültürü destekleyen
inançlar ve sembollerin etkisini yitirmesiyle oluşur.
Üçüncü aşama: Alternatif varsayımlarıyla yeni lider doğması aşamasıdır. Liderin
yetenekleri sorgulanmaya başladığında örgüt karşılaştığı krizlere geçmişte başarı sağladığı
yöntemlerle cevap verecektir.
Dördüncü aşama: Yeni liderin ortaya çıkışıyla eski ve yeni kültür arasında çatışma
çıkacaktır. Bu çatışma kısa zamanlı olabilir.
Beşinci aşama: Yeni liderin gelişi ortaya çıkan çatışmaları nasıl çözeceği sorusunu
gündeme getirir. Bu sorunun iki cevabı vardır. Birincisi kriz çözülür ve örgütün gerilimi
azaltılır. İkincisi, yeni liderin düzeltmeler için belirli bir nüfuzu olmalı ve krizi
çözümleyebileceğine dair bir inanç taşımalıdır. Başarı genellikle, yeni liderin sorumlulukları
üzerine aldıktan sonraki sağlayacağı faydalara bağlıdır.
Altıncı aşama: Yeni lider otoritesini kurar. Örgüt kültürünü destekleyen inançlar ve
sembolleri yaratır. Bu inanç ve semboller yeni kültürün desteklenmesine yardım eder.
b) Edgar Schein’in Yaşam Döngüsü Modeli: Schein(1988:17-43) kültürel değişmede
örgütsel büyümenin safhalarını içeren bir model önermektedir. Her safha farklı işlevleri içeren
farklı kültürlerle ilişkilendirilmiştir.
Birinci safha, örgütün ilk kuruluş dönemi ve ilk büyüme aşamasıdır. Kültür, kurucuları
ve ya örgütün mali bir problemi varsa muhtemelen değişecektir.
İkinci safha, örgütün orta dönemlerinde iyi bir şekilde yapılandırıldığı ve karmaşık
eylemlere geçtiği aşamadır. Bu dönemde kültürde yapılanmış ve alt kültürler oluşmuştur.
Üçüncü safha, örgütün durgunluğa ulaştığı olgunluk aşamasıdır. Kültür yeniliklere
karşı dirençli olur. Kendini savunmaya yönelir. Bu dönemde değişim araçları olarak zorlayıcı
ikna ve yeniden örgütlenme yöntemleri kullanılabilir.
c) Viyaj Sathe Model: Sathe’nin kültürel değişim modelinde sosyalizasyon süreçleri ve
iletişim önemli bir yer tutmaktadır.
420

Bu modeldeki aşamalar yöneticilerin uygulayacakları eylemleri göstermektedir.
Modelde var olan kültürü değiştirmede iki temel yaklaşım bulunmaktadır.
 İş görenlerin yeni değerler içine çekilmesini sağlamak
 Yeni gelen iş görenleri örgüt içerisinde sosyalize etmek, yeni değerlere eklemlemek ve
mevcut üyeleri uygun bir biçimde izole etmek. (TERZİ,2000:135-136)
Willliams ve diğerleri (1993:12-16) örgüt kültürünün özelliklerini beş başlık altında
toplamaktadırlar.
1. Kültür Öğrenilebilir: Bireysel inançlar, tutumlar ve değerler bireysel çevreden
edinilir. Bu nedenle örgütün hem iç hem de dış çevresi örgüt kültürünü etkiler.
2. Kültür kısmen bilinçsizce oluşur: Örgüt kültürü alan yazınında inançların
oluşumuyla ilgili olarak genel kabul gören iki anlayışı vardır. Birincisi, örgütlerde iş
görenlerin düşüncelerini etkileyen bilgilerin bilinçsizce oluştuğudur. İkinci görüş, davranışın
temelini oluşturan tutum ve bilinçli inançlar, tekrarlanarak doğru imişcesine kabul edilirler.
3. Kültür bir örgütün hem girdisi hem de çıktısıdır: Örgüt kültürü örgütün hem
gelecekteki uygulamalarının ön görülmesi hem de bu günkü eylemlerinin sonuçlarını içerir.
Örgüt çevreden kültürel örüntüler alır ve çevreye zenginleştirilmiş kültürel örüntüler sunar.
4. Kültür yaygın olarak kabul gören değer ve tutumlardan oluşur: Belirli bir kültür
içerisindeki bireyler belirli durumlarda nasıl davranacakları, nasıl düşünecekleri konusunda
uzlaşmaya varmışlardır.
5. Örgüt kültürü heterojendir: Örgüt kültürünün tamamıyla homojen olması
mümkün değildir. Örgütlerde, egemen kültürden bağımsız farklı işlevler ve roller etrafında
şekillenen alt kültürler oluşabilir.
Örgütsel kültür, etkisi ve gücü değişik birçok alt kültürden meydana gelir. Diğer bir
ifade ile özellikle büyük örgütlerde egemen bir kültür ve çeşitli alt kültürler söz konusudur.
Egemen kültür, örgüt üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan temel değerler sistemidir.
Bunlara örnek olarak bir örgütte, sıkı çalışma, örgüte bağlılık, kaliteli üretim gibi egemen bir
kültür oluşabilir (Luthans,1992;563-564).
Kültürel bir bakış açısıyla örgüt incelendiğinde, örgütün sadece mekanik olarak
çözümlemeye tabi tutulmadan, sembolik ve bilişsel yönünün de göz önünde bulundurulması
gereği vardır. Örgüte kültürel bir bakış açısıyla yaklaşıldığında örgüt ve kültürün kesişme
noktalarının belirlenmesi zorunluluğu ortaya çıkar. (TERZİ, 2000;14)
Smicich (1983:341-342) kültür kuramı ile örgüt kuramının beş alanda kesiştiğini
belirtmektedir. Kültür kuramı ile örgüt kuramının kesişme noktaları ve ortaya çıkan araştırma
alanları önemlidir.
Paylaşılan organizasyon kültüründe üyeler ortak hissetme, düşünme ve yaşama tavrı
içindedirler. Toplam kalite yönetimi sürekli gelişim felsefesiyle eş anlamlı bir yapıya sahiptir.
Yani toplam kalitenin anlamı sürekli değişim anlamına gelmektedir. Sürekli değişimi
gerçekleştirebilmek için de önce değişimi kültürün bir fonksiyonu olarak almak ve
yorumlamak gerekir (CAFOGLU,1996:39).
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Bir organizasyon kültürünü değiştirebilmek için dikkat edilmesi gereken konular şu
şekilde sıralanabilir (Araştırma Komitesi,1994;260).
Organizasyondaki herkesin sürekli eğitimden geçirilmesi ve nedenlerinin açıklanması
gerekir. Bu okullarda yapılacak olan hizmet içi eğitim çalışmaları ile sürekli olarak
desteklenmelidir.
Organizasyon yöneticilerinin liderlik vasfına sahip olmaları gerekmektedir. Okul
yöneticilerinin, eğitim liderlerinin bütün personeli destekleyecek ve yönlendirecek yapıda
olmaları gerekmektedir.
Organizasyondaki herkesin, sürekli değişme ve gelişme potansiyelinin her zaman
desteklenmesi gerekir. Bu da yönetici yardımcılarına, öğretmenlere ve yardımcı personele
işlerini yapmalarına yetecek derecede temel yetki ve sorumluluğun verilmesiyle mümkün
olabilir.
Örgütlere Göre farklılık gösteren örgüt kültürü, var olduğu örgütsel çevre içerisinde iş
görenlerin örgütsel adanmışlığını artırmada, sağlıklı ilişkiler kurulmasında ve örgütsel
sürekliliğin sağlanmasında önemli işlevler icra ettiği söylenebilir. (TERZİ,2000:57)
Eğitim örgütlerinde toplam kalite yönetiminin başarılı olabilmesi isteniyorsa mutlaka
organizasyonun kültürünün belirlenmesi gerekir. Bunun yapılabilmesi çalışanlar arasında
yoğun bir iletişim ağı kurulması ve bu sayede çalışanların hepsinin organizasyon içindeki
çalışmalardan haberdar edilmesi ve ortak değerlerin yeşereceği takım ruhu geliştirme
çalışmaları ile mümkün olabilecektir. Yapılan çalışmalar yönetim stilleri ile organizasyonun
geliştirilmesi arasında bir nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya koymaktır. Bu da yeni
yönetim anlayışı olan toplam kalite yönetiminin temel kültürünü oluşturan takım oluşturma ve
katılma kavramıdır. (CAFOĞLU,1996:39)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kalite, iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi hayatın bütün alanlarında faaliyet
gösteren örgütlerin mensuplarınca paylaşılan, sonradan öğrenilen veya kazanılan iş yapma ve
yürütme biçimi olarak tanımlanır ve bu değerlerin bütünü o organizasyonun kültürünü
oluşturur. Örgütün (organizasyonun) varlığını devam ettirmesi bu kültürün oluşturulması ve
devamlılığının sağlanması ile mümkün olur. Örgütler amaçlarını etkin bir şekilde
gerçekleştirmeleri kalite kültürüne sahip olmaları ve bunun devamlılığı ile mümkündür.
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Bölüm Soruları
SORU 1
Aşağıdakilerden hangisi kalite kültürü geliştirilmesi sürecinde kullanılan yönetsel araçlar ve
faaliyetlerden biri değildir?
a) Kalite politikasının belirlenmesi
b) Örgüt misyon ve vizyonunu yeniden oluşturulması
c) Uygun teknolojinin belirlenmesi ve iş tasarımının yapılması
d) Gerekli organizasyon yapısının oluşturulması
e) Kapalı bir iletişim sisteminin oluşturulması

SORU 2
Aşağıdakilerden hangisinin TKY’ye doğrudan bir katkısı olmamıştır?
a) Taguch
b) Crosby
c) Skinner
d) Feigenbaum
e) Hoshin

SORU 3
Aşağıdakilerden hangisi mevcut örgüt kültürünün yapısal analizine yönelik faaliyetlerden birisi
olamaz?
a) İç ve dış çevresel koşullar
b) İlerde yapılacak işler
c) İnançlar
d) Değerler
e) Örgüt içi tavır ve davranışlar

SORU 4
Aşağıdaki şıklardan hangisi kalite çemberini doğru olarak tanımlar?
a) Bir ürünün üretiminin planlama aşamasından satış sonrasına kadar sürekli izlenmesidir.
b) Üretici firmanın sattığı ürünle ilgilenmesidir.
c) Üretime katılan aynı birimden personelin küçük gruplar halinde toplanarak problemi çözmek,
analiz etmek amacıyla etkinliklerde bulunmasıdır.
d) Yönetici-personel uyumudur.
e) Kalitenin sürekli denetlendiği sürece verilen addır.

SORU 5
Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin sağladığı faydalardan değildir?
a)Ekip çalışmasının benimsenmesi
b) Çalışma ortam ve koşullarının bozulması
c) Maliyetlerin azalması
d) Karlılık düzeyinin artması
e) Sürekli iyileşmelerin yapılması

SORU 6
Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde en önemli ilkedir?
a) Bireysel çalışma
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b) Yöneticinin dediği olur
c) En iyi olmak
d) Grup çalışması
e) Sürekli iyileşme

SORU 7
Aşağıdakilerden hangisi Kalite Çemberinin amaçlarından değildir?
a) Bireysel çalışmak
b) Şirketlerin gelişmesine katkıda bulunmak
c) Yeteneklileri ortaya çıkarmak
d) Grup çalışması oluşturmak
e) Problem çözmek

SORU 8
Örgüt kültürü aşağıdaki hangi faktörden etkilenmez?
a) Açık destek
b) Kutlama
c) Dürüstlük
d) Liderlik
e) Zorlama

SORU 9
“Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm
faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir.”
Tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uygunluk Kalitesi
b) Toplam Kalite Yönetimi
c) Tasarım Kalitesi
d) Üretim Kalitesi
e) Maddi Kalite

SORU 10
İşletmeleri TKY felsefesini uygulamaya teşvik etmek için verilen “Deming Ödülü” hangi ülkede
uygulanmaktadır?
a) Japonya
b) ABD
c) Türkiye
d) İngiltere
e) Almanya

CEVAPLAR: 1-e, 2-c, 3-b, 4-c, 5-b, 6-d, 7-a, 8-e, 9-b, 10-a.
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