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ÖN SÖZ
Yaklaşık olarak 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendisini hissettirmeye başlayan
sanayileşme hareketi, çalışma hayatında birçok sorunu ortaya çıkarmasının yanı sıra, çeşitli ve
karmaşık yapılı birçok örgütün ve bunlara ait bir dizi problemin de belirmesinde neden
olmuştur.
Yönetim ve örgütsel davranış teorilerinin odak noktasını sürekli olarak “insan”
oluşturmuştur. Gerçekten, insan ve grup davranışlarının ayrıntısına girmeksizin, insan ve
yönetimin beklenti ve isteklerini belirlemeden işletme yönetimi, sendikacılık, toplu sözleşme,
toplu pazarlık, grev ve lokavt gibi konuların anlaşılması oldukça güçtür.
Günümüzdeki küreselleşme eğilimleri şirketlerin rekabet edebilme güçlerini ve ayakta
kalabilme şanslarını önemli ölçüde güçleştirmektedir. Bunun için şirketlerin bir dizi önlem
almaları gerekmektedir.
Şirketlerin verimli ve başarılı olup uzun dönem ayakta kalabilmeleri için sadece bazı
teknikleri uygulamaları yeterli olmamakta, bunun yan ısıra işletmenin “sosyal sermayesi”
olarak kabul edilen insan gücüne yatırım yapmaları gerekmektedir. Bunun da yolu, “önce
insan” felsefesi ile bilinçli ve güçlü bir kurum kültüründen geçmektedir. Çünkü gücünü ve
devamlılığını kendi çalışanlarının sadakatinden, vefasından ve zekâsından alan şirketlerin bu
başarısını aynen taklit etmek mümkün değildir.
Elinizdeki bu eser, Örgütsel Davranış alanında hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.
Eserin, AUZEF İktisat Bölümü’nde eğitimine devam eden öğrenci arkadaşlarıma faydalı
olmasını dilerim.
Prof. Dr. Sedat MURAT

1

KISALTMALAR
ABD: Amerika Birleşik Devletleri
E.R.G.: Existence, Relatedness, Growth
ss. : Sayfa sayısı
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YAZAR NOTU

3

1. KAVRAMSAL YAKLAŞIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Örgüt ve Yönetim Kavramları
1.2. Örgüt Yapılarını Belirleyen Faktörler
1.3. Yönetici Açısından Örgütlerin Önemi
1.4. Davranış Bilimlerini Etkileyen Bilim Dalları
1.5. Yönetim ve Psikolojinin Belli Başlı İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Başarılı bir örgüt yönetiminin nasıl olması gerektiğini tartışınız.

2)

Örgüt yapılarını belirleyen faktörler nelerdir? Tartışınız.

3)

Sizce yönetim ile psikoloji arasında bir bağlantı var mıdır? Değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Örgüt ve Yönetim
Kavramları

Örgüt ve yönetim kavramlarını
tanımlayabilmek

Okuyarak/araştırarak

Örgüt ve Yönetim
Kavramları

Örgüt ve yönetim kavramları
arasındaki ilişkiyi izah
edebilmek

Okuyarak/araştırarak

Örgüt Yapılarını Belirleyen
Faktörler

Örgüt yapılarını belirleyen
faktörleri sıralayabilmek

Okuyarak/araştırarak ve
fikir yürüterek

Yönetici Açısından
Örgütlerin Önemi

Yönetici açısından örgütlerin
önemini kavrayabilmek

Okuyarak/araştırarak

Davranış Bilimlerini
Etkileyen Bilim Dalları

Başta psikoloji olmak üzere
davranış bilimlerini etkileyen
bilim dallarını tartışabilmek

Okuyarak/araştırarak ve
fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar


Örgüt



Yönetim



Yönetici



Davranış bilimleri
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Giriş
Yaklaşık olarak 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendisini hissettirmeye başlayan
sanayileşme hareketi, çalışma hayatında birçok sorunu ortaya çıkarmasının yanı sıra, çeşitli ve
karmaşık yapılı birçok örgütün ve bunlara ait bir dizi problemin de belirmesinde neden
olmuştur.
Yönetim ve örgütsel davranış teorilerinin odak noktasını sürekli olarak “insan”
oluşturmuştur. Gerçekten, insan ve grup davranışlarının ayrıntısına girmeksizin, insan ve
yönetimin beklenti ve isteklerini belirlemeden işletme yönetimi, sendikacılık, toplu sözleşme,
toplu pazarlık, grev ve lokavt gibi konuların anlaşılması oldukça güçtür.
İnsanlar hayatlarının önemli bir kısmını bir yandan kurumlarda başarılı olmak için
eğitim süreçlerinde, diğer yandan eğitim sonrasında da kurum içinde harcamaktadırlar. Çalışma
hayatına giren insanların tek amaçları her zaman para veya maddi karşılıklar değildir. Maddi
unsurların yanı sıra manevi faktörlerin de kişinin çalışması üzerinde önemli etkileri
bulunmaktadır.
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçların artması kurumların da sayısını artırmaktadır. Diğer
yandan, toplumların gelişme düzeyleri ile kurumların boyutları arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır.
Günümüzdeki küreselleşme eğilimleri şirketlerin rekabet edebilme güçlerini ve ayakta
kalabilme şanslarını önemli ölçüde güçleştirmektedir. Bunun için şirketlerin bir dizi önlem
almaları gerekmektedir.
Şirketlerin verimli ve başarılı olup uzun dönem ayakta kalabilmeleri için sadece bazı
teknikleri uygulamaları yeterli olmamakta, bunun yan ısıra işletmenin “sosyal sermayesi”
olarak kabul edilen insan gücüne yatırım yapmaları gerekmektedir. Bunun da yolu, “önce
insan” felsefesi ile bilinçli ve güçlü bir kurum kültüründen geçmektedir. Çünkü gücünü ve
devamlılığını kendi çalışanlarının sadakatinden, vefasından ve zekâsından alan şirketlerin bu
başarısını aynen taklit etmek mümkün değildir.
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1.1. Örgüt ve Yönetim Kavramları
Yönetim ve örgüt kavramları sürekli olarak birlikte kullanıla gelmiştir. Bu iki
kavramı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ne yöneticisiz bir örgüt, ne de örgütsüz bir
yönetim düşünmek mümkün değildir. Kısaca belirtmek gerekirse, örgütler, yöneticilerin bir
oyun alanıdır.
Günümüzde sanayi toplumlarından bilgi toplumlarına geçiş sürecinde yeni
teknolojilerin ve küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla yöneticilerin faaliyette bulundukları oyun
alanında yeni manevra alanları oluşturmaları bir zorunluluk hâline gelmiştir.
“Belirli amaçlara varmak için belirli faaliyetleri insan unsuru kanalından ve insanlarla
birlikte yürütmek” anlamına gelen yönetim, hemen her dönemde önem taşımış, ancak bilimsel
bir inceleme konusu olma niteliğini ise yirminci yüzyılda kazanmıştır. Yönetim bilimi, örgüt
içi ve örgütler arası olaylar ve faaliyetlerle ilgili sebep-sonuç ilişkilerini ve eğilimlerini
inceleyerek bir örgütün başarılı ve etkili bir şekilde yönetilmesi için geçerli olan ilkeleri
ortaya koymaya çalışır.
Örgüt veya organizasyon, değişik şekillerde tanımlanabilmektedir. Örgütün en genel
tanımı şu şekilde yapılabilir: “Örgüt bir düzen veya düzenlemeyi ifade eder”. Bunun dışında
örgütleri veya bir başka ifade ile organizasyonları aşağıdaki şekillerde de tanımlamak
mümkündür:
“Organizasyon bir yönetim fonksiyonudur”.
“Organizasyon, insan-iş-teknoloji faktörlerini birleştiren bir sistemdir”.
“Organizasyon, sosyal bir varlık, sosyal bir sistemdir”.
“Organizasyon, teknik ve sosyal faktörlerle ilgili bir düzenlemedir”.
“Organizasyon, bir işletmedeki işleri, mevkileri, iş görenleri ve aralarındaki otorite ve
haberleşme ilişkilerini gösteren bir yapıdır”.
“Organizasyon, kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile
bir araya gelerek bir grup hâlinde gayret, bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini
sağlayan bir iş bölümü ve koordinasyon sistemidir”.
Gerçekten, örgütü; “iş ile iş”, “iş ile insan” ve “insan ile insan” arasındaki ilişkilerdeki
düzen ve düzenlemeler olarak görmek mümkündür.
Örgütler ise, kendilerine özgü yönetim biçimleri ve örgütsel kültürleri (kurum
kültürleri) olan sosyal ve açık sistemlerdir.
Günümüzde artan sanayileşme ve kalkınma faaliyetleri, örgütlerin daha etkili bir şekilde
yönetilmelerini gerekli kılmaktadır.
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Yapılan araştırmalar, günümüzde başarılı firmaların yönetiminde güçlü ve bilinçli bir
kurum kültürünün bulunduğunu göstermektedir.
Yöneticilerin tarih ve yönetim teorilerini takip etmelerinin bazı önemli nedenleri
bulunmaktadır. Tarih, yöneticilerin yeni gelişmeleri daha iyi anlamalarını ve eski hataları
tekrar yapmalarını önlemektedir. Diğer taraftan, yönetim teorileri de yöneticilerin bilgiyi
örgütlemesini ve problemlere daha sistematik bir şekilde yaklaşmasını kolaylaştırmaktadır.

1.2. Örgüt Yapılarını Belirleyen Faktörler
Örgüt yapılarını belirleyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
Amaç: Ulaşılmak istenen amaçların ve bu amaçlara ulaştıracak faaliyetlerin niteliğine
göre örgüt yapıları da değişik olacaktır.
İşbölümü Ve Uzmanlık Derecesi: İşbölümü ve uzmanlaşmanın etkinlik ve verimliliği
artırdığı genel olarak bilinmekle birlikte, bu konuda çeşitli teori ve yaklaşımlar değişik görüşler
ileri sürmüşlerdir.
Formelleşme Derecesi: Formalleşme derecesi, bir örgütte işler görülürken belirli özel
ilke ve yöntemlerin izlenmesi konusuna verilen ağırlığı ifade eder. İlke ve kurallar önceden ne
kadar ayrıntılı olarak belirlenmiş ve bunlara uyulması zorunlu hâle getirilmiş ise formalleşme
derecesi o kadar çok yüksek olacaktır.
Kontrol Alanı: Örgütte bir üste kaç sayıda ast bağlanacağı ile ilgilidir.
Merkezileşme Derecesi: Örgütte karar verme yetkisinin kademeler arasında dağıtımı
ile ilgilidir. Örgütlerin merkezileşmesi veya ademimerkezileşmesinin nasıl belirlendiği
konusunda farklı yaklaşım ve teoriler bulunmaktadır.
Çapraşıklık (Komplekslik) Derecesi: Örgütlerin dikey, yatay ve coğrafi olarak
yayılma derecesini belirtir. Örgütün faaliyetleri arttıkça ve içinde bulundukları çevre kompleks
hâle geldikçe örgütlerin komplekslik derecesi de artacaktır. Bu ise en başta haberleşme,
koordinasayon ve kontrol sorunlarını ortaya çıkaracaktır.
Departmanlaşma: Belirli işler bir araya getirilerek işler, belirli işler bir araya
getirilerek mevkiler (pozisyonlar) ve belirli pozisyonlar bir araya getirilerek departmanlar
(bölümler) oluşturulacaktır. Bu bölümlerin, fonksiyona, mala veya hizmete, bölge temeline,
müşteri temeline ve holding tipi ayırım gibi kriterlere göre belirlenmesi konusunda da değişik
görüş ve yaklaşımlar bulunmaktadır.
Emir Komuta ve Kurmay Organların Oluşturulması: Bir örgütte emir-komuta
organı olarak görev yapacak birimler ile kurmay organ olarak görev yapacak birimleri ve
aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi, örgütlerin oluşturulmasında üzerinde durulacak
konulardan birisidir.
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Komite ve Gruplar: Örgütlerde bazen çeşitli konularda komitelerden ve formal olarak
oluşturulan gruplardan yararlanılır. Bu tür birimler karar verme yetkisini kullanabilecekleri
gibi, yöneticiye yardımcı olma, kurmay fonksiyon görme vb. gibi görevler de yapabilirler.
İletişim Kanalları ve Şekli: Örgütlerde bu iletişim dikey veya yatay bir şekilde
işletilebilmektedir.
Yukarıda saydığımız bu faktörlerin her birisi değişik örgüt teorileri ve yaklaşımları
tarafından farklı şekillerde ele alınmışlardır.

1.3. Yönetici Açısından Örgütlerin Önemi
Örgüt, hem yöneticinin kullanacağı bir araç, hem de yöneticinin içinde faaliyette
bulunduğu bir ortamdır. Diğer tüm araçlarda olduğu gibi, yöneticinin bu aracın da nerede
nasıl etkin olabileceğini, sınırlarını, özelliklerini ve tehlikelerini bilmesi gerekir. Bu ise örgüt
ve onu oluşturan faktörler hakkında bilgi sahibi olmakla gerçekleşebilir. Diğer taraftan, örgüt,
yöneticinin de içinde bulunduğu bir ortamı oluşturur. Bu ortamdaki değişmeler yöneticiyi
etkileyebileceği gibi, yöneticinin karar ve davranışları da bu ortamı etkileyecektir.
Bazen ortamın özellikleri ile yöneticinin kişisel veya örgütsel amaçları ters düşecek,
bazen de aynı yönde olacaktır. Yöneticinin bu değişik durumlarda davranış seçeneklerini nasıl
seçeceği ve nasıl uygulayacağı gibi soruların cevabı ancak, yöneticinin bu ortamı ve
özelliklerini tanıması ile verilebilir.

1.4. Davranış Bilimlerini Etkileyen Bilim Dalları
Davranış bilimleri; bir bilimler grubunun bir araya gelerek insanların davranışlarının
neden ve sonuçlarını ve insanları bu davranışa yönelten güdüleri incelemeye çalışan bir bilim
dalıdır. Bu bilim dalının oluşmasına katkıda bulunan üç temel bilim dalı vardır. Bunlar;
Psikoloji, Sosyoloji ve Antropoloji’dir. Bunların dışında tarih, iktisat, hukuk ve biyoloji gibi
daha çok toplumsal içerikli bilimlerin de davranış bilimlerine katkısı bulunmaktadır.
Psikoloji, bireysel davranışları inceleyen, bunların süreçlerini (algılama, yargılama,
düşünme, güdüleme, tutum oluşumu vb.) ve nedenlerini tespit etmeye çalışan ve nihayet
bireyler arasındaki farklılıkları ortaya koyan bir bilim dalıdır. Bireylerin zekâ düzeyi,
duyguları, karakteri, akıl yürütme, kültür düzeyi, bedensel ve biyolojik yapılarının
farklılık arz etmesi davranışlarının da farklı olmasına neden olmaktadır.
Sosyoloji, kişi ile ilgilenmekten daha çok sosyal grupları (aile, devlet, resmi ve gayri
resmi, yasal ve yasal olmayan örgüt ve gruplar) ve bu gruplarla ilgili sosyal davranış süreçlerini
inceler.
Antropoloji, insanların yaşayış biçimini ve onların meydana getirdikleri eserleri ilkel
toplumlardan günümüze kadar inceleyen bilim dalıdır.
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Tarih, geçmişte meydana gelen olayları, bunlarla ilgili gelişmelerin nedenlerini
açıklamakta ve kişi, grup ve toplumların gelecekteki davranışları için geçmişten ders
almalarına yardımcı olmaktadır.
İktisat, kıt kaynaklarla çok sayıdaki ihtiyaç ve arzularını optimize etmeye çalışan
insan tercih ve davranışlarını incelemeye ve bununla ilgili kanun ve ilkeler koymaya
çalışması yönünden davranış bilimlerini etkilemektedir.
Hukuk, yasalar düzenidir ve insan davranışını biçimsel olarak belirleyen ve iyiyi, kötü
ve sakıncalı davranışlardan ayırt eden bir kurallar düzenidir.
Biyoloji ise, insanların zekâ oluşumu, kas ve iskelet biçimlerinin iç salgı bezlerinin
fonksiyonlarının davranışları üzerindeki etkilerini belirleyici çalışmalarda bulunmaktadır.

1.5. Yönetim ve Psikolojinin Belli Başlı İlişkileri
İnsan davranışlarını belli amaçlara göre yönlendiren veya amaçlara göre davranışlarda
bulunmasını sağlayan yönetimin davranış bilimleri ve psikolojiden soyutlamak mümkün
değildir. Hatta yönetim işinin %10’u yönetimin konusunu oluşturan hususlarla ilgili teknik
bilgilere dayanıyorsa, %90’ının da davranış bilimlerini dolayısıyla psikolojiyi ilgilendirdiği
söylenebilir. Psikolojinin örgütlerin yönetiminde sağladığı belli başlı yararları aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz.
İşe eleman alımında: Örgütsel yönetimin en önemli sorunlarından birisi işe uygun
elemanların alımıdır. Psikoloji, işe uygun eleman alımında bireysel özellikleri ortaya çıkaracak
bir takım bilimsel tekniklerle (psiko-teknik testler ve mülakatlarla) yöneticiye ve yönetime
yardımcı olmaktadır. Psiko-teknik yöntemler, sadece eleman seçiminde değil, aynı zamanda
mevcut personelin yükselmesinde yeni görevin gerektirdiği çabalar için bireysel yetenek ve
niteliklerinin araştırılması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, yapılan eğitimin etkinliğinin
değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır.
İşyeri koşulları ve bunların insanın bedensel ve zihinsel yapısına uyumu: Şayet bu
uyum sağlanamazsa fiziksel yorgunluklar, monotonluklar meydana gelmekte, iş güvenliği
azalmakta ve iş kazaları artmaktadır. İnsan özelliklerini, davranışlarını ve tutkularını çok iyi
bilen endüstri psikologları insanın bedensel ve zihinsel yapısına uygun iş yeri düzenlemeleri ve
yeniden iş ile ilgili daha etkili görev, yetki ve sorumlulukları gerçekleştirerek örgütsel
verimliliğe uygun bir yapıyı gerçekleştirmiş olacaklardır.
Üretilen malın satılabilmesi ya da satılabilecek bir malın üretilmesi: Bu husus ta
müşterilerin özelliklerinin bilinmesini gerektirir. Reklamcılık adı verilen ve psikolojik yönü her
şeyin üstünde olan pazarlama teknikleri sayesinde müşterilerin markaya ya da firmaya
bağlanması sağlanabilmektedir.
Ast üst ilişkilerinin sağlanması: Burada, emirlerin veriliş biçimlerinin, astın psikososyal durumunun, üstün davranışları ve otorite kurma biçimine bağlı birçok bireysel özellikleri
ilgilendiren hususların bilinmesi gerekmektedir.
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Motivasyon: Bugün insan ihtiyaçlarının bilinmesi ve insanı iş görmeye özendirici
araçların bulunması davranış bilimcilerinin ve özellikle psikologların çalışmaları sayesinde
olmuştur.
Personelin işe, işletmeye ve yöneticiye karşı tutumları: Şayet bu tutum ve davranışlar
olumsuzsa bunun bertaraf edilerek uygun bir birey ve grup moralinin sağlanması yönetimin
başlıca amaçlarından birini oluşturmakta ve büyük ölçüde psikoloji ve sosyal psikoloji
konusunda bilgi ve deneyimleri gerekli kılar.
İdari otoritenin kurulması: Yöneticiler için önemli hususlardan biri de astları üzerinde
etkili bir otoritenin kurulmasıdır. Bu ise, otorite denen bireysel ve sosyal nitelikteki idari aracı
analiz etmekle onun özelliklerini çok iyi bilmekle başarılabilir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Robbins, Stephen P.; Judge, Timotyh; Örgütsel Davranış, Çeviren: İnci Erdem, Ankara:
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2013.
Baltaş, Acar; Türk Kültüründe Yönetmek: Yerel Değerle Küresel Başarılar Kazanmak,
İstanbul: Remzi Kitabevi, 2013.
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Uygulama Soruları
1)
Örgüt ve yönetim kavramlarını izah ederek; küreselleşen dünyada kültürlerarası
farklılıkları da dikkate alarak bu iki kavramda yaşanan değişimleri tartışınız.
2)
Örgütsel davranış ile ilgili yapacağınız herhangi bir akademik çalışmada (tez,
makale, bildiri vb.) hangi davranış bilimlerini dikkate almanız gerektiğini gerekçeleri ile
birlikte açıklayınız.

16

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Örgüt ve yönetim kavramları ile ilgili farklı bakış açılarına göre yapılmış tanımlamalar
izah edilmiştir Bu tanımalara göre örgütlerin, yöneticilerin bir oyun alanı olduğu görülmektedir.
Yöneticinin esas faaliyetini oluşturan yönetim ise “belirli amaçlara varmak için belirli
faaliyetleri insan unsuru kanalından ve insanlarla birlikte yürütmek” olarak tanımlanmaktadır.
Örgüt yapılarını belirleyen bazı faktörler bulunmaktadır, bunlar; amaç, iş bölümü, uzmanlık
derecesi, formelleşme derecesi, kontrol alanı, merkezileşme derecesi, komplekslik derecesi,
departmanlaşma, komite ve gruplar, emir-kumanda zinciri ve iletişim olarak sıralanmaktadır.
Diğer taraftan örgütün yöneticiler için ayrıca önemi bulunmaktadır. Bu önem; örgütün, hem
yöneticinin kullanacağı bir araç, hem de yöneticinin içinde faaliyette bulunduğu bir ortam
olması şeklinde izah edilmiştir. Örgütsel davranışı etkileyen bazı bilim dalları bulunmaktadır.
Bunlar temel olarak; psikoloji, sosyoloji ve antropolojidir. Ancak bunların dışında tarih, iktisat,
hukuk ve biyoloji gibi daha çok toplumsal içerikli bilimlerin de davranış bilimlerine katkısı
bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi örgüt (organizasyon) kavramının tanımlarından biri

a)

Organizasyon, bir yönetim fonksiyonudur.

b)

Organizasyon, insan-iş-teknoloji faktörlerini birleştiren bir sistemdir.

c)

Organizasyon, sosyal bir varlık, sosyal bir sistemdir.

d)

Organizasyon, teknik ve sosyal faktörlerle ilgili bir düzenlemedir.

e)

Organizasyon, çalışanları motive etmeye çalışan bir araçtır.

2)

Yönetim kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)

Yönetim ve örgüt kavramları sürekli olarak birlikte kullanıla gelmiştir.

b)
Yönetim, belirli amaçlara varmak için belirli faaliyetleri insan unsuru kanalından
ve insanlarla birlikte yürütme faaliyetidir.
c)
Yönetim, kendilerine özgü yönetim biçimleri ve örgütsel kültürleri (kurum
kültürleri) olan sosyal ve açık sistemlerdir.
d)
Yönetim bilimi, bir örgütün başarılı ve etkili bir şekilde yönetilmesi için geçerli
olan ilkeleri ortaya koymaya çalışır.
e)
Yönetim, bilimsel bir inceleme konusu olma niteliğini ise yirminci yüzyılda
kazanmıştır.
3)
Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapılarını belirleyen faktörler arasında yer
almamaktadır?
a)

Veri analizleri

b)

Amaç

c)

Uzmanlaşma

d)

Departmanlaşma

e)

İletişim ve kanalları
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4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi davranış bilimlerini etkileyen bilim dallarından biri

a)

Sosyoloji

b)

Psikoloji

c)

Kimya

d)

Antropoloji

e)

Hukuk

5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi yönetim ve psikolojinin belli başlı ilişkilerinden biri

a)

İşe eleman alımı

b)

Çalışanların ücretlerinin ödenmesi

c)

Çalışanların motive edilmesi

d)

Ast-üst ilişkilerinin sağlanması

e)

İdari otoritenin kurulması

6)

Örgüt ve yönetim kavramlarını tanımlayınız.

7)

Yönetici açısından örgütlerin önemini izah ediniz.

8)
Davranış bilimlerini etkileyen bilim dallarını sıralayarak, örnekler ile
destekleyiniz.
9)

Örgüt yapılarını belirleyen faktörleri sıralayarak, kısaca açıklayınız.

10)

Psikoloji ile yönetim bilimi arasındaki ilişkiyi tartışınız.

Cevaplar
1) e 2) c 3) a 4) c 5) b
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2. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Klasik Yönetim Teorisi
2.1.1. Bilimsel Yönetim Anlayışı
2.1.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı
2.1.3. Weber’in Bürokrasi Yaklaşımı
2.2. Neo klasik Yönetim Teorisi
2.2.1. Elton Mayo ve Hawthorne Araştırmaları
2.2.2. Douglas McGregor ve X ve Y Teorileri
2.2.3. Abraham Maslow’un İnsan İhtiyaçları Teorisi
2.3. Modern Yönetim Teorisi
2.3.1. Sistem Yaklaşımı
2.3.2. Durumsallık Yaklaşımı
2.4. Yeni Yaklaşımlar
2.4.1. Teori Z
2.4.2. Yönetimde Mükemmellik Yaklaşımı
2.4.3. Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı
2.4.3.1. Toplam Kalitenin Tarihsel Gelişimi
2.4.3.2. Kavram Olarak Kalite
2.4.3.3. Toplam Kalite Konusunda Uzmanların Görüşleri
2.4.3.3.1. Dr. Deming’in Görüşleri:
2.4.3.3.2. Juran’ın Görüşleri:
2.4.3.3.3. Feigenbaum’un Görüşleri:
2.4.3.3.4. Crosby’nin Görüşleri:
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Yüzyıl önceki bir firmanın yönetim biçimi ile 2014 yılındaki bir firmanın
yönetim biçimi sizce aynı mıdır? Nedenleri ile tartışınız.
2)
Ekonomide meydana gelen değişimlerin yönetim teorilerine herhangi bir
etkisinin olup olmadığını tarihsel süreci dikkate alarak değerlendiriniz.
3)

Son dönemlerde yönetim teorileri ile ilgili gelişmeler nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Klasik Yönetim Teorisi

Klasik yönetim teorisini ve
kapsamında bulunan
yaklaşımları öğrenmek

Okuyarak/araştırarak

Neo klasik Yönetim Teorisi

Neo klasik yönetim teorisini ve
kapsamında bulunan
yaklaşımları öğrenmek

Okuyarak/araştırarak

Modern Yönetim Teorisi

Modern yönetim teorisini ve
kapsamında bulunan
yaklaşımları öğrenmek

Okuyarak/araştırarak

Yeni Yaklaşımlar

Yönetim teorileri çerçevesinde
yeni yaklaşımları öğrenmek

Okuyarak/araştırarak ve
tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Örgütsel davranış teorileri



Klasik yönetim teorisi



Neo klasik yönetim teorisi



Modern yönetim teorisi



Yeni yaklaşımlar
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Giriş
Yaklaşık olarak 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendisini hissettirmeye başlayan
sanayileşme hareketi, çalışma hayatında birçok sorunu ortaya çıkarmasının yanı sıra, çeşitli ve
karmaşık yapılı birçok örgütün ve bunlara ait bir dizi problemin de belirmesinde neden
olmuştur.
Yönetim ve örgütsel davranış teorilerinin odak noktasını sürekli olarak “insan”
oluşturmuştur. Gerçekten, insan ve grup davranışlarının ayrıntısına girmeksizin, insan ve
yönetimin beklenti ve isteklerini belirlemeden işletme yönetimi, sendikacılık, toplu sözleşme,
toplu pazarlık, grev ve lokavt gibi konuların anlaşılması oldukça güçtür.
İnsanlar hayatlarının önemli bir kısmını bir yandan kurumlarda başarılı olmak için
eğitim süreçlerinde, diğer yandan eğitim sonrasında da kurum içinde harcamaktadırlar. Çalışma
hayatına giren insanların tek amaçları her zaman para veya maddi karşılıklar değildir. Maddi
unsurların yanı sıra manevi faktörlerin de kişinin çalışması üzerinde önemli etkileri
bulunmaktadır.
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçların artması kurumların da sayısını artırmaktadır. Diğer
yandan, toplumların gelişme düzeyleri ile kurumların boyutları arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır.
Günümüzdeki küreselleşme eğilimleri şirketlerin rekabet edebilme güçlerini ve ayakta
kalabilme şanslarını önemli ölçüde güçleştirmektedir. Bunun için şirketlerin bir dizi önlem
almaları gerekmektedir.
Şirketlerin verimli ve başarılı olup uzun dönem ayakta kalabilmeleri için sadece bazı
teknikleri uygulamaları yeterli olmamakta, bunun yan ısıra işletmenin “sosyal sermayesi”
olarak kabul edilen insan gücüne yatırım yapmaları gerekmektedir. Bunun da yolu, “önce
insan” felsefesi ile bilinçli ve güçlü bir kurum kültüründen geçmektedir. Çünkü gücünü ve
devamlılığını kendi çalışanlarının sadakatinden, vefasından ve zekâsından alan şirketlerin bu
başarısını aynen taklit etmek mümkün değildir.
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2.1. Klasik Yönetim Teorisi
Örgütler ve onların yönetimiyle ilgili yirminci yüzyılın başlarında ilki sistematik bilgi
kümesini oluşturan Taylor, Fayol ve Weber gibi yazarların eserleri ve görüşleri Klasik
Yönetim Teorisi olarak bilinir.
Bu üç yazarın öncülüğünü yaptıkları yaklaşımlar şunlardır:


Frederick Taylor’un Bilimsel Yönetim Yaklaşımı,



Henri Fayol’un Yönetim Süreci Yaklaşımı,



Max Weber’in Bürokrasi Yaklaşımı.

Bilimsel Yöneticilik, Kapalı Sistem, Makine veya X Teorisi olarak ta bilinen klasik
yönetim teorisi temelde işçiyi makinanın bir uzantısı olarak görmektedir. İşçilerin ekonomik
ödüllerle, daha fazla parayla teşvik edilebileceklerini savunarak onları tek boyutlu ekonomik
varlıklar olarak görmektedir.
Klasik yönetim teorisinin belli başlı özellikleri şunlardır:


İnsan ögesini mekanik ve üretim sürecinin bir parçası olarak görür.



Örgütün psiko-sosyal yönüne önem vermez.



Merkeziyetçi bir yönetim tarzını benimser.



Güçlü bir hiyerarşik yapıyı önemser.



Katı ve cezalandırmaya yönelik kurallar ile yakın-sıkı denetimi öngörür.



Sadece örgütün iç etkinliği üzerinde durmuştur.


Örgütün değişen dış çevre şartlarına nasıl uyun sağlayacağı konusu üzerinde
durmamıştır.

İletişimde insan ögesini göz ardı etmiştir. İletişimi örgütün üst kademelerinden
alt kademelerine doğru otorite, koordinasyon, ve denetim sağlama, dolayısıyla verimlilik
amacına uygun olarak ele almaktadır.

2.1.1. Bilimsel Yönetim Anlayışı
Bilimsel yönetim anlayışına Frank ve Lillian Gilberth, Henry Gantt, Herrington
Emerson gibi birçok kişi katkıda bulunmakla birlikte, bu yaklaşımın en çok bilinen ismi
Frederick Taylor’dur. 1900’ların başlarında Taylor’un yaklaşımının uygulandığı işletmelerde
verimlilik hızla artmıştır. 1911’de yayınladığı “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” isimli kitabı
yöneticilerin önemli bir başvuru kaynağı olmuştur.
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Diğer klasik yazarlar gibi, Taylor da şu iki sorunun cevabını aramışlardır: “Bir toplum
sanayide verimliliği nasıl arttırabilir?”, “Bir toplumda işletmeleri yönetenler işçilerin
motivasyonlarını nasıl artırabilirler?”. Bu sorunun cevabı, işçilerin haklı ücret artışı
istekleri ile yöneticilerin haklı kâr artış isteklerinin uzlaştırılabilmesinde yatıyordu.
Taylor’a göre bu uzlaşmayı sağlayabilecek en etkili yöntemlerden biri, teşvik edici ücret
sistemi idi.
Taylor’un sisteminde yönetici bir planlayıcı veya koordinatör olarak hareket etmektedir
ve insanların sadece para ile motive olacağına inandığı için parça başına ücret sistemini
geliştirmiştir. Taylor’un çalışmaları sayesinde uzmanlaşma ve kitle üretim teknikleri Amerikan
iş hayatının önemli bir parçası olmuştur. Ancak, çalışanları daha çok üretim için robotlaştırdığı
düşüncesiyle Taylor’a büyük eleştiriler gelmiştir. Özellikle Taylor’un iş ve zaman etüdleri
çalışanlar tarafından büyük tepki almıştır.
Taylorizmin veya bilimsel yönetim yaklaşımının ana ilkeleri şunlardır:



Gelişigüzel çalışma değil, bilimsel çalışma düzeni,



Başıbozukluk değil, ahenk ve koordinasyon,



Kişisellik değil, yardımlaşma,



Düşük verim değil, maksimum output ve



Herkesin mümkün olan en yüksek verimlilik düzeyine çıkarılması için eğitim.

Bu ilkeler genel olarak yönetime olduğu kadar günlük faaliyetlerin yürütülmesine de
ışık tutmuştur. Yukarıdaki ilkelerin işe, dolayısıyla organizasyona aktarılması şöyledir:


Her iş, bu işi oluşturan unsurlarına (görevlerine) ayrılmalı,



Bu görevlerin her biri bilimsel açıdan ayrıntılı olarak incelenmeli,


Bu inceleme yapılırken görevlerin nasıl daha etkin yapılabileceği (metod),
araç ve gereçlerin nasıl kullanılması gerektiği (zaman ve hareket) ve görevi yapanın nasıl
davranması gerektiği araştırılmalıdır.

Böylece görev ve işlerin en iyi yapılma şekli bulunduktan sonra, bunlar zaman
ve metod olarak standartlaştırılmalıdır.

Daha sonra standartları belli olan bu işleri yapabilecek, fiziki ve zihni
kabiliyeti yeterli olan kişiler seçilmelidir.

Bu kişiler uygun bir şekilde eğitilerek işi öngörülen şekilde yapabilecek hâle
getirilmelidir.
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Teşvik edici ücret sistemi geliştirilerek iş görenlerin öngörülen şekilde
çalışmaları finansal olarak desteklenmelidir.

Yönetim bu sistemin işleyişini sürekli olarak denetlemeli, aksaklıklar yine
bilimsel olarak incelenmelidir.
Bu anlayışın sonucu olarak zaman etüdü, hareket etüdü, iş ekonomisi, teşvikli ücret
sistemi, iş standartları gibi çalışmalar yaygın hâle gelmiştir.
Günümüzde çağdaş anlamda Taylor’un fikirlerinin hâlen büyük bir önem taşıdığı
görülmektedir. Bazı işçilerin hâlen sadece parasal ödüllerle motive edildikleri ve yine bazı
çalışanları sorumluluk almaktan hoşlanmadıkları görülmektedir. Bu insanların daha iyi
tanımlanmış, yapılaştırılmış görevleri ve daha kontrollü ve katı yönetim biçimleriyle daha
başarılı olabildiklerini, bu tip yönetim sistemlerini daha çok tercih ettikleri gözlenmektedir.
Taylor’un göz önüne almadığı veya farkında olmadığı nokta, insan davranışlarının çeşitliliği,
insanın duygu ve düşünceleri, grup düşüncesi, idari davranış ve iş çevresi gibi konular olmuştur.

2.1.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı
Klasik organizasyon teorisine önemli katkıda bulunan yazarlardan biri de Henri
Fayol’dur (1925-1941). Kendisi bir maden mühendisi olmasına rağmen, sanayi alanında
edinmiş olduğu deneyimler ve başarılar kendisinin yönetim ve organizasyon alanında da önemli
bir üne kavuşmasına neden olmuştur. 1916 yılında 75 yaşında iken Genel ve Endüstriyel
Yönetim başlıklı kitabını yayınlamıştır. Bu eserinde iş hayatındaki deneyimlerinden
yararlanarak ortaya yönetimle ilgili önemli prensipler atmıştır.
Taylor ve izleyicilerinin daha çok iş dizaynı ve işlerin yapılma şekli ile ilgilenmelerine
karşılık, Fayol organizasyonun tamamını ele alarak iyi bir organizasyon dizaynı ve
yönetiminin ilkelerini araştırmıştır.
Yönetim süreci yaklaşımı da ekonomik etkinlik ve rasyonellik fikrini esas almıştır.
Dolayısıyla bu yaklaşım bilimsel yönetim yaklaşımının bir nevi devamı, onun tamamlayıcısı
sayılabilir. Yönetim süreci yaklaşımı sadece organizasyon konuları ile değil fakat yönetimin
bütün alanları ile ilkeler geliştirmeye çalışmıştır. Bu yönü ile bilimsel yönetim yaklaşımından
çok daha geniş ve kapsamlı bir yaklaşımdır.
Fayol’a göre bir organizasyondaki faaliyetler başlıca altı grupta toplanabilir.


Teknik faaliyetler (üretim faaliyetleri),



Ticari faaliyetler (alım, satım vb.),



Finansal faaliyetler (para bulma ve kullanma),



Muhasebe faaliyetleri (kayıtların ve istatistiklerin tutulması, hazırlanması),
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Güvenlik faaliyetleri (işyeri ve iş görenlerin korunması),



Yönetim faaliyetleri.

Gerçekte Fayol’un organizasyon teorisine katkısı genel niteliktedir.
Yönetimle ilgili faaliyetleri


Planlama,



Organize etme,



Emir ve kumanda etme,



Koordinasyon,



Kontrol gibi fonksiyonel faktörlere ayırmıştır.

Bu beş fonksiyona verdiği önemden ötürü Fayol’un yaklaşımı “fonksiyonel” adı ile
belirtilmekte ve “fonksiyonel yönetim” akımının öncüsü sayılmaktadır. Bu fonksiyonlara her
yer yönetim kitabında geniş bir şekilde yer verildiği görülmektedir. Bu nedenle Fayol’un
organizasyon teorisine katkısı kendi zamanı itibariyle önemli ve ileri bir adım sayılabilir.
Fayol’un nispi önem ve ara bağlılıkları üzerinde durmadan 14 madde hâlinde sıraladığı
ve kendisinden sonra gruplandırılan organizasyon prensipleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

İşbölümü prensibi: Etkinlik ve verimliliği artırmak için işler ve onları oluşturan
görevler uzmanlaşmaya imkân verecek şekilde bölünmelidir.

Yönetimde birlik prensibi: İşler belirlenip, iş bölümü ve uzmanlaşma
kararlaştırdıktan sonra, belirli işler bir araya getirilerek departman veya bölümlerin
oluşturulması gerekecektir.

Merkezileşme prensibi: Yöneticilerin sahip oldukları otoriteyi arttırma veya
azaltma işlemi merkezileştirme-ademimerkezileştirme olarak nitelendirilmektedir.

Otorite ve sorumluluk prensibi: Bir yöneticinin sorumlulukları ile yetkisi
arasında ilişki bulunmalıdır.

Emir-komuta zinciri: Her astın sadece bir üstten emir almasını ve bir üste karşı
sorumlu olmasını öngörmektedir.

Hakkaniyet prensibi: Çalışanların görevlerini “işlerine bağlılık ve sadakat”
esaslarına göre yürütebilmeleri için gerekli motivasyonun belirleyici faktörlerinden biridir. Bu
prensip, ücret ve maaş ödeme konusu ile de yakından ilgilidir.

Disiplin prensibi: İşletme ile çalışanlar arasında mevcut sözleşme ve
anlaşmalara uymayı kapsamaktadır.
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Emir ve kumandada birlik: Bir yöneticinin emir ve kumanda zincirini hiçbir
zaman ihlal etmemesi, bir başka ifade ile bir yöneticinin herhangi bir astla ilgili bir işleme
girişirken o astın üstlerini aşıp kendisiyle direkt temas kurmaması, bir astın da direkt üstünü
aşıp onun üstündeki yöneticilerle doğrudan temasa geçmemesidir.


Ücret ve maaş ödeme prensibi



Genel çıkarlara bağlılık prensibi



Düzen prensibi



İstikrar prensibi



İnsiyatif prensibi



Grup espri ve çalışma şevkine sahip olma prensibi

2.1.3. Weber’in Bürokrasi Yaklaşımı
Klasik teorinin üçüncü yaklaşımı olan ve 1900’ların başlarında Alman sosyoloğu Max
Weber tarafından geliştirilen Bürokrasi, günlük dilde kullanılan, işlerin geciktirilmesi, yokuşa
sürülmesi, “bugün git, yarın gel” anlamının aksine, bir organizasyon yapısını ifade
etmektedir. Max Weber’e göre bürokratik bir yapı etkinlik açısından ideal bir organizasyon
yapısıdır.
Weber, bürokrasinin beş önemli niteliğine dikkat çekmiştir. Bunlar modern bir
organizasyon şekli olan bürokrasiyi diğer organizasyon biçimlerinden ayıran niteliklerdir.
Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
1) İleri Bir İşbölümü: Bürokrasideki iş bölümü eskiye kıyasla çok daha ileri ve rafine
bir düzeye ulaşmıştır. Görevler, uzmanlaşma amacına uygun biçimde en küçük parçalarına
bölünmüş, böylece en deneyimsiz bir sanayi işçisinin (veya devlet memurunun) görevinde en
kısa zamanda belli bir meleke kazanması mümkün olmuştur. Uzmanlaşmanın bir sonucu, insan
emeğinin birbiriyle değiştirilebilir hâle gelmesini sağlamak olmuştur.
2) Otoritenin Merkezileşmesi: Organizasyonun emir ve komutaya dayanan dikey
hiyerarşik yapısı içinde her bir üst otorite kademesinin astları üzerinde artan ölçüde bir kontrol
imkânı ile donatılması anlamına gelmektedir.
3) Rasyonel Bir Personel Yönetimi Programı: İstihdam edilecek kişi ile iş arasında
tam bir uygunluğun bulunması, işe almada ırka, cinsiyete, sosyal sınıf gibi faktörlerin dikkate
alınmamasıdır.
4) Bürokratik Esas ve Kurallar: Weber’e göre, bürokrasiler açıkça belirtilmiş politika,
esas ve kurallara sahiptir. Önem taşıyan her makam ve mevki için tarif edilmiş hak ve görevler
mevcuttur. Bunlar yazılı durumdadır.
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5) Yazılı Kayıtlar ve Ayrıntılı Bir Dosyalama Sistemi: Organizasyonun devamlılığını
sağlamak ve faaliyetlerinde yeknesaklığı gerçekleştirmek için bürokrasilerin ayrıntılı kayıtlar
tutmaları ve ileri bir dosyalama sistemi geliştirmeleri de ortak özelliklerindendir.
Yukarıda da belirtildiği üzere, bürokrasi kavramı halk arasında olumsuz bir anlam ve
çağrışıma sahiptir. Halk arasında örgütlerdeki ehliyetsizliği, kötü çalışmayı ve zararı belirten
bir sözcük olarak kullanılmasına rağmen, Weber’in düşündüğü bürokrasi kesin şekilde, akılcı,
hiçbir kişisel ve duygusal bağlılığa yer vermeyen sosyal kurumların en mükemmel şekli olarak
düşünülmüştür.
Bürokrasi yaklaşımı, biraz da günlük hayatta edinilen deneyimlerin de etkisiyle yoğun
bir şekilde inceleme ve araştırma konusu olmuştur. Bu deneyimler Parkinson Kanunu
(bürokratik personelin sayısı ile yapılacak iş sayısı ters orantılıdır, yapılacak iş azaldıkça
personel sayısı artar) ile Peter Prensibi (bürokratik yapılarda kişiler gerekli yeteneklere sahip
olmadıkları kademelere kadar yükselirler) gibi bürokratik yapıları eleştiren fikirlerin
doğmasına ve geniş bir kabul görmesine neden olmuştur.

2.2. Neo klasik Yönetim Teorisi
1929 Dünya Ekonomik Krizi ve işletmelerde çeşitli sorunların yaşanmaya
başlamasıyla klasik teorinin eksiklikleri hissedilmeye başlamıştır.
Klasik teorinin yetersizlikleri ve getirilen eleştiriler Mayo, McGregor, Maslow ve
Likert gibi birçok yazar ve araştırmacının da katkısıyla Neo klasik veya davranışsal teori adı
verilen yeni bir akımın ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Neo klasik teorinin belli başlı özellikleri şu şekilde özetlenebilir:


Bir organizasyon yapısının etkinliğini belirleyen asıl faktör insan faktörüdür.



İnsan ekonomik, ussal ve kaytarıcı değildir.


İnsanın sosyo-psikolojik özellikleri
sağlanabilirse verimlilikleri artırılabilir.

dikkate

alınarak

uyumlulukları


Çalışanların örgütsel davranış sistemine katılabilmeleri için öncelikle motive
edilmeleri gerekmektedir.

Sıkı denetim, ceza, korkutma gibi baskıcı araçların ve ekonomik ödüllerin yerini
anlamlı iletişim ve insanca muamele almalıdır.

İletişim, sadece üstlerden astlara doğru dikey bir şekilde değil, aynı zamanda
yatay olarak aynı ve farklı bölümlerdeki kişiler arasında da uygulanmalıdır.
Neo klasik veya davranışsal yaklaşımın ele aldığı başlıca konular şunlar olmuştur:


İnsan davranışı,
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Kişiler arası (beşeri) ilişkiler,



Grupların oluşması,



Grup davranışları,



İnformel organizasyon,



Algı ve tutumlar,



İletişim,



Motivasyon,



Liderlik,



Organizasyonlarda değişim ve gelişme.

Klasik teorinin mekanik yaklaşımına ilk kez davranış bilimlerinin verilerini sokmaya
çalışan neo klasik yönetim teorisi ile ilk kez bir örgüt içinde yer alan insan ve onun
oluşturduğu sosyal ilişkilerin önemi vurgulanmış, işletmelerin de bir sosyal sistem olduğu
ve bu sistemin en önemli ögesinin insan olduğu belirtilmiştir.
Paranın motivasyondaki önemi inkâr edilmemekle birlikte, neo klasiklere göre
motivasyonu esas etkileyen sosyal faktörlerdir.

2.2.1. Elton Mayo ve Hawthorne Araştırmaları
Hawthorne araştırmaları olarak bilinen bu araştırmalar, Harvard Üniversitesi’nden
Elton Mayo önderliğindeki bir grup bilim adamı tarafından 1924 yılında başlatılmış fakat
araştırmanın sonuçları ancak 1930’larda alınmıştır.
Araştırmacıların başlangıçtaki hipotezi şu olmuştur: Işıklandırma, ısıtma, dinlenme
zamanları gibi fiziksel iyileştirmelerin derecesi arttıkça verimlilik de artacaktır. Bu
hipotez doğrultusunda çalışmalarına başlayan araştırıcılar Hawthorne fabrikasında
ışıklandırma, ısıtma, yorgunluk ve fiziksel yerleşim düzeninin işçilerin verimliliği üzerindeki
etkilerini incelemek üzere araştırmalara başlamışlardır.
Yönetim ve organizasyon konusuna davranış açısından yaklaşmanın başlangıcı
olan bu araştırmalar altı kısımdan oluşmaktadır. Bu aşamalar şunlardır:
İlk çalışma: Işıklandırma deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerde ışık şiddetindeki artış ve
azalmaların verimlilik üzerindeki etkilerini incelemek asıl amacı oluşturmuştur.
İkinci çalışma: Röle Montaj Odası Deneyi adını taşımaktadır. Bu deney ile fiziksel
yorgunluğun iş verimi üzerine etkileri araştırılmış, çalışma saatlerinde kısıtlamalar ve dinlenme
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molalarının artırılmasının, araç ve malzemelerdeki değişikliklerin etkileri tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Üçüncü çalışma: İkinci Röle Montaj Deneyi adını almaktadır. Burada ilk röle montaj
deneylerinde üzerinde fazla durulmayan teşvikli ücret sistemlerinin üretimde neden olduğu
artışlar araştırılmıştır.
Dördüncü çalışma: Mika Yarma Test Odası Deneyi adını almaktadır. Burada ücret
artışının üretim üzerindeki etkisi bertaraf edilerek sadece molalardaki artışların ve haftalık
çalışma süresinin artırılmasının verimlilik üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Beşinci çalışma: Yapılan deneylerin şaşırtıcı sonuçlarını ve bunun kaynaklarını
araştırmak amacıyla işçiler nezdinde mülakat programı uygulanmıştır.
Altıncı çalışma: Seri Bağlama Gözlem Odası Deneyi adını taşımakta ve bu deney
sonunda bir de özel mülakat programına yer verilmiştir.
Ancak yapılan deneyler ve araştırmalar yukarıda bahsedilen hipotezi doğrulamamıştır.
Bazen iyileştirmelere rağmen verimlilik değişmemiş, bazen de herhangi bir iyileştirme olmadan
verimlilik artmıştır. Bunun üzerine araştırmacılar dikkatlerini fiziksel faktörler yerine sosyal
faktörler üzerine çevirmişlerdir. Bu aşamada geliştirilen yeni hipotez: verimlilik artışının
ancak işçilerin motivasyonu, uygulanan nezaret şekli, tatmini ve aralarındaki ilişkiler
tarafından, yani sosyal faktörler tarafından açıklanabileceği şeklinde olmuştur.
Araştırma sonuçları bu hipotezi doğrulamıştır. Özet olarak ifade edilecek olursa, teknik
ve fiziksel şartların kontrol edildiği, bunlarda değişikliklerin olmadığı ortamlarda dahi
verimlilik artışının devamlı olmasının nedenleri, grup oluşturma, grupta arkadaşlık ve sevgi
bağlarının güçlü olması, işletme sahip ve yöneticilerinin davranışlarında olumlu yönlerde
değişmelerin işçiler üzerinde işletmeyi ve üstlerini benimseme duygusu yaratması, çalışma
ortamının beşeri havasını değiştirmiş, sürekli verimlilik artışlarının ortaya çıkmasına neden
olmuştur.
Mayo ve arkadaşları verimlilik artışının nedenlerini şu şekilde açıklıyorlardı:
Çalışma sürelerinin psikolojik ve fiziksel yorgunluğu azaltacak biçimde düzenlenmesi,
programlı dinlenme aralarının konması, işçilerin düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmeleri ve
öğle yemeklerinin verilmesi, doğum günü partileri düzenlenmesi ve buna çeşitli hediyelerle
yönetimin de katılması işçiler üzerinde işletmenin önemli bir parçası olduklarına dair duyguları
oluşturmuştur. İşçilerin o güne kadar alışmadıkları nitelikte olan bu özen onların hem yönetime
ve hem de kendilerine duydukları takdir, saygı ve güveni artırmıştır.
-İş grubunu oluşturan kızlar deneyler sırasında 5-9 kişilik küçük gruplardan oluştukları
için kısa zamanda birbiriyle tanışma, anlaşma ve duygusal yönden de bir yakınlaşma imkânı
elde etmişlerdir. Bu da onların birbirleriyle uyumlu, yardımlaşan ve sürekli dayanışma içinde
çalışan arkadaş grubu olmalarına yol açmıştır. Karşılıkla sevgi ve güvenin sağlanmış olduğu iş
ortamında başarı ve verimde sürekli artışlar ortaya çıkmıştır.
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Mayo, işçilerin resmi olmayan ancak kendi kural amborgalarından oluşan güçlü bir
kurum kültürü oluşturduklarını iddia etmekte ve yöneticilerin kişisel ve subjektif tatmini
artıran işi sağlamaları gerektiğini belirtmiştir. Bu görüşü savunanlar, insanların işlerinde
daha fazla tatmin olduklarında, daha fazla çalışacaklarına inanmaktadır.
Mayo ve arkadaşlarının yaptıkları bu araştırmalar iki nedenden dolayı eleştirilmiştir.
Bunlar;

Bu inceleme ve araştırmalar, insanlar üzerinde yapay olarak hazırlanmış
durumların ortaya çıkardığı sonuçlardır.

yapılmıştır.

Yine, bu inceleme ve araştırmalar, bir tutum değişimini sağlamak amacıyla

İşçi motivasyonuna karşı olumlu tutum içinde olan McGregor, Maslow gibi yazarlar,
işçileri motive etmenin bir yolu olarak katılımı benimsemişlerdir. Yani, örgütte çok katı
sınırlamalar olmayacak ve birey işini yapma konusunda daha fazla söz sahibi olacaktır.

2.2.2. Douglas McGregor ve X ve Y Teorileri
Mayo’nun çalışmalarından önemli düzeyde esinlenen ve önce Taylor ve Fayol’un
geliştirmiş olduğu klasik yönetim teorisini tasvir etmeye çalışan McGregor’a göre, Teori X
olarak tanımladığı klasik yönetim teorisinde ikna, yardın, kişiyi geliştirmek gibi yollar
denenmemekte ve kişinin ekonomik ödül ve iş güvenliği dışında bir motivasyon hiyerarşisi
olabileceği kabul edilmemektedir. Teori X’e karşı Teori Y’yi geliştiren McGregor’un insanlarla
ilgili varsayımları aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
Teori X’in Belli Başlı Özellikleri:


Birçok insan çalışmayı sevmez ve fırsat buldukça kaçar.


Yönetim bu nedenle işten kaçma eğilimini önleyici tedbirleri almalı, disipline
önem vermeli ve iş göreni çeşitli cezalarla korkutmalıdır.

İnsanlar bencildir, kendi arzu ve amaçlarını, örgüt amaçlarına tercih eder. Bu
nedenle, sıkı ve yakından denetlenmelidir.

İnsanlar yönetilmek ister, sorumluluk almaktan kaçarlar, istekli değillerdir,
sadece güvenlik ararlar.

İnsan yaratılışı gereği yenilik ve değişiklikten hoşlanmaz ve bu tür olgulara
direnir, isyan eder, alışkanlıklara tutkusu fazladır.

bulunur.

Ortalama insanın örgütsel sorunların çözümünde çok az yaratıcı yeteneği

34


İnsanlar parlak zekâlı değildir, kolayca kandırılabilir. Harekete geçmesini
sağlamak için maddi bakımdan ödüllendirilmelidir.
McGregor, daha sonra “Bireysel ve örgütsel amaçların kaynaştırılması” adını verdiği Y
teorisinin varsayımlarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.
Teori Y’in Belli Başlı Özellikler:

İnsanlar için çalışmak oyun, dinlenmek gibi doğal bir faaliyettir. Ortalama
insan işten nefret etmez. İş bir başarı ve tatmin kaynağıdır.

Eğer örgüt amaçlarına bağlılarsa kendi kendilerini yönlendirip kontrol
edebilirler. Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol
değildir. İnsanlar örgüte bağlanır, işi ve arkadaşlarını severse, kendi kendini yönetme ve
denetim yollarını kullanarak örgüte daha yararlı olmaya ve hizmet etmeye çalışır.

İnsanlar eğer başarıları sonucunda ödüllendirilirse, örgüt amaçlarına daha
fazla bağlı olacaktır. Yani, amaçlara ulaşmak için hizmet eden ve başarıya ulaşan insanlar
ödüllendirilmelidir. En değerli ödül psiko-sosyal ve benliği doyurma ihtiyaçlarının
karşılanmasıdır.

Uygun şartlar sağlandığı takdirde, insanlar sorumluluğu öğrenmekten ve
sorumluluk almaktan kaçmazlar. Sorumluluktan kaçınma, hırs yoksunluğu ve güvene aşırı
önem verme genellikle kötü yönetim deneylerinin insanları olumsuz bir şekilde etkilemesinin
sonucudur. Yoksa doğuştan kazanılan özellikler değildir.

İnsanların birçoğunda hayal gücü ve yaratıcılık vardır. Ancak, bu nitelik ve
yeteneklerin etkisi beşeri ihtiyaçların doyumuyla gerçekleşebilir.

Çağdaş sanayi hayatının şartları insanı ancak belirli çalışma ve uzmanlaşmaya
zorladığından, yetenek ve becerilerinin sadece bir kısmından yararlanabilmeyi sağlamaktadır.
Bu teorinin ortaya atılması ve varsayımlarının gücü o kadar etkili olmuştur ki bundan
sonra ortaya konan her görüş ve düşünce Y teorisinin ilkelerine değinmeden veya ondan
esinlenmeden geliştirilememiştir.

2.2.3. Abraham Maslow’un İnsan İhtiyaçları Teorisi
Maslow’a göre, tüm motive edilmiş davranışların başlangıç noktası ihtiyaçlardır ve tüm
insanların, işyerinde bile, ihtiyaçları vardır. Bir alt basamaktaki ihtiyacı karşılayan kişinin, bir
üste geçmeye çalıştığını belirtmektedir.
İnsan davranışlarını istenilen doğrultuya yönlendiren, belli bir amaç için harekete
geçiren güçlerin yönetimi olarak da tanımlayabileceğimiz motivasyon yönetimi, güç bir
süreçtir.
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İnsan davranışlarını örgütsel amaçlar doğrultusuna yönlendirebilmek, diğer bir
anlatımla örgütsel amaçlarla bireysel amaçları yakınlaştırabilmek için, davranışın ardındaki
ihtiyacı ve yönlendiği amacı doğru algılamak gerekir.
Çalışanlarını motive edebilen, çalışanlarının nasıl bir ortamda, ne zaman ve hangi
özendirme araçlarıyla güdülenebileceği konusunda yeterli bilgi ve deneyimi alan bir
yöneticinin başarı şansını yakalayabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Motivasyonla amaçlanan
Çalışanların


Örgütte kalmalarının,



Yaratıcı gizli güçlerini kullanmalarının,



Verimliliklerini artırmalarının sağlanmasıdır.

Örgüt açısından motivasyonun anlamı;
Davranışın


Başlatılması,



Sürdürülmesi,



İstenilen doğrultuya yönlendirilmesi, olmak üzere üç ögeden oluşur.

Çalışanların verimliliklerini iki temel faktör belirlemektedir: Yetenek ve Motivasyon
Verimlilik = Yetenek + Motivasyon
Motivasyon → Yeteneği Kullanma Arzusu → Verimlilik
Yeteneksiz bir kişinin başarısız olması ne kadar doğalsa, yetenekli, ancak motivasyon
düzeyi düşük kişinin de başarısız olması o denli kaçınılmazdır.
Yeteneksiz → başarısız
Motivasyon düzeyi düşük → başarısız
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Maslow’a göre insan ihtiyaçları beş gruba ayrılır;
Kendini gerçekleştirme (bireyin olabileceği herşeye ulaşabilmesi)
Saygı (güç, başarı, kazanma, statü sahibi olma vb.)
Aidiyet (sevgi, ait olma, birlikte olma, kabul görme vb.)
Güven (tehlike, korku vs. den korunma)
Fizyolojik (açlık, susuzluk, barınma, uyku vb.)
Fizyolojik ihtiyaçlar, giderildikleri zaman ortadan kalkarlar ve giderilen bir ihtiyaç
davranışı güdülemez.
Fizyolojik ihtiyaçlar giderildiği zaman güven ihtiyacı insan davranışına hakim olmaya
başlayacaktır. Günümüzde endüstriye ilişkiler sistemi ile bu ihtiyacın önem derecesi
azalmıştır.
Ait olma, birlikte olma, kabul görme, sevgi gibi sosyal nitelikteki sosyal ihtiyaçlar
insan ilişkilerinin sosyal yönünü yansıtırlar. Birçok araştırma bu ihtiyaçların daha etken bir
işbirliğini geliştireceğini ve örgütü daha etken biçimde amacına ulaştırabileceğini
göstermiştir.
Saygı ihtiyacı, bireyin kendisine saygısını ve başkalarından saygı görmesini içerir.
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı, bireyin kendinde olan tüm potansiyeli kullanması,
kendini sürekli olarak geliştirmesi ve yaratıcı bir varlık olarak yaşamasıdır. Günümüzde
yaşam şartları, bireyin bu ihtiyacını gidermesi için sınırlı imkânlar taşımaktadır.
İhtiyaçlar ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken noktalar;

Gerçekte ihtiyaçlar çok seyrek olarak tek tek bulunurlar. Genellikle birbiri
içine girmişlerdir.

İhtiyaçlar iç içe olunca, belli bir noktada durdurulmaları söz konusu
olmayacaktır. Bazı kişiler için ücret önemli bulunurken, bazıları düşük ücretle ancak unvan için
çalışabileceklerdir.

Tatmin edilen bir ihtiyaç, bu tatminin etkisi geçinceye kadar davranışlar
üzerinde etkili olmayacaktır.


İhtiyaçların sırası bireyden bireye değişebilir.


Bireyin bir ihtiyacı giderildiğinde, kesinlikle bir üsttekine yöneleceği
söylenemez. Daha üstteki bir ihtiyaca yönelebileceği gibi, daha alttaki bir ihtiyaca da
yönelebilir.
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Bir örgütteki ihtiyaçlar dizisi ve özendirme araçlarının tatmin sağlama
dereceleri diğer bir örgütün aynısı olamaz.
Motivasyonu harekete geçirebilmek ve koruyabilmek için aşağıdaki birkaç faktör
göz önünde bulundurulmalıdır;

Yöneticilerin, mühendislerin ve işçilerin tutumlarında değişiklik sağlamak için
daha yüksek verimliliğe yardımcı olan bir değerler dizisi geliştirilmelidir.

Motivasyon tüm insan davranışları için ve dolayısıyla verimliliği geliştirme
çabalarında temel teşkil etmektedir. Maddi ihtiyaçlar yine üstündür ancak bu, mali olmayan
teşviklerin etkili olmadığı ya da yersiz olduğu anlamına gelmez. İşçilerin verimliliği artırma
alanındaki başarısı, anında ödüllendirilerek güçlendirilmelidir. Bu ödüllendirme yalnızca
para ödülü biçiminde değil, fakat aynı zamanda kabul edilme, katılma ve öğrenme
fırsatlarının geliştirilmesi ve nihayet negatif ödüllendirmenin tümüyle ortadan
kaldırılması biçiminde olmalıdır. Ücret artışı yoluyla teşvik, her zaman, sağlanan değişim ile
orantılı olmalıdır.

İşçiler ile işbirliği ve işçilerin katılımını sağlama yoluyla da verimliliğin
artırılması mümkündür. Emek verimliliği, ancak yönetimin, işçilerin sorunlarına özel ilgi
göstererek ve olumlu bir toplumsal ortam yaratarak işçilerin yaratıcı yeteneklerini uygulamaya
teşvik etmesi durumunda sağlanabilir.

Performans standardı verimlilik konusunda önemli bir rol oynar. Bu
standart yüksek, ancak gerçekleştirilebilir bir düzeyde belirlenmelidir. Yönetimin yüksek
performans beklentilerinin pek çok durumda önemli ölçüde yükseltilmesine ihtiyaç olmaktadır.
Bununla birlikte, güveni ve “yapma isteğini” canlı tutmak için standartların her zaman
ulaşılabilir olması gerekmektedir.

2.3. Modern Yönetim Teorisi
Klasik sistemin tez (ussal sistem) ile neo klasik sistemin antitezini (doğal sistem)
birleştirmeye yönelik çabalardan oluşan modern yönetim teorisinin temelinde ise, yapı-insançevre arasındaki bütünleşmenin karşılıklı ve çok yönlü etkisine geçilmektedir.
Modern yönetim teorinin belli başlı özellikleri şunlardır:


İnsan örgütün temel unsurlarından biridir.


Örgütsel başarı ya da başarısızlık sadece yapıya bağlı olmadığı gibi, sadece
insana da bağlı değildir.


İşin gerekleri ile insanın ihtiyaçları arasında bir denge kurulmalıdır.


İnsana bir yandan örgütün amaçları benimsetilmeye çalışılırken, diğer yandan
da kişisel ihtiyaçlarını örgüt içinde karşılama imkânı verilmelidir.
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Örgütsel başarı için iş gören ve örgüt uyumu sağlanmalıdır.


Örgütsel iletişim, hem örgütün entropiye karşı koyması, hem de istikrarı
açısından önemlidir.

Örgütsel başarı için çevreyle ilişkiler ve çevresel koşullar dikkate
alınmalıdır.
Modern yönetim teorisinin en önemlileri sistem ve durumsallık yaklaşımıdır.

2.3.1. Sistem Yaklaşımı
II. Dünya Savaşı yıllarından itibaren yönetim konularının ele alınışında yeni bir bakış
açısı hâkim olmaya başlamıştır. “Sistem Yaklaşımı” olarak bilinen bu yeni düşünce şekli
biyolog Von Bertalanffy’nin 1920’lerde başlattığı “Genel Sistem Teorisi”nden
kaynaklanmaktadır.
Sistem teorisiyle, olayları tek bir açıdan incelemek yerine, her olayı belirli bir çerçeve
içinde, başka olaylarla ilişkili olarak incelemenin, olayları anlama, tahmin etme ve kontrol etme
açılarından daha etkin olduğu ileri sürülmüştür. Böylece, bir “bütüncü” veya “genelci” görüşün
yönetim konularına uygulanması ile yönetimde Sistem Yaklaşımı adı verilen yeni bir yaklaşım
tarzı ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Sistem kavramı doğa bilimlerinde, özellikle fizik ve biyoloji bilimlerinde çok
kullanılmaktadır. Sosyal bilimciler, bu kavramı doğa bilimlerinden almış ve sosyal olaylara
uygulamaya çalışmışlardır. Sosyal olayların karmaşık, çok boyutlu, kesin tanım ve ölçümlerde
zorluk arzetmesi gibi güçlükler çıkarmıştır. Ancak, böyle bir kavram sosyal bilimlere, özellikle
yönetim konularının ele alınışında yeni bir yaklaşım getirmiş ve yönetim teorisinde
bütünleşmeye doğru gidişe yardımcı olmuştur.
Sistem yaklaşımı, parçaları birbirinden ayrı ayrı ele alarak inceleyen ve çevreyle
ilişkide bulunmayan klasik ve neo klasiklerin aksine, yönetimi parçaları bir araya getirerek
incelemiş ve bütünün parçaların toplamından daha büyük olduğunu savunmuştur.
Sistem yaklaşımına göre, gerek örgütün dış çevre üzerindeki gerekse de çevrenin
örgüt üzerindeki etkileri göz ardı edilmemelidir.
Örgüt sistemi çevreden dört girdi alır. Bunlar; materyal, insan, finans ve bilgidir. Örgüt
bu dört parçayı birleştirerek çevreye ürün, hizmet, kâr veya zarar, çalışanların davranışları ve
ilave bilgiler olarak geri sunar. Sonuçta sistemin kendisi bu sonuçlara ilişkin olarak çevreden
geri bildirim alır. Böylece sistemin çalışması tamamlanır.
Organizasyonlar, iş akışı, ödüllendirme, yatay ve dikey iletişim ağı ve rol yapısı gibi
birçok sistemin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.
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Organizasyonun yaşaması ve gelişmesi, dinamik dengenin sağlanması için, yöneticinin
organizasyonla ilgili hem kontrolündeki iç, hem de kontrolünde olmayan dış faktörleri
bilmesi, anlaması ve değerlendirmesi gerekmektedir.
Yönetimde sistem yaklaşımının kullanılması ile klasik yönetim teorisinin katılığı ve
kapalılığından kurtulmak mümkün olmuştur. Ayrıca, bu yaklaşım, neo klasik (davranışsal)
yönetim teorisinin bulgularını daha etkin bir şekilde uygulamaya imkân tanımıştır.
Bunlara ilave olarak yönetimde sistem yaklaşımı yöneticiye şu yararları
sağlamıştır:

Yönetici görevini dan bir şekilde, sadece kendi fonksiyonu açısından
yorumlamaktan kurtularak, kendi sisteminin bağlı olduğu diğer alt sistemleri ve çevre
şartlarını da dikkate almak zorunda kalmıştır.

Yöneticiye kendi sisteminin amaçlarını daha geniş bir sistemin amaçları ile
ilişkilendirmek fırsatını vermiştir.

Yönetici, organizasyon yapısını alt sistemlerin amaçları ile uyumlu bir
şekilde kurmak imkânına kavuşmuştur.

Yönetici, alt sistemleri değerlendirirken bu sistemlerin esas sisteme yaptıkları
katkıyı belirleme imkânına kavuşmuştur.

Yöneticilerin dikkati belli bir alt sistemin iç dinamiği yerine alt sistemler
arasındaki karşılıklı ilişkiye çekilmiştir.

Yöneticiler dış çevrenin işletme üzerindeki etkilerini daha rahat ve net
değerleyebilme imkânına kavuşmuştur.
Sistem Yaklaşımı İle İlgili Temel Kavramlar ve Sisteme İlişkin Özellikler
Aşağıdaki Gibi Özetlenebilir:
Sistem ve alt sistemler: Bir sistem çeşitli parçalardan oluşmaktadır. Bu parçalar alt
sistem olarak isimlendirilmektedir. Örneğin, “İnsan Kaynakları Yönetimi” bir sistem olarak
ele alınırsa eleman seçme, işe yerleştirme, terfi, ücret ve maaş yönetimi, eğitim ve
geliştirme, şikâyetler vb. ile ilgili personel yönetimi faaliyetleri birer alt sistem olacaktır.
Yani, “bütün”, daima “parça”lardan oluşur.
Kapalı ve açık sistemler: Eğer sistem ile sistemin faaliyette bulunduğu çevre
arasında enerji, bilgi ve materyal alışverişi varsa, bu tür sistemler açık sistemler olarak, yok
eğer sistem ile çevresi arasında bu tür bir ilişki yoksa sistem kapalı sistemdir. Biyolojik ve
sosyal sistemler açık sistemlerdir. Mekanik sistemler ise kapalı veya açık olabilir.
Çevre (Dış Çevre): Bütün sistemler belirli bir ortamda faaliyet gösterirler. Sistemin
sınırları dışında kalan herşey dış çevreyi oluşturur. Kapalı sistemlerin çevreleri ile ilişkisi
olmadığından, bu tür sistemler için çevrenin önemi azdır.
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Sistemin Sınırları: Sınır, sistemin nerede başlayıp nerede bittiğini gösterir ve her
sistemin bir sınırı vardır. Bu anlamda sınır, sistemin kontrolü altında olan iç değişkenlerle
sistemin kontrolü dışında olan dış çevreye ilişkin değişkenleri birbirinden ayırır. Kapalı
sistemlerde sınırlar katı ve çevre ile alış-verişe imkân verdiği hâlde, açık sistemlerde sınır çevre
ile alış-verişe müsaittir. Buradaki alış-verişten maksat, sistemin içindeki değişkenlerin, dış
çevredeki faktörler tarafından etkilenme derecesidir.
Entropi ve Negatif Entropi: Bu kavrama göre her sistemde, enerjinin tükenmesi,
faaliyetlerin bozulması, dengenin kaybolması, karışıklık ve aksamaların belirmesi ve sonunda
sistemin faaliyetlerinin durması yönünde bir eğilim vardır. İşte “entropi” bu eğilimi ifade
eden kavramdır. Dolayısıyla, niteliği ve büyüklüğü ne olursa olsun bütün sistemlerde entropi
vardır. Yani, sistemlerde karışıklık, düzensizlik, bozulma, durgunluk ve sonunda tamamen
durma yönünde bir eğilim vardır. Sosyal, mekanik veya kavramsal bütün sistemler aşırı
kullanım, aşınma, yıpranma ve yanlış faaliyet ile malüldür. Kapalı sistemlerde entropi
kuvvetlidir ve belirli bir süre sonunda sistemi durduran en önemli faktördür. Oysa açık
sistemlerde entropi durdurulabilir.
Değişkenler ve Parametreler: Bütün sistemlerde, sistemin yapısını ve işleyişini
etkileyen faktörler vardır. Bu faktörlerden sistem sınırları içinde olanlar değişken olarak
adlandırılır. Örneğin, kapalı sistemler değişkenler tarafından etkilenir. Bu faktörlerden sistem
sınırları dışında olanlar ise parametre olarak adlandırılır. Açık sistemler hem değişkenler
hem parametreler tarafından belirlenir.

2.3.2. Durumsallık Yaklaşımı
Klasik yaklaşım organizasyon yapısının belirlenmesinde belirli ilkelerin uygulanmasına
önem verirken, durumsallık yaklaşımı organizasyon yapısını çeşitli içsel ve dışsal şartlar
arasındaki ilişkilere göre şekil alan bir yapı olarak görmektedir. Yani durumsallık yaklaşımına
göre organizasyon yapısı bir bağımlı değişkendir. Organizasyon yapısının nasıl olması gerektiği
(bağımlı değişkenin değeri), bağımsız değişken durumundaki içsel ve dışsal şartların durumuna
göre belirlenecektir. Dolayısıyla organizasyon yapılarının etkinliği, belirli ilkelerin
uygulanmasından değil, fakat bu belirli ilkelerle içsel ve dışsal şartlar arasında uygun bir
birleşim sağlamaktan kaynaklanmaktadır.
Durumsallık yaklaşımının diğer bir özelliği de organizasyonu bir sistem olarak ele
almasıdır.
Durumsallık yaklaşımının diğer bir özelliği de büyük ölçüde araştırma sonuçlarına
dayanmasıdır.
Bugüne kadar “durum ve koşullarla” ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur.
Bunlar; “teknoloji” ve “çevre” faktörleridir.
Teknolojik gelişmenin özellikle iletişim ve bilgi işleme teknolojilerindeki gelişmelerin
toplum yaşamı üzerindeki etkilerinin ne kadar önemli olduğu bilinmektedir.
41

Genel olarak ifade etmek gerekirse, teknoloji bir organizasyonda;


Kişileri,



Grupları,



Örgütsel ilişkileri,



Yönetim tekniklerini etkileyecektir.

Durumsallık yaklaşımının ulaştığı genel sonuç, çevre koşullarının özelliklerine bağlı
olarak organizasyon yapıları ve organizasyonda kullanılan çeşitli süreçler farklılık
göstermektedir.
Çevreyi, organizasyonun sınırları dışında kalan her şey olarak tanımlamak mümkündür.
Burada önemli olan, işletme sınırları dışında kalan bu faktörlerin hangilerinin işletme
faaliyetlerini nasıl etkilediğidir.
Çevre şartları, dengelilik, değişirlik, değişim hızı, komplekslik, belirsizlik gibi
boyutlar açısından incelenmiş ve bu boyutlara uygun olan organizasyon yapı ve süreçleri
araştırılmıştır. Çevre şartlarının hangi boyutlara göre incelenmesi gerektiği konusunda tam bir
görüş birliği olmadığını belirtmek gerekir.
Durumsallık yaklaşımına göre, her yerde her zaman geçerli bir örgüt yapısından söz
edilemez ve örgütle ilgili her şey duruma bağlı olarak değişmektedir.
Klasik ve neo klasiklere göre, bir problem veya durumun çözümünde “en iyi tek bir yol”
vardır. Durumsallık yaklaşımına göre ise, bir problem veya durumun çözümünde en iyi yol
birkaç tanedir. Bir durum için en iyi olan, diğeri için en iyi olmayabilir. Yani bu yaklaşıma
göre “en iyi” durum ve şartlara bağlıdır.

2.4. Yeni Yaklaşımlar
Yukarıdaki teorilerin dışında ABD’de ortaya çıkan iki yeni yaklaşımdan
bahsedilmelidir. Bunlar; William Ouchi’nin Z Teorisi ile Peters ve Waterman’ın Mükemmellik
Yaklaşımı’dır.

2.4.1. Teori Z
Bu teori, katılımcı yönetim anlayışını getirerek kurum kültürü modeline önemli bir
ışık tutmuştur. Yapılan araştırmalar, firmaların faaliyette bulundukları ülkenin sosyal
normları ve kültürünün, örgütsel kültürü etkilediğini göstermektedir.
Ouchi, Amerikan ve Japon modellerinin güçlü yönlerini birleştiren esnek bir yönetim
anlayışının, başarıl rekabeti de beraberinde getireceğini belirtmektedir. Japon ve Amerikan
yönetim özelliklerini başarıyla bir araya getiren bu yeni kombinasyona “Teori Z” adı
verilmektedir.
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Japon, Amerikan ve Teori Z Kültüründeki Örgütlerin Özellikleri:
Japon Firmaları

Amerikan Firmaları

Teori Z Firmaları

Ömür boyu istihdam Kısa dönemli istihdam

Uzun süreli istihdam (büyük eğitim yatırımı
firmayı iyi ve kötü zamanda tutmaya teşvik
etmektedir)

Yavaş değerlendirme Hızlı değerlendirme ve
ve terfi
terfi

Yavaş değerlendirme ve terfi (terfiler belli
bir takvimden çok, yeteneklere ve
iştiraklere bağlıdır)

Uzmanlaşmayan
kariyer

Uzmanlaşmış kariyer

Çapraz-işlevli kariyer (firma bazındaki
yetenekler değişen ve uzmanlaşmamış
tecrübeyle elde edilmektedir)

Gizli kontrol
mekanizmaları (self
kontrol)

Açık kontrol
mekanizmaları

Dengeli, açık ve kapalı kontrol
mekanizmaları (gerçeklerin objektif
analizine, neyin uygun/uygunsuz veya
doğru/yanlış olduğuna ilişkin kişisel yargı
ve duygular eklenmektedir)

(politika ve kurallarla
kontrol)
Kollektif karar alma

Bireysel karar alma

Oybirliğiyle katılımcı karar alma (kararlar
bunlardan etkilenecek bütün işçilerle
birlikte demokratik bir süreçte alınır)

Kollektif sorumluluk Bireysel sorumluluk

Bireysel sorumluluk (kararlarda son
sorumluluk, ilgili bireylere kalmaktadır)

Bütünüyle ilgi

Bütünüyle ilgi (bölümlere ayrılmış örgütsel
rollerle ilgilenmekten öte, kişinin
‘bütünüyle’ ilgilenme eğilimi vardır)

Bölünmüş ilgi

Katılımcılık, bilgi ve değerlerin tüm şirket bünyesinde yayılmasını sağladığı gibi,
şirketin yardımlaşmaya dayanan amaçlarını da sembolik olarak gösterir.
Uzun süreli istihdam politikası, çalışanların –firmaların satışları düşse bile- çok büyük
bir suç işlemedikleri takdirde, işten çıkarılmayacaklarını bildiklerinden firmaya güvenmelerini
sağlamaktadır.
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Değerlendirme ve terfinin yavaş olması, terfinin belli bir takvime bağlı olmaksızın
kişiye yetenekleri doğrultusunda uzun süre içinde verilmesi, hem şirket içi oyunların
oynanmasını engellemekte, hem de bu oyunların oynanmasını güçleştirmektedir. Bu yüzden iş
görenin işte yükselmesi için, bir başkasının kuyusunu kazmasına gerek yoktur.
Çapraz işlevli kariyer ise, şirkete özgü bazı becerilerin gelişmesini sağlamaktadır. Elde
edilen bu beceriler, tasarım, üretim ve dağıtım işlemleri arasında yakın koordinasyon
kurulmasına da imkân verir. Böyle bir amatör gelişmeye katılan bir eleman, sonunda sahip
olduğu becerileri öteki şirketlere pazarlama riskini göze alamaz.
Açık ve kapalı kontrol mekanizmaları bir denge içindedir. Kararlar, gerçeklerin
objektif analizine dayansa da, bu kararların uygun olup olmaması gibi önemli sorunların
sonunda şekillenmektedir.
Z tipi şirketlerin bütüncül eğilimleri, bazı önemli farklılıklara rağmen, Japon modeliyle
birçok yönden benzerlik göstermektedir. Benzerlik, yöneticilerin astlarına ve her düzeydeki
çalışanların iş arkadaşlarına gösterdikleri yakınlıktır. Astlara ve tüm çalışanlara sadece örgütsel
rolleri kapsamında değil, bütünüyle tam bir ilgi gösterilmektedir.

2.4.2. Yönetimde Mükemmellik Yaklaşımı
J. Peters ve Robert H. Waterman, birçok başarılı Amerikan firması üzerinde yaptıkları
araştırmalar sonucunda, başarılı firmalarda 8 niteliğin bulunduğunu ve bunların hepsinin kurum
kültürünü oluşturduğunu belirtmişlerdir.
“Mükemmelliğin Nitelikleri” olarak bilinen 8 özellik şunlardır:

Eylem tutkusu: Firma analizlerle etkisiz hâle getirilmez. Yöneticiler kararlar
hakkında düşünür, sonra bunları uygulamaya başlar. Yani, karar alma süreci firmayı hareketsiz
bırakmaz.

Müşteriye yakınlık: Müşterilerden öğrenmektir. Temel görüşleri kalite, hizmet
ve güvenirliliktir.

Özerklik ve müteşebbislik: Firmada liderler ve yenilikçiler teşvik edilmekte ve
onlara fırsat verilmektedir.

İnsanlar aracılığıyla verimlilik: İşgücü kalitenin ve verimliliğin temel öz
kaynağıdır. Biz/onlar, işverenler/iş görenler yaklaşımları işlevsel değildir.

İşin içinde olmak ve değerlerle yönlenmek: Üst yönetim firmadaki her şeyle
ve herkesle ilgilidir. ‘Gezinerek Yönetim’ önemlidir.

Bildiği işe bağlı kalmak: En iyi bildiği işe bağlı kalan firmalar, en iyi
performansın elde edilmesini sağlar.
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Sade yapı, ufak kadro: Yapının basit olması ve üst yönetim kademelerinin
asgaride tutulmasıdır.

Gevşek-sıkı özelliklerin bir arada olması: Firmalar hem merkeziyetçi, hem de
ademi merkeziyetçi özelliğini taşır. Özerklik, ürün geliştirme ve yaratıcılıktan tabana
indirilmekteyken, temel değerlerin korunmasında merkeziyetçilik benimsenmektedir.
Peters ve Waterman’ın yönetim yaklaşımları 3 nedenden dolayı alışılmışın dışında
bulunmuştur:

Diğer yönetim teorilerini tutucu, oldukça mantık felsefesiyle oluşturulmuş,
analitik, duygusuz, esneklikten uzak ve negatif olmakla suçlamışlardır.

Bilinen yönetim teorilerindeki terminolojiyi (planlama, amaçlarla yönetim ve
kontrol gibi), başarılı yöneticilerden alınmış “Yap, Düzelt, Dene” ve “Gezinerek Yönetim” gibi
deyimlerle değiştirmişlerdir.

Ana temalarını objektif, değerlendirilmiş bilgi ve gerçeklere dayandırmaktan
çok, karşılıklı görüşmelere hikâyelere ve anekdotlara dayandırmışlardır.
Yönetim teorileri ve uygulamalarına önemli katkıda bulunan Ouchi’nin Teori Z’si,
Peters ve Waterman’ın yaklaşımları yönetimde insan, insana insanca davranma, yenilik,
deneycilik, müşteriye yakınlık, temel değerler, müşteri tatmini ve kalite gibi noktaları ön plana
çıkarmış, daha sonraları pek çok yazarın üzerinde araştırma yapacağı “Kurum Kültürü”
kavramını gündeme getirmiştir.

2.4.3. Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı
2.4.3.1. Toplam Kalitenin Tarihsel Gelişimi
Toplam kalitenin gelişmesine etki eden en önemli unsurların başında kalite anlayışının
değişmesi gelmektedir.
Kaliteye verilen önemi gösteren en eski belge M.Ö. 2150 yılındaki Hammurabi
Kanunlarında “bir inşaat ustasının yaptığı bir ev, ustanın yetersizliği ve işini gereği gibi
yapmaması nedeniyle yıkılarak ev sahibinin ölümünü yol açarsa, evi yapan usta da
oldürülecektir” şeklinde yer almaktaydı.
Daha sonraki yıllarda Fenikeli bugünkü anlamıyla kalite kontrol görevlileri olarak kabul
edilebilecek olan görevliler ürün kalitesinde sürekli olarak yapılan uygunsuzlukları önlemek
için kusurlu üretimi yapanın ellerini kesme yetkisine sahip kılınmışlardı.
13. yüzyıl boyunca gelişme gösteren çıraklık ve esnaflık loncalarında ustalar hem
eğitici, hem de kalite kontrol görevlisiydiler.
18. yüzyılın ortalarında sanayi devrimi gerçekleşti ve üretim hızlandı.
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19. yüzyılda modern endüstriye sistem doğdu. ABD’de Frederick Taylor iş planlamasını
işçilerin ve nezaretçilerin sorumluluğundan alıp endüstri mühendisliğine vererek bilimsel
yönetimin öncülüğünü yaptı. Bilimsel yönetim, temelde işçiyi daha çok çalışmayı teşvik etmek
için onlara verilen ekonomik ödülleri arttırmayı öngören bu yönetim teorisi, işçileri sadece daha
fazla parayla ilgilenen tek boyutlu ekonomik varlıklar olarak görmektedir.
20. yüzyılın başlarında Henry Ford, Ford Motor Şirketi’nin üretim ortamında hareketli
montaj hattını kullanmaya başladı. Montaj hattı üretimi ile karmaşık işlemler sadeleştirildi ve
düşük maliyette kaliteli ürünler üretilmeye başlandı. Üretim sorumluluğunun önceliği ürün
kalitesi değil, imal edilen ürün sayısıydı. Yöneticiler ürün taleplerini karşılayamadıklarında
işlerini kaybediyorlar, yetersiz kalitedeki üretimde ise yalnızca kınanıyorlardı. İşletmenin üst
düzey yöneticileri bu sistemde kalitenin zarar gördüğünün farkına vardı ve “muayene şefliği”
kadrosu istihdam edilmeye başlandı.
1920 ve 1940 yılları arasında endüstriye teknoloji hızlı bir şekilde değişti, gelişti ve
kalite kontrol çalışmaları başlatıldı.
1924 yılında matematikçi Walter Shewhart seri üretim ortamında kalitenin ekonomik
olarak kontrolü için bir yöntem olan İstatistiksel Kalite Kontrol kavramını gündeme getirdi ve
istatistiksel teknikler kalite kontrolüne uygulanmaya başlandı. Kontrolün amacı hataları ve
kusurları ortaya çıkarmaktır. Ancak, önlemeye dayalı bir anlayış düzeltmeye göre daha
ekonomik ve akılcı olduğundan, önlemeye dayalı bir anlayış olan kalite güvence uygulaması
gündeme geldi.
II. Dünya Savaşı ile kalite teknolojisinin gelişimi hızlandı. 1946 yılında Amerikan
Kalite Kontrol Derneği kuruldu (bu derneğin adı 1997 yılında Amerikan Kalite Derneği olarak
değiştirilmiştir).
Ancak, II. Dünya Savaşından sonra kalite kontrole olan ilgi yitirilmeye başlandı.
Kuruluşların çoğu kalite kontrolü yalnızca savaş sırasında gerekli olarak algıladıkları için bu
konuda yapılacak çalışmaları yersiz ve gereksiz buluyorlardı.
Savaş sonrasında, Japon Bilim Adamları ve Mühendisleri Birliği tarafından önde gelen
işadamlarına konferans vermek üzere W. Edwards Deming Japonya’ya davet edildi.
İşadamlarının amacı, savaş sonrası Japonya’yı yeniden imar etmek, dış pazarlara girebilmek ve
düşük kalitedeki ürünleri iyileştirmek için yöntemler geliştirebilmekti. Deming, Japonları kendi
geliştirdiği yöntemleri uygulamaları durumunda dünyada kalite devrimi yapabileceklerine
inandırdı. Onlara “Eğer beni dinlerseniz beş yıl içinde batı ile rekabet edebilir duruma
gelebilirsiniz. Eğer dinlemeye devam ederseniz ileride batı sizinle edebilmenin yollarını aramak
zorunda kalacaktır” demiştir.
Japon Profesör Kaoru Ishikawa, 1953 yılında sürekli iyileştirme çalışmalarında
kullanılan bazı teknikler geliştirdi.
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Tüm gelişmiş teknikleri kullanan ve bu arada bazı yeni teknikler de geliştiren Japonlar,
teknolojik gelişme desteği ile kalitelerini iyileştirerek verimlilik ve rekabet üstünlüğü
sağladılar.
Japon İmparator Hirohuto, Deming’i ekonomilerine olan katkısı nedeniyle İkinci
Derece Kutsal Hazine Madalyası ile ödüllendirdi. Japonya’da her sene kalite konusunda en
büyük yararı elde eden bir şirket ile istatistiksel teoride gelişmeler sağlayan bir kişiye prestiji
bir hayli yüksek olan Deming Ödülü verilmektedir.
1951 yılında Armand V. Feigenbaum, Toplam Kalite Kontrol adlı kitabını yayınladı. Bu
döneme kadar kalite ile ilgili çalışmalar önlemeye değil, düzeltici çalışmalara yönelikti.
1960’lı yılların sonlarına doğru Amerika’da otellerde, bankalarda, hastanelerde ve kamu
kuruluşlarında “Hizmet Sektöründe Kalite Güvencesi” uygulamaları başlatıldı. Japonya ve bazı
Avrupa ülkelerinde savaş sonrası yeniden imar ve yapılanma çalışmaları sürdürüldüğü için bu
sıralarda Amerika dünya pazarlarındaki liderliğini koruyordu.
Dış rekabet 1970’li yıllarda Amerikan şirketlerini tehdit etmeye başladı. Özellikle
otomobil ve elektronik sanayiinde Japon kalitesi üstünlüğünü kanıtlamıştı. Tüketicilerin kalite
ile daha fazla ilgilenmeleri ve dış rekabet Amerikan şirketlerinin kaliteye daha fazla önem
vermelerine yol açtı. 80’li yılların başlarında kalite, kurumun tüm fonksiyonlarına girmeye
başladı. Bu tarihten sonra gerçekten de toplam kalite önce Amerika’da, sonra Avrupa ve 90’lı
yıllara yaklaşırken de ülkemizde tartışılmaya ve uygulamaya başlandı.
Bu arada 1987 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından ISO
9000 Kalite Sistem Standartlar serisi yayınlandı. Toplam kaliteye giden yoldaki önemli
basamaklardan birisi olan kalite güvence sistemi için asgari gerekleri içeren değerli bir
doküman olan 9000 serisi ile dünya çapında kalite sistem kurma be belgelendirme çalışmaları
yaygınlaştı.

2.4.3.2. Kavram Olarak Kalite
Kalite Kavramı: Kalite, farklı ortamlarda farklı kişiler tarafından farklı bir kavram
olarak tanımlandığından dolayı tek bir standart tanımını vermek güç olmaktadır.
Aşağıda dünya çapındaki uzman kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan kalite
tanımları verilmiştir:

Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları
karşılayabilme kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini
ortaya koyan özelliklerinin toplamıdır.


Kalite, bir ürünün gereklere uygunluk derecesidir.



Kalite, ürünün sevkiyattan sonra toplumda neden olduğu minimal zarardır.
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Kalite, müşteriyi tatmin etmektir.



Kalite, verimliliktir.



Kalite, önlem almaktır.



Kalite, esnek olmaktır.



Kalite, yatırımdır.



Kalite, sonu olmayan bir süreçtir.



Kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır.



Kalite, gelecektir.

Kalitenin çeşitli şekillerde tanımlanabilmesinin nedeni, çok boyutlu bir kavram
olmasıdır. GARVİN, 1984 yılında kalitenin sekiz boyutunu aşağıdaki gibi tanımlamıştır:


Performans boyutu: Üründe bulunan birincil özellikler,



Diğer unsurlar boyutu: Ürünün çekiciliğini sağlayan ikincil özellikler,



Uygunluk boyutu: Özelliklere, standartlara ve belgelere uygunluk,


Güvenilirlik
özelliklerinin sürekliliği,


boyutu:

Ürünün

kullanım

ömrü

içerisinde

performans

Dayanıklılık boyutu: Ürünün kullanılabilirlik özelliği,


Hizmet görürlük boyutu: Ürüne ilişkin sorun ve şikâyetlerin kolay
çözülebilmesi,


Estetik boyutu: Ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneği,



İtibar boyutu: Ürünün ya da diğer üretim kalemlerinin geçmiş performansı,

David GARVİN, kaliteye yönelik bütün fikirleri bir arada sunan beş ayrı kalite
tanımını vermektedir.
Kalitenin üstünlük temeline dayalı tanımı; Bu görüşe göre kalite, mümkün olabilecek
en yüksek standartta oluştuğundan beraberinde üstünlüğü de getirmiş olacaktır.
Kalitenin ürün temeline dayalı tanımı; Kalitenin, kesin ve ölçülebilir bir değişken
olarak ele alındığı tanımıdır.
Kalitenin kullanıcı temeline dayalı tanımı; Kullanıcının gözünde verilen vaatlerin
kaliteye ne şekilde bağlandığını belirtmektedir.
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Kalitenin üretim temeline dayalı tanımı; Verimlilik ve maliyet düşüklüğü amaçları
tarafından yönlendirilen, içsel olarak geliştirilmiş özelliklere uygunluk üzerinde odaklaşmış bir
görüştür.
Kalitenin değer temeline dayalı tanımı; Kaliteyi, fiyat ve değere göre tanımlayan bu
görüşte kalite; performans, fiyat ve kalite arasındaki karşılıklı alışveriş göz önünde tutularak
yaratılan bir üstünlük olarak ele alınmıştır.
Kalite, bir ürün ya da hizmet hakkında müşteri ya da kullanıcıların yargısı olup,
beklentiler ve gereksinimlerin karşılanmasına olan inançların ölçüsüdür. Kalite, mutlak
anlamda en iyi demek değildir, çok boyutlu olması kaliteyi bir bileşim hâline
getirmektedir.
Günümüzde kalite aşağıdaki nedenlerle anahtar bir kavram hâline gelmiştir;


Rekabette üstün konuma gelme,



Pazarlarda kalıcı bir başarı sağlama,



Müşteri tatmini hedeflenerek onunla uzun vadeli hedefler geliştirilmesi.

Modern işletmecilik anlayışı; işletmenin bütününün müşteri yönlü olmasını, müşterinin
istek ve ihtiyacına göre hareket edilmesini gerektirmektedir.
Girdisi ve çıktısı müşteri olan Toplam Kalite Yönetimi de, müşteri yönlü anlayışın
sonucunda gelişmiş olan bir yaklaşım biçimidir.
Toplam Kalite Yönetiminin odak noktaları şunlardır;


Kalitenin müşteriyle bütünleşerek belirlenmesi,



İşletmede her çalışanın katılımını sağlaması,



Etkin bir liderlik tarzını gerektirmesi,



En yüksek çıktıya sıfır hata ile ulaşılması

2.4.3.3. Toplam Kalite Konusunda Uzmanların Görüşleri
2.4.3.3.1. Dr. Deming’in Görüşleri
Deming’e göre kalite, verimliliği ve rekabet koşullarını iyileştirir. Deming’in amacı;
kaliteyi sürekli olarak iyileştirerek verimlilik düzeyini artırmak, firmanın uzun erimde
yaşamasını sağlamak ve rekabet durumunu güçlendirmektir.
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Dr. Deming, kalite konusundaki yaklaşımını aşağıdaki ondört ilkede sunmuştur:

Rekabet gücü sağlayacak, işletmeyi sürdürecek ve istihdam yaratacak bir plan
ile hizmet ve/veya ürünün iyileştirilmesi konusunda amaç sürekliliğini yaratın.

Kalite konusundaki yeni felsefeye uyun. Yeni bir ekonomik çağdayız. Belirli
oranlarda kusur, gecikme, hata, kusurlu malzeme ve kusurlu işçilik ile yaşayamayız.

Kümesel kalite kontrole bağlılığı durdurun. Kalitenin kümesel kalite kontrole
gerek duyulmaksızın elde edilebileceğini istatistiksel olarak kanıtlayın.

Fiyat etiketi esaslı olarak işletme değerlendirmesi işlemini durdurun. Onun
yerine kalitenin fiyatla birlikte anlamlı göstergelerini kullanın.

Maliyetleri azaltmak, kalite ve verimliliği iyileştirmek için üretim ve hizmet
süreçlerini sürekli olarak iyileştirin.

Modern eğitim yöntemlerini geliştirin. Eğitimi işletme yaşadığı sürece
mutlaka gerçekleştirin.


Modern gözetim yöntemlerini oluşturun.


Herkesin kuruluş için etkili olarak çalışmalarını sağlamak için organizasyonel
korku ve kaygıları yok edin.

Organizasyonlardaki engelleri ortadan kaldırın. Kuruluştaki herkesin
sorunları belirlemesi ve çözmesi için ekipler hâlinde çalışabilecekleri ortamı yaratın.

Yöntem belirlemeden verimlilik artışı sağlamak için işgücüne rastgele
belirlenmiş sayısal hedefleri, slogan ve posterleri ortadan kaldırın.


İş standartları ve sayısal kotaları ortadan kaldırın.


İş görenlerin işçiliklerinden gurur duymalarını engelleyen faktörleri
ortadan kaldırın.


Güçlü bir eğitim ve öğretim programı oluşturun.



Her gün yukarıdaki 13 ilkeye önceliğin verileceği bir ortam yaratın.

2.4.3.3.2. Juran’ın Görüşleri
Onun tezinin bir parçası kalite maliyetlerinin azaltılması gerekliliğidir. Kalite
maliyetleri; önleme maliyetleri, değerlendirme maliyetleri ve başarısızlık maliyetlerinden
oluşur.

Önleme maliyetleri, başarısızlık ve değerlendirme maliyetlerinin en aza
indirilmesi maliyetleridir ve aşağıdaki maliyetlerden oluşur.
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Kalite Yönetimi Maliyetleri (kalite sistem dokümantasyonunun hazırlanması
ve güncelleştirilmesi, yan sanayi değerlendirmeleir, sistem kurma danışmanlığı, sistemin
belgelendirilmesi, kalite sisteminin iç denetimi, kalite derneklerine üyelik ve kitap, dergi
aboneliği)


Kalite Eğitimi Maliyetleri


Ölçme ve Test Ekipmanı Maliyeti (ölçme aleti tasarım ve geliştirmesi,
kalibrasyon ve bakım)


Prototip Ürün Geliştirme Maliyeti



Süreç Kontrol Yatırımları



Kalite İyileştirme Çalışmaları

Değerlendirme maliyetleri ürünün gereklere uygunluğunun sağlanması için yapılan
çalışmaların maliyetidir ve aşağıdaki unsurlardan oluşur:


Girdi Kalite kontrolü



Süreçte yapılan Kalite Kontroller



Numune Üretimindeki Düzeltme İşlemleri

Başarısızlık maliyetleri iç ve dış olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Ürünün
işletmeden müşteriye gönderilmesi öncesinde üründe ortaya çıkan kalite uygunsuzlukları
nedeniyle oluşan iç başarısızlık maliyetleri aşağıdakilerden oluşur.


Üretim Kayıpları (hurda, yenileme işleme-kurtarma)



Düzeltici Faaliyetler



Boşta Geçen Zamanlar

Ürünün işletmeden müşteriye gönderilmesinden sonra üründe ortaya çıkan kalite
yetersizliğinin oluşturduğu maliyetler olan dış başarısızlık maliyetleri aşağıdakilerden
oluşur.


Ret Kayıpları (taşımı ve kalite kontrol, hurda, yeniden işleme)



Hata / Kusur Nedenlerinin Araştırılması



Tazminatlar

Juran, kalite sorumluluğunu daha çok orta düzey yönetime ve profesyonel
kalitecilere verir. İşgücünün rolü en alt düzeydedir.
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2.4.3.3.3. Feigenbaum’un Görüşleri
Ona göre kalite “organizasyonları yönetmenin yoludur”. Kalitede anlamlı iyileştirmeler
yalnızca herkesin katılımı sonucunda elde edilebilir. Bu nedenle yönetim personele ne yapmak
istediğini açık bir şekilde açıklamalıdır. Kalite ile ilgili konularda yapılacak çalışmalar,
insanların daha iyi anlayabileceği ve katılımlarının sağlanabileceği açık bir müşteri odaklı kalite
yönetimi sürecine dönüştürülmelidir.
Toplam kaliteyi başarılı olarak uygulamak isteyen yönetimin, kalite iyileştirme
çerçevesindeki konuları ve kaliteyi kendi yönetim uygulamalarına dâhil etmeleri gerektiğini
anlaması çok önemlidir. Yöneticiler kısa süreli motivasyon programlarından geçirilmeli ve
kalite iyileştirmenin müşteri sorunlarının daha hızlı bir şekilde saptanması anlamına geldiğinin
bilincine sahip olmaları sağlanmalıdır.
Feigenbaum’a göre iyileştirme programı başlatmak isteyen işletmenin yönetimi
aşağıdaki konularda bağlılığını açık bir şekilde kanıtlamalıdır.


Kalite iyileştirme sürecinin desteklenmesi,


Kalite
sağlanması,


iyileştirme

çalışmalarının

alışkanlık

hâline

getirilmesinin

Kalite ve maliyetlerin bütünleşik amaçlar olarak yönetilmesi.

2.4.3.3.4. Crosby’nin Görüşleri
Üst yönetimi ikna ederken kalite iyileştirme çalışmalarının en önemli sonucunun
kârlılık artışı olacağını vurgular. Onun tezine göre kalite düzeyinde iyileştirmeler sonucunda
maliyetler azalır ve kârlılık düzeyi artar.
Kaliteyi sağlamak için aşağıdaki dört temel prensibi çok iyi kavramak gerekir:


Kalite, isteklere uygun olmak zorundadır.


Kalite sistemi önlemeye dönük olarak geliştirilmelidir. Hatalar çıkmadan
önlenmelidir.


Yönetimin çalışma standardı “sıfır hata” olmalıdır.



Kalitenin ölçüsü, müşteri isteklerine uygunsuzluğun doğurduğu maliyettir.

2.4.4. Diğer Çağdaş ve Güncel Kavramlar
Aşağıda sıralayacağımız ve burada sayamadığımız diğer kavram gelişmeler,
organizasyonların yapılandırılmaları ve işleyişleri üzerindeki köklü sayılacak değişiklikleri
meydana getiren gelişmelerin en önemlileridir.
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İnsan Hakları,



Enformasyon Çağı,



Bilgiye Dayalı Organizasyon,



Uluslararası Rekabet,



Sistemler Arası Yaklaşma,



Ülkelerarası Sınırların Ortadan Kalkması,



Bilgi Toplumu,



Telekomünikasyon,



Yalın Yönetim ve Organizasyon,



Hızlı Teknolojik Gelişim vb.

Yukarıda saydığımız bu kavramları açıklamak yerine, yeni bir yönetim düşüncesini ve
organizasyonların yapılandırılmasını etkileyen üç önemli gelişmeden bahsedilecektir. Bu
gelişmeler şunlardır:
İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki gelişmeler. Bu alandaki gelişmeler,
organizasyonları olduğu kadar sosyal hayatı da büyük ölçüde değiştirmektedir. Bu gelişmelerin
işletmeler üzerinde ortaya çıkardığı ana değişmeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.


Büyük ve çeşitli üretim merkezlerinden → küçük fabrikalara,



Dikey bütünleşmeden → Taşeronla çalışmaya,



Büyüklük ekonomisinden → Esneklik sağlayan küçük yapılara,


Yüksek
organizasyonlara,

ve

sivri

hiyerarşik

organizasyonlardan



Bürokratik kişilikten



Pazar payını artırmaktan → Yeni pazarlar yaratmaya,



Toplu pazarlamadan → Niş (uygun) pazarlamaya,



Kantiteden

→

Basık

ve

yalın

→ Girişimciliğe,

→ Kaliteye.

Kişiler ve organizasyonlar açısından bu gelişmelerin önemli bir sonucu da, “sürekli
değişim” zarureti olmuştur. Herhangi bir konuda bilgi ve uzmanlığa sahip olan bir kişi, her dört
veya beş yılda yetersiz hâle gelmektedir. Bu nedenle bu kişiler ve organizasyonlar sürekli olarak
kendilerini yenilemek zorundadırlar.
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Uluslararası Rekabet ve Globalleşme: Stratejik birlikler oluşturma, joint-venture’ler
ve şebeke organizasyonlarının ortaya çıkışı bu gelişmelerin sonucudur, denebilir.
Globalleşmeyi karakterize eden teknolojiler olan bilgisayarlaşma, dijitalleşme bu gelişmelere
yol açmıştır. Yakın bir gelecekte, dünya üzerinde ülkeler ve siyası sınırlar yanında, birbirine
bağlı işletme toplulukları ve aralarındaki sınırlar oluşacaktır. Ancak, bu iki sınır birbirinden
farklı olacaktır.
İnsan Hakları: Nihayet üçüncü gelişme; insan hakları, insani değerler, kişilik kavramı,
“insan”ın her şeyden önemli bir varlık olarak ortaya çıkması olmuştur.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

2)
Eren, Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Beta Basım
Yayım Dağıtım A.Ş., 2012.
3)

Koçel, Tamer; İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,

2010.
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Uygulama Soruları
1)
Henry Ford tarafından kurulan Ford Motor Company ile Steve Jobs tarafından
kurulan Apple firmalarını örgütsel davranış teorilerini dikkate alarak analiz ediniz.
2)
İş ararken Klasik Yönetim Teorisi’nin geçerli olduğu bir firmada mı çalışmayı
tercih ederdiniz, yoksa Neo klasik Yönetim Teorisi’nin geçerli olduğu bir firmada mı çalışmayı
tercih ederdiniz? Nedenleri ile tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Literatüre göre, Örgütsel Davranış alanına ilişkin teorilerin 20. yüzyılın ilk çeyreğinde
başladığı kabul edilmektedir. Bu dönem ortaya çıkan Klasik Yönetim Teorisi, içinde bulunduğu
dönem itibari ile Sanayileşme Dönemi’ne uygun bir biçimde ortaya atılmıştır. Nitekim o
dönemde geçerliliğini sürdüren ve temelleri Adam Smith, David Ricardo ve Thomas Malthus
tarafından atılan Klasik İktisat Teorisi’nin Klasik Yönetim Teorisi’ni derinden etkilediği
söylenebilmektedir. Ancak 1929 yılında yaşanan Büyük Ekonomik Buhran sonucunda Klasik
İktisat Teorisi’nin yerini Keynesyen İktisat Teorisi alırken; yönetim açısından ise Klasik
Yönetim Teorisi ise yerini grup çalışmasının, sosyal ve psikolojik ögelere bağlı motivasyonun
öne çıktığı Neo klasik Yönetim Teorisi’ne bırakmıştır. Uzun bir dönem geçerliliğini sürdüren
Neo klasik Yönetim Teorileri’nin içerisinde Abraham Maslow’un öne sürdüğü İnsan İhtiyaçları
Hiyerarşisi de yer almaktadır. Neo klasik Yönetim Teorisi’nin ardından karşımıza Durumsallık
Yaklaşımı ve Sistem Yaklaşımı’nı barından Modern Yönetim Teorileri çıkmaktadır. Nitekim
bu teorilerin temel prensipleri firmanın içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve siyasi
konjonktürün dikkate alınmasıdır. Nihayetinde ise Yeni Yaklaşımlar başlığı altında karşımıza
günümüzde sıkça tartışılan Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı gibi daha çok “kaliteye” ve
“kurum kültürüne” vurgu yapan yaklaşımlar çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi literatürde örgütsel davranış teorilerinden biri değildir?

a)

Klasik Yönetim Teorisi

b)

Neo klasik Yönetim Teorisi

c)

Demokratik Yönetim Teorisi

d)

Modern Teoriler

e)

Toplam Kalite Yönetimi gibi yeni yaklaşımları içeren Yeni Teoriler

2)
almaktadır?

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi Klasik Yönetim Teorisi kapsamında yer

a)

Yönetimde Mükemmelik Yaklaşımı

b)

Toplam Kalite Yönetimi

c)

İnsan İhtiyaçları Hiyerarşisi

d)

Bürokrasi Yaklaşımı

e)

Durumsallık Yaklaşımı

3)
almaktadır?

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi Neo klasik Yönetim Teorisi kapsamında yer

a)

Sistem Yaklaşımı

b)

Yönetim Süreci Yaklaşımı

c)

Bilimsel Yönetim Anlayışı

d)

Teori Z

e)

X ve Y Teorileri
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Teorisi’nin belli başlı özellikleri
arasında yer almaz?
a)

Merkeziyetçi bir yönetim tarzını benimser.

b)

Güçlü bir hiyerarşik yapıyı önemser.

c)

Sadece örgütün dış etkinliği üzerinde durmuştur.

d)

Örgütün psiko-sosyal yönüne önem vermez.

e)

İnsan ögesini mekanik ve üretim sürecinin bir parçası olarak görür.

5)
Aşağıdakilerden hangisi Weber tarafından öne sürülen ve bir organizasyon şekli
olan bürokrasiyi diğer organizasyon biçimlerinden ayıran nitelikler arasında değildir?
a)

Hızlı işçi devri

b)

İleri bir iş bölümü

c)

Otoritenin merkezileşmesi

d)

Rasyonel bir personel yönetimi programı

e)

Yazılı kayıtlar ve ayrıntılı bir dosyalama sistemi

6)

Örgütsel Davranış teorilerini tarihsel olarak sıralayanız.

7)

Klasik Yönetim Teorisi’nin temel özelliklerini açıklayınız.

8)
Klasik Yönetim Teorisi’nin sona ermesine ve Neo klasik Yönetim Teorisi’nin
ortaya çıkmasına neden olan bilimsel çalışma hangisidir? Çalışmanın sonuçlarını göz önünde
bulundurarak tartışınız.
9)

Neo klasik Yönetim Teorisi’nin temel özelliklerini açıklayınız.

10)
Örgütsel Davranış teorilerinde yer alan son dönemdeki gelişmeleri günümüz
firmalarını göz önüne alarak tartışınız.

Cevaplar
1) c 2) d 3) e 4) c 5) a
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3. KİŞİLİK VE DAVRANIŞ

60

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Kişilik Tanım ve Kapsamı
3.1.1. Tanım
3.1.2. Kişilik Benzeri Kavramlar
3.1.2.1. Mizaç veya Huy
3.1.2.2. Karakter
3.1.2.3. Benlik
3.2. Kişiliği Oluşturan Faktörler
3.2.1. Biyolojik faktörler
3.2.1.1. Kalıtsal Faktörler
3.2.1.2. Fiziksel Yapı
3.2.2. Çevresel Faktörler
3.2.2.1. Aile Faktörü
3.2.2.2. Sosyo-Kültürel Faktörler
3.2.3. Diğer Faktörler
3.3. Kişilik Teorileri Ve Tipleri
3.3.1. Beş Büyük Faktör Kuramı
3.3.2. A Tipi ve B Tipi Kişilik
3.3.3. Eysenck’in Hiyerarşik Kişilik Kuramı
3.3.4. Enneagram Enstitüsü’ne Göre Kişilik Tipleri
3.3.5. Myers-Briggs Modeli’ne Göre Kişilik Tipleri
3.3.6. Örgütsel Davranışı Etkileyen Kişilik Özellikleri
3.3.7. Risk Alma (Risk Taking)
3.4. Kişilik ve Çalışma Hayatı
3.4.1. Eleman Seçiminde Kişiliğin Önemi ve Verimlilik
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3.4.2. Performans Değerlemesinde Kişilik Unsuru ve Verimlilik
3.4.3. Motivasyon Bağlamında Kişilik Verimlilik İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
tartışınız.
2)

Sizce her çalışan aynı yöntemler kullanılarak motive edilebilir mi? Nedenleri ile

İşe eleman alımında tercih edilen kişilik tipleri nelerdir?

3)
Kişiliği oluşturan faktörleri sıralayarak, çevrenizdeki kişilerden verdiğiniz
örneklerle bu faktörleri değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/araştırarak

Kişilik Tanım ve Kapsamı

Kişiliği tanımlayabilmek ve
genel olarak kapsamını
belirleyebilmek

Kişiliği Oluşturan Faktörler

Kişiliği oluşturan faktörleri
açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak ve
tartışarak

Kişilik Teorileri ve Tipleri

Kişilik teorilerini ve tiplerini
izah edebilmek

Okuyarak/araştırarak

Kişilik ve Çalışma Hayatı

Çalışma hayatı açısından
kişiliğin önemini ve çalışma
hayatına yansımalarını
açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak ve
tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Kişilik



Kişilik Tipleri



Kişilik Teorileri



Kişiliği Oluşturan Faktörler
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Giriş
Günümüzün organizasyon yapısında yöneticiler ve çalışanlar açısından üretimin
yanında çok çeşitli faktörler de önem kazanmıştır. Yöneticiler artık çağdaş yönetim
teknikleriyle beraber çalışanları anlamaya çalışmakta, onlara motivasyon, performans
göstergeleri, örgüt kültürü gibi bir çok etken açısından yaklaşmaktadırlar. Bu çerçevede,
organizasyonlarda kişilik dikkat edilmesi gereken husus olmakta ve organizasyonun
verimliliğini etkileyen bir unsur olarak dikkate alınmaya başlanmaktadır.
Kişilik sadece psikolojinin ilgi alanı olmaktan çıkmakla birlikte artık örgütsel
davranışın, dolayısıyla da işletme yöneticiliğinin ve insan kaynaklarının da konusu hâline
gelmektedir. İş yaşamının insan ve kişiliği üzerinde etkili olduğu gerçeği; gerek kuramsal
çalışmalarla, gerekse konuyla doğrudan bağlantılı olmayan bazı ikili ilişkileri inceleyerek
ortaya çıkarılmış bulunmaktadır.
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3.1. Kişilik Tanım ve Kapsamı
3.1.1. Tanım
Kişiliğin insan hayatının ayrılmaz bir unsuru olmasının çok uzun bir geçmişi
bulunmasına karşın bilimsel bir kavram olarak gündeme gelişi ise ancak neo klasik davranış
teorilerinin ortaya çıkmaya başladığı 1930’lu yıllara dayanmaktadır.
Anlaşılması kolay bir canlı olmayan insanları birbirinden ayıran ve onları farklı
kılan en önemli özelliklerinden birisi kişilikleridir. Bundan dolayı kişiden kişiye, hatta
toplumdan topluma bir takım düşünce, davranış ve yaklaşım farkları ortaya
çıkabilmektedir. Dolayısıyla bireysel bir varlık olan insana bu özelliklerini kişiliği
kazandırmakta ve bu kişiliği onu başkalarına benzemeyen ve kendine özgün bir yapıya sahip
kılmaktadır.
Kişiliğin farklı kişilere göre farklı şekillerde tanımlanabildiğini görebilmekteyiz.
Kişilikle ilgili olarak farklı tanımları aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür.


“Bireyin toplumsal yaşamı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların tümü”



“Bireyin kendine özgü ve ayırıcı davranışlarının bütünü”


“Kişiyi başkalarından farklı kılan ve toplumsal ilişkilere içinde gözlemlenebilen
örgütlü ruhsal, bedensel işlevsel özelliklerin bütünü”


“Bireyin kendisi açısından, fizyolojik, zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkındaki

bilgisi”

“Bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve
yapılaşmış bir ilişki biçimi”


“Bireye özgü duygu, düşünce ve davranışların örgütlenip bütünleşmesi”


“Bütün bedensel özelliklerin, içgüdülerin, dürtülerin, eğilimlerin, kazanılmış
deneyimlerin bütünü”


“Dış dünya ile yüzleştiğimizde giydiğimiz maske”



“bireyin belirgin değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümü”


“Duygu, düşünce ve davranışlardaki benzerlik ve ayrılıkları oluşturan bir takım
özelliklerin bütünü”.
Bu tanımlardan da kişiliğin, bireylerin doğuştan getirdiği özellikler ile sonradan toplum
içerisinde hayatına kazandırdığı özelliklerin toplamı olduğu görülmektedir. Doğuştan getirilen
özelliklerin biyolojik temelli olduğu ve değiştirilmesinin güç olduğu ancak çevreden kazanılan
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özelliklerin, içinde yaşanılan toplumun, grubun, işletmenin veya işin niteliğine göre farklılıklar
arz ettiği görülmektedir.
Kişiliğin dinamik ve her zaman hareket hâlinde olan bir yapısı olmakla birlikte, oldukça
sürekli ve kararlı bir nitelik taşır. Özelliklerinin sürekli ve kararlı olması nedeniyle bireye özgü
nitelikler belirlenebilmekte, ölçülebilmekte ve bireyler için sakin, atak, uyumlu gibi
değerlendirmeler yapılabilmektedir. Normal bir insanın kişiliği zamanla pek değişmez. İnsan,
çeşitli durumlarda kişilik yapısına uygun davranır. Sakin biri, işinde, sokakta, herhangi bir olay
karşısında son derece sakindir. Çocukluğunda, yetişkinlikte, olgunlukta hep sakin
davranışlarıyla dikkat çeker. Kimi insan hayalcidir, gerçeklerden kaçar. Kimisi ise gerçekçi
olup, içinde bulunduğu durumu tüm olumlu ve olumsuz özellikleriyle kabullenir. Bazıları içe
dönük olup, sakin, sessiz, fazla konuşmayan, kendileriyle ilgilenen, fazla arkadaşı olmayan,
çevreleriyle pek ilişki kurmayan, ürkek kimselerdir. Bazıları ise dışa dönük olup, hareketli,
sosyal, konuşkan, girişken, rahatlarına düşkün, arkadaş canlısı, yeri geldiğinde saldırgan,
korkusuz insanlardır. Bütün bunlar insanların birbirinden farklı olmasının göstergeleridir.
Kişisel davranışın temel alt yapısı, bireye ilişkin kalıtımsal ve çevresel etmenlerden
oluşur. Kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünü olarak bireyin kişiliği gelişim süreci içinde
zamanla kazanılan bir özellik gösterir.
Kişilik, bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini etkileyen etmenlerin kendine
özgü görüntüsüdür. Devamlı olarak içten ve dıştan gelen uyarıcıların etkisi altında olan kişilik,
bireyin biyolojik ve psikolojik, kalıtsal ve edinilmiş bütün yeteneklerini, güdülerini,
duygularını, isteklerini, alışkanlıklarını ve bütün davranışlarını içine alır.
Kısaca, kişiliğin oluşmasında insanın doğuştan gelen (kalıtımsal) özellikleri ve içinde
yer aldığı çevrenin etkisini bir arada görmek mümkündür. Buradan, çevrenin etkisini dikkate
alarak, kişiliğin sadece bireye özgü özellikleri değil, belirli ölçüde içinde yaşanılan insan
topluluğunun, belirli ölçüde de tüm insanlarda ortak bazı özellikleri yansıttığı sonucu
çıkartılabilir.

3.1.2. Kişilik Benzeri Kavramlar
Kişilikle eş anlamda kullanılan kavramlardan bahsetmek gerekirse bunların başında
mizaç, huy, karakter ve benlik gelmektedir.

3.1.2.1. Mizaç veya Huy
Kızmak, sinirlenmek, öfkelenmek, neşelenmek, aktif veya pasif davranışlar göstermek
gibi kişilerin duygusal denge durumlarını ifade eder ki bu özellikler kişilere göre değişiklik
gösterebilmektedir. Hafif kanlı (çok sevimli ve neşeli), ağırkanlı (donuk, sert), melankolik
(sevdalı, hüzünlü ve aşırı duygusal) ve asabi (öfkeli, saldırgan ve heyecanlı) tipler başlıca mizaç
tipleri olarak sayılabilir.
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3.1.2.2. Karakter
Kişiliğin iskeleti olarak kabul edilebilecek karakter, kişilere has belirgin davranışların
tümü ve insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkinliğine çevrenin verdiği bir değer olup
kişinin belirli bir zaman dilimi içinde devam ettirdiği kişisel özelliklerinin bir görünümüdür.

3.1.2.3. Benlik
Kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımız ve kendi kendimizi görüş biçimimiz ve iç
varlığımızın bütününü oluşturun benlik karmaşık bir kavramdır. Dolayısıyla benlik, bireyin
özellikleri, yetenekleri, değer yargıları, istek ve ideallerine ilişkin kanaatlerinden meydana
gelir.

3.2. Kişiliği Oluşturan Faktörler
Kişiliği anlamaya yönelik çabalar çok eski çağlara kadar gitmekle birlikte, kişilikle
ilgili ilk teorik çalışmaların Freud ile başladığı ve bu teorik çalışmaların hâlen devam
etmekte olduğu söylenebilir.
Geçmişin, mevcut zamanın ve geleceğin meydana getirdiği bir bütün olan kişiliği bir
zaman dilimi içindeki davranış türü olarak görmemek gerekir. Psikolojideki bazı teorilere göre
ergenlik dönemi sonrasında önemli ölçüde tamamlanan kişiliğin, hayatın daha sonraki
dönemlerinde de gelişmesini sürdürdüğü ve değişikliklerle karşılaştığı muhtemeldir.
Yetişkinlik döneminde tamamen ne aynı kalması ne de değişmesi söz konusu olmayan bu
yapıyı kalıtsal unsurlar, aile, eğitim ve sosyal çevre gibi etkenler ve bu etkenlerin birbiriyle
etkileşimi etkiler ve değiştirir. Yaşam boyunca kişinin diğer insanlarla ilişkileri, deneyimleri ve
bu yaşantılarına ilişkin yorumları ve kararları kişiliğin oluşumunu etkileyen etkenlerdir. Kişilik,
ne yalnız başına bedensel özelliğe bağlıdır, ne de çevredeki ortak kalıp ve sosyal olaylara
bağlıdır. Kişilik, tüm bu olguların doğurduğu bireysel ayrılıklardır. Kişilik doğumla başlar
ölümle sona erer.
Farklı teorik çalışmaların yanı sıra kişilik gelişimini etkileyen faktörler konusunda
fikir ayrılıkları yaşansa da, teorilerde ele alınan ve vurgulanan bu faktörleri belli başlıklar
altında toplayabilmek mümkündür. Ana hatlarıyla bu faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

3.2.1. Biyolojik faktörler
3.2.1.1. Kalıtsal Faktörler
Kişiliğin oluşumunda kalıtsal faktörlerin önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Kalıtım
ya da soyaçekim, çevre etkisiyle köklü olarak değişmeyen özelliklerin anne ve babanın
kromozomları ile bir kuşaktan ötekine geçmesi olup, insanın tüm yaşamına biçim veren önemli
bir etkendir. Böylece, her birey, insan türüne özgü kalıtımın yanı sıra, kendi soyuna ve ailesine
ait bazı kalıtım özelliklerini de taşımaktadır.
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Kalıtsal özellikler saç, göz rengi gibi fiziksel yapının yanı sıra zekâ ve kişisel özellikleri
de etkileyebilmektedir.
Kişiliğin oluşumunda kalıtsal faktörler önemli olmakla birlikte, burada önemli olan
kalıtsal ve biyolojik faktörlerle çevresel faktörlerin etkileşimi sonucunda kişiliğin nasıl
oluştuğunun incelenmesidir.

3.2.1.2. Fiziksel Yapı
Fiziksel özelliklerin bazı kişilik tiplerini geliştirdiği fikrini savunmak doğru olmasa da
fiziksel özelliklerin her birinin kişiliği etkilediğini yadsımak da mümkün değildir.
Bazı araştırmacılar fiziksel yapı ile kişilik arasında bir ilişkinin olduğunu ileri sürerek
cinsiyet, yaş, gelişim hızı, gelişim dönemi, güzel, çirkin, sağlıklı ya da sakat olmak gibi
bedensel yapının kişilik özelliklerini etkilediğini vurgulayarak, cinsiyet rolünün davranışları
dolayısıyla da kişiliği etkilediğini; ayrıca toplumun farklı yaş gruplarından beklentilerinin
kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu savunmuşlardır. Yine bazı
teorisyenler uzun ya da kısa boylu, şişman ya da zayıf, yakışıklı ya da çirkin, siyah ya da beyaz
olmanın diğer bireyler üzerindeki etkisinin farklı olmasından dolayı kişiliğini etkilediğini
saptamıştır.

3.2.2. Çevresel Faktörler
Kişilik gelişiminde çocuğun anne rahminde oluşmasından doğumuna ve doğum
sonrasına kadar aile, okul, arkadaş grupları gibi sosyal, ekonomik ve kültürel çevrenin önemli
bir etkisi olduğu söylenmektedir.

3.2.2.1. Aile Faktörü
Kişiliğin gelişiminde hem doğum öncesinde hem de doğum sonrasında ailevi faktörlerin
büyük bir rolü olduğu ileri sürülmektedir. Bu bakımdan, fertlerin sosyo-kültürel değerleri ilk
öğrenmeye başladıkları yer de aile ortamıdır. Şu hâlde, ana-baba, toplumsallaşmanın ilk
kaynağı ve ilk modelleridir. Bilindiği üzere, kişilikle ilgili tüm teoriler, kişinin yetiştiği aile
ortamını, aile fertleri ile olan ilişkilerini ve aile içi eğitimi kişiliğin yapılanması ve gelişmesinde
en önemli faktör olduğu noktasında uzlaşmaktadırlar. Ancak buna karşın bazı konularda da
birbirlerinden ayrıldıkları da görülmektedir. Buna göre, bazı teoriler aile çevresi gibi diğer
çevresel faktörlerin kalıtımsal getirileri reddetmeksizin kişiliği biçimlendirdiğini
savunmaktayken diğer teoriler kişilik gelişiminde kalıtımsal özellikleri ön planda tutarak aile
etkilerini kabul etmekte ya da kişiliğin biçimlenmesinde kalıtım faktörünü tamamen reddederek
aynı yargıda buluşmaktadırlar.
Diğer taraftan bebeklik, ilk çocukluk ve temel eğitim dönemlerini aile içinde geçiren
çocuğun, anne baba ile olan ilişkileri, kişilik gelişiminde son derece etkilidir. Bu yönüyle aile,
çocuğun beslenme, bakılma, korunma, sevilme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum
olmasının ötesinde, çocuğu kişilik gelişimi açısından da yönlendiren en önemli birimdir. Bu
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durumda anne babalar, kişiliğin yaşamın ilk yıllarında biçimlenmeye başladığını dikkate alarak
oluşturdukları tutarlı, dengeli, sevgi ve saygının bulunduğu bir aile ortamında, kişilik
gelişiminin sağlam temellerini hazırlayacaklardır. Böylece aile içinde değişik roller alan çocuk
kendine özgü bir kişilik ve davranış yapısı oluşturacaktır. Bu temel ihtiyaçları karşılanmayan
çocuklar ise kendilerinde bir eksiklik olduğunu düşünerek kendilerinden utanç duymaya
başlayacak ve kişilik gelişimini tamamlayamayacaktırlar.
Buraya kadar anlatılanlardan, anne, baba ve tüm çocuklarla uyumlu bir yapıya sahip
olan ve bu alanda bilinçli hareket eden bir ailede çocuğun kişiliğinin olumlu bir şekilde
etkileneceği ve bu doğrultuda şekilleneceğini söyleyebilmek mümkündür.

3.2.2.2. Sosyo-Kültürel Faktörler
Kişiliğin oluşumunda ve gelişiminde en önemli çevre faktörü aile olmakla birlikte,
içinde yetişilen sosyo-kültürel çevrenin de bu oluşum ve gelişimde etkili olduğunu ortaya koyan
araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalar her toplumun kendine has bir kişilik ve hayat
biçiminin, örf, adet, gelenek, töre, inanç, amaç ve tutumunun bulunduğunu, söz konusu bu
özelliklerin kişilik gelişimini büyük oranda etkilediğini savunurlar ve özellikle kişilerin ilgi ve
ideallerinin kültürel yapı tarafından biçimlendirildiğini ve kültürel faktörlerin biyolojik
faktörlerden daha büyük oranda kişilik gelişimini etkilediğini, sağlıklı bir yapıya sahip olmayan
toplumların sağlıklı bir kültürel yapı oluşturamayacakları ileri sürmektedir.

3.2.3. Diğer Faktörler
Kişiliğin oluşumunda ve gelişiminde kalıtsal, fiziksel, aile, sosyo ve kültürel faktörlerin
dışında başka faktörler de etkili olmaktadır. Bunları da kısaca;


Sosyal gruplar,



Kurumlar,



Kitle iletişim araçları,



Kitle yayın organları



Kişilerin zekâ düzeyleri,



Kişilerin iç salgı bezleri ve işleyiş biçimleri,



Kişilerin dürtü, güdü, duygu, düşünce ve tutumları,



Kişilerin mizaç, benlik ve karakterleri,



Kişilerin ekonomik ve sağlık durumları,



Kişilerin sahip olduğu tecrübeler,
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Toplumun sosyo-ekonomik yapısı, şeklinde sıralayabiliriz.

3.3. Kişilik Teorileri ve Tipleri
Kişilik konusuyla ilgilenen teorisyen ve araştırmacıların çoğunun amacı, bireylerin
belirli özelliklerini tespit etmek ve bu özelliklere uygun düşecek şekilde de kişileri özel kalıplar
içinde gruplamaktır. Ancak bu gruplama sadece teoriktir. Yani, bireylerin davranışlarını anlama
ve açıklamada bilim adamlarına analiz yapma kolaylığı sağlaması bakımından kişilik kalıpları
oluşturulmaya çalışılmıştır. İçe dönük kişilik ve dışa dönük kişilik gibi. Gerçekte bütünüyle içe
dönük ya da dışa dönük birey bulma oranı düşüktür. Çünkü gerçekte bireyin hangi kişilik
kalıplarında olduğunu belirlemek, zamanla değişim göstereceğinden, güçtür.

3.3.1. Beş Büyük Faktör Kuramı
Bazı bilim adamları, kişiliğinin temel yapısının beş boyuttan oluştuğuna inanmaktadır
ve bunlar birçok belirgin kişilik özelliğinin temel elementleri olarak kabul edilirler. Bu beş
boyut şunlardır:

Sorumluluk (Responsibilty)
Bireylerin hangi ölçüde tembel ve iç organize ve az güvenilir olduğunu (düşük
doğruluk) ya da çalışkan, organize, güvenilir ve azimli olduğunu (yüksek doğruluk) belirler. Bu
boyuttaki özelliklere sahip bireylerin hem otonom hem de hiyerarşik yapı içerisinde her türlü
görevde başarı kazanma olasılıkları kuvvetlidir. Bu özellik ile otonom görevlerdeki
yöneticilerin başarıları arasında yüksek düzeyde korelasyon tespit edilmiştir.

Dışa Dönüklük (Extraversion)
Bireylerin ne ölçüde girişken, iddialı, arkadaş canlısı (yüksek dışa dönüklük) ya da
çekingen, ürkek, tutuk ve sesiz (düşük girişkenlik) olduğunu belirler. Kısaca dışa dönük
bireylerin, dış dünyaya açık bireyler olduğu ifade edilebilir. Bu boyutun tam karşıtı ise, “içe
dönüklük”tür.

Uyumluluk (Agreeableness)
Bireylerin ne ölçüde yardımlaşan ve sıcak (yüksek uyumluluk) ya da soğuk ve kavgacı
(yüksek uyumsuzluk) olduğunu belirler. Bu özelliklere sahip bireyler, yönetici olarak astlarını
iyi motive eder, onların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışır ve iyi iletişim kurarlar.

Duygusal Denge (Emotional Stability)
Bireylerin ne ölçüde kendilerini güvensiz, kaygılı ve depresif hissettikleri (duygusal
dengesizlik) ya da sakin, kendine güvenir ve güvende hissettikleri (duygusal denge) belirler.
Bireyin sinirli olup olmaması, kendine güven derecesi, iyimser veya kötümser olması, sıkılgan
olması, duygusal olması ve endişeli olması gibi özellikler bu boyutun kapsamındadır. Birçok
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araştırmacı örgütlerde yönetim görevi üstlenen bireylerin mutlaka duygusal istikrar boyutunda
olumlu nitelikler taşıması gerektiğini ileri sürmektedirler.

Öğrenmeye Açıklık (Openness to Experience)
Bireylerin ne ölçüde yaratıcı, meraklı ve kültürlü (öğrenmeye açık) ya da pratik ve dar
ilgi alanları olduğunu (öğrenmeye kapalı) belirler. Bu boyut, kültürlü olma, meraklı olma gibi
özellikler taşır. Sosyaldirler ve insanlarla çabuk kaynaşırlar. Gerek yönetici pozisyonunda
gerekse alt pozisyonlarda olsun bu tip kişiler çabuk uyum sağlarlar ve sorun çıkartma yerine
sorunları çözmeye odaklanmışlardır. Yaptıkları işlerde hep şeffaf olmaya özen gösterirler ve
paylaşımcıdırlar.

3.3.2. A Tipi ve B Tipi Kişilik
A Tipi Kişiliğe Sahip Olanların Özellikleri
A tipi kişiliğe sahip olanların özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür.


Rekabetçidirler,



Sosyal alanda ve mesleğine hırslıdırlar,



Dakiktirler,



Güçlü ve etkileyicidirler



Sabırsızdırlar, aynı anda birkaç iş yapmayı severler,



İnsanlara ve olaylara çabuk sinirlenirler,



Onaylamayı beklerler,



Sorunlu bir dinleme tarzları vardır, daima telaşlıdırlar,



Duygularını saklarlar,



Kendilerini ve başkalarını işlerini bitirmeye zorlarlar



Aynı anda iki işi birden yapmaya çalışır,



Boşa zaman geçirmeyi sevmez,



Rakamlara önem verir, başarıyı kantite ile ölçer,



Atılgandır, rekabeti sever ve kendisini devamlı zaman baskısı altında hisseder.
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B Tipi Kişiliğe Sahip Olanların Özellikleri:
B tipi kişiliğe sahip olanların özelliklerini de aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.


Rekabeti sevmezler,



Sosyal konumundan ve mesleğinden memnundurlar,



Sakin bir kişilik yapısına sahiptirler, sabırlı ve yavaştırlar.



Onaylamayı beklemezler,



Periyotlar hâlinde dinlenmeyi severler,



Asla telaşlanmazlar,



Ev ve iş dışında yeterli ilgi alanları vardır,



Duygularını gösterebilirler ve



Kendilerine ve başkalarına yapılan işlerde serbesttirler.

İş hayatında azimli, hırslı ve çalışkan insanların daha çok A tip kişiliğe sahip kişiler
olduğu söylenebilir. Bu konuda güzel bir benzetme vardır. A tipi kişilik yapısı yüksek devirde
çalışan motora benzetilmektedir. Hızlı ve verimli çalışırlar fakat tükenme payları yüksektir.
A tipi kişiliğin yukarıdaki özellikleri de dikkate alındığında stres ve strese bağlı
rahatsızlıkları daha fazla yaşamalarının sebebi kolayca anlaşılmaktadır. A tipi kişiliğin bir diğer
olumsuz yönü ise, bu tip kişiliğe sahip bireylerin hızlı tempolarından kaynaklanan aşırı öfkeli
ve sabırsız olmaları ve bu sebeple karşılarındaki bireylerle çatışma yaşamalarıdır. Ayrıca
örgütlerin orta ve alt kademelerinde A tipi kişiliğe sahip bireylerin B tipi kişiliğe sahip bireylere
kıyasla daha başarılı oldukları, ancak üst kademede B tipi kişiliğe sahip bireylerin sabırlı ve
etraflı düşünmelerinden dolayı daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bir başka bulguya göre
ise, Amerika’daki yöneticilerin %60’ı A tipi kişiliğe, %12’si ise B tipi kişiliğe sahip oldukları
belirlenmiştir.

3.3.3. Eysenck’in Hiyerarşik Kişilik Kuramı
Bu teoriye göre kişiliği oluşturan faktörler hiyerarşik bir etkileşim yapısı içindedir.
Eysenck, dört kişilik düzeyi belirlemiş ve bunlar arasında hiyerarşik bir sıralanış olduğunu
açıklamıştır. Eysenck’e göre bu düzeylerin nitelik ve işlevleri aşağıdaki gibidir.

Birinci Düzey (Özel Tepki Düzeyi)
Kişiliğin en alt düzeyidir ve çok özel tepkileri kapsamaktadır. Genetik özelliklere göre
bireyin belirli nitelikler kazanması, uyarıcılara belirli biyolojik tepkiler göstermesi bu düzeyle
ilgilidir.
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İkinci Düzey (Alışılmış Davranışlar Düzeyi)
Kişinin bulunduğu ortamlardan elde ettiği, alışkanlıklara dayalı özellikleri ile ilgilidir.

Üçüncü Düzey (Özellik Düzeyi)
Kişinin birçok alışılmış davranış arasından belirli eğilimleri kazanması evresidir. Bu
düzeyde kişiliğin süreklilik, değişmezlik, bireysel dengesizlik (sinirli), doğruluk ve
değişkenlik-heyecanlılık özellikleri ortaya çıkar.

Dördüncü Düzey (Tip Düzeyi)
Bu düzeyde belirgin tipler ortaya çıkmaktadır. Tipin ortaya çıkmasında her bir evrenin
baskın faktörünün etkisi olmaktadır. Kişiliğin ortaya çıkması ve bir tipin oluşmasında da bu
faktörlerin ağırlığı bireyden bireye farklılıklar gösterebilmektedir.

3.3.4. Enneagram Enstitüsü’ne Göre Kişilik Tipleri
Amerika’daki Enneagram Enstitüsü’nün yaptığı çalışmaya göre insanların çalışma
yaşamında 9 farklı kişilik tipine sahip olabileceği belirtilmiştir.

Reformcu Kişilik (Rasyonel ve İdealist)


Düzenli, akılcı, mükemmeliyetçi, dürüst, detaycı ve kontrollüdürler.



Amaçları ve prensipleri bellidir.


Başkalarına
içerisindedirler.

doğru

şeyleri

yapma

ve

kendilerini

geliştirme

eğilimi



Etkili çalışmaları için koçluk yapabilecek niteliğe sahiptirler.



Karar vermek konusunda tedbirli davranırlar.



Kendilerini ve başkalarını çok fazla eleştirdikleri ifade edilebilir.



Sürekli moral bozucu eleştiriler yapmaları ve detaylara takılmaları verimliliği

azaltır.

Danışman Kişilik (Şefkatli ve Cömert)

Bu kişilik tipinin, açıklayıcı, insanları seven, tahakküm edici, ılımlı, hassas,
takdirkâr ve diğer insanların ihtiyaçlarına duyarlı kişileri temsil ettikleri söylenebilir.

Diğer insanların yeteneklerine değer veren bu kişiler, takım çalışmalarında
insanların birbirleriyle iletişim kurmasında etkili rol oynarlar.
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“Hayır” diyemeyen bu tipler, insan haklarına önem vermeyen iş ortamlarından
ve kurallardan pek hoşlandıkları söylenemez.


Diğer insanlarla ilgilenmeyi abartıp vakit kaybedebilirler.

Başarıcı Kişilik (Etkin ve Hırslı)

Genelde esnek, kendini geliştirebilen, enerjik, odaklanabilen, faydacı, çekici ve
etkileyicidirler.

İnsanların beklentilerini karşılayabilecek nitelikte iş yaparlar ve başarı, statü ve
saygınlık onlar için vazgeçilmezdir.

Başkalarına ilham veren ve model alınabilecek insanlar olup, işkolik olma
ihtimalleri vardır ve statü kazanmak için aşırı hırs yapabilecek insanlardır.

Tasarımcı Kişilik (Bireysel ve Duyarlı)

Kendi düşünce ve duygularını inceleyen, sanatsal, ifade gücü yüksek, dramatik,
içine kapalı ve çabuk öfkelenen bir yapıya sahiptirler.

Kendi stillerini yansıtan işler ve ürünler yapmayı seven bu tipler, çalışma
ortamına derinlik ve stil katarlar.

İş yaparken genelde kararsız olmalarına rağmen yaratıcı olmayan işlerde
çalışmaktan ve eleştirilmekten pek hoşlanmazlar.

Araştırıcı Kişilik (Ketum Ve Entelektüel)

Anlayışlı, yenilikçi, sır saklayan, yalıtılmış, kendi başlarına olmaktan hoşlanan,
kışkırtıcı, meraklı ve tuhaf tiplerdir.


Kriz zamanlarında soğukkanlıdırlar.



Her zaman öğrenmeye isteklidirler, araştırmaktan ve denemekten yorulmazlar.


Özellikle teknik konularda meraklarını tatmin edip detayları iyice öğrenene
kadar araştırma yaparlar.

Projelerde bitiş zamanlarına ve kişilerle olan ilişkilere değil detaylara ve
derinliğe önem verirler.

Sorun Çözücü Kişilik (Korunaklı Ve Üstlenici)


Meşgul, bağlı, sempatik, şüpheci, endişeli, çalışkan ve güvenilirdirler.



İşlerin hâlledilmesine katkısı olan anlaşmalar ve işbirlikleri yaparlar.
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İnsanların potansiyellerini ve motivasyonlarını değerlendirir, iş ortamındaki
problemli noktaları düzeltmeye odaklanırlar.

Risk almayı sevmezler, fikir birliğine varmayı ve her şeyin belirli olduğu
ortamlarda çalışmak isterler.

Hevesli Kişilik (Meşgul Ve Eğlenceyi Seven)

Genelde içlerinden geldiği gibi hareket eden, çeşitli yetenekleri olan, atılgan,
dağınık, çekici, karizmatik ve iyimser insanlardır.


İlgiden çok hoşlanan ama sıkıcılıktan nefret edebilen tiplerdir.



Birçok alanla ilgilenen, birçok konuda bilgi sahibi olan kişilerdir.



Değişim, çeşitlilik ve yenilik onların ilgisini çeken konulardır.



Konuşkan ve espritüel kişilerdir.


Fikirleri diğer insanlar tarafından desteklenir, trendleri takip ederler ve farklı
seçenekler ve imkânlar bulabilen kişilerdir.


Değerli amaçları gerçekleştiren, üretken insanlardır.



Konudan konuya atladıkları için yarım kalmış birçok projeleri olabilir.

Meydan Okuyan Kişilik (Lider Ve Kararlı)


Genelde kendilerine güvenen, güçlü, komuta eden ve çatışmacı kişilerdir.


Ne istediklerini bilirler ve bunu başarmak için ellerinden gelen her şeyi yapar ve
her yola başvururlar.

Başkalarının cesaret edemeyeceği kararlar verirler ve zor işleri, başarılması
gereken işler olarak görürler.


edebilirler.

Güçlerini başkalarının yararına kullanan, cömert, âlicenap kişilerdir.
Bazen zorbalık yapabilirler, şirket içinde ve dışında insanları kendilerine düşman

Uzlaşmacı Kişilik

kişilerdir.

İnsanlara açık, güven tazeleyen, kabul edilebilir, gönlü rahat ve uyumlu
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Ekiplerindeki kişilere karşı pozitif tavır içinde oldukları için gerginlik
yaratmayan tiplerdir.

Çalıştıkları kişileri ezip öne geçme davranışlarından çok onları destekleme gibi
olumlu eğilimlerinin olduğu belirtilebilir.


Grup içinde çatışmadan çok paylaşımı ve işbirliğini öne çıkarırlar.


En önemli dezavantajları ise, grup içinde hiçbir şeye ses çıkarmamaları ve
tepkisizlikleridir.

3.3.5. Myers-Briggs Modeli’ne Göre Kişilik Tipleri

Oldukça yaygın olarak kullanılan bir kişilik modelidir. Bu model; genel
hatlarıyla 4 ana sorudan güç almaktadır. Bu sorular şunlardır;


“gerçekler”;

Enerjinizi yönlendirdiğiniz ilk kaynak neresi olur? Dışa dönük, içe dönük;
Bilgiyi ne şekilde işlemeyi tercih edersiniz? Duyumsal “olasılıklar”, sezgisel



Kararlarınızı nasıl almayı tercih edersiniz? Düşünce odaklı, his odaklı;



Hayatınızı nasıl düzenlemeyi tercih edersiniz? Yargılayıcı, algısal.

Myers-Briggs Modelinde dört sorunun yanıtı olan bu sekiz öge birbirleriyle
eşleştirilerek 16 adet kişilik özelliği belirlemektedir ve bu kişilik özellikleri aşağıda
sıralanmıştır.

Dışa Dönük/Duyumsal/Düşünce Odaklı/Yargılayıcı Kişiliğe Sahip
Olanlar (Yönetici)
Enerjisini dış dünyadaki eylemlerden alan bu kişiler bugünü ve var olan gerçekleri göz
önünde bulundurarak hayatlarını mantıksal temeller üzerinde düzenliyorlar. Sonuç olarak,
karşılaştıkları problemleri sınanmış ve güvenilir yöntemler üzerinden çözmeye çalışıyorlar.
Kavramlar ve stratejiler üstünde zaman harcamak yerine ayrıntılara takılmayı tercih ediyorlar.

İçe Dönük/Sezgisel/His Odaklı/Algısalcı Olanlar (Mücadeleci, Avukat)
Bu grup, enerjisini kendi iç dünyalarındaki düşünce ve duygulardan alıyorlar.
Kararlarını genellikle kendi kişisel değerleri üzerinden alan bu kişiler, özellikle de diğerleri söz
konusu olduğunda farklı seçenek ve olasılıkları değerlendiriyorlar. Belirecek yeni bakış
açılarına karşı hayatlarınıesnek tutuyorlar. Sessiz ve yaratıcı oluyorlar. Çevrelerindeki insanlara
karşı gizli bir sıcaklık hisseden bu kişiler gerek kendilerinin gerekse diğerlerinin sürekli bir
gelişim ve olgunlaşma içerisinde olduğunu görmek istiyorlar.
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Dışa Dönük/Duyumsal/His Odaklı/Algısalcı (Heykeltıraş)
Dış dünyadaki eylemler ve konuşulanlardan enerjisini alan bu grup, genellikle de açık
anlamlar ifade eden gerçeklerle ilgilenmeyi tercih ediyorlar. Arkadaşlık kurmaktan büyük keyif
alan bu kişiler önceliği “şimdi”ye veriyorlar. Hayatlarını esnek tutuyorlar ve o an içinde
oluşabilecek her duruma o anda karşılık veriyorlar. Hayattan zevk almaya bakıyorlar ve
kolaylıkla yeni arkadaşlıklar kurabiliyorlar. Yangın gibi bir anda belirebilecek sorunlara karşı
acele çözümler üretebiliyorlar.

İçe Dönük/Sezgisel/Düşünce Odaklı/Yargılayıcı (Yenilikçi/ Öncü)
Güçlerini kendi iç dünyalarından alan bu kişiler, geleceğe yönelik farklı seçenekleri
değerlendirmeyi ihmal etmiyorlar ve sorunlara nesnel çözümlerle yaklaşmayı tercih ediyorlar.
Genellikle hayatlarını mantıksal çerçevelerin içine oturtuyorlar. Uzun süreli hedefler koyarak
hayatlarını bu hedeflere ulaşmak üzere düzenliyorlar. Gerek kendilerine gerekse diğerlerine
karşı eleştirel yaklaşma eğiliminde oluyorlar. Planlarıyla ilgili her ayrıntıyı göz önünde
bulundurabilecek derecede bilgili oluyorlar.

Dışa Dönük/Duyumsal/His Odaklı/Yargılayıcı (Antrenör)
Enerjilerini dış dünyadaki eylem ve sözcüklerden alan bu kişiler karar verme
aşamasında kendi kişisel değerlerini ilk planda tutuyorlar. İnsanlara karşı oldukça sıcak olan bu
grup, onlarla beraber vakit geçirmeyi ve arkadaşlarıyla beraber uyumlu ilişkiler sürdürmeyi çok
seviyor.

İçe Dönük/Sezgisel/Düşünce Odaklı/Algısalcı Tip (Bilim İnsanı)
Enerjisini kendi iç dünyasından alan bu kişiler, kararlarını mantıksal çerçeveler içinde
alıyorlar. Dünyanın nasıl işlediğini anlayabilmek adına yeni, pratik bilgiler edinebilmek
amacıyla hayatlarını çoğunlukla esnek tutuyorlar. Oldukça sessiz ve uyumlu olabiliyorlar.
Neyin nasıl çalıştığına dair oldukça meraklı olan bu kişiler, kimi zaman şaşırtıcı fikirlerle
insanların karşısına çıkabiliyorlar.

Dışa Dönük/Sezgisel/His Odaklı/Algısalcı Tip (Avukat)
Seçenekleri kendi kişisel değerleri üzerinden değerlendiren bu grup, enerjisini dış
dünyada olup bitenlerden alıyor. Ortaya çıkabilecek yeni bakış açıları ve seçeneklere karşı
hayatlarını esnetebiliyorlar. Yaratıcı olan bu kişiler, insanlara yararlı olabilecek yeni seçenekler
denemeyi seviyor.

İçe Dönük/Duyumsal/Düşünce Odaklı/Yargılayıcı Tip (Müdür)
Enerjilerini kendi iç dünyalarındaki düşünce ve duygulardan alan bu kişiler, kararlarını
genellikle pek çok seçeneği değerlendirdikten sonra alıyorlar. Hayatlarını mantık üzerine kuran
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bu grup genellikle sessiz ve ciddi bir yapıda oluyor. Hayat karşısında iyi bir gözlemci
olduklarından farklı durumlara karşı iyi bir anlayış geliştirmiş oluyorlar.

Dışa Dönük/Duyumsal/Düşünce Odaklı/Algısalcı Tip (Heykeltıraş)
Genellikle nesnel olarak gördüğü gerçeklerle ilgilenmeyi seven bu grup enerjisini dış
dünyada konuşulanlardan ve olup biten eylemlerden alıyor. Kararları mantıksal temellere
oturuyor. Kendi ilgi alanlarına giren pek çok aktiviteyi de barındıran esnek bir yaşantıları
oluyor.

İçe Dönük/Sezgisel/His Odaklı/Yargılayıcı Tip (Yenilikçi/ Öncü)
Özellikle de diğer insanları da ilgilendirebilecek farklı seçenekler üzerine düşünmeyi
seven bu kişiler, enerjilerini kendi iç dünyalarından alıyorlar. Hayatlarını kişisel temeller
üzerinde düzenliyorlar. Genellikle hayata dair özel bir hedef belirliyorlar ve bu hedefe
ulaşabilmek için durmadan çalışıyorlar. Diğer insanlarından büyüyüp olgunlaşmaları için
yardım etme gönüllüsü oluyorlar.

Dışa Dönük/Sezgisel/His Odaklı/Yargılayıcı Tip (Antrenör)
Özellikle diğer insanları da ilgilendirebilecek farklı seçenekler üzerine düşünmeyi seven
bu kişiler, enerjilerini dış dünyadan alıyorlar. Hayatlarını genellikle kişisel temeller üzerinde
düzenliyorlar ve sevdikleri insanlarla uzun soluklu ilişkiler kurma ve sürdürme yanlısı
oluyorlar. Oldukça sosyal olan bu grup, hislerini diğerlerine kolayca yansıtabiliyor. Ancak
özellikle de sosyal ilişkilere zarar verebilecek eleştirilere karşı katı olabiliyorlar. İnsanlarla
etkili bir biçimde çalışabiliyorlar.

İçe Dönük/Duyumsal/Düşünce Odaklı/Algısalcı Tip (Bilim İnsanı)
Enerjisini kendi iç dünyasından alan bu kişiler, kararlını mantıksal temeller üzerinde
alıyorlar. Neyin nasıl çalıştığına dair oldukça meraklı olan bu kişiler, kimi zaman ilginç ve
şaşırtıcı fikirlerle insanların karşısına çıkabiliyorlar.

Dışa Dönük/Sezgisel/Düşünce Odaklı/Yargılayıcı Tip (Yönetici/Şef)
Enerjilerini dış dünyada olup biten olaylardan alıyorlar. Genellikle nesnel yöntemler
tercih eden yönetici rolleri üstleniyorlar. Yüksek standartlar koymayan ya da yaptığı işlerde
başarılı olamayan insanlara karşı tolerans gösteremiyorlar.

İçe Dönük/Duyumsal/His Odaklı/Algısalcı Tip (Mücadeleci)
Enerjilerini genellikle kendi duygu ve düşünce dünyalarından alan bu kişiler, kendi
kişisel değerleri çerçevesinde kararlar almayı tercih ediyorlar. Bu gruptaki kişiler, kalabalık
arkadaş gruplarından ziyade küçük sayılı arkadaşlıkları tercih ediyor. Diğerlerine karşı
kollamacı bir tutumla yaklaşıyorlar.
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Dışa Dönük/Sezgisel/Düşünce Odaklı/Algısalcı Tip (Kaşif/Mühendis)
Enerjisini dış dünyadaki eylem ve konuşulanlardan alan bu grup, kararlarını mantıksal
çerçeveler içerisinde alıyor. Uyumlu olabilme eğilimi gösteren bu kişiler yeni düşünce ve ilgi
alanlarına odaklanabiliyorlar. Özellikle de eğer ki bu yenilikler onların yeteneklerini
geliştirecekse. Yaratıcı efor gerektiren problem çözümlerinde başarılı olabiliyorlar.

İçe Dönük/Duyumsal/His Odaklı/Yargılayıcı Tip (Bakıcı/ Müdür)
Enerjilerini Kendi iç dünyalarından alan bu kişiler, karar verirken kendi değerlerini göz
önünde bulunduruyorlar. Sevdikleri kişilerle sosyal ilişkiler kurmaktan büyük zevk alıyorlar.
İnsanları gözlemleyen, sessiz bir yapıları oluyor. Onlara uygulama alanlarında hizmet
verebilecek işlerde çalışmayı seviyorlar. Diğerlerinin ne düşünüp hissettiğine büyük önem
veriyorlar.

3.3.6. Örgütsel Davranışı Etkileyen Kişilik Özellikleri
Örgütsel davranış bilimcileri davranışları etkileyen bazı temel kişilik özellikleri
üzerinde durmaktadırlar. Bunlar kendilik kontrolü, başarıya yönelim, otoriter kişilik,
makyavenalizm, kendine güven, kendini yansıtma ve risk alma eğilimidir. Her birinin iş
hayatında önemli rolleri bulunan bu kişilik özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabilmek ve
açıklayabilmek mümkündür.

Kendilik Kontrolü (Locus Of Control)
Kendilik kontrolü, bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya
sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması şeklinde tanımlanır. Örneğin
çok çalışırsa ödüllendirilip yükseltileceğine, çalışmazsa işten atılacağına inanması gibi. Bu
insanlar içsel acıdan kendini kontrol edebilen insanlardır. İşyerlerinde yöneticilerinden
kendileri hakkında olumlu veya olumsuz sözler duymak isterler. Daha başarıya yönelimlidirler,
başarısızları karşısında kendilerini suçlarlar. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahiptirler. Az
hastalanmaları nedeniyle de işe devamsızlık oranı düşüktür. İşe ve işyerine daha sadakatlidirler,
bu nedenle iş değiştirme sıklıkları da azdır. Bu insanlar zor olan işleri başarma konusunda
ustadırlar. Bağımsız hareket etme ve karar almayı gerektiren işler bu tip insanlara daha
uygundur.
Bazılarında ise dışsal kendilik kontrolü bulunmaktadır. Bunlar her işi kendi dışındaki
faktörlere bağlarlar. Örneğin işte yükselememelerinin nedenini kendilerinden değil şans ve
kaderin etkisiyle açıklarlar. Bu insanlar daha katı, yönlendirici bir yönetim modelini tercih
ederler. Bu kişiler işlerinden fazla tatmin olmayan, devamsızlık oranı yüksek, işe yabancılaşmış
kişilerdir. Tatminsizliklerinin nedeni olarak örgütü suçlarlar. Emirlere daha çabuk uyarlar, rutin
işlerde daha başarılıdırlar, ancak yönetim ve çalışma şartları ile ilgili olarak sürekli şikâyet
ederler.
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Başarıya Yönelim
Başarma ihtiyacı tüm insanlarda mevcuttur. Bu ihtiyacı yüksek olan kişiler işlerini daha
iyi yapma durumundadırlar. Bunlar, başarılarını engelleyen her şeyi ortadan kaldırmak ve bunu
da kendi çabalarıyla yapmak isterler. Başarı ve başarısızlarını kendilerinde görürler, bu nedenle
orta güçlükteki işleri yapmayı tercih ederler. Ne çok kolay ne de çok zor işlere yönelirler, ancak
başarabilecekleri işler kendileri için uygundur. Özellikle bu tip insanlar pazarlama, satış, montaj
hattı yöneticiliği veya büro yöneticiliğinde daha başarılıdırlar. Başarı ihtiyacı yüksek olanlar
rekabetçi, geri bildirimi yüksek, sorumluluğu olan işlere verilirlerse bu tür kişilik yapısı iş
performansını da olumlu yönde etkileyecektir.

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

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

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

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

Risk Alma (Risk Taking)
Riske girme eğilimi yüksek olan kişiler bazı mesleklerde son derece başarılı olabilirler.
Örneğin yöneticilik, borsacılık mesleği bu kişilere uygun olup bazı avantajlar sağlayabilir. Ani
kararlar verilmesi gereken bu tarz işlerde bu gibi kişiler başarılı olabilirler.
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3.4. Kişilik ve Çalışma Hayatı
İşe eleman seçme, çalışma hayatı, verimlilik ve motivasyon ile kişilik arasında önemli
bir ilişki bulunmaktadır. Hem çalışma ortamı hem de yönetimin yaklaşımı bireyin kişiliğini
etkilemekte ve sahip olunan kişilik yapısı da verimlilik ve motivasyon üzerinde etkili
olmaktadır.
Diğer taraftan çalışma hayatına giren kişinin çalışma hayatındaki başarısı veya
başarısızlığı da bireysel kimlik ve iş kimliğini etkilemektedir. Hem hayatın sürdürülmesi hem
de kişiliğin gelişmesi bakımından çalışmak önemli bir ihtiyaçtır. Nitekim kişi çalışma hayatına
girip çalıştıkça ve ürettikçe kendine olan güveni ve saygınlığı artacak ve kendisini
gerçekleştirme imkânı bulacaktır. Çalışma hayatına ve üretim sürecine etkin biçimde katılan
kişi, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olduğunu, kendisine ihtiyaç duyulduğunu
hissedecektir.
Verimlilik konusu, makrodan mikroya doğru değişik düzeylerde ele alınarak
incelenebilir. Verimlilik inceleme ve araştırmalarında genel olarak işletmeler hareket noktası
alındığı hâlde, konuya daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşabilmek için tüm insanların topluca
sahip olduğu maddi ve manevi olmayan kaynakları kullanımından, bireylerin sahip oldukları
kaynakların kullanımına kadar kapsamlı bir verimlilik yaklaşımının ve duyarlılığının
uygulanması gerekmektedir. Bu çerçevede organizasyonlarda algı ve kişiliğin verimlilikle
ilişkisi üzerinde durulacaktır.

3.4.1. Eleman Seçiminde Kişiliğin Önemi ve Verimlilik
Eleman seçiminde kullanılan teknikleri; birebir mülakat, panel mülakat, grup mülakat,
yetenek testleri, kişilik testleri, mesleki testler, değerlendirme merkezi ve diğerleri şeklinde
gruplandırabilmek mümkündür. Bir iş için başvuruda bulunan kişinin, o iş için başarılı
olabileceğini gösteren bilgi, beceri ve deneyime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla,
sınırlı bir zaman diliminde gerçekleştirilen kişilerarası etkileşim süreci olarak tanımlanabilen
ve en yaygın olarak kullanılan personel seçimi tekniklerinden birisi olan mülakatlar, adayın, işi
başarma yeteneğine sahip olup olmadığı, başarılı olmak için motive edilip edilemeyeceği ve
organizasyonun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı gibi konulara açıklık kazandırmak
amacıyla gerçekleştirilirler. Mülakatlarla, adayın, firmayla uyuşabilecek, anlaşabilecek ve
organizasyonel kültüre adapte olabilecek bir kişi olup olmadığı da belirlenmeye çalışılır. Birçok
kurum, adayın, bir çatışma kaynağı olup olamayacağı, diğer çalışanlar üzerinde olumsuz etki
yaratıp yaratmayacağı ya da son derece mutsuz bir çalışan olup olmayacağı hakkında bilgi
sahibi olabilmek amacıyla mülakat/görüşme süreci üzerinde önemle durmaktadır.
Firmalar, verimliliklerini artırabilmek ya da devam ettirebilmek için nitelikli personel
yapısına ihtiyaç duyarlar. Böyle bir yapının firma içinde oluşturulabilmesi de insan kaynakları
bölümünün en önemli görevlerinden biridir. İşletmelerde işe alınacak kişilerin işin gerektirdiği
nitelik ve yeteneklere sahip olup olmadıklarının güvenilir bir biçimde saptanması, verimlilik ve
etkinlik gibi iki önemli yönetim kavramı ile yakından ilişkilidir. Bu açıdan bakıldığında, seçme
ve yerleştirme kararında sadece eğitim ve deneyim değil, kişilik özellikleri de çok önemlidir.
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Mesela, satış temsilcisi pozisyonuna alınacak kişi için; satışın her aşamasını inceden inceye
planlayan, ayrıntılarda boğulan ve yavaş çalışan birini değil, müşteri ile sıcak ilişki kurabilecek
kişiyi tercih etmek gerekir. Bir çalışanın kişilik özellikleri, çalıştığı ortamı ve yaptığı işi
etkileyebilir. Eğer kişi olumlu denemeyecek özelliklere sahipse, bu durum birlikte çalıştığı
kişileri olumsuz yönde etkileyebilir ve yapılan iş, dolayısıyla da işletmenin verimliliği üzerinde
olumsuz etki yapar. Bu durum iş görüşmesinde anlaşılamamış ya da anlaşıldığı hâlde üzerinde
durulmamışsa, benzer sorunun gelecekte de yaşanmaması adına, işletme, işe alma süreçlerini
yeniden gözden geçirmek durumundadır. Başarılı kurumların ortak özelliği, üretken insanlarla
çalışmalarıdır. Kurumun verimini yükseltmek, nitelikli insanların sayısını artırmaktan geçer.
Çalışanların niteliği ise, eğitim ya da doğru çalışanı seçme yöntemleriyle geliştirilebilir.

3.4.2. Performans Değerlemesinde Kişilik Unsuru ve Verimlilik
Çalışanların belirli bir dönem içinde gösterdikleri başarıyı ve verimliliği ölçerek,
organizasyonunun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan performans
değerlendirmeleri, aynı zamanda performans yönetiminin bir parçasıdır. Performans
değerlendirmesi, bir yöneticinin önceden saptanmış standartlarla karşılaştırma ve ölçme
yoluyla, çalışanların işteki performansını değerlendirmesi ya da çalışanın tanımlanmış olan
görevlerini belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin saptanması olarak
tanımlanabilir.
Performans değerlemesinde kullanılabilecek kriterler yapılan görevin niteliğine,
değerlemede kullanılan yönteme ve değerleme sonuçlarının kullanılacağı alana göre farklılıklar
gösterir. Genel olarak kriterleri, performans ölçütleri, performans özellikleri ve kişisel nitelikler
olarak üç kategoride toplanabilir. Performans ölçütleri, kişinin işini hangi derecede ve kalitede
yaptığının değerlemesine yöneliktir. Performans özellikleri, iletişim, iş ilişkileri, tertip, düzen
ve verim vb. sonuçların nasıl gerçekleştiğini ortaya koyar. Kişisel nitelikler ise, algılama,
değerlendirme, karar verme, eleştiriye açık olma, yaratıcılık, davranışsal esneklik vb.
özelliklerdir. Kişisel nitelikler, ancak görev nitelikleri gerektiriyorsa ve performans üzerinde
etkide bulunma potansiyeli varsa dikkate alınmalıdır. Çünkü çoğu kişisel özellikler, kişinin
karakterine bağlı olduğu için değişmez ve bunları her performans değerleme döneminde tekrar
değerlendirmenin anlamı yoktur. Kişisel nitelikler, performans değerleme süreci yerine,
personel seçim sürecinde ve kariyer yönetiminde dikkate alınmalıdır. Eğer çalışanda o görev
için uygun olmayan kişisel bir nitelik sonradan saptanmışsa, ya o niteliğin etkili olmadığı başka
bir göreve nakledilmeli ya da iş akdine son verilmelidir.

3.4.3. Motivasyon Bağlamında Kişilik Verimlilik İlişkisi
Motivasyon fiziksel bir eylemdir. “Motivasyon” sözcüğü, tümü de eylem ve
hareketliliği ifade eden motor, moment, mobil sözcükleriyle ortak köklere sahiptir. Motivasyon
insanların ne düşündükleri ya da ne hissettikleriyle değil, ne yaptıklarıyla ilgili bir kavramdır.
İnsan kaynakları bakımından çalışanların motivasyon düzeyini belirleyen önemli bir etken,
bireylerin ihtiyaçları arasındaki farklılıklardır. Gerçekte insanların birbirinden farklı kişilik
yapıları ve deneyimlere sahip oldukları bilinmektedir. Doğal olarak bu farklılıklar insanların
ihtiyaçlarının da farklılaşmasına yol açmaktadır. Bazı çalışanlar için kurumdan sağladıkları
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ekonomik kazançlar en önemli motivasyon unsuruyken diğerleri için statü ve rol çok daha önem
kazanır. Dolayısıyla motivasyon bireysel farklılıklara dayanmaktadır.
Çalışanları motive eden faktörler, kişiden kişiye değişir. Kişilerin psikolojik yapıları,
dolayısıyla onları motive edecek araçlar birbirinden farklıdır. Motivasyon araçlarını kullanırken
bireysel farklılıklar göz önünde tutulmalıdır. Psikologlar çalışan insanları altı ana psikolojik
gruba ayırırlar: Emniyet arayan personel, mükemmellik isteyen personel, kendisine önem
verilmesini isteyen personel, sorumluluk seven personel, prestij arayan personel, herkes
tarafından kabul edilmesini isteyen personel. Bir kişi bu gruplardan birden fazlasının
özelliklerini gösterebilirse de bir özellik baskın olarak bulunur. Her bir gruptaki personeli
harekete geçiren motivasyon faktörleri farklı olduğundan, kullanılacak motivasyon aracının
seçiminde çalışanın psikolojik durumunu da dikkate almak gerekecektir. Motivasyonun yüksek
olması, iş doyumu, üretken olma, başarı gibi yönleriyle bireyler açısından yararlar sağlarken
(ki bunlar aynı zamanda firma yararınadır); verimlilik artışı, düşük personel devir hızı, nitelikli
çalışanları çekme gibi yönleriyle de işletmelere büyük katkılar sağlarlar.
Verimlilikten kaliteye, kurum bağlılığından çalışan memnuniyetine kadar birçok
sorunda motivasyonun payı vardır. Dolayısıyla organizasyonlarda verimliliği artırmanın yolu
kişilerin farklılıklarını dikkate alan motivasyon yönetiminden geçmektedir. Motivasyon
unsurlarını dikkate almayan yöneticilerin verimliliği düşüreceği söylenebilir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Eren, Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., 2012.
Robbins, Stephen P.; Judge, Timotyh; Örgütsel Davranış, Çeviren: İnci Erdem,
Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2013.
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Uygulama Soruları
1)
Çevrenizden 10 tane arkadaşınıza kişilik testi uygulayarak kişilik teorileri
çerçevesinde sonuçları analiz ediniz.
2)
Arkadaşlarınıza uyguladığınız testin neticesi doğrultusunda, onların arasındaki
motivasyon farklılıklarını belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde organizasyonlarda kişilik dikkat edilmesi gereken husus olmakta ve
organizasyonun verimliliğini etkileyen bir unsur olarak dikkate alınmaya başlanmaktadır.
Kişilik sadece psikolojinin ilgi alanı olmaktan çıkmakla birlikte artık örgütsel
davranışın, dolayısıyla da işletme yöneticiliğinin ve insan kaynaklarının da konusu hâline
gelmektedir. İş yaşamının insan ve kişiliği üzerinde etkili olduğu gerçeği; gerek kuramsal
çalışmalarla, gerekse konuyla doğrudan bağlantılı olmayan bazı ikili ilişkileri inceleyerek
ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. Kişiliğin insan hayatının ayrılmaz bir unsuru olmasının çok
uzun bir geçmişi bulunmasına karşın bilimsel bir kavram olarak gündeme gelişi ise ancak neo
klasik davranış teorilerinin ortaya çıkmaya başladığı 1930’lu yıllara dayanmaktadır.
Anlaşılması kolay bir canlı olmayan insanları birbirinden ayıran ve onları farklı kılan en
önemli özelliklerinden birisi kişilikleridir. Bundan dolayı kişiden kişiye, hatta toplumdan
topluma bir takım düşünce, davranış ve yaklaşım farkları ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla
bireysel bir varlık olan insana bu özelliklerini kişiliği kazandırmakta ve bu kişiliği onu
başkalarına benzemeyen ve kendine özgün bir yapıya sahip kılmaktadır. “Bireyin kendine özgü
ve ayırıcı davranışlarının bütünü” olarak tanımlanan kişilik ile ilgili farklı teoriler
geliştirilmiştir.
Diğer taraftan kişiliği oluşturan bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar; Biyolojik
faktörler (Kalıtsal Faktörler, Fiziksel Yapı) ve Çevresel Faktörler (Aile Faktörü, Sosyo-Kültürel
Faktörler) olmak üzere iki temel başlık altında ele alınmakta bu faktörlerin dışında kalan
unsurlar ise diğer faktörler olarak değerlendirilmektedir. Kişiliğin çalışma hayatı açısından da
önemi büyüktür. Özellikle eleman seçiminde kişiliğin, performans değerlemesinde ve
çalışanların motivasyonun sağlanmasında yöneticiler önemli ölçüde kişilik yapılarını dikkate
almaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Kişiliğin bilimsel bir kavram olarak gündeme gelmesi hangi örgütsel davranış
teorisi ile olmuştur?
a)

Klasik yönetim teorisi

b)

Neo klasik yönetim teorisi

c)

Demokratik yönetim teorisi

d)

Modern teoriler

e)

Yeni teoriler

2)

Aşağıdakilerden hangisi kişilik tanımları arasında yer almamaktadır?

a)

Bireyin toplumsal yaşamı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların tümü

b)

Bireyin kendine özgü ve ayırıcı davranışlarının bütünü

c)

Dış dünya ile yüzleştiğimizde giydiğimiz maske

d)

Aynı kültürü ve toprağı paylaşan insanlar topluluğu

e)

Bireye özgü duygu, düşünce ve davranışların örgütlenip bütünleşmesi

3)

Kişilik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Toplumdan topluma değişebilir.

b)

Kişiden kişiye değişebilir.

c)

İnsanları birbirinden ayıran özelliklerdir.

d)

İnsanları farklı kılan özelliklerdir.

e)

Normal bir insanın kişiliği sürekli değişir.
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4)

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği oluşturan faktörler arasında yer almaz?

a)

Kalıtsal faktörler

b)

Fiziksel faktörler

c)

Hukuksal faktörler

d)

Aile faktörü

e)

Sosyo-kültürel faktörler

5)

Aşağıdakilerden hangisi kişilik teorileri ve tipleri arasında yer almamaktadır?

a)

Maslow’un insan ihtiyaçları hiyerarşisi

b)

Beş büyük faktör kuramı

c)

A tipi ve b tipi kişilik

d)

Eysenck’in hiyerarşik kişilik kuramı

e)

Myers-Briggs modeline göre kişilik tipleri

6)

Kişilik ile ilgili bilimsel çalışmalar hangi dönemde başlamıştır, kısaca anlatınız.

7)

Kişilik ile ilgili en az beş tanımını yazınız.

8)
Kişiliği etkileyen faktörleri sıralayınız. Yaşadığınız ülke açısından bu faktörlerin
etkisini değerlendiriniz.
9)

Kişilik teorilerini ve tiplerini sıralayarak, kısaca açıklayınız.

10)

Çalışma hayatında kişiliğin önemini örnekler yardımıyla izah ediniz.

Cevaplar
1) b 2) d 3) e 4) c 5) a

90

4. KURUM KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Kültür
4.1.1. Kültürün Tanımı
4.1.2. Kültür Türleri
4.1.2.1. Genel Kültür-Alt Kültür
4.1.2.2. Maddi Kültür-Manevi Kültür
4.1.2.3. Karşı Kültür
4.1.3. Kültürün Özellikleri
4.1.3.1. Kültür Öğrenilir
4.1.3.2. Kültür Toplumsaldır
4.1.3.3. Kültür Değişebilir
4.1.3.4. Kültür Tarihîdir ve Değişebilir
4.1.3.5. Kültür İhtiyaçları Karşılayıcı ve Tatmin Edicidir
4.1.4. Kültürü Oluşturan Faktörler
4.1.4.1. Dil
4.1.4.2. Din ve İnançlar
4.1.4.3. Değerler
4.1.4.4. Normlar (Kurallar)
4.1.4.5. Örf ve Adetler
4.1.4.6. Tutumlar
4.1.4.7. Simgeler
4.1.4.8. Yasalar
4.1.4.9. Ahlak Kuralları
4.2. Kurum Kültürü
4.2.1. Kurum Kültürü Tanımı ve Önemi
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4.2.1.1. Baskın Kültür ve Alt Kültür
4.2.1.2. Güçlü Kültür ve Zayıf Kültür
4.2.2. Kurum Kültürünün Özellikleri
4.2.3. Kurum Kültürünü Etkileyen Faktörler
4.2.3.1. İletişim
4.2.3.2. Motivasyon
4.2.3.3. Liderlik
4.2.3.4. Yönetim Süreci
4.2.3.5. Organizasyon Yapısı
4.2.3.6. Yönetim Tarzı
4.2.3.7. Şirketin Tarihi ve Geleneği
4.2.3.8. Teknoloji, Ürünler, Hizmetler
4.2.3.9. Müşteriler
4.2.3.10. Şirket Beklentileri
4.2.3.11. Bilgi ve Kontrol Sistemleri
4.2.3.12. Yasalar ve Çevre
4.2.3.13. Hedefler, Değerler, İnançlar
4.2.4. Kurum Kültürünün Oluşturulması
4.2.4.1. Aksiyon / Hareket Sembolleri
4.2.4.1.1. Dil
4.2.4.1.2. Simgeler Ve Törenler
4.2.4.1.3. Semholik Davranışlar
4.2.4.1.4. Ortaklık Oluşturan Davranışlar
4.2.4.2. Still / Tarz Sembolleri
4.2.4.3. İlgi Sembolleri
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4.2.4.3.1. Öncüler, Örnek Alınan Kişiler, Liderler Ve Kahramanlar
4.2.4.3.2. Ürünler veya Projeler
4.2.4.4. Tarihî Semboller
4.2.4.4.1. Öykü ve Efsaneler
2.4.4.2. Kurum Tarihi
4.2.5. Kurum Kültürünün Sınıflandırılması
4.2.5.1. Charles Handy’nin Yaklaşımı
4.2.5.1.1. Güç Kültürü
4.2.5.1.2. Rol Kültürü
4.2.5.1.3. Görev Kültürü
4.2.5.1.4. Kişi Kültürü
4.2.5.2. Toyohiro Kono’nun Yaklaşımı
4.2.5.2.1. Dinamik Kültür
4.2.5.2.2. Lideri İzleme Ve Dinamik Kültür
4.2.5.2.3. Bürokratik Kültür
4.2.5.2.4. Hareketsiz Kültür
4.2.5.2.5. Güçlü Kültür İle Hareketsiz Kültür
4.2.5.3. Deal Kennedy’nin Yaklaşımı
4.2.5.3.1. Atılgan Kültür
4.2.5.3.2. Yetki Kültürü
4.2.5.3.3. Kapalı Hiyerarşi Kültürü
4.2.5.3.4. Aktivite Kültürü
4.2.5.4. Byars’ın Yaklaşımı
4.2.5.4.1. Etkileşen Kültür
4.2.5.4.2. Bütünleşik Kültür
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4.2.5.4.3. Müteşebbis Kültür
4.2.5.4.4. Sistematik Kültür
4.2.5.5. Miles ve Snow’un Yaklaşımı
4.2.5.5.1. Koruyucu Kültür
2.5.5.2. Geliştirici Kültür
4.2.5.5.3. Analizci Kültür
4.2.5.5.4. Tepki Verici Kültür
4.2.6. Kurumsal Kültürün Değiştirilmesi
4.2.6.1. Değişime Gösterilen Direnç ve Stratejiler
4.2.6.2. Değişim Konusunda Gösterilen Direncin Nedenleri
4.2.6.3. Değişime Direnci Önlemenin Yolları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kurum kültürünü etkileyen faktörler nelerdir?

2)
Türk firmaları arasında kurum kültürüne sahip olduğu düşündüğünüz firmalar
hangileridir? Nedenleri ile açıklayınız.
3)
Sizce 75 yıllık geçmişi olan bir firmanın sahip olduğu kurum kültürünün
değiştirilmesi mümkün müdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kurum Kültürü
Tanımı ve Önemi

Kurum kültürünü tanımlayabilmek ve
genel olarak önemini açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak

Kurum Kültürünü Kurum kültürünü etkileyen faktörleri
Etkileyen
sıralayabilmek
Faktörler

Okuyarak/araştırarak ve
tartışarak

Kurum
Kültürünün
Oluşturulması

Kurum kültürünün oluşturulması sürecini
izah edebilmek

Okuyarak/araştırarak

Kurum
Kültürünün
Sınıflandırılması

Kurum kültürünün sınıflandırılmasını, bu
konuya ilişkin yapılan teorik çalışmaları
dikkate alarak açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak ve
tartışarak

Kurumsal
Kültürün
Değiştirilmesi

Kurumsal kültürün değiştirilmesini ve bu
süreç içerisinde karşılaşılan dirençleri ve
bunlarla mücadele etmenin yollarını
belirleyebilmek

Okuyarak/araştırarak ve
tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Kültür



Kurum Kültürü



Kurum Kültürü Sınıflandırmaları



Kurumsal Kültürün Değişmesi
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Giriş
İnsanlar hayatlarının önemli bir kısmını bir yandan kurumlarda başarılı olmak için
eğitim süreçlerinde, diğer yandan eğitim sonrasında da kurum içinde harcamaktadırlar. Çalışma
hayatına giren insanların tek amaçları her zaman para veya maddi karşılıklar değildir. Maddi
unsurların yanı sıra manevi faktörlerin de kişinin çalışması üzerinde önemli etkileri
bulunmaktadır.
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçların artması kurumların da sayısını artırmaktadır. Diğer
yandan, toplumların gelişme düzeyleri ile kurumların boyutları arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır.
Günümüzdeki küreselleşme eğilimleri şirketlerin rekabet edebilme güçlerini ve ayakta
kalabilme şanslarını önemli ölçüde güçleştirmektedir. Bunun için şirketlerin bir dizi önlem
almaları gerekmektedir. Bu önlemlerin en önemlilerinden birisi de kurum kültürüdür.
Tüm dünyanın küresel bir köye dönüştüğü çağımızda, firmaların teknoloji, ar-ge, ve
modern pazarlama yöntemlerine yaptıkları yatırımlar çok kısa zamanda diğer firmalar
tarafından taklit edilebilmektedir. Fakat kurumların sahip oldukları kültürel yapı ve değerleri
taklit edilebilmektedir.
Şirketlerin verimli ve başarılı olup uzun dönem ayakta kalabilmeleri için sadece bazı
teknikleri uygulamaları yeterli olmamakta, bunun yanı sıra işletmenin “sosyal sermayesi”
olarak kabul edilen insan gücüne yatırım yapmaları gerekmektedir. Bunun da yolu, “önce
insan” felsefesi ile bilinçli ve güçlü bir kurum kültüründen geçmektedir. Çünkü gücünü ve
devamlılığını kendi çalışanlarının sadakatinden, vefasından ve zekâsından alan şirketlerin bu
başarısını aynen taklit etmek mümkün değildir.
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4.1. Kültür
4.1.1. Kültürün Tanımı
Günümüzde kültürle ilgili olan herkesi tatmin edecek şekilde yapılmış bir kültür
tanımı bulmak zordur. Nitekim kültürle ilgili konularda çalışan bilim adamlarından hemen
hepsinin kültürü yeniden tanımlama çabası, bunu göstermektedir. Bununla beraber, şimdiye
kadar ortaya atılan bütün tanımlar gözden geçirildiğinde, hepsinde ortak olan yönleri ve
kültürden neyin anlaşılması gerektiğini görmek mümkündür. Kültürü tanımlama
güçlüğünü yaratan şey, bilgi ve malzemenin eksikliği değildir. Bu güçlüğü yaratan başlıca
sebep, kültür tanımını yapanların temelde konularının farklı olması ve kendi bilimsel
sahalarıyla ilgili tanımlar yapmalarıdır.
Kültür, en geniş anlamıyla bir toplumun tüm yaşam biçimidir.
E. B. Tylor, kültür için şöyle bir tanım yapmıştır: “Bilgi, inanç, sanat, ahlak, 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. Sözcük, temel iki noktayı
içermektedir. Bunlardan birincisi standardize olmuş sosyal davranışlar (davranışlar,
duygular, hareket biçimleri vb.), ikincisi ise grubun ürettiği materyallerdir (sanat, mimarı
vb.)
Hofstede ise kültürü: “bir grup insanı diğerlerinden ayıran zihinsel programlama”
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle, bireysel düzeyde zihinsel programlara ilişkin
kaynakların, kişinin yetiştiği ve yaşam deneyimlerini elde ettiği sosyal çevrelerde yattığı
söylenebilir. Programlama aileden başlamakta, okulda, arkadaş gruplarında, çalışma ortamında
ve içinde yaşanılan toplumda devam etmektedir. Kültür, öğrenme sonunda oluşmakta, bir
başka deyişle, kişinin genlerinden değil, sosyal ortamından kaynaklanmaktadır.
Linton’a göre kültür; “öğrenilmiş davranışlar ile belirli bir cemiyetin üyelerince
birbirine aktarılan davranışların sonucu” dur. Böylece kültür öğrenme yolu ile bir geçiştir.
Kültür aynı zamanda geleneklerle varlığını sürdürür. Kültürün sürekliliği, insanın gruptan
öğrenebilmesi yeteneğine dayanır. Kültür öğrenilen tavır ve harekettir.
Herskovits kültürü; “insanın yaptığı her şeyin toplamı” olarak tanımlanırken, 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 ifadeyle kültür,
insanın yaşam biçimini olduğuna göre, yaşamda yer alan birçok sürecin kültürle karşılıklı
etkileşim içinde olduğu sonucuna varılabilir.
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Günlük dilde “kültürlü olmak”, bilgili ve görgülü olan, uygarlığın nimetlerinden
bilinçli olarak yararlanmasını bilen kişi olmakla eş anlamlıdır. Buna göre, aşırı incelik ve
davranışları olan, hayatın estetik yönlerini bilen, zevk ve sefa içinde yaşayan, modaya
uyan ve magazin haberlerini takip eden kimselerin ayrılacağı şeklinde anlaşılmaktadır.
Bu dar ve yanlış anlamıyla kültür, bu tür inceliklere verebileceği boş zamanı, serveti, ehliyet
ve ilgisi olan nispeten az sayıda varlıklı kimsenin sahip olduğu bir imtiyazdır. Hâlbuki böyle
bir “kültürlü insan” nitelemesi, asillik, zenginlik, kibarlık, incelik ve zariflik idealini temsil
eder. Bu tanımlamanın daha aşırıya giden şekli ise halkın tavır ve zevklerine, yukarıdan
alaylı ve horlayarak bakan bir davranıştır ki, bu duruma “kültür züppeliği” adı
verilmektedir.

4.1.2. Kültür Türleri
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 sayısında kültürlerin de
bulunacağı anlaşılmaktadır. Kültür sahip olduğu ögeler yönüyle bazı sınıflandırmalara tabi
tutulabilirler.

4.1.2.1. Genel Kültür-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 ifadeyle, genel
kültür, toplumdaki bütün davranış düzlemlerinde var olan kültürdür. Bir ülkenin ya da
toplumun hâkim inançları, değerleri, hareket tarzları ve yaptırımların türleri genel
kültürü oluşturan parçalardır.
Herhangi bir toplumun genel kültürü, üst bir sistem olarak, çok sayıda 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.

4.1.2.2. Maddi Kültür-Manevi Kültür
Bir toplumun teknolojisi, eserleri, aletleri maddi kültür ögeleridir. Maddi kültür,
insan eliyle yapılan alet ve eserleri ve el emeğinin ham maddeyi belirli bir biçimde
işlemesiyle ona şekil vermesiyle oluşur. Başka bir ifadeyle, sanat eserleri, mimarisi, ev
biçimleri ve benzerleri toplumun maddi kültürünü oluşturur.
Toplumda yerleşik olan inançlar, konuşulan dil, hukuk, din, ahlak anlayışı, doğum
olayından evlilik ve cenaze törenlerine kadar her alanda oluşan gelenek ve görenekler,
çocuk yetirme biçimleri toplumun manevi kültürünü oluşturur.
101

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 karşı kültürler oluşabilir.

4.1.2.3. Karşı Kültür
Toplumda, sosyo-ekonomik ve politik anlamda yerleşmiş olan ve aile, okul ve diğer
örgütler, özellikle de kitle haberleşme araçlarıyla nakil olunan bütün genel kültür 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
oluşumlar karşı kültürü oluştururlar.
Karşı kültür konusunda yapılan araştırmaların önemli bir kısmının ortak noktası, bu yan
kültür alanının, sosyal sisteme ve çevreye yeterince uyum sağlayamamaktan ileri geldiği
şeklindedir.
Karşı kültür oluşumlarının 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.

4.1.3. Kültürün Özellikleri
Kültürün özelliklerinin ortaya konulması, kültürün ne olup ne olmadığı hakkında fikir
verecek ve insan davranışlarını yönlendirici etkisinin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

4.1.3.1. Kültür Öğrenilir
İnsanlar doğduğunda herhangi bir kültüre sahip değildir. Kültür ailede, okulda, toplum
hayatında, iş hayatında öğrenme ve sosyalleşme süreçlerinin yardımıyla gerçekleşir. Burandan
da anlaşılacağı üzere, kültürün bilinçli olarak etkilenmesi ve değiştirilmesi mümkündür.

4.1.3.2. Kültür Toplumsaldır
Toplumda her normal insanın kültüre sahip olması toplumsal bir olaydır. Her fert
çocukluğundan itibaren davranışların kavram ve dış şemalarına alışmayı öğrenir. Herkes
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kültürlü birer kişidir ve gruplar ile toplumun tümüne katıldıklarından böyle olmak
zorundadırlar.
İnsan içinde bulunduğu toplumun kültür ögelerini ve kültürel yapısını öğrenir. Açlık
bütün insanlık için biyolojik bir olaydır. Uyku ve benzeri diğer ihtiyaçlar da aynı durumdadır.
İnsan açlık veya uykuyu öğrenmez. Fakat her kültürün bu biyolojik olaylarla ilgili özellikleri
vardır. İşte insan bunu öğrenmektedir. Örneğin, Çinli çubuklarla yerken, Batılı çatalla yemek
yer.
Kültür toplumlarda yaşayan insanlar tarafından yaratılır ve ortaklaşa paylaşılır. Bir
grubun üyeleri tarafından paylaşılan alışkanlıklar, benimsenen davranış, tutum ve değerler o
grubun kültürüdür.

4.1.3.3. Kültür Değişebilir
Kültür zamana bağlı olarak değiştiği gibi gruptan gruba da farklılık gösterir. Yine,
toplumun modern bir toplum olup olmamasına bağlı olarak değişme, hızlı veya yavaş
gerçekleşebilir. Küçük bir toplumda değişme yavaş olabilirken modern bir toplumda değişme
hızı son derece yüksektir. Kültürel değişme hızlı veya yavaş, keyfi veya zorla gerçekleşebilir.
Burada vurgulanmak istenen her şeyden önce, kültürün dinamik nitelik taşımasıdır.

4.1.3.4. Kültür Tarihîdir ve Değişebilir
Kültür, bir kuşaktan diğerine geçmek suretiyle süreklilik kazanır. Gelenekler ve
görenekler kültürün sürekliliğini sağlayan etkin bir araç niteliği taşırlar. Diğer bir ifadeyle
kültürel çerçeve büyük ölçüde geleneklere bağlı olarak ortaya çıkar.

4.1.3.5. Kültür İhtiyaçları Karşılayıcı ve Tatmin Edicidir
Kültür, insanların biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılar. Nitekim kültürel ögelerin
var olabilmesi toplumun üyelerine bir doyum sağlamalarına bağlıdır.

4.1.4. Kültürü Oluşturan Faktörler
Kültür, bir toplumun yaşama biçimi olarak da ifade edilebilir. Kültür kavram olarak
soyut bir olgudur. Kültür kavramı bir toplumun yaşama tarzını simgeleyen bir soyutlamadan
ibarettir. Toplumlar farklı biçimlerde yaşamaları nedeniyle farklı kültürlere sahip olurlar. Yani,
kültürleri farklılaşır. Ancak, bütün toplumlarda kültürü oluşturan temel faktörler vardır, ancak
önemleri farklıdır. Kültürü oluşturan başlıca faktörleri aşağıdaki gibi ele alabiliriz.

4.1.4.1. Dil
Dil kültürün en önemli parçası ve taşıyıcısıdır. Dil, kültürün bütün unsurlarının,
nesilden nesle aktarılmasına, kişiler arası iletişime ve sosyal ilişkilerin düzenlenmesine
aracılık etmektedir.
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Dili iki şekilde ele almak mümkündür;


Konuşulan, kelimelerle oluşan dil,



Konuşulmayan, yani jest ve el kol veya baş hareketlerinden doğan dil.

Dilin yazıya dönüşmesiyle veya dilden dile, nesilden nesle aktarılan anlatımlarla insan
geçmişi hatırlar.
Dil, toplumdaki soyut ve somut kavramları içerip insanların anlaşmalarına, geçmişi
düşünüp gelecek hakkında yorum yapmalarına imkân hazırlar, kültürün özel ve ayrıcalıklı
yönlerini sağlarken, kültürler arası farklılığa da sebep olur.

4.1.4.2. Din ve İnançlar
Din ve inançlar da kültürün teme ögesini oluşturur. Her toplum şu ya da bu biçimde
bir dine mensuptur. 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.

4.1.4.3. Değerler
Değerler, kişiler, gruplar ve toplumları ayıran önemli hislerin oluşturduğu kavramlar ve
fikirlerle ilgili topluluklardır. Değerler, insanlara öncülük eden genel yönelimlerden ayrılır. Her
toplum bir değer sistemine sahiptir ve bu değerler birliği, bir araya gelerek değerler topluluğunu
oluşturan, toplumdan topluma değişen kavramları doğurur.
Değerler iş görenlerin çalışmalarını, eylemlerini nitelendirmeye ve değerlendirmeye
yarayan ölçütlerin kaynağıdır. İş görenin 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 iş görenlerin örgüte bağlanmasını,
üretiminin ve yönetiminin nitelikli ve başarılı olmasını, iş görenin daha fedakârlıkla işine
yönelmesini sağlar.

4.1.4.4. Normlar (Kurallar)
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.
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Örgüt açısından da örgütün kültürel değerlerine uygun olarak, örgüt tarafından
gerçekleştirilen ve çoğunluğunun benimsediği davranış kuralları ve ölçütleri bulunur ki
buna örgütün normları denir. Örgütün normları insan davranışlarının önceden bilinmesine
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 iş görenleri tanımalarında değer ve
normlar önem taşırlar.

4.1.4.5. Örf ve Adetler
Toplum içinde insanların günlük tavır ve hareket usullerini ve yaşama yöntemlerin
düzenleyen kurallar (örf ve adetler ) vardır. Bu kurallar, uzun zamandan beri
yerleşmişlerdir. Bir takım sosyal baskılar insanları bu kurallara uymaya zorlamaktadır. Söz
konusu kurallar nasıl kendiliğinden oluşmakta iseler, aynı şekilde kendiliklerinden silinip
ortadan kalkmaktadırlar.
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 edilmemiş ve resmen yaptırıma bağlanmamış kurallar ise “örf” olarak
ifade edilir. Örf kurallarına aykırı hareket eden birey ya da örgüt ağır bir biçimde
cezalandırılmaktadır. Dolayısıyla örflere uymak zorunludur ve bunlardan sapmaya hoşgörü
gösterilmez.

4.1.4.6. Tutumlar
Herkesin çevresindeki insan, nesne, fikir, kurum ve olaylara yönelik olarak
inançlarının, hislerinin ve tepkilerinin oluşturduğu değişik tutumları vardır. Bir insanın sosyal
tutumları, inançlarıyla birlikte kültürü oluşturan ögeler arasındadır. Toplumu oluşturan kişilerin
inançları ve tutumlarının birliği manevi kültür birliğini ortaya çıkarır.
Yöneticiler için tutumların önemi büyüktür. İnsanların tutumları bilindiği takdirde
davranışlarını önceden kestirme ve kontrol etme bakımından belirli işleri yapmak mümkündür.

4.1.4.7. Simgeler
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. Örneğin, bayrak, aynı gruba
mensup olanlar için birleştirici bir araçtır. Dinlerin yüzyıllar içinde birliklerini
koruyabilmeleri çok geniş semboller sistemine dayanmaları sayesinde mümkün olmuştur.
Sembollerin etkili biçimde kullanılması, liderliğin önemli yetenek niteliklerinden birisidir.
105

4.1.4.8. Yasalar
Toplumların yetkili organlarının kararlaştırması hâlinde geleneklere aykırı hareketler
resmi yaptırımlı cezalarla karşılaşırlar ki bunlar da yasalardır. Yasalar örf ve adetlerden farklı
olarak, bilerek ve istenerek oluşturulur ve yürürlüğe konulur.
Aynı şirketler topluluğuna ait ancak farklı bölgelerde kurulmuş şirketlerin
kültürlerinde farklılıklar gözlenmektedir.

4.1.4.9. Ahlak Kuralları
Ahlak kuralları sosyal hayatta bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen
kurallardır. Ahlak 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 ahlak kurallarının emir v yasaklarına, ancak
toplumun kendisi hakkımda kötü bir değer yapısına varmasından, ayıplamasından, küçük
görmesinden, lanetlemesinden ve nihayet ilişkisini kesmesinden korktuğu ve çekindiği oranda
uyar.

4.2. Kurum Kültürü
4.2.1. Kurum Kültürü Tanımı ve Önemi
Her bireyin kendine özgü bir kişiliği olduğu gibi, her kurumun da kendine has onu
diğer kurumlardan ayıran bir kişiliği mevcuttur. Kurumun farklı özellik ve yapıları bu
kültürü belirgin kılar ve onu diğerlerinden ayırır. Bu özellikler doğrudan ya da dolaylı olarak
kültürün bir parçası olan kurumun verimliliğini ve kurum içinde çalışanların moralini
etkiler.
Başarılı olan kurumlara bakıldığında, kurumun amaçları ile paralel değerleri kurum
kültürü olarak benimseyen çalışanlar görülmektedir. Başka bir ifade ile çalışanların
kendilerini kurumla bütünleştirdikleri, kurum için kolaylıkla özveride bulunabildikleri
kurumlar başarılı olmaktadır.
Kurum kültürü kavramı, örgüt kültürü, şirket kültürü ya da işletme kültürü ile eş
anlamlıdır. Kurum kültürü konusunda araştırma yapan farklı yazarlar da kurum kültürünü
farklı yönlerden ele almışlar ve farklı tanımlar yapmışlardır.
Stephan P. Roddins “kurum kültürünün ne olduğunu tanımlayamam fakat
gördüğüm zaman ne olduğunu anlarım” demektedir.
Schein kurum kültürünü, “bir grubun dışa uyum sağlama ve iç bütünleşme
sorunlarını çözmek için oluşturduğu ve geliştirdiği belirli düzendeki temel varsayımlar”
olarak tanımlamıştır.
Farklı noktaların birleştiği noktalar şöyle sıralanabilir;
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Kurum kültürü, kurum üyelerinin paylaştığı değerlerdir.


Kurum kültürü, kurumun çalışanlarına ve müşterilerine yönelik politikasına
kılavuzluk eden felsefesidir.

Kurum kültürü, işin nasıl organize edilmesi, otoritenin nasıl kullanılması,
insanların nasıl ödüllendirilmesi ve kontrol edilmesi gerektiğine ilişkin kuvvetli inançlar
bütünüdür.


Kurum kültürü, kurumdaki iş yapma ve yürütme biçimidir.



Kurum kültürü, kurumlara kişilik kazandırarak bir kurumu diğerinden

ayırır.

Kurum kültürü, baskın ve paylaşılan değerlerden, kurum içinde anlatılan
hikâyeler, inançlar ve sloganlardan oluşan bir yapıdır.


Kurum kültürü, kurumsal başarıyı doğrudan etkiler.

Kurum kültürü, kurum bireylerini bir arada tutan ortak değerlerdir. Kurum kültürü
tutumlar, davranışlar ve kurumun hafızasında toplanmış bilgilerin, değerlerin,
normların toplamıdır. Kurum kültürü bireyler ve takımlar arasındaki ilişkileri, çevre ile
ilişkileri, faaliyetleri başka bir ifade ile örgütsel yaşamı düzenler, kurumun geleceğini belirler.
Kurum içinde değişimi sağlamak için, yönetim kademesinin kendisini günlük
işlerden çekip kurum içinde kültürel yenilenmeye yönlendirmesi, bu arada değerlere,
geleneklere ve normlara özen göstermesi gerekir.
Günümüzde kurum kültürü, kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında önemli
bir rol oynamaktadır. Çünkü kurum kültürü kuruluşların amaçları, stratejileri ve
politikalarının oluşturulmasında önemli bir etkiye sahip olduğu gibi, yöneticilere seçilen
stratejinin yürütülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir araçtır.
Kurumlar açısından üç boyuttaki kültürden söz edilebilir;

Kurum, içinde bulunduğu toplumun ve grubun kültürünü büyük ölçüde
yansıtmaktadır. Doğru olan ve olması gereken de budur.

Kurumlarda çalışanlar kendilerinin mensup oldukları grubun (ırk, yöre, etnik
grup, din vs.) kültürünü kurum içine taşırlar.

Her kurumun, içinde çalışan insanlardan ve toplumun geleneksel kültürel
yapıdan büyük ölçüde bağımsız bulunan kendi kurum kültürleri vardır.
Her kurumdaki kültür dâhili ve harici faktörler nedeniyle oluşmaktadır. Burada önemli
olan bu oluşumu kendi başına bırakmak değil, bilinçli bir biçimde oluşturmak ve koruyarak,
geliştirmektir. Geleceğe yönelik bu tür bir kurum kültürünün yapı taşları ise şunlardır:
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4.2.1.1. Baskın Kültür ve Alt Kültür
Kurumların temel genel özelliklerinin yanı sıra, bazı alt kültürleri de bulunmaktadır.
Baskın kültür; kurum üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan teme değerleri
ifade eder. Yani, baskın kültürün, kuruma belli bir kişiliği veren kültürün makro bakış açısı
olduğunu söyleyebiliriz.
Alt kültür ise, kurum üyeleri arasında sadece belli bir azınlık tarafından paylaşılan
değerleri temsil eder.
Alt kültürler daha çok coğrafi farklılıklardan veya departmanların yapılarından
kaynaklanmaktadır.
Kurumun baskın kültürünü benimsemekle birlikte, temel değerler ayrı ünitelerin farklı
konumunu yansıtacak şekilde adapte edilmiş olabilir.
Günümüz modern çokuluslu firmaları açısından kültürel çeşitlilik önemli bir kavramdır.
Çokuluslu firmalar, farklı ülkelerdeki yöneticilerini birbirleriyle yakın temasta bulunabilmeleri
için sık sık bir araya getirerek ve ülkeler arası transferler yaparak evrensel bir kurum kültürü
oluşturmaya çalışırlar.

4.2.1.2. Güçlü Kültür ve Zayıf Kültür
Kurumlar tarafından açıkça düzenlenmiş ve paylaşılmış temel değerler güçlü kültürü
oluşturmaktadır.
Güçlü kültürün oluşabilmesi ve şekillenebilmesinde güçlü bir yöneticilik kadar kurum
üyelerinin de bu kültüre sahip çıkması ve kabullenmesi gerekmektedir. Kurum üyelerinin temel
değerleri paylaşması için önce bunların neler olduğunu bilmesi ve ödüllendirme sisteminin
kurulması gerekmektedir.
Hikâyeler, törenler, değerler, kahramanlar ve simgelerle oluşturulan kurum kültürü ne
kadar benimsenirse o kadar güçlü olurken, bunlara sahip olmayan firma kültürleri de o kadar
zayıf olmaktadır.
Özellikle yeni kurulmuş firmaların veya sık sık eleman değişimi yapan firmaların
kültürleri zayıf olarak nitelendirilebilir.
Güçlü kurum kültürlerinin firma performansını da arttırdığına inanılmaktadır. Çünkü bu
tür kültürler, çalışanların motivasyonunu ve yenilikçiliğini azaltan resmi bürokrasiye
dayanmadan, gerekli yapı ve kontrolü sağlamaktadır.
Güçlü kültüre sahip olduğu bilinen firmalardan bazıları şunlardır;
McDonald’s: “Kalite, Hizmet, Temizlik ve Değer”
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Cleveland Mücevher Firması: “Altın Kuralımız: Başkalarının Sana Nasıl
Davranmasını İstiyorsan, Sen de Öyle Davran”
IBM: “Mükemmellik”. IBM kültürü şu temel değerlere dayanmaktadır.


Tüm çalışanlara saygı gösterilmesi,



Firmanın bütün görevleri en mükemmel şekilde yapması,



Müşteriye mümkün olan en iyi hizmetin verilmesi.

Pepsico, Inc: “Rekabet”. Çalışanları bir yandan kendi içlerinde rekabeti sürdürürken,
bir yandan da hep birlikte Coca-Cola’yı geçmeyi hedeflemişlerdir.
J. C. Penney Company Inc. : “Adalet”. Kültürünün temelini oluşturan 7 prensibi
benimsemiştir.


Müşterinin tatmini için, mümkün olduğunca müşteriye yakın olmak,



Yapılan işe karşılık adil bir mükâfat beklemek,


Müşterinin kalite, değer ve tatmin beklentilerini karşılamak için gerekenin en
iyisini yapmak,


İşin daha iyi yapılması için ast ve üstlerin sürekli eğitimi,



İşte insan faktörünü devamlı geliştirmek,



Çalışanları katılımcı yönetim anlayışıyla ödüllendirmek,



“Bu doğru ve gerçek olanla uyum içinde mi ?” anlayışıyla faaliyetleri sürekli test

etmek.
Görüldüğü gibi, değişik firmaların değişik değerleri bulunmaktadır. Ancak, bu
firmaların tümü güçlü ve başarılı firmalardır. Bu da bize, “en iyi kurum kültürü budur, ya
da bu iyi, bu kötü kurum kültürüdür” gibi bir yargıya varılamayacağını göstermektedir.
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4.2.2. Kurum Kültürünün Özellikleri
Çok farklı tanımları yapılan kurum kültürünün özellikleri de farklı şekillerde ifade
edilebilmektedir.
Kurum kültürünün genel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
1. Ayırt edicidir. Her bir örgütün kurum kültürleri farklıdır. Kendilerine özgü tarih,
iletişim modeli, sistem ve prosedürleri, misyon ve vizyonları, hikaye ve mitleri bulunmaktadır.
2. Kararlı bir yapıdadır. Şirket birleşmeleri ve krizler gibi istisnaların oluştuğu
zamanlardaki hızlı değişim hariç, zaman içinde çok yavaş değiştiğinden kararlı bir yapıdadır.
3. İfade edilmeden de anlaşılabilir. Bununla birlikte, günümüzde firma yöneticileri,
tasarladıkları kültür hakkında konuşmakta ve birçok üst düzey lider, firmalarda nasıl bir çevre
oluşturmak istedikleri hakkında konuşmayı önemli bir görev olarak görmektedirler.
4. Semboliktir. Kurum kültürü, firma inanç ve değerlerinin sembolik gösterimi olarak
görülmektedir. Firmadaki hikâyeler, sloganlar, törenler vb.
5. Bütünleştiricidir. Bir firmanın kültürü, kendi inanç ve değerlerine uygun kişileri işe
alma eğiliminde olduğundan zamanla sürekli hâle gelmektedir. Bu da sonuçta işçi-işveren
uyumunu sağlamaktadır.
6. Kabul görmüştür. Kurum kültürünün çalışanlar arasında kabul görebilmesi için
yöneticilerin söyledikleriyle yaptıklarının aynı olması gerekmektedir. Çünkü çalışanlar,
yöneticilerinin müşteriye hizmet ve kaliteli ürünler gibi temel değerlere gösterdiği sahte
bağlılığı veya göstermediği desteği hemen yakalamaktadırlar.
7. Öğrenilmiş veya sonradan kazanılmış olgudur. Kurum kültürü, yönetici ve
liderlerinin empoze ettiği norm ve davranışlarla ortaya çıkar ve tüm üyeleri etkiler. Böylece,
üyeler bireysel kültürü oluşturan bilgi, inanç, tutum, norm, değer ve davranışları öğrenir ve
kazanırlar.
8. Yazılı bir metin değildir. Kurum üyelerinin düşünce yapılarında, bilinç ve
belleklerinde inanç ve değerler olarak yer alır. Ancak, çalışanların yanlış şeyleri öğrenip
kabullenmemesi için kurumda iyi bir örgütsel öğrenme ve paylaşımın olması gerekmektedir.
9. Düzenli bir şekilde tekrarlanan veya ortaya çıkarılan davranışsal kalıplar
şeklindedir. Kurum içinde üyelerin gösterdikleri ve diğer üyelere aktardıkları, kullandıkları
diller, semboller, seremonik hareketler gibi davranışsal kalıpların nedenleri kurum üyelerine
zamanla, yeri geldikçe ve fırsatlar ortaya çıktıkça verilmelidir.
10. Grup üyeleri arasında paylaşılabilir niteliktedir. Kuruma üye olan kimse, bu
ortak kültüre inanmalı, saygı duymalı, onun yaşaması ve geliştirilmesi için kurumdaki üyelere
mesajlar iletmeli, hikâyeler anlatmalı, geçmiş deneyimlerini aktararak paylaşmalıdır ki, kurum
kültürü örgütün tümünde yayılma ve anonim olma özelliğini kazansın.
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11. Karşıt değerlerle denge içindedir. Çalkantı ve durgunluk, devamlılık ve değişim
arasında denge hâlindedir. Değişen zaman ve çevre içinde, kültür tamamen değişmemekle
birlikte, tamamen de korunamamaktadır.
12. Sibernetik (sistemlerin kendi kendilerini kontrol etme ve sürdürebilmeleri) bir
sistemdir. Kurum kültürü kendi kendini yönlendirebilmekte ve belirlenmiş yönde engellere
rağmen azimle yoluna devam etmektedir. Mesela, British Airways, uçuşlarda kimlerin şikâyette
bulunduğu veya memnuniyet gösterdiğini filme alan video kameraları kullanmaktadır.
13. Kurum kültürü modeldir. Kültür bir obje değildir, fakat zaman içinde ortaya çıkan
bir modeldir. Örneğin, US Bank’ta yapılan bir araştırmada idareciler ve üst yönetim arasındaki
ilişkilerin, idareciler ve personel arasında aynen tekrar edildiğini ve yine bu ilişkilerin personel
ve müşteri arasında aynen korunduğunu göstermektedir.
14. Kurum kültürü iletişimdir. Kurum kültürü, bilgiyi ve deneyimi çalışanlarıyla
paylaşarak ve onları birbirini destekleyecek şekilde bir arada tutarak, kurumsal iletişimi
sağlamakta ve kolaylaştırmaktadır.

4.2.3. Kurum Kültürünü Etkileyen Faktörler
Kurum kültürünü etkileyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

4.2.3.1. İletişim
Başarılı olmak isteyen ve kurum kültürünü olumlu yönde geliştirmeyi amaçlayan
kurumların her yönü ile (yatay ve dikey) açık bir iletişimi sağlamaları gerekmektedir.

4.2.3.2. Motivasyon
Yaptığı işi severek ve isteyerek yapan kişiler, bu işlerinin daha başarılı bir biçimde
sonuçlanmasını sağlayacaklardır ve iş ortamındaki memnuniyet kurum kültürüne de
yansıyacaktır.
Motivasyon kurum kültürünü etkileyen bir faktör olduğu kadar, kurum kültürünün
de motive edici etkisi vardır.

4.2.3.3. Liderlik
Liderlik, liderin diğerlerine (çalışanlarına) yapılmasını istediği şeyleri yaptırma
yeteneğidir. Bir diğer tanıma göre liderlik-önderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında
toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve
yeteneklerinin toplamıdır.
Kurucu liderlerin çevresinde toplanan kişiler, bu liderler hakkında birçok efsane
oluşturmuşlar ve o kültürün etkilerini uzun yıllar yaşatmışlardır. Örneğin, Hacı Ömer
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Sabancı, Kurukahveci Mehmet Efendi, Ali Muhittin Hacı Bekir, Vehbi Koç güçlü
liderlerdir.

4.2.3.4. Yönetim Süreci
Yönetim belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal
kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle
uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin
toplamıdır.
Yönetim süreci de tıpkı liderlik gibi çalışanların istek ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak düzenlenmelidir. Açıklığa ve rahat bir iletişime dayanan yönetim süreçlerine
sahip olan kurumlar, kültürlerinin de gelişimine katkıda bulunacaktır.
Yeniliğe, ekip çalışmasına ve yaratıcı fikirlere önem veren bir yönetim süreci,
kurumun kültürünün arzulanan hâle gelmesini sağlayacaktır.

4.2.3.5. Organizasyon Yapısı
Kurumsal yapı, firmanın insan kaynaklarının ilgilendiği ve düzenlendiği amaca yönelik
bir yoldur. Bir kuruluşun yapısı, çevresinin nasıl hızla değiştiğine bağlı olarak sert ya da
esnek olabilir. Yapının diğer önemli bir yönü de büyük, asıl kararların nerede alındığının tespit
edilmesidir.
Kurumsal özellikler de kurum kültürünü etkilemektedir. Kurumlar hacim ve
karmaşıklık bakımından değişiklik göstermektedir. Kuruluş içerisindeki kişisel özgürlüğü
ve otonomiyi etkileyen karar alma yetkilerinin merkezileşmemesi de kuruluşları farklı
kılmaktadır. Bunların da dereceleri kurum kültürünü şekillendirmektedir.

4.2.3.6. Yönetim Tarzı
Kurumlardaki yöneticiler başarıya ulaşmak için farklı yönetim tarzları (otoriter, iknacı,
nasihatçı, danışmancı, katılımcı, temsilci vb.) uygularlar. Bu yönetim tarzları da kurum
kültürünü belirleyen faktörlerden birisidir. Yönetim tarzı kurum kültürünü etkilediği kadar, tüm
diğer faktörlerin de yaptığı üzere, kurum kimliğini de etkilemektedir.

4.2.3.7. Şirketin Tarihi ve Geleneği
Güçlü kültüre ve geleneklere sahip şirketler hem yaşamlarını hem de etkilerini
uzun süre sürdürebilmişlerdir. Köklü bir tarih, güçlü bir kültürünün altyapısını
oluşturmaktadır.
Ülkemizde, kuruluş tarihi en gerilere giden İskender Kebapçısı, Vefa Bozacısı,
Komili, Hacı Şakir gibi şirketler kurdukları köklü gelenekler ve iş anlayışları çerçevesinde
bugünlere ulaşabilmişlerdir.
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4.2.3.8. Teknoloji, Ürünler, Hizmetler
Sahip olunan teknolojinin ya da mevcut teknolojide ya da üründe yapılan önemli bir
yeniliğin, şirket kültürü üzerinde büyük bir etkisi vardır. Böyle bir değişikliğin sonucunda
işgücü yoğun bir modelden, teknoloji merkezli bir modele geçiliyor, iş yapma biçiminde
ve şirket kültüründe önemli değişimler oluyor demektir. Yani, teknoloji kültürü
şekillendiren önemli bir ögedir.

4.2.3.9. Müşteriler
Güçlü müşterilerin, şirket kültürüne önemli etkileri olabilir. Şirketlerin geniş bir
müşteri tabanı geliştirme imkânı olmadığı durumlarda, bir iki önemli müşterinin işlerin
yapılması üzerinde çok büyük etkisi görülmektedir. Bu etkiler, olumlu ya da olumsuz yönde
gelişebilmektedir.

4.2.3.10. Şirket Beklentileri
Şirketlerin çalışanlardan beklentileri, gerekli bir altyapının üzerine kurulmalıdır.
Sağlam bir kurumsal kültürün gelişebilmesi için, şirketin beklentileri ve uygulamaları;
ilkeleri ve kuralları ile uyumlu olmalıdır. Böyle bir uyum, şirketin güçlü bir altyapısının ve
kültürünün göstergesidir.

4.2.3.11. Bilgi ve Kontrol Sistemleri
Yeni bilgi ve kontrol sistemlerinin kurulması işlerin yapılma şeklini değiştirir.
Bilgisayarların, internet ve internetin iş yaşamına girmesi şirketlerin kültürel alt yapısını
büyük ölçüde etkilemektedir.

4.2.3.12. Yasalar ve Çevre
Aynı şirketler topluluğuna ait ancak farklı bölgelerde kurulmuş şirketlerin
kültürlerinde farklılıklar gözlenmektedir. Yurtdışında kurulmuş şirketler için de bu
geçerlidir.

4.2.3.13. Hedefler, Değerler, İnançlar
Şirket çalışanlarının şirketin amaçlarını, değerlerini ve inançlarını ne ölçüde
anladıkları ve paylaştıkları kurum kültürü açısından son derece önemlidir.
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4.2.4. Kurum Kültürünün Oluşturulması
Kurum kültürünü oluşturan çeşitli semboller veya faktörler bulunmaktadır. Bu
sembollerin kurum içerisindeki etkilerini aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür.


Davranış için güvenlik oluşturmak,



Birbirine ait olma duygusunun ve genel bütünleşmenin geliştirilmesi,



“Biz” duygusunun desteklenmesi,



Temel değerlerin güçlendirilmesi ve onaylanması,



Bir aidiyet duygusunun oluşturulması,



Kurum içerisinde güçlü bir beraberlik oluşturmak,



Kurum içerisinde kişiler arasındaki mesafenin en aza indirilmesi,



Çalışanların daha hızlı entegrasyonu,



Ortaklık oluşturmak,



Duygusal bütünleşmenin desteklenmesi,



Gelişim sürecinin açıklanması için bir mekanizma olması,



Kültür ile ilgilenmek ve onu değiştirmek için hareket noktaları olması.

Aşağıda kurum kültürünü oluşturan semboller üzerinde durulacaktır.

4.2.4.1. Aksiyon / Hareket Sembolleri
Aksiyon / hareket sembolleri, çalışanlar arasında bir ortaklık oluşturmada ve bu kişilerin
bir gruba ait olmalarında etki sahibidirler. Örneğin konuşmalardaki belirli kısaltmalar,
yıldönümü kutlaması gibi ritüeller, eski çalışanlara ilgi gösterilmesi huşundaki sembolik
davranışlar, rozet gibi ortaklık oluşturan semboller bu aksiyon ve hareket sembollerine örnek
gösterilebilir.

4.2.4.1.1. Dil
Her kurumun kendine özgü bir dili vardır. Kurumda kullanılan sözcükler, sadece kurum
içinde anlam ifade eder, dışarıda anlam ifade etmez. Dil, kurumda kültürel değerlerin
yerleşmesinde bir araçtır.
Kullanılan dile bakarak, o dilin kullanıldığı kurumun kültürü insana ve dünyaya bakışı
anlaşılabilmektedir.
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4.2.4.1.2. Simgeler ve Törenler
Tören, belirli bir kişi ya da topluluğu ilgilendiren özel bir olay için düzenlenmiş planlı
bir aktiviteyi simge olarak ya da belirli bir anlamı diğerlerine benzetmek için nesne ya da olay
şeklinde kullanılan ifadelerdir.
Simgeler kurum kültürünün açık bir göstergesidir. Simgeler bir kurumdaki logo,
sloganlar, maskotlar ve amblemlerdir.
Bu kapsamda bir kurumun törenleri ve simgeleri;

Kıyafetler, işe giriş-çıkışlardaki selamlaşmalar, yemekler, kokteyller ve onlara
ilişkin semboller ve sembolik davranışlar,

Başarılı yıldızlar, kurumda belli bir süreyi dolduranlar, emekli olanlar için
yapılan törenler ve verilen nişanlar, bunlar için takılan isimler.


Rozet, flama gibi şeyler.


Yönetim ile elemanlar arasındaki mesafeyi ya da yakınlığı belirtici mekânsal ve
sosyal düzenleme ve işaretler vb. olabilir. Törenler ve simgeler çalışanların işe ve kuruma karşı
motivasyonu ve bağlılığı artırıcı etkide bulunurlar.

4.2.4.1.3. Sembolik Davranışlar
Sembolik davranışlar, çalışanların oryantasyonu için işaretler koymaktadır. Bunlar
doğrudan doğruya işe ve işbirliğine yöneliktirler. Ağırlık noktaları bir kurumun günlük
davranışı ve enformasyon davranışında yatmaktadır.

2.4.1.4. Ortaklık Oluşturan Davranışlar
Bu tip davranışlarda ön plana çıkan çalışanlar arasında bir ortaklık ve aidiyet
duygusunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi ve ayrıca tüm çalışanların bütünleşmesini
sağlamaktadır.

4.2.4.2. Stil / Tarz Sembolleri
Karşılıklı etkileşim için çerçeve olarak gizli, saklı olarak mevcut olan ve çalışanlar için
genellikle bilinçsiz uzun vadeli sabit anlamı olan semboller, tarz sembolleri olarak
tanımlanmaktadırlar. Tarz sembolleri kurum içerisinde ve dışa yönelik olarak bir kurumun
önemli karakter özelliklerini netleştirir. Ayrıca bunlardan faaliyetlerin tanınması ve konumların
önemi için önemli işaretler çıkmaktadır. Tarz sembollerini de görünüm ve statü sembolleri
olmak üzere iki başlık altında toplamak mümkündür.
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4.2.4.3. İlgi Sembolleri
Bu semboller bir yandan bütün semboliği sürekli olarak şekillendiren, diğer yandan
bunlardan yön alabilen güncel davranışlar için ipuçları vermektedirler. Öğrenme etkileri
nedeniyle, davranışın şekillenmesi ve yönelmesini etkilemektedirler

4.2.4.3.1. Öncüler, Örnek Alınan Kişiler, Liderler Ve Kahramanlar
Öncüler bir kurumda kendilerine özel bir değer verilen kişilerdir. Bunlar genellikle
kurumu kuran kişilerdir. Örneğin, Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Nejat Eczacıbaşı, Bill Gates,
Henry Ford vb.
Bir kurumdaki öncü kişiler bir kurum ve onun çalışanları için büyük öneme sahiptirler,
çünkü onlar başarıya ulaşabilmiş olmaları nedeniyle hem diğer çalışanları motive edici
fonksiyona sahiptirler (“o başarmışsa biz de başarabiliriz”), hem de kurumu dışa doğru
sembolize ederler.

2.4.3.2. Ürünler veya Projeler
Ürünler veya projeler, çoğu kez çalışanların şekillendirdikleri semboller olması
nedeniyle dikkat çekmektedirler. Davranış için yön noktaları oluşturmakta ve öğrenme ile
aynısını yapma etkileri oluşturmaktadırlar. Başarılı ürünler, yenilikler ve projeler çalışanların
kurum ile bütünleşmelerinde motive edici etki yapmaktadırlar.

4.2.4.4. Tarihî Semboller
Bu semboller ilgi sembolleri ile bağlantılı olarak veya kurumdaki önemli olaylar
nedeniyle, bugünkü ve gelecek davranışlara önem atfedilen, dilden dile aktarılan söylencelerdir.
Bu sembol sınıfının unsurları mitler, öyküler, efsaneler ve onların sinonimleridir, ki bunlar
nakledilen olayların tarifi için kullanılırlar.

4.2.4.4.1. Öykü ve Efsaneler
Kurum kültürü açısından önem taşıyan ve genellikle kurumun geçmişe yönelik
olayların, abartılarak aktarılması sonucunda ortaya çıkan kültür yayıcılarıdır. Öykü ve
efsaneler, kurumun geçmişi ve bugünkü durumu arasında köprü görevi görür.
Öykü ve efsaneler, kuramsal kültürün oluşumuna, kurumsal değerlerin yayılmasına ve
yerleşmesine yardımcı olurlar. Kurum ile ilgili olarak anlatılan efsaneler, hikâyeler, anılar,
başarılar, kurum üyeleri, özellikle de kuruma yeni giren kişiler için kurumsal değerlerin
öğrenilmesi bakımından önem taşımaktadır.
Bu öykülerde bahsedilen kişiler genellikle kurucu önderler ve başarılı yöneticilerdir,
ancak zaman zaman sıradışı başarılar elde etmiş olan sıradan çalışanlar da bunlara konu
olabilmektedir.
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4.2.4.4.2. Kurum Tarihi
Bir kurumun tarihi, geçmişte yaşanan olaylar kurum kültürünün oluşumunda çok önemli
bir rol oynar. Kurum ile ilgili olarak anlatılan efsaneler, hikâyeler, anılar, başarılar, kurum
üyeleri, özellikle de kuruma yeni giren kişiler için kurumsal değerlerin öğrenilmesi bakımından
önemlidir.

4.2.5. Kurum Kültürünün Sınıflandırılması
Çok değişik şekillerde tanımı yapılan kurum kültürünün aynı şekilde değişik
sınıflandırmaları da yapılabilmektedir. Aşağıda, farklı yazarların kurum kültürü ile ilgili olarak
yapmış oldukları sınıflandırmalar ele alınıp incelenecektir. Kurumların her zaman tek bir
kültüre sahip olacağını söylemek mümkün değildir. Kurumlar, kendilerini aynı anda birkaç
kültürün içinde bulabilecekleri gibi, bağlı olduğu kültürün yanı sıra, bir başka kültürün veya
birkaç kültürün özelliklerini de taşıyabilirler.

4.2.5.1. Charles Handy’nin Yaklaşımı
4.2.5.1.1. Güç Kültürü
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Merkezde bulunan güçlü bir lidere dayanmaktadır.



Merkezi güç, kurumdaki tüm faaliyetleri yönetmektedir.



Az sayıda kural, prosedür ve bürokrasi bulunmaktadır.



Genelde küçük veya aile şirketlerinde bulunur.


Çalışanlar, merkezi gücün kendilerinden ne beklediğini çok iyi anlayıp ona
göre davranmalıdır.

Çalışanlar, bu şekilde davrandıklarında, kurumun amaçlarına da büyük bir
bağlılık duyarlar.

Çalışanlarla gücü elinde bulunduranlar arasındaki iyi ilişkiler, güç sahibinin
değerlerine ve liderlik tarzına bağlıdır.

Çalışanlarla merkezi gücü elinde bulunduranlar arasında iyi ilişkiler yoksa
çalışanlarda memnuniyetsizlik ve işten ayrılmalar ortaya çıkacaktır.

Bu tür bir kültür, sert ve yıpratıcı olabilmekte, bu yüzden işyeri morali düşük
olabilmekte ve şirket çabuk dağılabilmektedir.

Yukarıda sayılan olumsuzlukların yaşanmaması için gücü
bulunduranların çok iyi bir liderlik yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

elinde

117


Bu kültürdeki kişisel başarı, merkezi güce duyulan saygı, iletişim ve etkileme
yeteneği, sezgi gücü, esneklik kabiliyeti ve risk alma derecesi gibi faktörlerle belirlenir.
Bu kültürün belli başlı avantajları şunlardır;

Karşılarına çıkan fırsatlara veya değişen durumlara çabuk tepki verebilin esnek
kurumlardır.

Şayet güç sahipleri, kurumun stratejik yönünü doğru belirlerse, rekabetçi
avantajı önemli ölçüde etkileyebilirler. Yöneticiler, prosedürle uğraşma yükü olmadan çabuk
hareket edebilirler.
Bu kültürün belli başlı dezavantajları ise şunlardır;

Kişisel yetenek ve değerlere çok fazla güvenilen bu kültürlerde, eğer gücü elinde
bulunduranlar, yanlış kararlar alırlarsa, tüm kurum bunun sonuçlarından etkilenmektedir.

Eğer şirketi, güç sahiplerinin varlığının daha ötesine götürüp koruyacak
çabalar gösterilmezse, bu tür şirketler varlıklarını çok uzun süre devam ettiremezler.

Bu tür kurumlar büyüdüklerinde ise, merkezden kontrol sağlama
zorlaşmaktadır.

4.2.5.1.2. Rol Kültürü
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Mantık ve rasyonellikle çalışan bürokratik bir kurum şeklidir.


Bu kültürde mantık ve sebep, sistem ve prosedür, örgütsel davranışı
yönetmektedir.


Bu kurumlardaki roller, bu pozisyonları dolduran kişilerden daha önemlidir.



Değişime tepki vermede yavaştırlar.



Kişilere güvenlik duygusu ve her şeyi önceden bilme imkânı vermektedir.



Özellikle büyük banka ve sigorta şirketlerinde görülür.


İstikrar, iş tanımlarında açıklık ve sorumluluklarında sınır arayan kişiler
için bu kültürde çalışmak zevk vericidir.
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Bu kültürün belli başlı avantajları şunlardır;

Hem kurumu dışarıdan gözlemleyen uzmanların hem de içeride çalışanların
gördüğü istikrar ve her şeyin önceden bilinmesi.

Şayet bu kurumlar, istikrarlı ve değişmeyen bir çevre içindeyse, her yıl bir
önceki başarıyı sağladıklarından zamanla daha etkili hâle gelebilirler.

Özellikle ekonomik göstergelerin, yenilik ve esneklikten daha önemli olduğu
kurumlar için uygundur.
Bu kültürün belli başlı dezavantajları ise şunlardır;


İç yapılarındaki atalet.


Bu kültürler ne kolaylıkla değişime adapte olabilirler, ne de bu konuda çok
kapsamlı çalışabilirler.

4.2.5.1.3. Görev Kültürü
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;

Hızlı adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve tüm bireyleri
kurumsal hedefler doğrultusunda bütünleştiren bir kültürdür.


Daha çok bir işin ya da projenin tamamlanmasıyla ilgilenmektedir.


Belli bir görev etrafında organize olmuş disiplinler arası proje
gruplarından oluşmaktadır.


Kişisel çaba veya ödül değil, takım çalışması en önemli ögedir.



Özellikle mühendislik ve ileri teknoloji firmalarında görülmektedir.

Bu kültürün belli başlı avantajları şunlardır;


gelebilir

Esnek ve revaçta olmalarıdır.
Eğer projeyi doğru hazırlayıp uygularlarsa hızla pazarın lideri hâline


Kurumsal davranışı koruyan pek çok kriteri sergilediğinden (örneğin grupların
birleştirilmesi, hiyerarşinin azaltılması, kişisel özgürlüğe ve monotonluktan kurtaran değişime
fırsat tanınması) görev kültürü revaçtadır.
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Bu kültürün belli başlı dezavantajları ise şunlardır;

Proje ve ürünleri kısa ömürlü olduğundan, ekonomik bir ölçüt veya çok
fazla düzeyde teknik bir bilgi üretmenin imkânsız olmasıdır.

zordur.

Proje gruplarını, işler yoluna girip çalışmaya başladıktan sonra kontrol etmek


Genellikle projeler, işin gerçekleştirilmesi için grubun gerekli gördüğü yüksek
miktarlardaki bütçeye dayanmaktadır.

Proje için gerekli paranın sağlanamaması grupta motivasyonu olumsuz
etkileyebileceği gibi, gerekli bütçeyi alan bir proje takımıyla alamayanlar arasında rekabete
neden olabilmektedir.

4.2.5.1.4. Kişi Kültürü
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


En az rastlanılan bir kurumsal kültür türüdür.



Birey ön plandadır ve bireyleri ihtiyaçlarıyla ilgilenir.


Genellikle belli bir alanda uzmanlaşmış (doktor, avukat vb.) kişiler bir araya
gelerek kişi kültürüne dayalı bir kurum oluşturabilirler.


Bireylerin kendi çıkarları için bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.


Kişi kültürünün oluşmasından çok kısa bir süre içinde güç veya rol kültürüne
dönüşebilmektedir. .
Bu kültürün belli başlı avantajları şunlardır;


Kişisel yeteneklerin geliştirilmesi mümkündür.

Bu kültürün belli başlı dezavantajları ise şunlardır;


Büyüme kişi kültürünü korkutabilir.



Belli bir hiyerarşi söz konusu olmadığından denetim de kolay değildir.

Yukarıda saydığımız bu kültür çeşitlerinin hiçbirine iyi ya da kötü diyemeyiz.
Özetlemek gerekirse, her dört kültür çeşidinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
Rol Kültürü:


Rol ve statü önemlidir.
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Kararları lider almaktadır.


İletişim yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya gitmektedir, fakat bölümler
arası iletişim azdır.


Lider tatmini azdır.

Güç Kültürü:


Güç ve politikalar merkezidir.



Cevap hakkı ya verilmekte ya da verilmemektedir.



Böl ve yönet kuralı hâkimdir.



Personel ve lider için tatmin düşüktür.

Görev Kültürü:


Görevler çok önemlidir.



Çözümler çalışanlarla yapılan tartışmalarda aranmaktadır.



Birçok fikir personel tarafından oluşturulmakta ve paylaşılmaktadır.



Başarı ve tatmin paylaşılmaktadır.

Kişi Kültürü:


Bireysel kimlikler hâkimdir.



Kararların paylaşılması düşüktür.



Grup içinde çalışmak veya kararların paylaşılması söz konusu değildir.



Kişisel tatmin kişiden kişiye değişmektedir.

4.2.5.2. Toyohiro Kono’nun Yaklaşımı
4.2.5.2.1. Dinamik Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Bu kültürün bireyleri yeniliklerin üzerinde durur.



Bireyler, kurum içindeki genel değerleri paylaşmaktadır.



Kuruluşun amacı çalışanlar tarafından açıkça anlaşılmaktadır.
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Yapılan işlerin anlamı çalışanlar tarafından bilinmektedir.


Çalışanlar, kendileriyle kıdemli yöneticiler arasında çok az bir sosyal farkın
olduğunu hissederler ve öyle ki yöneticilere isimleriyle hitap edebilmektedir.

4.2.5.2.2. Lideri İzleme ve Dinamik Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Çalışanlar, çoğunlukla şirketin kurucusu olan güçlü bir lideri izlemektedir.



Çalışlar, liderin yeteneklerine güvenirler.



Çalışanlar açısından üst yönetimden gelen fikirler ve bilgiler önemlidir.


Yönetim iyi kararlar aldığı müddetçe bu kültür tipi uzun dönem
yaşayabilmektedir.

Yönetim yaşlandıkça ve yanlış kararlar aldığında ise bu tip kültür kendi içinde
bir dönüşüme girmektedir.

4.2.5.2.3. Bürokratik Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Bu kültüre sahip olan şirketlerde kurallar ve standartlar çoktur.



Çalışanların davranışları bu kurallar tarafından belirlenmektedir.

4.2.5.2.4. Hareketsiz Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Bireyler eski davranış örneklerini tekrarlar ve bilgi toplamaları içe yöneliktir.



Çevredeki değişimlere karşı duyarsızlardır ve yeni fikirler üretmezler.

4.2.5.2.5. Güçlü Kültür İle Hareketsiz Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Üst yönetim otokrattır (mutlak hâkim), fakat aldıkları kararlar yanlıştır.



Emirlere uymak zorunda olan çalışanlar girişimciliklerini kaybetmektedirler.
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4.2.5.3. Deal Kennedy’nin Yaklaşımı
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, ordinatta kurum faaliyetleriyle ilgili riskler “düşük ve
yüksek” olarak taşınırken, absiste seçilen stratejinin başarısı konusunda çevreden alınan geri
bildirim hızı “yavaş ve hızlı” olarak taşınmaktadır.

4.2.5.3.1. Atılgan Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Bu kültür tipi, yüksek risk ve hızlı geri bildirim anlamına gelmektedir.


Bu tür şirketlerde hızlı iniş ve çıkışlar, beklenmeyen sürpriz gelişme ve
sönüşler yaşanır.


Bu tür şirketler reklama, davetlere ve danışmanlığa önem verirler.



Burada yıldız olanlar, gruplar ya da ekipler değil, bireylerdir.



Risk alıp başaranlar cesaretlendirilmektedirler.


Bu kültürde başarılı olanlar olgunlaşmamış olabilirler ve kültürün uzun süre
korunmasında engelleyici davranışlarda bulunabilirler.


Daha çok kozmetik, film ve reklam sektöründe faaliyette bulunmaktadırlar.



Ani ve cesur kararlar veren, ani çöküntülere her an hazır olan kişiler ve çalışanlar

ister.

Lider konumunda olanlar çalışanlar üzerinde cesaret ve girişim sembolü olarak
etki yapmak zorundadır.


Tepe yönetimin sembol ve kahraman olması önemlidir.

4.2.5.3.2. Yetki Kültürü
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;

Bu kültür tipi, kurum faaliyetleriyle ilgili çevresel başarı riski yüksek fakat
başarı için çevreden gelecek geri bildirimin yavaş olduğu işletmeler için söz konusudur.

bağlıdır.

Bu tipte kahraman olmanın sırrı, teknik rekabetteki üstünlüğe ve başarıya



Verilen kararların uygulama süreci uzun bir zaman alır.



Başarı elde etme risklidir ve rastlantıya bağlıdır.
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Başarı için firmaların teknik altyapılarının güçlü olması gerekmektedir.


Sabırlı, bilimsel ve teknik kafaya sahip yenilik ve keşiflerden büyük haz ve
heyecan duyan, tek tek ve grup hâlinde ekip çalışması yapabilen iddialı yönetici ve çalışanlar
gerekmektedir.


Çalışma disiplini yoktur.


Bürokratik prensipler ve kurum içi aşırı kural ve bağlılıklar teknik yaratıcılığı ve
uzmanlığı azaltabilmektedir.


Teknik konuları düşünme ve görüşme zorunluluğu vardır ve bu teşvik edilir.


Havacılık alanında üretim ve yatırım yapan şirketler, araştırma-geliştirme
alanında faaliyet gösteren işletmeler, sermaye yoğun yatırım yapan inşaat, kazı ve madencilik
araçları üreten sektörler örnek verilebilir.

Yaratıcılık ve yenilik gerektirmekte, ama sonuç itibariyle sinirleri bozucu bir
biçimde yavaş ilerlemektedirler.

Ekonomik krizlerde işletmeler mevcut ile yetindiklerinden, ekonomik
dalgalanmalardan olumsuz bir şekilde etkilenmektedirler.

4.2.5.3.3. Kapalı Hiyerarşi Kültürü
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;

Çevresel belirsizlik riski yüksek, fakat çevreden elde edilen geri bildirimin yavaş
olduğu işletmelerin ve kurumların kültürüdür.


İşletme personeli oldukça yavaş çalışmakta ve hata yapmamaya çalışmaktadır.



Çalışma sonuçlarını ölçmek ve değerlendirmek oldukça zordur.



En önemli olan değer, yapılacak işte yönetimin inandığı süreçleri takip etmektir.


verilebilir.

Bu kültüre örnek olarak kamu kurumları, sigorta şirketleri ve kredi bankaları

4.2.5.3.4. Aktivite Kültürü
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;

Bu kültür biçiminde alınan kararların risk derecesi düşük olup çevreden
alınan kararların yanlış veya doğru, başarılı veya başarısız oldukları konusundaki geri
bildirim hızlıdır.


Bu tip kültürlerde aktivite merkezdir.
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Yüksek satış hacmini elinde bulunduran kimselere kahraman gözüyle
bakılmaktadır.

Çalışanlar arasında iddialaşmalar, yarışmalar düzenleme, toplantı ve
kongrelerle heyecanı canlı tutma, görev akışını bilme ve tazeleme söz konusudur.


Vurdumduymazlık ve monotonluk başarısızlığa götüren en büyük tehlikedir.


Moda sektörü, meşrubat, perakende satış yapan marketler, bilgisayar üretip
pazarlayan firmalar bu kültürün özelliklerini taşımaktadır.

Bu sektörlerin kültürel değerleri, satış rakamlarına ulaşmak için çok gayret
göstermeyi, rakiplerle mücadele vermeyi, müşterinin ihtiyaçlarına hizmet etmeyi her şeyin
üzerinde tutmayı gerektirir.

4.2.5.4. Byars’ın Yaklaşımı
Byars tarafından geliştirilen ölçek iki boyutludur. Boyutlardan biri katılımcılık
niteliğinin belirlenmesine, ikincisi ise çevreye karşı gösterilen faaliyetlerin özelliğine ilişkindir.
İşletmeler “tepkisel” ve “ektisel” olarak sınıflandırılmıştır. Tepkisel işletmeler pasiftir,
ancak çevreden gelen tehlikeler karşısında tepki gösterirler. Aksine, etkisel işletmeler ise iş
görenler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer çevresel unsurlar ile aktif biçimde ilgilenirler ve ilişki
kurarlar.
Katılımcı kültürler, iletişimde güçlü, hem iş görenlerin hem de müşterilerin istek ve
ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterliliktedir. Bunlara katılımcı kültür adı verilmektedir.

4.2.5.4.1. Etkileşen Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Bu kültürler, iş görenlerin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.


Çevreyi etkilemekten çok rekabet ve yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı çevresel
istek ve ihtiyaçları en iyi biçimde karşılama amacındadır.


IBM ve Apple Bilgisayar işletmeleri örnek olarak verilebilir.
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4.2.5.4.2. Bütünleşik Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;

Bu kültür de, iş görenlerin ve müşterilerin ihtiyaçlarını etkilemeye ve
değiştirmeye yöneliktir.

sergilerler.

Bunun için yeni ürünler veya hizmetler meydana getirirler, yenilikçi davranışlar


Rekabet avantajı elde etmek için tüm beşeri yaratıcı güçleri harekete geçirmeyi
gerektirdiğinden rakipleri hızlandırır.


McDonalds bu kültür içinde yer almaktadır.

4.2.5.4.3. Müteşebbis Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


yetersizdir.

Yeni ürünlerin ve hizmetlerin getirilmesinde oldukça yenilikçidir.
Karar verme ve katılımcılığın olmamasından dolayı çalışanlara yönelim de



Bireycilik yönü ağır basmaktadır.



Küçük patron kuruluşlar örnek olarak verilebilir.

4.2.5.4.4. Sistematik Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;

Prosedürlerin, politikaların uygulanması ve yürütülmesindeki sistemler üzerinde
yoğunlaşmışlardır.


Bu kültürlerde karar verme, dış çevre etkileşimlerine göre yönlendirilir.



Görevler kalıplaşmıştır ve bu nedenle katılımcılık yoktur.



Çevresel ihtiyaçların karşılanmasına rutin faaliyetlerle devam edilir.



Banka ve sigorta şirketleri bu kültür içinde yer almaktadır.

4.2.5.5. Miles ve Snow’un Yaklaşımı
Kurumların uzun yıllardan beri sahip oldukları sistem, yapı ve değerler belirli gelenek
ve alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmaktadır. Miles ve Snow, kurumları gelenek ve
alışkanlıklarına göre sahip oldukları özellikler itibariyle dört kültür grubunda toplamaktadır.
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Bunlar; koruyucu, geliştirici, analizci ve tepki verici kültür tipleridir ve aşağıdaki şekilde
bunların özellikleri, strateji oluşumu ve nitelikleri ile yönetici veya lider tipleri açıklanmaktadır.

4.2.5.5.1. Koruyucu Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Kurum, muhafazakâr değer ve inançlara sahiptir.



Düşük risk stratejisi tercih edilmektedir.



Yöneticiler güvenli pazarlarda faaliyette bulunmaya özen göstermektedirler.



Mevcut faaliyetlerin etkinliğini iyileştirmeye daha çok önem verilmektedir.


Mevcut sorunları daha önceden denenmiş ve başarıya götürmüş yöntemlerle
çözme eğilimleri vardır.

4.2.5.5.2. Geliştirici Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Bu tip kurumlar yenilikçidir.



Yöneticiler, yeni ürünler üretmek, yeni pazarlara girme eğilimindedirler.


Sürekli değişimin ve belirsizliğin yarattığı risk ve fırsatları yakalama hedef
alınmaktadır.

Yöneticiler,
korkmamaktadırlar.

yüksek

rekabetten

ve

rakiplerin

sert



Bu firmaların stratejisi gelişme ve büyümedir.



Yöneticilerin tutumu ise, girişimci ve risk almaya dönüktür.

tepkilerinden

4.2.5.5.3. Analizci Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Bu tip kurumlarda denge ve değişim gibi iki farklı yön bir arada bulunmaktadır.


Denge, biçimsel yapılar oluşturma ve mevcut faaliyetlerin etkinliğinin
arttırılmasına ilişkindir.

Değişim, rakiplerin faaliyet ve stratejileri kontrol edilerek ve onların davranış ve
fikirleri dikkate alınarak geliştirilen temkinli stratejilerdir.
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Stratejilerde denge ön plandadır.



Risk alma, rakiplerin ve endüstrilerin değişimine uygun olarak yapılmaktadır.


taraftarıdır.

Yöneticiler maceraperest değil, kontrollü ve temkinli büyüme ve değişiklik

2.5.5.4. Tepki Verici Kültür
Bu kültürün belli başlı özellikleri şunlardır;


Bu tip kültürlerde değişim baskıları rakiplerden ve çevreden gelmektedir.


Rakiplerden ve çevreden gelen tepkilere yöneticiler etkili cevap verebilme
yeteneğinden yoksundurlar.

Yöneticiler, bıçak kemiğe dayanınca, ürün ve pazarlarda, diğer işletme
fonksiyonlarında ayarlamalar yapmaktadırlar.

Takip edilen stratejiler, iflas etmemek ve yaşamak için yapılan ayarlamalar ya
da uyarlamalar niteliğindedir.

4.2.6. Kurumsal Kültürün Değiştirilmesi
Kurum kültürünün değiştirilmesi; kurumun misyonu, stratejisi, çevresi ve
teknolojisiyle uyumlu olan ve kurumsal hedeflerin başarılmasını destekleyen davranış, yönetim
tarzı ve kurum ikliminde de önemli değişiklikleri beraberinde getirecek olan tutum, inanç,
kural ve değerlerin geliştirilmesidir.
R. Kilmann, değişime neden olabilecek dört temel faktör olduğunu ileri sürmüştür.
Bunlar;


Kurum kültürü, kurumun ana hedeflerini destekler bir nitelik göstermiyorsa,


Kurum kültürü, kurumun başarısı için itici bir güç olarak harekete
geçemiyorsa,

Kurumsal kültür, kurumdaki çıkar gruplarının, işletme çıkarları doğrultusunda
uzlaştırıcı işler sağlamadığı ve kurumdaki çıkar grupları arasında uyum sağlayamıyorsa,

Kurum kültürü, kurum üyelerine kurumun karmaşık ve zor sorunlarını ele
almaya ve çözmeye yönlendirici katılımcı bir ortam sağlayamıyorsa kurum kültürü için
değişim kaçınılmaz olacaktır.
Kurum kültürünün değiştirilmesi konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır.
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Birinci grup; kurum kültürü uzun bir süreç içinde şekillenip geliştiğinden, güçlü değer
ve inançlara dayandığından, yılların bilgi birikimi ve tecrübesinin değiştirilmesinin zor
olduğunu savunmaktadırlar.
İkinci grup ise; kurum kültürünün belli bir zaman ve belli şartlar altında geçerli
olduğunu, zaman ve şartlar değiştikçe kurum kültürünün de değişeceğini savunmaktadırlar.
Günümüzde ağırlık kazanan ve kabul gören görüş ise kurum kültürünün
değiştirilebileceği yönündedir.
Kurum kültürü değişmez bir nitelikte değildir. İç ve dış çevre şartları kuruma baskı
yaparak onu değişime zorlayabilir.
Değişimi gerektiren çevresel faktörler; rekabet, tüketici ihtiyaçları, teknoloji, kamusal
uygulamalar ve ekonomik şartlardır. İç faktörler ise yeniden tanımlanan firma hedef ve
stratejileri, finansal durum, reorganizasyon ve şirket birleşmeleridir.
Fakat kurum kültürünün değiştirilmesi süreci oldukça yavaş ve zor bir işlemdir.
Sadece zor olan insan davranışlarını değiştirmek değil, aynı zamanda değişimin kısa bir
sürede gerçekleşebilmesidir.
Kurumsal kültürün değiştirilmesi sürecinde değişimin önderliğini bir liderin
yapması ve bu konuda gerekli çabayı göstermesi, tüm personele örnek olacak inanç ve
değerler sergilemesi ve standartlar ortaya koyması önemlidir.

4.2.6.1. Değişime Gösterilen Direnç ve Stratejiler
“Uyuyan köpekleri rahat bırakın”
“Yaşlı bir köpeğe, yeni oyunlar öğretemezsiniz”
Bunlar, değişim korkusuyla ilgili bilinen sözlerdir.
Aslında çalışanların değişimden korkması anlaşılabilir, fakat çevre hızla değiştiğinden
kurumların değişmeden kalması imkânsızdır. Yöneticilerin en önemli görevlerinden biri de,
hem değişime gösterilen direnci yenmek hem de değişimi gerçekleştirmektir.
Değişim konusunda gösterilen direncin nedenleri çok çeşitli olmakla birlikte, bunları
dört temel grupta toplamak mümkündür:

4.2.6.2. Değişim Konusunda Gösterilen Direncin Nedenleri Şunlardır
a.
Bireyin çıkar odakları: Bireyler kendileri için önemli olan şeyleri
kaybedeceklerini düşünüp, değişime daha fazla direnç gösterirler. Bu gibi durumlarda
çalışanlar kurum çıkarlarına değil, para, güç, prestij ve iş güvenliği gibi kendi kişisel
çıkarlarına odaklanmakta ve değişimi provoke etmek için kurum içinde zıt görüşler ve
kamplar oluşturmaya çalışırlar.
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b.
Bilgi ve güven eksikliği: Değişimin nedenleri bireylere eksik veya yanlış
aktarıldığında, güvensizlik ortamı oluşacaktır. Aslında çalışanlar, değişime değil,
değişimin getireceği belirsizliklere direnç gösterirler.
c.
Değişim hakkında farklı görüş ve değerlendirmeler: Özellikle çalışanlar,
yöneticiler ve değişimi başlatanlardan farklı olarak, hem kendi adına hem de kurumları adına
değişimin eksilerinin artılarından fazla olacağına inanırlarsa veya buna inananlar
tarafından fazla olacağına inanırlarsa veya buna inananlar tarafından etki altına alınırsa
değişime daha fazla tepki gösterirler.
d.
Değişime gösterilen düşük tolerans: Değişime gösterilen düşük toleransı, bazı
bireylerin kendilerini değişime ve yeni durumlara adapte edememelerinden dolayı,
değişim onların yararına olsa dahi değişime direnç göstermeleri anlamındadır.
Bunun dışında çalışanlar, kötü zamanlama, şaşkınlık, atalet, duygusal ve kişisel
çelişkiler veya yönetimin taktik hatalarından dolayı değişime direnç gösterebilmektedirler.
Yeni şeyler öğrenmek zihinsel ve fiziksel olarak ek bir çaba gerektirdiğinden,
çalışanlar bundan rahatsızlık duyabilirler.
Çalışanların değişime gösterdikleri direnci önlemenin veya azaltmanın çeşitli
yolları vardır. Ancak, bunlardan hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı, kurumun içinde
bulunduğu duruma göre farklılık göstermektedir.

4.2.6.3. Değişime Direnci Önlemenin Yolları
a. Eğitim ve iletişim: Direnci önlemenin en iyi yollarından biri, çalışanları önceden
eğitmek ve değişimin gerekliliğini anlamalarını sağlayacak bilgileri açık ve net bir şekilde
iletmektir.
b. Katılım: Değişime gösterilen direnci azaltmanın en iyi yollarından biri de,
potansiyel direnişçileri planlama ve uygulama aşamasında işin içine dâhil etmektir.
Katılım, kişileri tartışmaya, iletişime, öneriler üretmeye ve değişimle ilgilenmeye teşvik eder.
c. Destek ve kolaylık: Direnci azaltmanın bir diğer yolu da, yöneticilerin veya değişim
temsilcisinin çalışanlara destek vermesi ve kolaylık göstermesidir. Bu konuda yönetimin
sağlayacağı özel eğitim, iş stresi danışmanlığı veya yorucu bir dönemden sonra vereceği telafi
şeklindeki kısa izin gibi destek ve kolaylıklar faydalı olacaktır.
d. Müzakere ve anlaşma: Bir diğer yol da, görüşme ve müzakere yoluyla bir
anlaşmaya varmaktır.
e. İdare ve atama: Bu stratejideki idare, başkalarını etkilemede gizli çabalar içinde
olma anlamındadır. Direnci kırmak veya cazip bir hâle getirmek için gerçeklerin çarpıtılması
için işçiler arasında asılsız söylentiler yayılabilir. İdarenin bir şekli olan atama ise, direnişçi
grubun liderine veya herhangi birine, değişimin planlanması ve uygulanmasında önemli bir
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görev verilmesidir. Burada amaç, kişinin görüşlerinin alınması değil, onayının elde
edilmesidir. Fakat bu kişi veya kişiler kullanıldıklarının farkına varırlarsa, hem firmanın
hem de değişim temsilcisinin güvenilirliği bir anda sıfıra inebilir.
f. Baskı: Tüm bu stratejilerle zaman kaybetmek istemeyen firmalar, çalışanları düşük
ücret veya sicil, transfer, tayin ve benzeri tehditlerle korkutarak değişime adapte etmeye
çalışabilir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Eren, Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., 2012.
Robbins, Stephen P.; Judge, Timotyh; Örgütsel Davranış, Çeviren: İnci Erdem,
Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2013.
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Uygulama Soruları
1)
İş hayatından iki tane elli yıl ve üzeri faaliyette bulunan firma seçerek kurum
kültürlerinin genel özelliklerini belirleyiniz.
2)
Biri yerli biri de yabancı olmak üzere iki farklı firma seçerek kurum kültürlerini
karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Örgütsel davranış teorilerinin günümüzde geldiği noktada firmalar açısından
keşfettikleri en önemli olguların başında “kurum kültürü” gelmektedir.
Her bireyin kendine özgü bir kişiliği olduğu gibi, her kurumun da kendine has onu diğer
kurumlardan ayıran bir kişiliği mevcuttur. Kurumun farklı özellik ve yapıları bu kültürü belirgin
kılar ve onu diğerlerinden ayırır. Kurum kültürü kavramı, örgüt kültürü, şirket kültürü ya da
işletme kültürü ile eş anlamlıdır. Kurum kültürü konusunda araştırma yapan farklı yazarlar da
kurum kültürünü farklı yönlerden ele almışlar ve farklı tanımlar yapmışlardır. Stephan
P.Roddins “kurum kültürünün ne olduğunu tanımlayamam fakat gördüğüm zaman ne olduğunu
anlarım” demektedir. Schein kurum kültürünü, “bir grubun dışa uyum sağlama ve iç bütünleşme
sorunlarını çözmek için oluşturduğu ve geliştirdiği belirli düzendeki temel varsayımlar” olarak
tanımlamıştır.
Bununla birlikte kurum kültürünün özellikleri olarak bazı unsurular bulunmaktadır. Bu
unsurlara göre kurum kültürü; ayırt edici, kararlı bir yapıda, ifade edilmeden de anlaşılabilen,
sembolik, bütünleştirici, kabul görmüş, öğrenilmiş veya sonradan kazanılmış bir olgudur.
Ayrıca kurum kültürü yazılı olmayan, düzenli bir şekilde tekrarlanan veya ortaya çıkarılan
davranışsal kalıplara sahip, grup üyeleri arasında paylaşılabilen, karşıt değerlerle denge içinde,
sibernetik, model olma ve iletişimi sağlama gibi bazı özelliklere sahiptir.
Kurum kültürünü etkileyen faktörleri olarak ise; iletişim, motivasyon, liderlik, yönetim
süreci, organizasyon yapısı, yönetim tarzı, şirketin tarihi ve geleneği, teknoloji, ürünler,
hizmetler, müşteriler, şirket beklentileri, bilgi ve kontrol sistemleri, yasalar ve çevre, hedefler,
değerler, inançlar sıralanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
“Bir toplumun tüm yaşam biçimi” olarak ifade edilen olgu aşağıdaki
kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)

Kültür

b)

Kurum Kültürü

c)

İletişim

d)

Liderlik

e)

Motivasyon

2)

Aşağıdakilerden hangisi kültür türleri arasında yer almamaktadır?

a)

Genel kültür

b)

Gelecek kültür

c)

Alt kültür

d)

Maddi kültür

e)

Manevi kültür

3)

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

a)

Öğrenilebilir.

b)

Toplumsaldır.

c)

Değişmez.

d)

Tarihîdir.

e)

İhtiyaçları karşılayıcıdır.
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4)
“Bir grubun dışa uyum sağlama ve iç bütünleşme sorunlarını çözmek için
oluşturduğu ve geliştirdiği belirli düzendeki temel varsayımlar” olarak ifade edilen olgu
aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)

Motivasyon

b)

Kültür

c)

İletişim

d)

Kurum kültürü

e)

Liderlik

5)

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün özelliklerinden biri değildir?

a)

Ayırt edicidir.

b)

Kararlı bir yapıdadır.

c)

İfade edilmeden de anlaşılabilir.

d)

Semboliktir.

e)

Yazılıdır.

6)

Kültürü tanımlayarak, kültür türlerini kısaca açıklayınız.

7)

Kültürü oluşturan faktörleri sıralayınız.

8)

Kurum kültürünü tanımlayarak, özelliklerini sıralayınız.

9)
Kurum kültürüne sahip olduğunu düşündüğünüz aklınıza gelen ilk beş yerli
firmayı nedenleri ile sıralayınız.
10)
Kurum kültürünün değiştirilmesi hususunu ve bu süreçte karşılaşılabilecek
güçlüklere karşı geliştirilen stratejileri açıklayınız.

Cevaplar
1) a 2) b 3) c 4) d 5) e
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5. İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Örgütsel İletişim
5.1.1. İletişim Kavramı
5.1.2. Örgütsel İletişim Kavramı
5.1.3. Örgütlerde İletişimin Önemi
5.1.4. Örgütsel İletişimin Temel İşlevleri
5.1.5. Örgütsel İletişimin Genel Amaçları
5.1.6. Örgüt Kültürü ve Örgütsel İletişim İlişkisi
5.1.7. Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılığa Etkileri
5.1.8. İletişimin Tarihsel Gelişimi
5.1.9. Bilgi Çağında İletişimin Önemi
5.2. İletişim Süreci
5.2.1.Mesaj
5.2.2.Kodlama-Kodaçma
5.2.3.Kanal
5.2.4. Alıcı
5.2.5. Geri Bildirim
5.3. Örgütsel İletişim Türleri
5.3.1. Biçimsel (Formel) İletişim
5.3.1.1. Dikey İletişim
5.3.1.2. Yatay İletişim
5.3.1.3. Çapraz İletişim
5.3.1.4. Çok Yönlü ve Açık İletişim
5.3.2. Biçimsel Olmayan (Informel) İletişim
5.4. Örgüt Kuramları ve İletişim
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5.4.1. Klasik Kuramlar
5.4.1.1. Taylor ve Bilimsel Yönetim Kuramı
5.4.1.2. Fayol ve Yönetim İlkeleri Kuramı
5.4.1.3. Bürokratik Model - Weber
5.4.2. Davranışçı Kuramlar
5.4.2.1. Hawthorne Araştırmaları
5.4.2.2. Mc Gregor ve X-Y Kuramı
5.4.2.3. Likert
5.4.3. Çağdaş Örgüt Kuramı
5.4.4. Çağdaş Örgüt Kuramı ve Toplam Kalite Yönetimi
5.5. Örgütsel İletişimin Araçları
5.5.1. Örgütlerde Yazılı İletişim Araçları
5.5.2. Örgütlerde Sözlü İletişim Araçları
5.5.3. Elektronik İletişim Araçları
5.6. Örgütsel İletişimi Engelleyen Faktörler
5.6.1. Kişisel Faktörler
5.6.2. Kültürel Faktörler
5.6.3. Fiziksel Faktörler
5.6.4. Semantik Faktörler
5.6.5. Statü Farkı
5.6.6. Hedefin, Motivasyon ve İlgi Eksikliğinden Kaynaklanan Faktörler
5.6.7. Fazla Bilgi Yüklenmesi
5.6.8. Güvensizlik
5.6.9. Örgütsel Faktörler
5.6.10. Mesaj Alıcının Motivasyon ve İlgi Eksikliği
139

5.6.11. Elektronik İletişimden Kaynaklanan Sorunlar
5.6.12. Kişisel Farklılıklar
5.6.13. Geri Besleme Olmayışı veya Yetersiz Geri Besleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İletişim kavramını tanımlayarak iletişim sürecini açıklayınız.

2)
Çalıştığınız firmada müdürünüz ile olan iletişiminiz hangi tür iletişime örnek
gösterilebilir? Diğer iletişim türlerini sıralayınız.
3)

Sizce örgütlerde iletişimi engelleyen faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Örgütsel İletişim

İletişim kavramını tanımlayabilmek ve genel
olarak önemini açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak

İletişim Süreci

Örgütsel iletişim sürecini açıklayabilmek ve
iletişim sürecinde yer alan faktörleri
sıralayabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Örgütsel İletişim
Türleri

Örgütsel iletişim türlerini sıralayarak, izah
edebilmek

Okuyarak/araştırarak

Örgüt Kuramları
ve İletişim

İletişimin örgtü kuramlarınıdaki yerini ve
önemini değerlendirebilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Örgütsel
İletişimin
Araçları

Örgütlerde kullanılan iletişşim araçlarını
açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Örgütsel İletişimi
Engelleyen
Faktörler

Örgütsel iletişimi engelleyen faktörleri
sıralayarak, izah edebilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak
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Anahtar Kavramlar


İletişim



İletişim türleri



Örgütsel iletişim



Örgütsel iletişim araçları



Örgütsel iletişimi engelleyen faktörler
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Giriş
Günümüzde gittikçe hızlanan ağır rekabet koşulları işletmeleri hızlı bir şekilde değişim
sürecine itmektedir. Bu nedenle işletmeler yeni yönetim modelleri uygulamaya
çalışmaktadırlar. Örgütlerin değişim süreçleri ile ilgili çalışmalarının başında ise iletişim yer
almaktadır. Çünkü yapılan araştırmalar iletişimsizliğin tüm sorunların ana kaynağını
oluşturduğunu ortaya koymaktadır.
Doğada yer alan bütün canlılar dünyaya geldikleri andan itibaren kendi türlerinde ve
diğer türlerdeki canlılarla sürekli bir temas ve ilişki içeresinde yer almaktadır. Bu canlılar
içeresinde en değerli olan ise şüphesiz insandır. İnsan doğumundan itibaren çevresiyle sürekli
bir etkileşim ve ilişki içeresindedir. Bu kavram sadece günümüz insanı için değil, ilk insandan
günümüze süregelmektedir.
İnsanlık gelişiminin her aşamasında, insanın diğer insanlar ve doğayla teması söz
konusudur. Temas sağlamak amacıyla ise ilk insandan günümüze çeşitli iletişim kanalları
kullanılmıştır. Bunun ana nedeni ise ihtiyaçların ortaya çıkmasıdır. İhtiyaçlarını bu iletişim
kanallarıyla karşısındakine anlatmaya çalışan insanoğlu bu alamda çeşitli sesler çıkartmış ve
kullandığımız dillerin doğmasına vesile olmuştur. Bu nedenle iletişim kanalları sözüyle ilk akla
gelen unsur diller kavramıdır.
Sosyal bir varlık olan insanı diğer tüm canlılardan ayıran en önemli özelliği konuşması
ve düşünmesidir. Diğer taraftan insanların toplu hâlde yaşama ihtiyacı ve isteği diğer insanlarla
ve doğayla ilişki kurmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda bireyin yaşamını anlamlı hâle
getirebilmesi ancak ve ancak kendini doğayla ve diğer bireylerle ilişki içerisinde görmesiyle
mümkün olmaktadır. Bu ilişkiyi sağlamanın tek yolu ise iletişimdir.
İletişim yaşamı kolaylaştırmaktır. Bireyleri konuşma ve tartışma becerisine sahip
olmayan bir toplumda kısa sürede sorunların çözümü yerine sürtüşme ve tartışma ortaya çıkar.
Bu nedenle demokratik toplumlarda bireylerin, diğer kişilerin fikirlerine karşı hoşgörülü olması
geleneği yerleşmiştir.
Örgüt, ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için bir grup insanın meydana getirdiği bir
topluluktur ve iletişim de bu sürecin çok önemli bir kısmını oluşturur. Ayrıca ortak bir amacın
gerçekleştirilmesi için iletişimin meydana gelmesi şarttır ve beraber çalışan bir grup insan
birbiriyle etkileşim hâlinde olmalıdır bu da ihtiyaçları, düşünceleri, planları ve diğer ihtiyaçları
için birbiriyle iletişim hâlinde olmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Örgütsel iletişim; birden fazla insanın bir amaç etrafında birleşmesini sağlayan ve
onların güç birliği yaparak örgüt amaçlarına ulaşma yönünde etkili bir biçimde çalışabilmeleri
için, aralarında gerçekleşmesi gereken iş birliğini ve çevresiyle uyumlarını sağlamada önemli
bir rolü bulunan, biçimsel ve biçimsel olmayan yapılardaki anlam yükü taşıyan her türlü insan
etkinliğinin paylaşılmasıdır.
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5.1. Örgütsel İletişim
5.1.1. İletişim Kavramı
İletişim, insanın var olmasıyla ortaya çıkan bir gereksinimdir. İlkel insanlar mağara
duvarına çizdikleri resimlerle, ateş yakarak çıkardıkları dumanlarla iletişim
gereksinimlerini karşılamışlardır. İletişim insanın ve toplumun varoluşunun zorunlu koşuludur.
İletişim olmaksızın insanın kendi ve toplumsal varlığını sürdürmesi olanaksızdır.
Sosyal birer varlık olan insanlar yaşadıkları toplum içinde hem sosyal ilişkilerini devam
ettirebilme hem de bilgi edinebilme amacı güderler. Bu amaçları doğrultusunda da kullandıkları
en eski ve temel yöntem iletişimdir. İnsanın var olduğu en eski çağlarda bile adından söz
edilebilecek bir kavram olan iletişim, insan yaşamında önemli bir yere sahiptir.
İletişim, Latince’de bölüşmek anlamına gelen (communis) kelimesinden çıkarılmış
bir terimdir. İletişim kurulabilmesi için ortak anlamlı sembollerin ve kavramların bulunmasına
ihtiyaç vardır. Günümüzde batı dillerindeki “communication” sözcüğünün karşılığı olan
iletişim kavramının girmediği alan ve saha hemen hemen kalmadığı gibi, günlük yaşantımızın
da vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
İletişim kavramı duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla
başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon gibi tanımlamaların yanında
daha teknik bir ifadeyle telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen
bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir.
Bir başka tanıma göre, iletişim bir süreçtir. Katılanların bilgi, sembol üreterek birbirine
verdikleri iletileri anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir.
Duygu, düşünce ve bilgileri çeşitli yollarla başkalarına aktarma ve anlamlandırma
süreci olarak tanımlanabilen iletişim, insanların bir arada yaşayabilmeleri için en önemli
ihtiyaçlardan biri olarak görülmektedir. Bir isteğini, bir duygusunu, bir düşüncesini, bir acısını,
bir sevincini başkalarıyla paylaşmak isteyen her insan, iletişimde bulunmak ihtiyacındadır.
İnsanlar bir arada bulundukları her durumda, birbirleriyle anlaşabilmek için bir sistem
oluşturmuşlardır. İnsan haberleşmesi, en gelişmiş iletişim düzeni olan dil üzerinde kurulmuştur.
Amerikalı bilim insanları Watzlawick, Beavin ve Jackson, 1967 yılında yazdıkları
kitaplarında beş temel iletişim varsayımı öne sürmüşlerdir. Hâlen geçerliliğini korumakta olan
bu varsayımlar şunlardır;
1. İletişim kurmamak olanaksızdır; Hiçbir şey yapmama dahi bir davranıştır.
Hareket etmek ya da bir şey söylemek kadar, hareket etmemek ya da susmak da bir davranıştır
ve anlamlı bir mesaj oluşturur. Aynı sosyal ortamda birbirini algılayan kişilerin iletişim
kurmamaları olanaksızdır.
2. İletişimin ilişki ve içerik düzeyleri vardır; Her iletişim faaliyetinin bir içerik bir de
ilişki olmak üzere iki düzeyi vardır; ilişki düzeyi içerik düzeyine anlam veren çerçeveyi
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oluşturur ve bu nedenle daha üst aşamadadır. Şu üç cümleyi inceleyelim; “Sen okula
gidecek misin?”, “Siz okula gidecek misiniz?”, “Okula gitmeyi düşünüyor musunuz?” Bu
cümleler aynı içeriğe sahip olsalar bile farklı ilişki düzeylerini göstermektedirler. İlk cümlede
konuşan kişinin kendisini karşısındaki ile eşit veya ondan daha güçlü gördüğünü, ikinci
cümlede konuşan kişinin kendisini karşısındaki ile eşit veya resmi bir ilişkide, üçüncü cümlede
ise karşısındakinin karar verme özgürlüğüne daha saygılı ve hatta karşısındakini daha güçlü
gördüğü düşünülebilir.
3. Mesaj alışverişindeki dizisel yapının kendi başına bir anlamı vardır; İlişki
türünün, mesajların oluşturduğu sıralamaya göre değişebileceğini ifade eder. İletişim, sürekli
bir mesaj alışverişidir. Konuşan mesaj gönderir; dinleyen bu mesaja tepkide bulunur; bu tepkiye
bir cevap verilir, bu cevabın karşılığı alınır ve etkileşim böylece sürüp gider. Bu etkileşim dizisi
içinde, bir mesajın nerede yer aldığı, yani hangi mesajdan önce ve hangisinden sonra
geldiği, o mesajın anlamını etkiler. Bu yapı her iletişim faaliyetinde vardır ve bireylerin
birbirini tanımlamaları bu yapıyla ilişkilidir.
4. Mesajlar sözlü ve sözsüz olarak iki tiptir; Söz, ister yazılı olsun ister konuşulsun,
karmaşık bir gramer yapısına göre oluşturulur ve mantıksal analizlere izin verir. Yüz ifadesi
gibi sözsüz mesajlar, gramer kurallarına göre oluşturulmaz ve mantıksal analizleri yoktur.
İçerik iletişiminde sözlü mesajlar etkiliyken, ilişkiyle ilgili tutum ve tercihlerin anlatımında ise
sözsüz mesajlar en etkili olurlar. Bilim sözlü mesajlar üzerine kuruluyken, iki sevgili arasındaki
ilişkide ise sözsüz mesajlar daha geçerlidir.
5. İletişim kuran kişiler eşit veya eşit olmayan ilişki içindedirler; Tüm iletişim
etkileşimleri, benzerlik ya da farklılığa dayanarak eşit veya eşit olmayan olmak üzere iki türdür;
Kişiler birbirlerini denk görürlerse, eşit ilişki içinde olurlar. Bunlar “ben zekiyim konuştuğum
da zeki”, “ben istediğimi söylemekte özgürüm konuştuğumun da özgürlüğü var” gibi
düşünürlerken eşit olmayan ilişki içinde olanlar “ben zekiyim konuştuklarım ahmak”, “ben
istediğimi söylemekte özgürüm fakat konuştuğum kişinin böyle bir özgürlüğü olmamalı” diye
düşünürler. Türk toplumunda erkekle kadın arasında böyle ilişki yaygındır.

5.1.2. Örgütsel İletişim Kavramı
İnsan çevresi ile sürekli etkileşim içinde olan sosyal bir varlıktır. Bu etkileşimler sonucu
ortak amaç ve hedefler doğrultusunda gruplar oluşur. Hiçbir grup iletişim ilişkisi olmadan, yani
üyeleri arasında anlam aktarımı olmadan var olamaz. İnsanlar ancak iletişimle karşısındakine
kendini anlatma imkânı bulurlar.
İletişim, bireyler ve kurumlar arasında, ortak paydalarda anlaşma ve uzlaşma sağlamak
amacıyla bilgi, düşünce, veri ve duygu alışverişi veya aktarımı şeklinde tanımlanabilir. Örgüt
açısından iletişim hayati öneme sahiptir. Örgütte işlerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için
etkili, biçimsel iletişim sisteminin oluşturulması gerekir. Etkili biçimsel iletişimi oluşturma ve
tüm üyeler için iletişim kanallarını açık tutma yönündeki çabalarla biçimsel örgüt
kuvvetlendirilecek ve aynı zamanda başta kendini gerçekleştirme ve saygı görme ihtiyaçları
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olmak üzere bireysel ihtiyaçlar tatmin edilecektir. Bunun yanı sıra bu tür çabalarla karar
almanın kolaylaştırılması yanında, örgüte bağlılık duygusunun doğması da sağlanabilir.
Örgüt üyelerinin kendilerini örgütün bir parçası gibi hissetmeleri ve örgüte bağlılık
duymalarının, işlerinden tatmin olmalarının da bir sonucu olabileceği düşünülmektedir. İş
tatmini genel anlamıyla “bireyin çalışma ortamına karşı reaksiyonu” şeklinde tanımlanabilir.
Her bireyin iş ortamına karşı tutumunu belirleyen faktörler her ne kadar farklı olsa da, bireyin
işi hakkındaki düşüncelerini etkileyen değişkenler arasında ücret, işin niteliği, terfi imkânları,
sosyal hakları, yönetimin tutum ve davranışları, çalışma arkadaşları, iletişim olanakları, iş
güvenliği, kurum imajı gibi çeşitli değişkenler sayılabilir. Bu çalışmada çalışanların iş tatminini
etkilediği düşünülen işin niteliği, kurum imajı, yöneticiler, yönetsel yaklaşım, çalışma
arkadaşları ve ücret değişkenleri ile örgüt açısından hayati öneme sahip olan iletişim boyutu
arasındaki ilişkiler incelenmektedir.
İşletmelerde davranışsal yaklaşımın yönetim biliminde yer almasıyla birlikte, insan
odaklı yönetim anlayışı kabul görmeye başlamış ve bu da beraberinde iletişim konusunu
yönetim literatüründe önemli bir yere getirmiştir. Örgüt ve birey üzerinde önemli etkileri olan
iletişim, yöneticilerin başarısı ve örgütün etkinliğinde de büyük rol oynayan bir süreçtir.
İnsanların birbirleri ile anlaşmasını sağlayan bir süreç olan iletişimle ilgili farklı bilim adamları
ve yazarlarca yapılan tanımlardan yola çıkarak iletişim şöyle tanımlanmıştır; İletişim iki veya
daha fazla kişi arasında bilgi, fikir, düşünce, anlam, duygu, kanı ve tutumların belli bir sonuca
ulaşmak, ya da davranışları etkilemek amacıyla, sembollere dönüştürülerek belirli bir araç ya
da araçlar vasıtasıyla, aktarılması, iletilmesi, anlaşılması ve davranışa dönüştürülmesi sürecidir.
Örgütsel İletişimin Tanımı: Örgütte bir mesajın bir kişiden başka bir kişi ya da
kişilere, direkt sözlü, yazılı veya sözsüz kanallardan veya endirekt yollarla iletilme ve alınma
sürecidir.
Örgütsel İletişimin Önemi: İletişim örgütü bir arada tutan ve örgüt için hayati öneme
sahip bir unsurdur. Örgütsel iletişimin önemi ve sağlıklı işlediğinde sağladığı faydalar şu
şekilde sıralanabilir:


Yönetime karar almada ihtiyaç duyulan bilgiyi elde etme imkânı sunar.


Yöneticilerin aldığı kararların çalışanlar tarafından algılanması ve uygulamaya
dönüştürülmesini sağlar.


Çalışanların örgüte bağlılığını artırarak, müşteri hizmetlerinin iyileşmesini

sağlar.

İş tatmini, motivasyon, örgütsel bağlılık gibi çalışanların davranışları üzerinde
olumlu etkiler yaratarak örgütsel performansı arttırır.


Çalışanların paylaşım duygusunu arttırır.



İş ortamındaki sürtüşme ve baskıları azaltır.
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bulunur.

Örgütsel faaliyetlerin istikrar ve iş birliği içinde gerçekleşmesine katkıda



Örgütsel değişime karşı güven oluşturur ve değişim sürecini hızlandırır.



Daha az hata yapılmasına ve sonuçta giderlerin azalmasına imkân tanır.



Kârlılığı ve etkinliği artırır.

Hayatımızın her alanında olduğu gibi örgütlerin de iletişimsiz yaşaması söz konusu
değildir. Örgütte belirli bir yapının kurulmasında, faaliyetlerin yürütülmesinde ve
koordinasyonunda yeterli ve etkili düzeyde iletişime gerek duyulmaktadır.
Örgütler, üretime yönelik örgüt içi işbirliği ve ortak amaç etrafında birleşme
çabasının dışında, “dış dünya” ile ilişki kurma, çevreden aldıkları bilgiyi örgüt içindeki
bilgi işlem merkezlerine aktarıp bir strateji oluşturarak belirsiz, rekabetçi ve dinamik
çevre şartlarına uyum gösterebilme çabası içerisindedirler. Gerek örgüt içerisindeki uyum,
ortak görüş ve koordinasyon sağlamaya, gerekse de örgüt dışı adaptasyon ve bilgi akışına
yönelik bu eylemlerdeki başarı, örgütlerde etkin bir iletişim sistemi oluşturmakta saklıdır.
Örgütsel iletişim, örgütün işleyişini sağlamak ve örgütün amaçlarını
gerçekleştirmek için gerek örgütü meydana getiren çeşitli bölüm ve ögeler, gerekse örgüt
ile çevresi arasında girişilen sürekli bilgi ve düşünce alış-verişi ya da bölümler arasında
gerekli ilişkilerin kurulmasına olanak sağlayan toplumsal bir süreçtir. Örgütlerin
amaçlarına ulaşabilmeleri bu sürece bağlıdır. Bu nedenle örgütsel iletişimin, yönetimin temel
fonksiyonlarından biri olduğu söylenebilir. Örgütlerin belirlenen amaçlara ulaşabilmeleri için,
örgüt unsurlarının bu amaç doğrultusunda bir araya gelmesi gerekmektedir ki; bu faaliyetler
dizisi, yönetimin örgütleme fonksiyonu ile olur. Her örgütleme ve koordinasyon fonksiyonunun
zorunlu unsuru ise iletişimdir. İletişim olmaksızın örgütleme ve koordinasyon yürütülemez.
Günümüzde örgütler giderek karmaşıklaşan bir yapıya bürünürken, onu meydana
getiren bireyler de, çeşitli açılarda karmaşık bir yapıya sahip olarak karşımıza
çıkmaktadırlar. Bireysel ve örgütsel manadaki bu karmaşık yapı, birbirleri ile ancak etkili bir
örgütsel iletişim sayesinde uyumlu ve sistemli bir şekilde bütünlük oluşturabilirler. Bu
bağlamda, örgütsel unsurlar arasındaki dayanışma ve koordinasyon, bireyler arasındaki uyum
ve iyi ilişkilere temel oluşturan iletişimle mümkündür denilebilir.
Günümüzde örgütsel iletişim alanında yapılan araştırmalar bilgi
teknolojilerindeki yeni gelişmelerin etki ve katkılarını belirlemeye yöneliktir. Ancak tersi
durum, yani örgütsel iletişim yapısının, bilgi teknolojilerinden yararlanma biçimini, örneğin
web-sitelerinin tasarımını etkilemesi de söz konusudur. Diğer bir deyişle, web tasarımcıları
örgütsel amaçların bu ortamlara başarıyla yansıtılabilmesi için örgüt ve tasarımcılar arsında
etkin bir iletişimin sağlanması gereklidir. Başarılı kuruluşlara baktığımızda, iletişim
teknolojilerini ön planda tuttukları görülmektedir.
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5.1.3. Örgütlerde İletişimin Önemi
Örgütler birer toplumsal ögelerdir ve yaşayabilmeleri için içerde ve dışarıda kurdukları
ilişkileri belirli bir düzen içinde sürdürmelidirler. Başka bir deyişle örgütlerin var olabilmeleri,
kurdukları bu ilişkilerin denetlenmesi ve örgütün amaçları doğrultusunda belirli bir düzen ve
yapı içinde etkili bir iletişim politikasının izlenmesine bağlıdır. Bir sistem olarak kabul
ettiğimiz, iletişim olgusunun en büyük amacı, örgütsel ilişkilerin belirli bir düzen içine
sokulması ve bu vesileyle örgütsel amaçlarla bireysel amaçlar arasında bilinçli bir dengenin
kurulmasıdır. Örgütler açısından bakıldığında, iletişim bir örgütün çeşitli birimleri ve
çalışanları arasında bilgi, duygu, anlayış ve yaklaşım paylaşımını, bu paylaşma sürecindeki her
türlü araç-gereç ve yöntemi, söz konusu aktarma ile ilgili çeşitli kanalları ve mesaj şeklini
içermektedir.
Toplumsal yapının temelini oluşturan bir sistem olan iletişim, örgütsel ve yönetsel
yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç ve bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen
bir teknik olarak da tanımlanabilir. Bu yapısıyla iletişimin, örgütün bütünlüğünü sağlayan ve
bir sinir sistemi gibi örgütün her yanını saran bir olgu olduğu söylenebilir.
Örgüt içerisinde nelerin ne şekilde yapıldığının ve yapılacağının bilinmesi örgütün
işleyebilmesi için olmazsa olmaz koşuldur. Bir örgütte çalışanlar arasında etkili bir iletişim
olmadan, örgütte görevler ne denli düzenlenirse düzenlensin, görev tanımları ne denli açık
olursa olsun eşgüdüm ve amaçlara yönelik etkileşim olmaz. Yöneticilerin sağlam ve geçerli bir
karar verebilmesi ancak örgüt içerinde yeterli bir iletişim ağı kurulabildiğinde ve bu ağ etkili
bir şekilde çalıştırılabildiğinde mümkün olabilir.
Örgütteki iletişim yönetici tarafından gönderilen mesajın anlamını, çalışanlara
anlatması, benimsetmesi onu harekete geçirmesini de kapsar. Örgütsel iletişim, örgütsel
amaçları gerçekleştirmek için yapılan işlem ve eylemlerden geribildirim yoluyla tepkileri,
yanıtları taşımak zorundadır. Böylece örgütsel iletişim, hem yöneticinin çalışanı etkilemesini,
hem de çalışanın yöneticiye yanıtını içeren çift yönlü bir iletişim süreci olarak gerçekleşir.
Örgütün her tarafında yer alan ve önemini kabul ettiren iletişim düzeni, aynı zamanda örgütsel
düzenin başarısını da yansıtır. Çünkü bir örgütte etkili ve sürekli işleyen bir iletişim düzeni
varsa, o örgütün sağlıklı yürüdüğü ve başarılı çalıştığı söylenebilir. Bu yaklaşım içerisinde
örgütsel düzen ile iletişim düzeni neredeyse eş anlamlı kullanılmaktadır.

5.1.4. Örgütsel İletişimin Temel İşlevleri
Örgütsel iletişimin çeşitli fonksiyonları bulunmaktadır. Örgüt içinde emir ve
haberlerin yayılmasını sağlayan bir süreç olarak tanımlanan iletişim, kişiler arasında bir
bağlantı kurma amacı dışında, karşılıklı duygu ve düşüncelerin yayılmasını da sağlar.
Örgütlerde çalışanların birbiriyle olduğu kadar üstleriyle de kurdukları iyi bir iletişim,
çalışanların motivasyonunu arttırır. Örgüt içinde kurulan çok yönlü iletişim ağı, çalışanların
çok rahatça üstleriyle tartışabilmesi ve çeşitli önerilerini iletebilmesi ve örgütle ilgili konularda
bilgi sahibi olabilmesi gibi imkânlar sağlayarak, kendilerine değer verildiği izlenimi yaratması
bakımından önemlidir.
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Örgütsel iletişimin diğer bazı fonksiyonlarını da şu şekilde özetleyebiliriz:
• Örgütün politika ve kararları ile yıllık bütçe, gelirler, faaliyet ve projeler, örgütsel
birleşmeler gibi konuların çalışanlarca bilinmesini sağlamak,
• Örgütün yeni yönetim anlayışı ile kullanılacak yeni teknolojilere ilişkin çalışanları
bilgilendirerek uyumlarını sağlamak,
• Çalışanları ilgilendiren ve onların motivasyonunu arttıracak konularda
bilgilendirilmelerini sağlamak,
• Örgüt içi yayınlarla, çalışanları örgütle ilgili bilgilendirmek ve böylece örgütte bir
aile ortamının oluşmasını sağlamak,
• Örgüte ilişkin bilgileri arttırılmış çalışanlarla örgütün dışarıda daha iyi tanınmasını
sağlamak,
• Örgütün faaliyet alanına ilişkin her türlü mevzuatı örgüt üyelerine duyurarak olası
hataları engellemek.

5.1.5. Örgütsel İletişimin Genel Amaçları
İletişim bir amaca yönelik olarak gerçekleşir. Aynı şekilde örgütsel iletişimde belli
amaçları gerçekleştirmek üzere yaşama geçirilir. Örgütsel iletişimin amaçları maddeler hâlinde
şu şekilde sıralanabilir:
 Örgütsel politika ve kararların iş görenlere duyurulması ve anlatılması, örgütte
dedikodu ve söylentilerin önünü keser ve örgüt-iş gören bütünleşmesini kolaylaştırır. Örgütün
çalışma düzeni, uzun ve kısa dönemli hedefleri, ücret ve prim sistemi, ödül-ceza sistemi,
yükselme olanakları, sosyal haklar vs. gibi konulara ilişkin bilgilendirme, örgütün iş görenlerce
tanınmasını sağlar.
 Örgütün yıllık bütçesi, gelirleri, faaliyetleri ve projeleri, iş görenlere sendikalara,
hissedarlara, müşterilere, ilişkide bulunulan çevrelere ve ilerde örgütte çalışma olasılığı
bulunulan potansiyel iş görenlere duyurulması örgütün tanınmasını ve örgüte güveni sağlar.
 Örgütlerin yeni yönetim anlayışlarını ve getirmeyi düşündükleri yeni teknolojilere
ilişkin, özellikle iş görenlere ve sendikaya yönelik tanıtım ve bilgilendirme yapılarak, insanların
iş güvensizlikleri giderilmeye çalışılır ve yeni teknolojilere uyumunu sağlamaya yönelik
bilgiler verilir.
 Örgütün iş görenlerine ilişkin örgüt yayınları aracılığıyla sürekli bilgi verilerek
örgütte bir aile ortamının ve örgütsel bütünlük ve dayanışmanın yaratılmasında dostluk, bağlılık
ve sevgi ilişkilerinin geliştirilmesini sağlar.
 Örgütün çeşitli bölümleri birimleri ve yöneticileri örgütsel yayın organları
aracılığıyla tanıtılarak, örgüt üyelerinin örgüte ilişkin bilgileri artırılır.
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 Örgütün iş güvenliğine ilişkin bilgileri sürekli tekrarlanarak, iş görenlerin iş
güvenliğine ilişkin önlem almalarını ve yeni iş görenlerin bu bilgileri öğrenmelerini sağlar.
 Örgüte ilişkin bilgi düzeyleri yükseltilmiş iş görenler aracılığıyla örgütün toplumda
tanıtılması kolaylaşır. Çünkü iyi bir tanıtımın ve halkla ilişkilerin örgütsel bağlılıkları ve
memnuniyeti gelişmiş iş görenlerle gerçekleştirilmektedir.
 Örgütün faaliyet alanına ilişkin her türlü mevzuat, örgüt üyelerine duyurularak, bu
konudaki olası hatalar önlenmeye çalışılır.
 Örgütsel tutumların yönlendirilmesinde ve iş görenlerin örgütsel amaçlar
doğrultusunda güdülenmelerinde de örgütsel iletişim en önemli araçtır.
Örgütler içinde kurulan iletişim ağı, öngörülen stratejilerin uygulanması ve alınan
kararların gerçekleştirilmesi sürecinde örgüt üyelerine bilgi vermek amacı taşırken, aynı
zamanda onların psikolojik yapılarını örgüt amaçlarına uyarlamak ya da değiştirmek,
tercihlerini ve davranışlarını yönlendirmek, hedeflenen amaçların gerçekleştirileceğine
ilişkin inanç sağlamak ve örgüt üyelerini belirlenen hedefler doğrultusunda güdülemek
gibi çok yönlü yararlar sağlamaktadır.
İş görenler örgütü ve çevresini tanımak için kayda değer bir çaba harcarlar, bu
nedenle örgüt içindeki iletişim kanallarının sürekli açık tutulması ve iş görenlere bu kanallar
aracılığı ile düzenli olarak bilgi verilmesi gerekir. Örgütlerde iyi bir sosyal yapı oluşturulmak
isteniyorsa, yukarıdan aşağıya olduğu kadar aşağıdan yukarıya işleyen dikey ve yatay iletişim
kanallarının örgütlerin amaçlarına da uygun şekilde sürekli ve düzenli çalışmasına özen
gösterilmelidir.
Örgüt içi iletişim politikasının genel amaçları arasında; örgütün amaçlarının,
hedeflerinin ve politikalarının iş görenlerce bilinmesini sağlamak, örgütteki değişiklikleri
anında eğitim uygulamaları ile iş görenlere aktarmak, iş görenlere iş ve işlemlere ilişkin
bilgi vermek ve bu yolla iş ve beceri eğitimini kolaylaştırmak bulunmaktadır.
Örgüt içi iletişim iş görenleri aydınlatmak amacı ile iş görenleri, örgütün sosyal ve
ekonomik sorunları konusunda, örgütlerin etkinlikleri, önemli olaylar ve kararlar
konusunda, işte ilerleme olanakları, iş görenlerle ilgili gelişmeler, geleceğe ilişkin
beklentiler ve benzeri konularda bilgilendirir.
Örgüt içi iletişim, yenilik ve yaratıcılığı özendirmekle beraber, yönetim ve iş görenler
arasında bilgi akışını düzenlemek, iki yönlü, karşılıklı iletişimi özendirmek ve geliştirmek, geri
bildirimi sağlamak, iş görenlerin iş sırasında ve iş sonrasında örgütü temsil niteliklerini
geliştirmek konularına hizmet eder. Örgüt içi iletişim politikası bütün bu iletişim etkinlikleriyle
bir örgüt kültürü ve kimliği yaratmaya ve bunu sürdürmeye çalışmaktadır.
Günümüzde giderek büyüyen ve karmaşıklaşan örgütlerde, örgüt içi iletişim ağını etkin
ve verimli bir biçimde işletmek kaçınılmaz bir hâle gelmiştir. Çünkü örgütlerde; her birim
kendi faaliyetlerini diğer birimlerdeki kaynaklardan gelen bilgiye dayandırmak
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zorundadır. Örgütü bir bütün olarak düşündüğümüzde her birimin onun başarısı ya da
başarısızlığı üzerinde önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Eğer örgüt, amaçlarına ulaşmak
istiyorsa, hem yönetim-iş gören uyumu, hem de birimlerin kendi aralarında uyumunu sağlamak
zorundadır. Bu nedenle küçük ya da büyük her örgütte var olan örgüt içi iletişimin, etkin ve
kesintisiz bir biçimde işlemesini sağlamak gerekmektedir.

5.1.6. Örgüt Kültürü ve Örgütsel İletişim İlişkisi
İletişim en kısa tanımı ile bilgi aktarımıdır. “Bilgi alış-verişi ve anlamların iletilmesi”
olarak tanımlanan iletişim, örgütlerin işleyişinde temel bir yönlendirme ve eşgüdüm aracıdır.
Örgütler sosyal ve teknik sistemlerdir. Her sistem, kendini oluşturan alt sistemlerden oluşur.
Alt sistemlerle, üst sistem arasındaki etkileşim, iletişim sayesinde kurulur. Bu nedenle, örgüt
ve iletişim kavramlarını birbirinden ayrı düşünmek olanaksızdır. Örgütler, hem iç çevreleriyle,
hem de dış çevreleriyle ilişkilerini örgütsel iletişim sayesinde sürdürürler. Örgütsel iletişimle,
örgütlerin amaç ve hedeflerine ulaşması, örgütün bir düzen çerçevesinde işleyişi, örgütü
oluşturan bölümler arasında eşgüdüm, bilgi akışı, iş görenlerin motivasyonu, örgütsel
bütünleşme, değerlendirme, eğitim, karar alma ve denetim sağlanır. Örgütsel iletişim aynı
zamanda iş gören motivasyonunun, iş tatmininin ve dolayısıyla örgütsel verimlilik ve etkinliğin
kaynağıdır.
Örgütsel iletişim üzerine yapılan araştırmalar, örgütlerde çok farklı iletişim şekillerinin
bulunduğunu göstermektedir. Örgütsel iletişim şekilleri, örgüt ve yönetimin yapısına göre
değişiklikler göstermektedir. Örneğin; örgüt yapısı dışa dönük, katılımcı, profesyonelce
yapılanmış ve örgüt kültürü de bu yapıyı destekleyici biçimde olduğunda örgütsel iletişim çok
daha rahat kurulabilir. Buna karşın merkezi, otoriter yapının ve geleneksel kültürün yoğun
hissedildiği örgütlerde ise iletişim çok daha güç sağlanır.
Örgüt kültürü ile iletişim karşılıklı olarak birbirini etkileyen iki kavramdır.
Bilinçli olarak oluşturulmuş örgüt kültürlerinde iletişim önemli ölçüde kolaylaştırılmış olup,
kurallar ve kanallar belirgindir; iletişimde açıklık, dürüstlük ve sürat anlayışı benimsenmiştir.
Etkin, başarılı örgüt kültürlerinde bireyleri destekleyici ve empatik bir ortamın söz konusu
olduğu iletişim biçimi geçerlidir.
İletişimin, örgüt kültürünün oluşturulma aşamasından itibaren, kültürün üyelerce
benimsenmesinde, devamlılığının sağlanmasında ve değiştirilmesinde önemli bir yeri
bulunmaktadır. Örgüt kültüründe bireylerin örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda
güdülenmeleri önem taşımaktadır. Yöneticiler ve örgüt üyeleri arasında sosyo-psikolojik ve
fiziksel uzaklık fazla ise, yöneticilerin iş görenlerin gereksinim ve istekleri, inanç ve tutumları
konusunda yeterli bilgiye sahip olamamaları nedeni ile onları güdüleme olanağı
bulunmamaktadır. Yönetim ve diğer iş görenler arasında etkin bilgi akışının sağlanması ve aynı
zamanda iletişimin yazılı kurallara dayandırılması ile örgütsel amaçlar daha etkin bir biçimde
gerçekleştirilebilir.
İletişim çağından söz edilen bir ortamda, herhangi bir örgütte iş görenlerin örgütleriyle
ilgili haberleri öğrenmek istemeleri doğaldır. Örgütler, değerlendirildikleri ortama göre, tıpkı
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dünya gibi hem çok büyük hem de çok küçük oluşumlardır. Örgütün büyüklüğü ne olursa olsun,
örgüte ilişkin hiçbir bilgi sır olarak kalmaz. Hatta örgüte ilişkin her türlü bilginin bir sır olarak
saklamaya çalışılması iş görenler arasında yönetime karşı bir güvensizlik yaratır. Saydam bir
yönetimin gereği, örgütte olup bitenlerin bütün açıklığı ile iş görenlere aktarılmasıdır. İş
görenler herhangi bir eleştirileri ya da sorunları olduğunda işten atılma korkusu taşımadan bunu
dile getirebilmelidirler. Yönetimde açıklık ve şeffaflık ilkeleri, olumlu bir iletişim şeklinin
temel dayanaklarıdır. İş görenlerin örgüte bağlılık ve sadakat duyması tek başına ücret
politikalarıyla sağlanamaz. Bugün başarılı pek çok örgütün iş görenlerine diğer örgütlerden
yüksek ücretli teklifler götürülürse de iş görenlerin örgütlerini bırakmak istemedikleri
görülmektedir. Çünkü insan sevdiği, alıştığı, inandığı bir örgütü bırakmayı kolay kolay istemez.
Örgüt içinde etkili bir iletişim sağlanması, karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliğinin gelişmesine yol
açacaktır.

5.1.7. Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılığa Etkileri
Örgütsel bağlılık çalışanın örgütü ile girdiği kimlik birliğinin derecesi ve örgütün aktif
bir üyesi olmaya devam etmeye istekli olması şeklinde tanımlanmaktadır.
Örgütsel bağlılık genel olarak işe katılma, sadakat ve örgüt değerlerine olan inanç da
dâhil olmak üzere bireyin örgüte olan psikolojik bağlılığını ifade eder. Örgütsel bağlılık bir
çalışanın kabulü ve onun psikolojik kontrat ile işe girmesi ile başlar. Örgütün bir üyesi olarak
hedefler, amaçlar ve işin gerektirdikleri konusunda bilgi edinmeye başlar. Bu açıdan
baktığımızda örgütsel bağlılık, bir kişinin belirli bir örgüt ile kimlik birliğine girerek
oluşturduğu güç birliğidir. Bu birlik üç faktörü içerir. Bunlar şöyle sıralanabilir:


Örgütün değer ve hedeflerine göre bir inanç,



Örgüt için kendine düşen istekli bir çaba gösterme,



Örgütün üyesi olarak çalışmaya devam etmeye duyulan güçlü istek.

Herhangi bir örgütün yeni bir üyesi olan iş görenler, insanın toplumsal bir varlık olması
nedeniyle hemen kendisini bir iletişim içinde bulacaktır. Bu iletişim ilk olarak biçimsel bir
yapıdayken zamanla biçimsel olmayan iletişime dönüşür ve öncelikle iş arkadaşlarına ve daha
sonra da örgüte olan bağlılığı bu biçimsel olmayan iletişimin neticesinde gerçekleşir.
Örgüt yöneticileri örgütsel bağlılığı sağlayabilmek için şu unsurlara dikkat etmelidir:


Her iş görenin değerli olduğu hissettirilmelidir.



İletişim açık olmalıdır ve güven üzerine kurulmalıdır.



Ait olma hissi uyandırmalı ve ortak bir kimlik paylaşılmalıdır.



Kişisel gelişim, güvenlik ve tatmine önem vermelidir.
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5.1.8. İletişimin Tarihsel Gelişimi
İnsanlık tarihi kadar eski bir tarihi olan iletişim kavramının sesli ve yazılı kaynakların
kullanımı bakımından ikiye ayrılabilir. Sesli kaynaklar bakımından atılan en büyük adım
dillerin ortaya çıkması iken, yazılı kaynaklar açısından da atılan ilk büyük adım matbaanın
bulunması olmuştur.
Basım teknolojisinin gelişimi yazılı basının yani gazetelerin ulusal ve uluslararası
alanda önem kazanmasına yol açmıştır. İlk yıllarda basım işleri Avrupa ülkelerinin tekelinde
kalmış, daha sonra hızla diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Daha sonra telgrafın ve mors
alfabesinin bulunmasıyla birlikte mesafeler daha da kısalmıştır. Böylelikle bir yerden bir yere
haber göndermek daha hızlı ve kolay olmuştur
20. yüzyıla gelindiğinde ise bilgisayar teknolojisi yaşamımızın bir parçası olmaya
başlamıştır. Gelişen bilgisayar teknolojisiyle birlikte internetin yaşamımıza girmesi yepyeni bir
iletişim çağını açmıştır. Bu teknoloji sayesinde dünyanın bir ucunda yaşanan olaylara anında
ulaşmanın yanı sıra o olaylara eşzamanlı biçimde katılmak da olanaklı hâle gelmiştir.
İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan iletişim kavramının, bu sebeple insan var
olduğu sürece yani sonsuza yaşayacağı gerçeği ortada olduğundan dinamik bir yapıya sahiptir.

5.1.9. Bilgi Çağında İletişimin Önemi
İletişim kavramı diğer bütün kavramlar gibi günümüzde çeşitli değişimler
geçirmektedir. Bu değişimleri anlayabilmek için içinde bulunduğumuz bilgi çağını daha
yakından incelemek uygun olacaktır. 1970’lerdeki petrol krizi ardından 1980’lerin başından
günümüze kadar olan zaman dilimi bilgi çağı olarak isimlendirilmektedir. Gerçekten de bilginin
önemi her geçen gün artmakta ve bilgiye ulaşım imkânları kolaylaşmaktadır. Ancak Elektronik
iletişim aygıtlarının gelişimi, tek başına yeterli olmayıp. Bu çağa ait insan profili de
değişiklikler göstermelidir. İnsan niteliği ve işgücünün, bilgi çağının gerekleri doğrultusunda
niteliği yükseltilmesi gerekmektedir. Bu da şüphesiz eğitim imkânlarının artması ile mümkün
olacaktır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında eğitimin daha da önemli hâle gelmesinin temel
nedeni, bilginin ve yetişmiş insan gücünün üretim fonksiyonunda daha önemli bir hâle
gelmesidir. Bu nedenle eğitimi okullarla sınırlandırmayıp ömür boyu devam edecek bir süreç
olarak görmek yerinde olacaktır.
Fakat sadece bilginin çokluğu değil, bilginin kullanılmasıdır. Bu bilginin içinde
kaybolmadan, gerekli bilgiye en kestirme yoldan ulaşmak ve onu kullanmak gerekir. Aksi
takdirde bilgi çokluğu, bilgi kirliliği, olarak da karşımıza çıkacak ve faydadan çok zarar vermesi
kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden bilgiye ulaşmada günümüzde hız değil, doğruluk kriteri esas
alınmalıdır.
Burada yeri gelmişken dezenformasyon kavramını ele alacak olursak; dezenformasyon,
yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgilerdir şeklinde ifade edilebilir.
Özellikle kitleleri kuşkuda bırakan çarpıtma bilgiler veya bu bilgilerin yanlış kasıtlı sonuçlara
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bağlanması yoluyla manipüle etme amacına hizmet eder. Ve bunu kitlesel iletişim araçlarını
etkin bir şekilde kullanarak gerçekleştirir.
İletişim, bireysel ve kitlesel olarak önemli derecede bir etki gücüne ve süreçleri
değiştirme yeteneğine sahiptir. Bu yetenek doğrultusunda farklı uzaklıklarda bulunan bireyleri
ve kitleleri aynı durumda haberdar ederek harekete geçirme gücüne sahiptir. Ayrıca tek bir
düğmeye basarak sayısız denebilecek bilgi hazinesine ulaşabilme imkânı göz önünde
alındığında iletişimin etki alanı ve boyutları daha iyi anlaşılacaktır. İletişimde görülen
gelişmeler neticesinde, bireyler bilgilere çok hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir.
İletişim teknolojilerinin hızlı gelişmesi sonucu küreselleşmenin iletişim boyutunun, tüm
etkileri ve sonuçları ile karşılaştırıldığında öneminin daha da arttığı kaçınılmaz bir gerçektir.
Bu bağlamda yazılı ve görsel basın yolu ile sağlanan bilgi akışından ziyade internet
kanalı ile sağlanan iletişim, küreselleşme olgusu içerisinde önemli bir etken olarak karşımızda
durmaktadır. İnsan ve toplumların etkileşimini sağlayan internet iletişimi, ekonomik amaçlara
da hizmet etmektedir. Birçok şirket internet üzerinden bilgi aktarımı sayesinde bir dakikalık
bilgi aktarımı ile dünyada milyarlarca kişiyi ürettiği mal hakkında bilgilendirebilmekte ve kendi
malının pazarlamasını yapabilmektedir.
Uluslararası şirketlerin, ulaşım, iletişim ve teknolojinin gelişmesiyle başka ülkelerde
yapmak istedikleri yatırımlar kolaylaşmış; bu şirketlerin çıkardığı hisse senetleri ve mali fonlara
bilgisayar ve internet vasıtasıyla rahatlıkla ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Birçok örnek bir yabancı
şirketin, sınırlar sanal âlemde bir tuşa dokunma hızıyla aşılmıştır. Bu durum, küreselleşmenin
iletişim ve teknolojiyle ulaştığı boyutu gözler önüne sermektedir.

5.2. İletişim Süreci
Süreç; zaman içinde sürekli değişen bir olgu ya da süregelen herhangi bir durum olarak
tanımlanmaktadır. Bir olgu veya şeyin süreç olduğunu veya süreç karakteri taşıdığını söylemek
istediğimizde, o şeyin tek bir başı ya da tek bir sonu olan belli bir olgular düzeni olmadığını
belirtmiş oluruz. Belli bir süreç içinde bulunan herhangi bir şey durağan bir yapı göstermez.
Aksine hareketlidir, etkindir ve sürekli bir değişim içerisinde bulunur. En önemlisi de süreç
içinde bulunan ögeler birbirleriyle sürekli bir ilişki içerisinde olup her bir öge, öteki ögelerin
tümünü devamlı surette etkiler ve sürekli olarak diğer ögelerden etkilenir.
İnsanlardan denemediği, yaşamadığı veya yeterli bilgiye sahip olmadığı bir konu ya da
olaya ilişkin doğru ve sağlıklı bir iletişimde bulunmalarını bekleyemeyiz. Çünkü insanlar ancak
bildikleri konularda başkalarıyla sağlıklı bir iletişimde bulunabilirler. Bilmediğimiz ya da eksik
bildiğimiz, doğruluğundan emin olmadığımız, dolayısıyla ne anlatacağımızı tam olarak
bilmediğimiz bir konuyu doğru bir şekilde nasıl ileteceğimizi de bilemeyiz.
İletişim süreci içinde bir bütün olarak var olan insan aynı zamanda ona katılan kişilerin
toplumsal, kültürel koşullarının yanı sıra kişilik özelliklerini de yansıtır. Yani iletişim, algılama,
duygu, dürtü, eğilim, öğrenme gibi insanın davranışını belirleyen unsurlardan ayrı
düşünülemez. Bu nedenle iletişim belli bir başlangıcı ve sonu bulunmayan, dinamik ve çeşitli
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unsurlarla etkileşim içinde bulunan karmaşık bir dizi süreçlerin bileşkesi ve bütünü olarak
ortaya çıkmaktadır.
İletişim bilgi, fikir ve duyguların bir kimseden diğerine geçmesi sürecidir. Ancak bu
sürecin oluşabilmesi için mutlaka bireylerarası bir ilişkinin kurulmasına ihtiyaç vardır. Şu
hâlde, iletişim insanları birbirine bağlayan ve onların sosyal bir grup hâlinde ve ahenkli bir
şekilde çalışmalarını temin eden bir bağdır. Bu bağın iki insanı birbirine bazen yakınlaştırıcı,
bazen de uzaklaştırıcı rol oynadığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Eğer etkin bir grup
çalışması arzu ediliyorsa bu grubu oluşturan bireyler arasında bilgi, fikir ve duyguların karşılıklı
olarak aksamadan iletilmesi gereklidir.
Bütün insan toplumlarında iletişim, toplumsal var oluşun ve gelişmenin vazgeçilmez bir
ögesidir. Örgütlenme düzeyi ve biçimi ne olursa olsun, her tarihsel toplum kendi gelişmişlik
düzeyine uygun bir iletişim sistemi oturtmuş ve bunu süreçlere de yansıtmıştır.
Bütün iletişim alıcı ile verici arasındaki sinyal değişimine dayanır:
İnsan iletişim sayesinde kendini anlatır, diğerlerini anlar, öğrenir, öğretir, bilgi alır ve
verir. Bütün bu olaylar bir süreç dâhilinde gerçekleşmektedir. İletişim süreci denen bu sürecin
unsurları kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve cevap şeklinde sıralanabilir.

5.2.1. Mesaj
Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış biçimi olarak tanımlanan
mesaj, bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği, sözel, görsel ve işitsel simgelerden
oluşmuş somut bir üründür. İçerik ve yapı mesajın iki önemli ögesini oluşturur. İçerik anlamla,
yapı ise simgeler ve kodlarla ilgilidir. Mesajın oluşturulmasında kullanılan herhangi bir kod,
mesaj dili olarak tanımlanır. Mesajın dili, herhangi bir ulusal dil olabileceği gibi müzik, resim
gibi sanatsal ya da başka simgelerle oluşturulmuş bazı kodlar da olabilir. Bir kod, bir kültürün
ya da alt kültürün ögelerince ortak olan bir anlam sistemi olup, simgelerin ve bunların hangi
anlamda kullanılacağını belirleyen kuralları ve uzlaşımları (gelenekleri) içerir.

5.2.2. Kodlama
Bilgi, düşünce ve duyguların iletime uygun, hazır bir mesaj şekline dönüştürülmesine
kodlama denir. Kaynak tarafından akıldan geçirilen ya da oluşturulan düşünceler, alıcıların
anlayabileceği simgelerle kodlanarak mesaja dönüştürülür. Bir kaynağın bir mesajı kodlaması,
aynı zamanda onun toplumsal birikimlerini de kapsayan deneyimleri ve yaşantılarının bir
yansımasıdır. Kodlama, mesajın gönderileceği ortamın seçimi ile de ilgilidir. Kişilerin
arkadaşlarıyla günlük konuşmaları, resmi toplantı konuşmaları veya teknik bir konudaki
konuşmalar hep ortama bağlı değişik kodlama yol ve yöntemlerini gerektirir. Mesajın
yorumlanarak anlamlı bir biçime sokulması sürecine ise kod açma denilir. İletişim süreci
içerisinde mesajlar ancak kod açma yoluyla kâğıt üzerindeki “anlamsız” işaretler ya da bir
takım ses görüntü sinyalleri olmaktan çıkıp anlam kazanırlar. Kodlama kaynak, kod açımı ise
alıcı tarafından yapılır. İletişimin başarısı, mesajın alıcı tarafından kod açımının
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yapılabilmesine bağlıdır. Bu ise alıcı ile kaynağın yaşantılarının çakışması ya da en azından
kesişmesini gerektirir. Ortak yaşantı ve deneyimlerin bir yansıması olarak iletişimde ortak bir
dilin kullanılması, kod açımının etkin bir şekilde gerçekleşebilmesinin ilk koşuludur.

5.2.3. Kanal
İletişim, mesajın gönderilmesi ve alıcılar tarafından alınması ile gerçekleşir. Işık, ses,
radyo dalgaları gibi mesaj taşıyan fiziki araçlar kanalı oluşturur. İletişim kanalları; kişiler arası
ve kitle iletişimi olarak iki başlıkta ele alınabilir. Kişiler arası iletişim kanalları, kaynak ve
alıcının yüz yüze gelmesiyle, örneğin söz, yazı, resim, fotoğraf ya da hareket bağlamında söz
konusudur. Kitle iletişim kanalları, kaynak tarafından kodlanan bir mesajın, televizyon, radyo,
film, gazete, video vb. gibi kitle iletişim araçlarıyla iletilmesi durumunda gerçekleşir. Kitle
iletişiminde kullanılan kanallar, birey ya da grup olarak kaynağın çok sayıdaki alıcı gruplara
mesajları ulaştırmalarını sağlar.

5.2.4. Alıcı
İletişim süreci içerinde kaynak tarafından gönderilen mesaja hedef olan kişi, grup veya
kitleye alıcı denilir. Alıcı kişi, örgütlenmiş veya örgütlenmemiş bir grup, örgüt ya da toplum
olabilir. Alıcı kullanılan iletişim kanallarına göre aktif, yani kaynak tarafından gönderilen
mesajlara tepki gösteren ya da tepkisini göstermeyip salt mesajı alan edilgen biri olabilir.
İletişimin çift yönlü olması mesajı alan alıcının aldığı mesaja gösterdiği tepki ile gerçekleşir.
Alıcının göstereceği tepki ise öncelikle kendisine gönderilen mesajı almasına bağlıdır. Alıcının
aldığı mesajı duyu organları ile algılaması uyarıcının ve algılayan kişinin özelliklerine bağlı
olarak gelişir. Dış dünyadaki uyarıcılar, belirli bazı özelliklere göre dikkatimizi çeker ve hemen
algılanırlar. Bu uyarıcılardan en başta geleni uyarıcının değişkenliğidir. Değişiklik gösteren,
farklı uyarıcı hemen dikkati çeker. Kişiye bağlı değişkenler arasında ise beklentiler, ilgiler ve
o anda içinde bulunulan gereksinimler, inançlar ve değerler yer alır.

5.2.5. Geri Bildirim
Alıcı ve gönderici arasındaki geriye doğru olan bilgi akışıdır. Bu sayede, gönderici
mesajın anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenir. Geribildirimin olmadığı bir iletişim, “tek yönlü
iletişim” iken, geribildirimin olduğu iletişim, “çift yönlü iletişim”dir. Geribildirim bir tür
kontrol mekanizmasıdır ve iletişim sürecini etkiler.

5.3. Örgütsel İletişim Türleri
Örgütsel İletişim Örgüt içi iletişim ve örgüt dışı iletişim olmak üzere ikiye ayrılarak
incelenmektedir. Örgüt dışı iletişim; diğer örgütlerle yürütülen ilişkilerde kullanılan iletişim
olarak adlandırılır. Örgütsel iletişim örgütsel yapı içerisindeyse biçimsel (formel), biçimsel
olmayan (informel) iletişim olarak ikiye ayrılır. Örgütsel yapı içerisinde biçimsel iletişim ve
biçimsel olmayan iletişim birbirini tamamlayan niteliktedir.
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5.3.1. Biçimsel (Formel) İletişim
Örgütte, örgütsel kurallar içinde ve örgütün amaçları doğrultusunda belli kalıplara göre
işleyen iletişim biçimidir. Biçimsel iletişimin akış biçimi örgütün yapısını gösteren şemalarla
aynıdır, örgütte otoritenin dağılım biçimine, sorumlulukların üstleniş şekline göre düzenlenir.
Biçimsel iletişim, örgüt şemasına ve örgüt planlarına uygun olarak iletişim sisteminin esaslarını
koyar ve kimlerin, kimlerle iletişimde bulunacağını gösterir.
Biçimsel iletişimin örgütte düzen ve bütünleşmeyi sağlaması, örgüt kademelerinde
emir-komuta yetkilerini ve sorumluluklarını belirlemesi gibi yararları olmasının yanında
örgütün tüm iletişim gereksinimlerini tam olarak karşılayamaması, örgütte meydana gelecek
olayların hepsinin önceden tahmin edilmesinin imkânsız olmasından dolayı bunların biçimsel
şekle getirilmesinin zorluğu, çoğu zaman ağır işlemesi ve esneklikten yoksun olması gibi
sakıncaları bulunmaktadır.
Örgütteki biçimsel iletişim yapısı dikey, yatay, çapraz ve çok yönlü iletişim olarak
dörde ayrılır:

5.3.1.1. Dikey İletişim
Dikey iletişim, örgütün hiyerarsik düzeninde, üst kademelerle alt kademeler
arasında emir ve bilgi akışını sağlayan, hiyerarşi içinde hem yukarıdan aşağıya, hem de
aşağıdan yukarıya kurulan iletişim biçimidir. Yukarıdan aşağıya doğru iletişim, yönetimin en
üst basamağından başlayarak en alt basamağına kadar mesajın akışını ifade eder. Aşağıdan
yukarıya doğru dikey iletişim, örgüt hiyerarşisi içinde komuta zincirini takip ederek yukarı
doğru gider. Aşağıdan yukarıya doğru dikey iletişimde, yukarıdan aşağıya iletilen mesajların
algılanıp algılanmadığı hakkında geri bildirim sağlanır.

5.3.1.2. Yatay İletişim
Yatay iletişim, örgütlerde aynı düzeydeki, departman yöneticileri ve çalışanlar
arasında; bağlı bulundukları üst kademeye başvurmadan gerçekleşir. Yatay iletişim,
yüksek düzeyde koordinasyon gerektiğinde önem kazanır. Çalışanların tüm örgüt işlemleri
hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar, çalışanların aynı tür sorunlar yaşamaktan kurtarır, örgüt
iklimine olumlu katkısı olur, örgütte koordinasyonu iyileştirir ve örgütsel işleyişi hızlandırır.

5.3.1.3. Çapraz İletişim
Örgüt hiyerarşisinin farklı düzeydeki departmanların, basamaksal kanalları
kullanmadan gerçekleştirdikleri iletişime çapraz iletişim adı verilmektedir. Çapraz iletişim,
karmaşık ve çoğunlukla uzun olan dikey iletişim kanallarının sakıncalarının giderilmesi ve
olağanüstü durumlarda kısa sürede iletişimin gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Çapraz iletişim farklı birimlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını daha iyi kavramalarını,
yardımlaşmalarını kolaylaştırır. Çapraz iletişim özellikle büyük ve karmaşık örgütlerde bilgi
alış-verişi amacıyla kullanıldığında zaman zaman çok faydalı olmasına rağmen yöneticilerin
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başka bölümdeki kişilere emir vermesi söz konusu olursa yetki karmaşası sorunu ortaya
çıkmaktadır.

5.3.1.4. Çok Yönlü ve Açık İletişim
Açık iletişim, bilgi ve haberlerin kurumsal yapı içerisinde en üst kademeden en alt
kademeye, en alt kademeden en üst kademeye çok yönlü kanallarla, serbestçe ve sağlıklı
bir biçimde akışıdır. Her örgüt toplumsal yapının bir alt sistemidir ve örgütler toplumdan
soyutlanamazlar. Örgütte çok yönlü ve açık iletişim kanallarıyla toplumun çeşitli kesimleriyle
çeşitli düzeylerde bilgi alış-verişi gerçekleştirilir ve örgüt toplum bütünleşmesi sağlanır.

5.3.2. Biçimsel Olmayan (Informel) İletişim
Biçimsel olmayan iletişim, örgütün önceden belirlenmiş kanallarından geçmeyen,
belirli bir plan içinde gerçekleşmeyen, çalışanlar arasında kendiliğinden oluşan, iletişim
biçimidir. Biçimsel olmayan iletişim bir yandan biçimsel iletişim kanallarının iyi
işlememesinden, diğer taraftan, insanın psikolojik ihtiyaçlarını karşılayamamasının sonucu
ortaya çıkar. Biçimsel iletişim kanalları ne kadar mükemmel işlerse işlesin, birden fazla insanın
bir arada bulunduğu her yerde, biçimsel olmayan iletişim olabilir.
Biçimsel olmayan iletişimin dört önemli özelliği vardır:
Bunlardan birincisi, biçimsel olmayan iletişimin bir örgütte bilgiyi her yönde
gönderebilmesidir.
İkincisi hiçbir kural ve işlem tarafından sınırlandırılmaması nedeniyle bilgiyi hızlı
bir şekilde gönderebilmesidir.
Üçüncü özelliği bilginin gönderileceği kişilerdeki seçiciliğidir.
Dördüncü özelliği ise biçimsel olmayan iletişimin örgüt dışını da kapsayacak şekilde
geniş alana yayılmasıdır.
Biçimsel olmayan iletişimin kendine özgü kanalları üç başlık altında toplanmaktadır:
a. Tek hatlı zincir: Bir haberi bir kişi diğer kişiye söyler, o başka kişiye söyler böylece
bilgiyi alanlar bir zincirin halkaları gibi birbirine eklenir ve bu ekleme sırasında mesaja da
eklemeler olduğu için en sondaki alıcılara mesaj çok farklı bir şekilde ulaşabilir.
b. Dedikodu zinciri: Kaynak bir bilgi öğrenir ve bunu ulaşabildiği herkese yayar ve
mesaj tek kişiden çok kişiye yayılmış olur.
c. Grup zinciri: Grup zincirinde hedef, zincirin tek halkası değil, halkanın tamamıdır.
Halkadan bir halkaya değil, zincir grubundan başka zincir grubuna mesaj iletilir ve mesaj
geniş bir alana yayılmış olur.
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Biçimsel olmayan iletişim zaman zaman biçimsel iletişimi destekleyecek örgüt
amaçlarına hizmet eden yararlar sağlamakla birlikte zaman zaman biçimsel olmayan
iletişim yapısını alt üst ederek örgütsel yapıya büyük zarar da verebilir. Biçimsel olmayan
iletişim kanalındaki bilgilerin doğruluk payı olsa bile, eksik bilgi olduğunda ciddi boyutlarda
yanlış anlaşılmalara neden olabilir, çoğu kez yanlış ve abartılmış söylentiler taşıyabilir. Her
örgütte endişe ve güvensizlik dönemlerinde, biçimsel olmayan iletişim artabilir. Her zaman
örgütsel hedeflere aykırı olarak ortaya çıkmayan biçimsel olmayan iletişim örgütsel amaçlarla
bütünleşmiş çalışanların iş tatminlerine ve verimliliklerine katkı sağlar, dilek ve şikâyetlerin üst
yönetime ulaştırılmasını kolaylaştırır. Yöneticilere düşen görev, biçimsel olmayan iletişimi
örgüt lehine çevirmek, biçimsel olmayan iletişimi yönetmektir.

5.4. Örgüt Kuramları ve İletişim
Örgüt kuramlarını ve onların iletişime nasıl baktığını, iletişimin önemini ve işlevini nasıl
tanımladıklarını, klasik, davranışçı ve çağdaş olmak üzere üç örgüt kuramı açısında özetleyerek
şu şekilde inceleyebiliriz.

5.4.1. Klasik Kuramlar
5.4.1.1. Taylor ve Bilimsel Yönetim Kuramı
Bu kuram bilimsel yönetim ya da Taylorizm olarak adlandırılır. Fabrikada yapılan
işlerin bilimsel analizinin yapılabileceğini ve sonuçta en verimli çalışma şeklinin bulunup
standartlaştırılabileceğini ileri sürmektedir. Bu kuramda temel amaç işçinin verimini
artırmaktır. Bunun yöntemi ise işçinin üretim sırasında yapacağı hareketlerin yöneticiler
tarafından tanımlanarak ayrıntılandırılması, planlanması ve örgütlendirilmesi ve denetiminden
geçmektedir. İnsan unsuru bu kuramda istenilen biçimde yönlendirilebilecek pasif, duygusal
bir varlık olarak nitelenir. Taylorizme göre insan özellikle ekonomik güdülerin etkisi altında
kalmaktadır. Örgütü insan unsurundan oluşan bir makine gibi kabul eden bu kuramda, insanın
toplumsal yönü önemsenmediği için dikkate de alınmamıştır.

5.4.1.2. Fayol ve Yönetim İlkeleri Kuramı
Bu kuramda yönetimin beş temel unsuru; planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve
denetim olarak tanımlanmıştır. İşletmelerdeki sorunların genellikle yönetsel beceri
eksikliğinden kaynaklandığını belirtmiş ve insan davranışlarını derinlemesine incelememiştir.
İnsan unsuru, Taylorizm kuramına benzer olarak insanla makine arasında bir fark yokmuş gibi
ele alınmış ve birey işten ve sorumluluktan kaçan, tembelliği yeğleyen, işverenler tarafından
sıkı bir şekilde denetlenmesi gereken varlık olarak tanımlanmıştır.

5.4.1.3. Bürokratik Model - Weber
Bu kuram klasik kuramın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Weber’e göre bürokrasi,
büyük ve karmaşık örgütleri yönetmek için kullanılabilecek en verimli sistemdir. Bürokrasinin
temelini konum ve her konuma tanınan otorite kullanma hakkı oluşturmaktadır. Otorite ise akla
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ve hukuka dayanmakta, kişilere değil onların doldurduğu konumlara tanınmaktadır. Bu nedenle
yetkililer, otoritelerini ve dolayısıyla görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için
bürokratik yapı oluşturmak zorundadırlar. Kural ve talimatlarla yönetilen bürokratik örgüt
yapısı, belirli bir hiyerarşiye göre oluşturulmakta, görevlendirmeler ise kişilerin teknik
becerileri temel alınarak geliştirilmektedir.
Klasik kuramları oluşturan bu modellerde ortak noktalar vardır. Bunları şu şekilde
özetleyebiliriz: Tüm modellerde örgüt önceden akılcı bir şekilde düzenlenmiş ve çalışanların
davranışları önceden bir takım kurallarla saptanmıştır. Belirlenen davranışlardan sapmalar
olmaktadır. Ancak bu sapmalar ya insanın hata yapan bir varlık olmasından ötürü ya da örgüt
mühendisliğinden kaynaklanan bir hatadan kaynaklanmaktadır. Örgüt içerisindeki otorite bir
takım güçlere dayanmakta, otoriteye sahip olanlar yetkilerinin kaynağını bunlardan almakta,
diğer iş görenler de otorite bu güçlere dayandığı için boyun eğmektedirler. Klasik kuramcılara
göre, insan önceden belirlenen ilkeler doğrultusunda çalışan ekonomik bir varlıktır. Adeta
insanı bir makine gibi gören bu kuramlar insanın toplumsal yönünü dikkate almamışlardır. Bu
nedenle örgüt içi iletişimle de yeterince ilgilenememişlerdir. Klasik kuramda iletişimin işlevi,
iş görenlere bir görevi nasıl yapacaklarını iletmek, emirlere uyulmaması durumunda iş
görenlere hak etikleri cezaları bildirmekle sınırlıdır. Dolayısıyla buradaki iletişim yukarıdan
aşağıya doğru olmaktadır. Mesajların unutulmaması için yazılı olmasına ve mesajın iş
görenlerce anlaşılmasını güvence altına almak için de sözlü mesajlarla pekiştirilmesine önem
vermişlerdir. Kısacası klasik kuramcıların iletişimi, örgütün üst kademelerinden alt
kademelerine doğru otorite, eşgüdüm ve denetim sağlama dolayısıyla verimlilik amacına
yönelik olarak ele aldıkları söylenebilir.

5.4.2. Davranışçı Kuramlar
Klasik ya da geleneksel kuramlar 1950’li yıllara kadar etkili olmuş ve 20. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren ekonomik ve toplumsal değişimin gerektirdiği koşullara ayak
uyduramamaları sebebiyle geçerliliklerini yitirmek durumunda kalmışlardır. Bu nedenle
yalnızca ekonomi ve verimliliğe ağırlık verip, insanı arka plana atmış olan klasik kuramlara bir
tepki niteliğinde olarak davranışçı kuramlar ortaya çıkmıştır. Davranışçı kuramlar insana önem
veren bir akım olarak ortaya çıkmışlardır.

5.4.2.1. Hawthorne Araştırmaları
Davranışçı kuramların gelişmesinde Hawthorne araştırmalarının büyük etkisi olmuştur.
Elton Mayo ve arkadaşları tarafından bir elektrik şirketindeki çalışmalar ve deneyler sonucunda
elde edilen bilgiler neticesinde ortaya çıkan bu kurama göre; yönetimin çalışanlara gösterdiği
ilgi, alaka, önem vs. çalışanların verimini yükseltmektedir. Yani akılcı, ekonomik, özellikle de
kuralcı davranışların aksine sosyo-psikolojik etmenler verimliliğin yükselmesinde daha etkili
olmaktadır. İş görenler yalnızca bir biçimsel örgüt yapısı içinde değil, ait oldukları grubun bir
üyesi olarak insani özellikleriyle değerlendirilmelidir. Dolayısıyla iş görenlere ve onların
oluşturdukları doğal örgütlenmeye daha da çok önem verilmelidir.
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5.4.2.2. Mc Gregor ve X-Y Kuramı
Yapılan araştırmalar küçük gruplar, önderlik, motivasyon üzerine yoğunlaşmış ve insan
ilişkileri adıyla anılan akım başlamıştır.
X kuramı klasik kuramın bir yansımasıyken, Y kuramı ise insanı ve onun sosyopsikolojik özelliklerini önemseyen insan ilişkileri akımının özelliklerini yansıtmaktadır. Bu iki
kuram insan ilişkileri ve yönetim anlayışı bakımından birbirine karşıt iki görüşü inceler.
Geleneksel görüşün temel unsurları X kuramında açıklanmış, daha sonra bu görüş eleştirilerek
Y kuramının temel ilkeleri benimsenmiştir.
X KURAMI

Y KURAMI

Birey pasif ve statiktir.

Birey aktif ve dinamiktir.

İşgörenler suçlanır.

Yöneticiler suçlanır.

Ekonomik güdüler

Sosyo-psikolojik güdüler.

Dış denetim

Kendi kendine yönetim

Karar organı yöneticilerdir.

Kararlara katılma söz konusudur.

Katı ve sert otorite

Yumuşatılmış, ılımlı otorite

5.4.2.3. Likert
Likert, emir-kumanda yöntemiyle uygulanacak sıkı denetimin yararlı sonuçlar
doğurmayacağını savunur. Verimliliğin sürekli olması gerektiğini savunur. Çalışanlar üzerinde
baskı, tehdit ve göz açtırmayan gözetimin verimi kısa sürede artıracağını, fakat bunun kısa ve
geçici aynı zamanda aldatıcı olduğunu savunur. O’na göre bu yönetim tarzı, moral bozukluğu,
işten ayrılma, yeni elemanların bulunma güçlüğü, üretimin amaçlı olarak yavaşlatılması,
grevler ya da yeni yöntemler direnme gibi olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu kurama göre
sorumluluk duygusu insanın doğasında zaten vardır. Şayet birey sorumluluk yüklenmekten
kaçıyorsa bunun nedeni, yönetimin yetersizliğidir. Bu nedenle yönetim çalışanlara sorumluluk
duygusu aşılamak istiyorsa çalışanların yaptıkları işle ilgili düşüncelerinden yararlanmalıdır.
Çalışanların görüşlerini alma, onları işin içine katma çabaları sözde değil samimi ve gerçekçi
eylemlerle, inandırıcı bir şekilde olmalıdır. Bunun da ötesinde çalışanların yönetime ortak
edilmesi gerektiğini vurgular. Bu ortaklık mülkiyetle değil, yaptıkları işe ilişkin kararların
alınmasına katılma anlamını taşır.

5.4.3. Çağdaş Örgüt Kuramı
Biçimsel örgüt, ortak bir amacı gerçekleştirmek isteyen ve birbirleriyle iletişim hâlinde
bulunan insanların bir araya gelmeleriyle oluşur. Ortak bir amaç, işbirliği ve iletişim bir
toplumsal sistem olarak biçimsel örgütün ögelerini oluşturur. Örgütü oluşturan bu üç ögeden
162

birinde değişiklik olduğunda, bu değişiklik öteki ögeleri de etkiler. Örneğin iletişim ögesinde
meydana gelecek olumlu veya olumsuz değişiklik, örgütün amaçları ve işbirliği konusunda da
değişikliğe yol açar. Sistem yaklaşımı olarak adlandırılan bu görüşe göre, tüm örgütler için tek
ve geçerli bir yapı ve o yapıya uygun iletişim sistemi olamaz. Yapıların, iletişimin ve örgütsel
yaşama ilişkin çeşitli ilkelerin her bir örgütün hem çevresine hem de teknolojisine bağlı olarak
değişebileceğini benimser. Bu yaklaşımda iletişim bir sistem olarak örgütün ögelerini birbirine
bağlayan ve birbirlerine uyumlarını sağlayan bir süreç olması nedeniyle çok önemlidir.
Çevresiyle madde enerji ve bilgi alışverişinde bulunan sistemlere açık sistem denir. Örgütler
doğaları ve yapıları gereği açık sistemlerdir. Çünkü hiçbir örgüt tüm gereksinimlerini tek başına
kendisi karşılayamaz. Bunun için de çevresinden enerji ve bilgi gibi çeşitli girdiler alır. Örgüt
içinde dönüşüm sürecinden geçirilen bu girdiler yeni ürün ve hizmetlere dönüştürülür.
Dönüşüme uğrayan bu ürün ve hizmetler çevreye yollanır ve buna “çıktı” denir. Çıktılar yeni
girdilere, onlarda yeni çıktılara dönüşür. Bu nedenle bir sistem olarak örgütlerin çevre ile
alışverişi döngüsel bir özelliğe sahiptir. Sistemin çıktılarında bir sapma olduğunda bu durum,
sistemin bu işte görevli merkezine bildirilir. Bu merkez de sistemdeki sapmayı düzeltir. Böylece
sistem, kendi kendisini düzeltmiş istikrarını korumuş olur.
İnsan, çağdaş örgüt kuramların da örgütün temel ögelerinden biridir ve diğer örgüt
üyeleriyle etkileşim içindedir. Bunun sonucunda örgütsel amaçlara ulaşmada insan ve diğer
ögeler birlikte etkileşim içinde işlev görürler. Doğal olarak örgütün amaçları ile örgütün ögesi
olarak insanın amaçları arasında bir çatışma söz konusudur. Çatışmanın giderilebilmesi için
insanın gereksinimleri ile örgütün amaçları arasında denge sağlanmalıdır. Bu sağlanan denge
sonucunda insanla örgüt çıkarları arasında uzlaşma ve uyum gerçekleşmiş olur.

5.4.4. Çağdaş Örgüt Kuramı ve Toplam Kalite Yönetimi
Çağdaş örgüt ve yönetim sistemleri arasında “toplam kalite yönetimi”, müşteri
beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm
faaliyetlerin yönetilmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimi
olarak tanımlanmaktadır.
Müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedefleyen toplam kalite yaklaşımı,
maliyetleri de düşüren bir yönetim biçimi olarak değerlendirilmektedir. Bu yönetimin temel
amacı, örgütte değişimi yönetebilmek ve müşteri gereksinimlerini, isteklerini karşılamak
anlamında kaliteye ulaşmaktır. Toplam kalite yönetimi sisteminin örgütlerde uygulanmasında
teknolojide yaşanan gelişmeler, globalleşme ve rekabet koşullarındaki değişiklikler etkili
olmuştur.
Toplam kalite yönetiminde sürekli geliştirme felsefesi kadar, “önce insan” ya da diğer
bir deyişle birey kalitesi son derece önemlidir. Örgütlerde rekabetçi bir yapıyı öngören toplam
kalite yönetiminin, savurganlığı önleyerek, verimliliği artırdığı ve maliyetleri düşürdüğü için
örgütün rekabet gücünün geliştirilmesinde en iyi sistem olduğu düşünülmektedir. Kaliteye
ulaşmak için yapılan çalışmalar, yüksek kaliteli ürünlerin daha düşük fiyatla pazarlanmasını
olanaklı kılmakta ve bu durum pazar payının artmasını, kârın yükselmesini sağlamaktadır.
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5.5. Örgütsel İletişimin Araçları
Örgütsel faaliyetlerin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için örgütsel iletişim
akışını sağlayacak iletişim araçlarına ihtiyaç duyulur. Örgütsel yapı içinde ilişkilerin düzenli ve
bilinçli olması kadar, bu ilişkilerin nasıl ve hangi araçlarla gerçekleştirildiği de önemlidir. Bilgi
iletimini kolaylaştırıcı, mesajın biçimini ve özünü değiştirmeden anlaşılır ve hızlı işleyen
iletişim araçları seçilmelidir.
Örgütsel iletişim araç ve yöntemlerinin belirlenmesinde en çok kullanılan ölçütler
şunlardır:


Örgütün amaçları, politikaları, hedefleri,



Örgüt kültürü,



Sahip olduğu finansal olanaklar,



Örgüt çalışanlarının niteliği,



Örgüt içi iletişime verilen önem.

Örgütsel iletişimde mesajların iletilmesinde çok sayıda araç ve ortam kullanılmaktadır.
Ancak önemli olan çok sayıda araç olması değil, iletilmek istenen mesajların etkin bir şekilde
iletilip iletilmediğidir.
Örgütlerde kullanılan iletişim araçlarından başlıcaları yazılı iletişim araçları, sözlü
iletişim araçları ve elektronik iletişim araçlarıdır.

5.5.1. Örgütlerde Yazılı İletişim Araçları
Üst yönetimden gelen emirler, talimatlar, politika ve prosedür gibi örgütsel yazılar,
yazılı olmak durumunda olduğu için yazılı iletişim, örgütsel iletişim sürecinin işleyişinde
önemli bir rol oynar. Ancak günümüzde iletişimin elektronik aletlerle yapılması, yazılı
iletişimin biçimini ve içeriğini değiştirmiştir. Elektronik posta bireylere ve kitlelere ulaşmak
için etkin bir yazılı iletişim aracı olarak günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yazılı iletişim, mesajın alıcıya gitmeden önce rahatça denetlenebilmesi, resmi olması,
kalıcı olması, gönderilen bilginin içeriğini koruması bakımından avantajlıdır. Ancak yazılı
iletişimin kırtasiyeciliği artırması, mesajın örgütün yönetsel basamaklarını sırasıyla geçmek
zorunda olması, zaman ve ekonomi açısından maliyetin yükselmesi, geri bildirim olanaklarının
sınırlı olması gibi sakıncaları bulunmaktadır. Yazılı iletişimde mesajların; karmaşıklıktan uzak,
kolay anlaşılır bir dille, basit, kısa ve doğru hazırlanmaları gerekir.
Örgüt içi süreli yayınlar, broşür, bülten, el kitapları, yıllık, afiş ve duyuru panoları
örgütlerde kullanılan yazılı iletişim araçlarıdır.

164

5.5.2. Örgütlerde Sözlü İletişim Araçları
Sözlü iletişim araçları, iletinin sözlü olarak iletilmesini sağlayan araçlardır. Sözlü
iletişim araçları, iletişimin daha hızlı akışını ve geri beslemenin kısa sürede ve etkin olmasını
sağlar. Konferanslar, seminerler, görüşmeler, toplantılar örgütlerdeki sözlü iletişim araçlarıdır.

5.5.3. Elektronik İletişim Araçları
Elektronik teknolojileri, bilgisayar teknolojisiyle birleşince, çok sayıda iletişim aracı ve
bu araçların sunduğu iletişim ortamları günlük hayatımıza girmiştir. Elektronik ve bilgisayar
teknolojisindeki gelişmeler örgütsel iletişimin doğasında köklü değişikliklere neden olmuştur.
Elektronik iletişimin yüksek hızla mesaj alış-verişini sağlaması, mesajı tam olarak ilave
edebilmesi, farklı ve dağınık yerlerdeki mesajın insanlara aynı anda ve aynı biçimde
gönderilebilmesi ve interaktif iletişime olanak sağlaması gibi avantajları vardır. Elektronik
ortam ve araçlardan bazıları şunlardır; video konferans, elektronik veri ağı, elektronik posta,
internet ve intranet.

5.6. Örgütsel İletişimi Engelleyen Faktörler
İnsan sürekli etkileşim hâlinde olan bir yaratıktır ve iletişim sürecinin ana ögesidir.
İnsanların önyargıları, duyguları, düşünceleri, değer yargıları ve özellikle iletişimlerini
belirleyen düşünce özellikleri, iletişim davranışlarını önemli ölçüde etkiler. İletişim hâlinde
olan insanın kendisine gönderilen bir mesajı aldığı an nasıl hissettiği, mesajı nasıl algıladığı,
yorumlanmasını olumlu ya da olumsuz şekilde etkiler. Örneğin panik hâlinde aldığımız bir
mesajı tam olarak anlayamayabiliriz. Bununla beraber sevinçli bir hâlde alınan mesaj ayrı,
kederli, üzüntülü hâlde alınan mesaj ise daha farklı şekillerde yorumlanabilir. Yani iletişim
davranışımız hayatı anlama ve yaşama biçimimizle doğrudan ilişkilidir. Hayata olumlu bakan,
yapıcı insanların iletişimi ile olumsuz bakan insanların iletişimi arasında önemli farklılıklar
vardır.
Öte yandan her sözcük ya da sembol insanlar tarafından aynı anlamı yüklenemeyebilir.
Aynı sözcüğün kültürel, dinsel, toplumsal vb. nedenlerden dolayı farklı anlamları olabilir. Bir
kişi tarafından kullanılan sembol, karşı kişi tarafından farklı bir anlamda kullanılırsa bu iletişim
için engel oluşturabilir. Bu nedenle insanların içinde yaşadıkları kültürel ve toplumsal
özelliklerin birbirinden farklı olduğu göz önünde bulundurularak iletişimde bulunulmalı ve
hoşgörü ile iletişim sağlanmalıdır. İletişimde kullanılan bazı sembollerin karşı tarafça
bilinmemesi de iletişim engeli oluşturabilir. Farklı uzmanlık sahasında bulunan kişilerin
bulundukları alanla ilgili sözcük ya da sembol kullanması iletişimi zorlaştırabilir.
Örgütsel iletişim örgütün biçimsel ve biçimsel olmayan grupları arasında kurulan
iletişimdir. Bazı durumlarda iletişim faktörleri gerekli özelliğe sahip olduğu hâlde, etkin
iletişim sağlanamaz. Bunun nedeni, kişilerin psikolojik durumları veya çevresel
olumsuzluklardır. İletişim engelleri, genellikle kaynak ve hedef arasındaki psikolojik uyumun
sağlanamamasından veya bu uyumun sağlanması için gereken geri bildirimin yanlış
değerlendirilmesinden oluşmaktadır.
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Örgütsel iletişimin etkin işleyememesinin ana nedeni iletişimde tarafların insan
olmasıdır. Her insanın olaylara tepkisi farklıdır. Örgütsel iletişimi engelleyen başlıca faktörler
şunlardır.

5.6.1. Kişisel Faktörler
İletişim sürecini etkileyen faktörlerden birisi kişisel faktörlerdir. Hem iletici hem de
alıcı açısından mesajın oluşturulması ve geribildirimi kişilerin sahip oldukları özelliklerle
direk ilgilidir. Kişilerin içinde bulundukları ortam, alışkanlıkları, zevkleri, inançları ve tutkuları
mesajı oluşturmakta çok etkilidirler.

5.6.2. Kültürel Faktörler
İletişim sahip olunan bilgilerin kullanılarak sahip olunmayan bilgilerin paylaşılmasıdır.
Aynı kültürdeki insanların farklı kültürdeki insanlara göre sahip olduğu daha fazla ortak bilgi
ve ortak nokta bulunmaktadır. İletişimde kullanılan semboller ve dil bireyin bilgi birikimine ve
kültürel yapısına bağlıdır. Farklı kültürlerden gelen kişilerin vermiş olduğu iletiler alıcı
tarafından, kaynağın ifade etmek istediği şekilde algılanamayabilir. Bu nedenle kültürel
farklılıklar iletişimin etkinliğinde sorunlar ve bozulmalar meydana getirebilir. Bu nedenle
iletişim aynı kültür içindeki insanlar arasında çok daha kolay ve hızlıdır. Farklı kültürden
insanların iletişiminde ise mesajların iletilmesinde kullanılan sembollerin, değer yargılarının,
beklentilerin farklı oluşu iletişimi güçleştirir. Örneğin çok uluslu şirketlerde çalışanlar
arasındaki dil farklılıkları gibi.

5.6.3. Fiziksel Faktörler
İletişim süreci içerisinde iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine engel
olabilecek bazı olumsuzluklar meydana gelebilir. Daha çok iletişim kanalı ve bunu
engelleyen çevre koşullarıyla ilgilidir. Mesela, yüz yüze iletişimde gürültü bir engel olabilirken,
telefon görüşmelerinde hatlarda yaşanabilecek bir sıkıntı engel olarak ortaya çıkabilir.

5.6.4. Semantik Faktörler
Dil iletişim araçları içinde en önemli olanıdır. Ancak bir dilin içerdiği kelimelerin
bazen birden çok anlam taşıdığını ve bu anlamların birbirleriyle hiç ilgisi olmayan
hususlar olduğunu ifade edebiliriz. Örneğin göndericinin bir kelimeye verdiği anlam ile
alıcının bu kelimeye verdiği anlam farklı olabilir.

5.6.5. Statü Farkı
Statü bir toplumsal sistem içinde bireyin elde ettiği yerdir. Bu yer insana toplumun diğer
üyeleri tarafından verilmiştir. Örgütlerde statü, yöneticilerle astlar arasındaki iletişimde
engelleyici bir unsur olabileceği gibi destekleyici bir unsur da olabilir.
Grupta hiyerarşik yapının varlığı ve yükselme umudunun çok sınırlı olması,
iletişimi oldukça engellemektedir. Böyle bir örgütsel ortam, bireylerin başkalarının gözünde
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statülerini azaltacak ya da yüksek statülü bir kimseye kendilerini yetersiz gösterecek bilgileri
saklama ya da ayıklama eğilimi göstermelerine neden olmaktadır. Ayrıca, hiyerarşik yapı
iletişimin geri bildirimiyle ilgili olarak da farklı davranışlara yol açmaktadır. Böyle bir örgütsel
yapıda, astlar haklı olsalar da yüksek statülü kişileri, eleştirmekten kaçınırlar. Yüksek statülü
üyeler ise kendi düzeylerinde bulunanlardan çok, alt kademedeki üyeleri eleştirirler.

5.6.6. Hedefin, Motivasyon ve İlgi Eksikliğinden Kaynaklanan
Faktörler
Kaynaktan iletilen mesajın anlaşılıp etkili bir geribildirimin gerçekleşmesi için mesaja
motive olmak en önemli faktörlerden biridir. Bazen hedef dinleriz ya da dinliyormuş gibi
görünürüz fakat aslında ona motive olmadığımızdan çok az şey anlayabiliriz. Bu ise iletişimi
engelleyen bir faktör olarak karşımıza çıkabilir.

5.6.7. Fazla Bilgi Yüklenmesi
Bireye taşıyabileceğinden fazla bilgi yüklemesi iletişime engel oluşturur. Kişilerin çok
fazla bilgiyle yüklü olmalarından dolay ı, hangi bilgiye tepki vermenin gerekli olacağını
kestirememeleridir. Kişinin (alıcının) belli bir kapasitesi vardır, bu kapasite aşılırsa iletişim
amacına ulaşamaz.

5.6.8. Güvensizlik
Alıcının mesaja inanmaması veya göndericiye güvenmemesidir. Güven ortamının
olmadığı bir örgüte aktarılan bilgilerin güvenirliliğinden emin olunamadığı için dolayısıyla
sağlıklı bir iletişimden de söz edilemez.

5.6.9. Örgütsel Faktörler
Örgüt yapısı başlangıçta görev ve mevkilerin birbirleriyle ilişkilerini gösteren bir
tablodur. Örgütsel yapıyı geliştirme ve onu yeni stratejilere uygunlaştırmanın önemli
nedenlerinden biri de, birbirinden ayrı olan ve farklı görev ve işlevler yüklenmiş bulunan
örgütün bölümleri arasında uygun bir iletişim sistemi oluşturma konusudur. Sorumlulukların
açıkça tanımlanmaması, yetki eksikliği gibi durumlar da iletişimi engellemektedir.

5.6.10. Mesaj Alıcının Motivasyon ve İlgi Eksikliği
Birçok mesaj, alıcının ilgisizliği ve mesajı alma isteksizliğinden dolayı
iletilememektedir. Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Örneğin örgütte yeni bir malzeme alımı
için önerinin yapılacağı en ideal zaman mali yılın başıdır. Bütçe hazırlama döneminde bu
talebin yapılması uygun olacaktır.

5.6.11. Elektronik İletişimden Kaynaklanan Sorunlar
Örgütte kullanılan ileri teknoloji iletişimde çeşitli sorunlara yol açabilmektedir.
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5.6.12. Kişisel Farklılıklar
Verici ve alıcının bireysel amaçları, hisleri, duyguları, alışkanlıkları, algılama
farklılıkları gibi kişisel özellikleri mesajın kodlanmasını, algılanmasını ve mesajlara karşı
tutumunu etkiler.

5.6.13. Geri Besleme Olmayışı veya Yetersiz Geri Besleme
Geri besleme örgütte iletilen mesajın alıcının eline zamanında ve doğru olarak
geçtiğinin ve doğru anlaşıldığının (şifrenin doğru çözüldüğünün) belirlenmesi için gereklidir.
Yukarıda sayılan faktörler dışında örgütsel iletişimi engelleyen diğer birçok faktörden
de söz edilebilir. Örneğin, yöneticilerin kişiliği, lüzumsuz veriler ve teknik terimlerin
kullanılması bunlardan bazılarıdır. Örgütlerde etkin ve verimli bir iletişim sisteminin
kurulabilmesi için iletişimi engelleyen unsurlar ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Eren, Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., 2012.
Robbins, Stephen P.; Judge, Timotyh; Örgütsel Davranış, Çeviren: İnci Erdem,
Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2013.
Gürdal, Sahavet; Halkla İlişkiler ve Yerel Yönetimlerde Uygulamalar, İstanbul,
Simge Yayınevi, 1997.
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Uygulama Soruları
1)

İnternet kullanımının örgütlerdeki iletişime etkilerini değerlendiriniz.

2)

Örgütlerde iletişimin önemini verimlilik bakımından analiz ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İletişim olmaksızın insanın kendi ve toplumsal varlığını sürdürmesi olanaksızdır. Sosyal
birer varlık olan insanlar yaşadıkları toplum içinde hem sosyal ilişkilerini devam ettirebilme
hem de bilgi edinebilme amacı güderler.
İletişim kavramı duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla
başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon gibi tanımlamaların yanında
daha teknik bir ifadeyle telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen
bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre, iletişim bir süreçtir. Katılanların
bilgi, sembol üreterek birbirine verdikleri iletileri anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları bir
süreçtir.
Örgüt açısından iletişim hayati öneme sahiptir. Örgütte işlerin sağlıklı bir şekilde
yürüyebilmesi için etkili, biçimsel iletişim sisteminin oluşturulması gerekir. İşletmelerde
davranışsal yaklaşımın yönetim biliminde yer almasıyla birlikte, insan odaklı yönetim anlayışı
kabul görmeye başlamış ve bu da beraberinde iletişim konusunu yönetim literatüründe önemli
bir yere getirmiştir.
Örgütte bir mesajın bir kişiden başka bir kişi ya da kişilere, direkt sözlü, yazılı veya
sözsüz kanallardan veya endirekt yollarla iletilme ve alınma sürecidir. Örgüt içi iletişim
politikasının genel amaçları arasında; örgütün amaçlarının, hedeflerinin ve politikalarının iş
görenlerce bilinmesini sağlamak, örgütteki değişiklikleri anında eğitim uygulamaları ile iş
görenlere aktarmak, iş görenlere iş ve işlemlere ilişkin bilgi vermek ve bu yolla iş ve beceri
eğitimini kolaylaştırmak bulunmaktadır.
İnsan iletişim sayesinde kendini anlatır, diğerlerini anlar, öğrenir, öğretir, bilgi alır ve
verir. Bütün bu olaylar bir süreç dâhilinde gerçekleşmektedir. İletişim süreci denen bu sürecin
unsurları kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve cevap şeklinde sıralanabilir. Örgütsel iletişim örgütsel
yapı içerisindeyse biçimsel (formel), biçimsel olmayan (informel) iletişim olarak ikiye ayrılır.
Örgütteki biçimsel iletişim yapısı dikey, yatay, çapraz ve çok yönlü iletişim olarak dörde ayrılır.
Biçimsel olmayan iletişim, örgütün önceden belirlenmiş kanallarından geçmeyen, belirli bir
plan içinde gerçekleşmeyen, çalışanlar arasında kendiliğinden oluşan, iletişim biçimidir.
Örgütlerde kullanılan başlıca iletişim araçları yazılı iletişim araçları, sözlü iletişim
araçları ve elektronik iletişim araçlarıdır.
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Bölüm Soruları
1)
“Duygu, düşünce ve bilgileri çeşitli yollarla başkalarına aktarma ve
anlamlandırma süreci” olarak ifade edilen olgu aşağıdaki kavramlardan hangisini
tanımlamaktadır?
a)

İletişim

b)

Kişilik

c)

Kültür

d)

Liderlik

e)

Motivasyon

2)
Aşağıdakilerden hangisi Watzlawick, Beavin ve Jackson tarafından 1967 yılında
yazılan kitapta yer alan beş temel iletişim varsayımı arasında yer almamaktadır?
a)

Mesajlar sözlü ve sözsüz olarak iki tiptir.

b)

Mesaj alışverişindeki dizisel yapının kendi başına bir anlamı vardır.

c)

İletişim kurmamak olanaksızdır.

d)

İletişimin ilişki ve içerik düzeyleri vardır.

e)

İletişim kuran kişiler sadece eşit ilişki içindedirler.

3)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alan ögelerden biri değildir?

a)

Alıcı

b)

Mesaj

c)

Kanal

d)

Geribildirim

e)

Bellek
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4)

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişim türleri arasında yer almamaktadır?

a)

Dikey iletişim

b)

Yatay iletişim

c)

Çok yönlü ve açık iletişim

d)

Kesit iletişim

e)

Çapraz iletişim

5)

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişimi engelleyen faktörlerden biri değildir?

a)

Didaktik faktörler

b)

Kişisel faktörler

c)

Fiziksel faktörler

d)

Kültürel faktörler

e)

Statü farkı

6)

İletişim kavramını ve türlerini kısaca açıklayınız.

7)

İletişim sürecini oluşturan faktörleri sıralayınız.

8)

Örgütsel iletişimi tanımlayarak, örgüt için önemini anlatınız.

9)

Örgütsel iletişimi engelleyen faktörleri açıklayınız

10)

Örgütsel iletişim ile kurum kültürü arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevaplar
1) a 2) e 3) e 4) d 5) a
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6. LİDERLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Lider kişilik özelliği gösterenler belirli fiziksel özelliklere sahip olduğunu
düşünüyor musunuz? Bu özellikleri sıralayabilir misiniz?
2)
sıralayınız.

Liderlik özelliğine sahip olduğunu düşündüğünüz beş Türk yöneticiyi

3)
Son dönemlerde ortaya çıkan liderlik tipleri nelerdir? Sizce günümüzdeki
liderlerin hangi özelliklere sahip olması beklenmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Lider ve Liderlik

Lider ve liderlik kavramlarını tanımlayabilmek
ve genel olarak aralarındaki farkları
açıklayabilmek; liderin güç kaynaklarını ve
davranış biçimlerini ortaya koyabilmek

Okuyarak/araştırarak

Liderlik Teorileri

Geçmişten günümüze liderlik teorilerini
açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Çağımızda Önem
Kazanan Bazı
Liderlik
Modelleri

Günümüzde etkili olan liderlik modellerini izah Okuyarak/araştırarak
edebilmek; liderden beklenen özelliklerin neler ve tartışarak
olduğunu tartışabilmek
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Anahtar Kavramlar


Liderlik



Liderlik



Liderlerin güç kaynakları



Lider davranışları



Liderlik teorileri
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Giriş
Uzun bir geçmişi bulunan ve tüm toplumların gündemini sürekli olarak meşgul etmiş
olan liderlik konusu özellikle yirminci yüzyılda birçok araştırmaya konu olmuş ve bu çalışmalar
hâlen de devam etmektedir. Yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda, lider ve liderlik ile
birçok yorum ve tanımlamalarda bulunulmuş olmasına karşın net bir uzlaşma sağlanamamıştır.
Günümüzde de hâlen birçok araştırmaya konu olan liderlik, küreselleşen dünyada, yeni
yaklaşım ve yeni fikirlerle güncelliğini korumaktadır. Liderliğin bu kadar ilgi görmesinin temel
nedeni ise yönetimin odağında yer alan en önemli unsur olmasından kaynaklanmasıdır. Bugün
işletmelerde alınan kararların başarısı veya başarısızlığı liderlerle ilgili olup, bu açıdan
bakıldığında liderlik konusu daha bir önem arz etmektedir.
Hem geçmişte hem de günümüzde tüm toplumlarda liderlerin büyük bir değer arz ettiği,
toplumların gelişmesinde, yükselmesinde veya tarih sahnesinden silinmesinde önemli rollerinin
bulunduğu görülmüştür.
Yönetim biliminin en önemli konularından bir kabul edilen liderliğin örgütsel etkililikte
de önemli bir yeri vardır. Yapılan araştırmalarda, liderliğin yapısı ve niteliği geliştirilebilir
görünmektedir. Bu ihtimal, liderlik konusundaki çalışmaların en önemli gerekçesini
oluşturmaktadır.
Başkalarının davranışlarını etkileme yetenek ve sanatı olarak ta tanımlanabilen liderlik;
özellikle küreselleşmenin hız kazandığı, örgütlerin sürekli bir değişim içinde olduğu bir
dönemde işletmeler ve yöneticileri açısından daha da önemli bir hâle gelmiştir.
Hızla değişen iş hayatı ve teknolojileriyle beraber liderlerin üzerine düşen görev ve
sorumluluklarda da bir artış söz konusu olmuştur. Lider, bir yönetici olmanın yanı sıra iletişime
açık, çevresindekilere kendi motivasyonu ile esin kaynağı olan, yönetmek yerine kendisini de
sürecin içerisine dâhil ederek etrafındakileri peşinden sürükleyebilen kişi olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Liderlik ve yöneticilik kavramları birbirine yakın kavramlarmış gibi zaman zaman aynı
anlamlarda kullanılmasına karşın, bunun böyle olmadığı, aralarında bazı benzerlikler bulunsa
da önemli farklılıkları da içerdikleri bilinmektedir.
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6.1. Lider ve Liderlik
6.1.1. Lider ve Liderliğin Tanımı
Liderlik kavramının günümüzde gittikçe önem kazanmasına paralel olarak lider
kimdir sorusuna yapılan tanımlar da çeşitlilik göstermektedir. Bu alanda çok farklı
tanımlamaların yapıldığını ve belli bir uzlaşıya varılamadığını görmekteyiz.
Liderlik, yenilik ve başlatma ile ilgili her şeydir. Yönetimden farklı olarak yaratıcılığı
içermektedir. Etkinlikten çok etkililiği ifade etmektedir. Liderler izleyicileri olan kimselerdir
ve bir kuruluşun her kademesinde görülebilmektedir.
Lider, liderlikten öncedir. Yani lider varsa liderliğin olabileceği kabul edilmiştir.
Lider, kendisini dıştan kuşatan her türlü sosyal şekillendirici ile içten kuşatan her türlü doğal
unsura karşı, onları kontrol altına alıp, özgürlüğünü kazanmış, yaratıcılığının sorumluluğunu
merkezine yerleştiren, bir başkaldırı yaşayan kişi olarak da tanımlanmaktadır.
Liderlik aynı zamanda yaratıcılığın, yeniliğin özünde vardır. Lider yenilik yapar,
geliştirir ve orijinaldir. Amaçlarını kendi tespit eder ve insanları yönlendirir. İzleyenlerin
istekli bir şekilde amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için teşvik eden ve etkileyen kişidir. Bir
topluluğa yön gösteren, öncülük eden kişidir.
Başarılı liderlik cinsiyete bağlı olmadığı gibi katı ya da yumuşak olmaya, iddiacı ya da
duyarlı olmakla da ilgisi bulunmamaktadır. Temel olarak liderlikte görülen özelliklere sahip
olup olmamakla ilgilidir.
Liderler, mevcut olana eleştirel yaklaşırlar. Sürekliliği reddederler. İlerleme
peşindedirler. Kişisel yeteneklerini kullanırlar. Bu yetenek ve vizyonları ile insanlara neler
yapabilecekleri konusunda ilham verirler. İtimat ve güven, liderlikte oldukça önemli
hususlardandır. Liderlikte iletişimin seyrini bu güven ve itimat başlatmaktadır. Lider kişi,
ekibindeki kişilerin her birini birer birey olarak görmeli ve her bireyin ihtiyaçlarını gerektiğinde
göz önünde tutmalıdır. Kişilerin açık bir şekilde iletişim kurabilecekleri noktaya kadar itimat
ve güven, bir liderin başarısında esastır.
Liderlik, geçmişten günümüze kadar birçok araştırmaya konu olmuş ve birçok tanımı
yapılmış kavramlardan biridir. Liderlikle ilgili yapılan tanımların bir kısmına aşağıda
değinilecektir.
Certo’ya göre liderlik; bazı amaçlara ulaşılması yönünde insan davranışlarının
yönlendirilme sürecidir.
Hellriegel ve Slocum’a göre ise liderlik; hedeflenen amaçlara ulaşmak için örgütün
diğer elemanlarını etkileme, motive etme ve yönlendirme yeteneğidir.
George ve Junes’a göre lider, grupların ve organizasyonların amaçlarına
ulaşmalarını sağlamak üzere gruptaki ve organizasyondaki bireyleri etkileyen kişidir.
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Krausz da liderliği, diğer bireylerin faaliyetlerini etkilemekte kullanılan güç şekli
olarak tanımlamaktadır.
Hedlung’a göre liderlik, hem örgütsel sorunları hem de örgüt içindeki kişilerarası
sorunları çözebilme yeteneğidir.
Kotter de liderliği, örgütün vizyon ve stratejisinin belirlenmesi, bu vizyon ve
stratejinin hem çalışanlara hem de müşterilere aktarılması, çalışanlara ilham verilmesi,
onların aynı hedeflere odaklanmalarının sağlanması ve bu doğrultuda örgütlenmenin ortaya
çıkması süreci olarak tanımlamaktadır.
Bu tanımlar çok farklı gibi görülmekle birlikte; liderliğin belli bir amacının olması,
belli bir grubun bulunması ve bu grubu yönlendirebilecek bir liderin varlığı gibi genel bazı
noktalarda birleşmektedirler.
Özetle liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını
gerçekleştirmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi
süreci olarak tanımlanabilirken lider ise başkalarını belirli bir amaç doğrultusunda
davranmaya sevk eden, bireysel çabalarını bu amaçla uyumlu hâle getirmek için grup üyelerini
etkileyen ve izlenen kişi olma niteliği bulunan kişi şeklinde tanımlayabiliriz.
İşletmelerde lidere ve liderliğe birçok nedenle ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların belli
başlıcalarını; örgütte planlama eksiklikleri, değişen çevre koşulları, örgüt iklimi, iletişim
sistemi, kararlara katılma, toplumsal denetim, statü ve roller gibi örgütün iç dinamikleri,
örgüt üyelerinin diğer örgütlerle ve dış çevreyle ilişkileri, sürekli değişim, örgüt üyelerinin
beklentileri ile güdüleri arasındaki uyumsuzluklar şeklinde sıralayabilmek mümkündür.
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, liderlik bir süreci, lider ise bu süreçte insanları
etkileyebilen ve yönetsel otoriteye sahip olan kişiyi ifade etmektedir.

6.1.2. Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar
Çoğu zaman bu iki kavram birbirinin yerine kullanılmasına rağmen lider ile yönetici
eş anlamlı kavramlar değillerdir. Bazen yöneticilik rolü olmayan liderler olduğu gibi,
bazen de liderlik niteliklerine sahip olmayan yöneticiler olabilir.
Her iki kavramın ortak bir noktası, insanların belli hedeflere yöneltilmesi ile ilgilidir.
Her ikisi de bu yönlendirme ve etkileme işini yaparken bir güç kullanmaktadır. Diğer taraftan
hem yöneticilikte hem de liderlikte, yönetici ve lider ile birlikte çalıştıkları insan grubu
arasında yakın ilişki vardır.
Bu benzerliklerine rağmen iki kavram arasında önemli farklılıklar vardır.
Yöneticiler atama ile belirlenirken, liderlik ise bir atama olgusunun dışında
gerçekleşmektedir. Lider, grup üyelerince izlenmektedir. Tüm yöneticiler ise aynı zamanda bir
lider değildir. Formel olmayan liderler iş gruplarının lideriyken, yöneticisi değillerdir.
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Lider, grup üyelerince duygusal olarak kabul edilen kişidir. Yönetici ise rasyonel karar
veren ve problem çözen kişidir.
Efil’e göre yönetici ve lideri ayıran temel farklılık, kişileri ve grubu etkilerken
kullandıkları gücün farklı olmasında yatmaktadır. Yönetici, kendisine verilen formel
yetkiyi, başka bir deyişle yasal gücünü kullanırken; lider, kendi kişisel özelliklerinden
kaynaklanan gücünü kullanır.
Yönetici, işletme amacı ile ilgilidir ve örgüt üyelerinin kendisini izlemesine ihtiyaç
duymaktadır. Liderin temel ilgi alanı ise kendisini izleyenlerin ihtiyaçlarıdır. Lider ve
yönetici arasındaki farkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:


Yönetici işleri doğru yapan iken, lider ise doğru işleri yapandır.


Yönetici sadece yönetirken, lider ise yönetmenin yanı sıra yenilikçilik peşinde
koşan kişidir.


Yönetici mevcut düzeni sürdürürken, lider ise farklılıklar yaratan kişidir.



Yönetici mevcut yapıyı koruyucu özelliğine sahipken, lider ise geliştiricidir.



Yönetici sistem ve yapı merkezli hareket ederken, lider ise birey merkezlidir.



Yönetici kontrol eğilimli iken, lider ise güveni özendiricidir.


Yönetici kısa vadeli bir bakış açısına sahip iken, lider ise uzun vadeli bakış
açısına sahiptir.

Yönetici “nasıl” ve “ne zaman” sorularına önem verirken, lider ise “ne” ve
“niçin” sorularına önem verir.

Yönetici alt idari kademelere bakarken, lider ise çevreye bakar ve çevreyi
dikkate alır.

Yönetici mevcut durumu kabul etme eğiliminde iken, lider ise mevcut
durumu sorgulama eğilimindedir.

Yönetici kişilerden daha çok yönetimi daha çok dikkate alırken, lider ise
daha çok kişileri ve aktif durumları benimser.


Yöneticide görev tanımı varken, liderde ise görev tanımı yoktur.


Yönetici bir meslek uygulamacısı iken, lider ise insanları etkileyebilme ve
harekete geçirebilme işine önem verir.

Yönetici formal bir organizasyona önem verirken, liderde ise formal bir yapı
şart değildir.
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Yönetici tanımlanan hedeflere ulaşmayı önemserken, lider ise değişim ve
dönüşüm peşinde koşar.

Yönetici tanımlanmış hedeflere ulaştıracak işlerin en etkin şeklide yapılması
ile ilgilenirken, lider ise hedeflerin ve yapılacak işlerin belirlenmesi ile ilgilenir.

Yöneticinin insanları etkileme aracı, bulunduğu pozisyona verilmiş olan
yetki ve yaptırım uygulama hakkı iken, liderin insanları etkilemede kullandırdığı araç, kişisel
özellikleri, davranışları, insanlara verdiği vizyon, güven ve ilhamdır.

Yönetici eğitim, hesap kitap, ölçme, istatistik, yönetmeliklere uygun olarak işini
“bilimsel yanı ağır basan” bir şekilde yaparken, lider ise işini insanları kendi istekleri ile
davranışa sevk edebilme, insanları ileriye bakarak ulaşmaya değer saydıkları hedefler
verebilme yani “sanat yanı ağır basan” bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Yönetici işini işletmenin iç yapı dinamiklerine bakarak yaparken, lider ise
işletmenin dış çevresinin yapı ve dinamiklerine bakarak yapmaktadır.

Yönetici örgütün vizyonunun uygulanmasını sağlarken, lider ise örgütün
temel amaçlarını veya gelecek için vizyonunu belirlemek ve bunlar için stratejiler geliştirir.
Yönetici ile lider arasında bu farklar olmasına karşın ortak bazı özellikleri de
bulunmaktadır. Bunları da aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
Öncelikle hem yöneticilik hem de liderlik, insanların belli hedeflere yönlendirilmesi
ile ilgilidir.
İkinci olarak her ikisi de bu yönlendirme işini gerçekleştirirlerken bir güç
kullanmaktadırlar.
Üçüncü olarak yine her ikisinin de kullandıkları güç kaynakları farklıdır.
Son olarak da hem yöneticilikte hem de liderlikte, yönetici ve lider ile birlikte
çalıştıkları insan grubu arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
Yönetici ve lider arasındaki farklılıklar dikkate alındığında, lider olarak tanımlanan
yöneticilerin çalışanlarını motive etme kapasitelerinin daha yüksek olduğu, motivasyona bakış
açılarının da çalışan beklentilerine daha yakın olduğu söylenebilir.
Yöneticilik ve liderlik arasındaki bu benzerlik ve farklılıklardan sonra; tüm liderlerin
yönetici olmadığı gibi her yöneticinin de lider olmadığını söylemek mümkündür.

6.1.3. Liderin Güç Kaynakları
Liderlik, örgütün amaçlarına ulaşabilmek için takipçilerinin istekli katılımını sağlayan
sosyal etki sürecidir. Bu tanımdan hareketle, liderin grubu harekete geçirme ve amaca ulaştırma
boyutlarındaki etkinliği, grubun özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan “gücü” etkin kullanma
185

becerisine bağlıdır. Ancak, liderin bu gücü nasıl ve ne şekilde kullanacağı örgütün ve
üyelerinin özelliklerine bağlıdır. Mesela, akademisyenlerden oluşan bir gruba, liderlik
yapmak ile işçilerden oluşan bir gruba liderlik yapmak arasında çok büyük farklılıklar
bulunmaktadır. Bu anlamda liderlerin güç kaynakları; Zorlayıcı Güç, Yasal Güç,
Ödüllendirme Gücü, Karizmatik Güç, Uzmanlık Gücü olarak sıralanmaktadır.

6.1.3.1. Zorlayıcı Güç
Korkuya dayanan bu güç kaynağı; fiziksel güç kullanımından, işe son verme, başka
göreve atama vb. cezalandırmaya yönelik davranışlara kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Grubun üyelerini korkutan her şey bir güç kaynağıdır.

6.1.3.2. Yasal Güç
Örgütsel hiyerarşiden kaynaklanan ve lidere örgüt içerisindeki statüsünden gelen ve
otoriteyi ifade eden bu güç kaynağı, çalışanların lider veya yöneticinin kendi davranışlarını
etkileme hakkına sahip olduğunu kabul etmeleri ile ilgilidir. Dolayısıyla organizasyonda
belirli kademelerin belirli bir otoritesi olduğu kabul ediliyorsa, o kademelerdeki yöneticilerin
de astlarından belirli isteklerde bulunma hakları olduğu kabul ediliyor anlamına gelmektedir.
Kişinin bulunduğu pozisyon nedeni ile etrafındaki kişileri etkileyebilme gücü olarak da
tanımlanmaktadır. Biri üst diğeri ast olan iki görevli arasındaki ilişkidir. Yasal gücü “pozisyon
gücü” olarak da tanımlamak mümkündür. Burada astların, üst kademelerden gelen isteklere
uymaya kendilerini mecbur hissetmeleri söz konusudur. Bu güç kaynağındaki yasallık da
çalışanın üstünün karar vermeye hakkı olduğuna dair kabulüyle ilgilidir.

6.1.3.3. Ödüllendirme Gücü
Yönetici veya lider başkalarını ödüllendirebiliyorsa, ödüllendirme kaynaklarına
sahipse, bunu bir güç aracı olarak kullanabilir. Ödüllendirme, ücret artışı sağlama, terfi
ettirme, daha iyi bir iş verme, yetki ve sorumlulukları artırma, takdir etme vb. şekillerde
gerçekleşebilir. Bu ödüllerin hepsi birer güç kaynağıdır.
Ödüllendirme gücü, istenilen işi istenilen nitelik ve şartlarda istenilen kalitede
yapma olgusunu kabul etme ve tüm bunların karşılığı olarak da işi gerçekleştireni
memnun edecek kaynakları kullanabilme kabiliyeti ile ilgilidir. Yani örgüt içerisinde ödül alan
biri diğer çalışanlara nazaran önemli bir güce ve görünüme sahip olmaktadır.

6.1.3.4. Karizmatik Güç
Tamamen liderin kişiliğiyle bağlantılı olan bu güç kaynağı liderin kişiliği ile ilgilidir.
Liderin kişiliği ile çalışanlara ilham verebilmesi, onların beklentilerini dile getirebilmesi bu
kaynağın temelidir. Lider, kişilik özellikleri ve davranışlarıyla izleyenleri etkilemekte ve
astlarını kendine benzemeye sevk etmektedir. Bu sayede, liderin onları daha kolay etkilemesi
mümkün olacaktır. Benzeşim gücü olarak ta ifade edilebilen karizmatik güç, liderin
davranışlarının yanı sıra kişisel özellikleriyle de bağlantılıdır.
186

6.1.3.5. Uzmanlık Gücü
Bu güç kaynağı lider ya da yöneticinin sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübe ile
ilgilidir. Astlar, bilgili ve tecrübeli olarak değerlendirdikleri, güvenilen liderlerin söylediklerini
yapma konusunda daha istekli olacaklardır. Burada da yine izleyicilerin algıları önemlidir
Burada önemli olan nokta, bilgi, beceri ve uzmanlığa sahip bir bireyin, bu üstünlüğünün
diğerleri tarafından kabul edilmesidir. Bir liderin kendisini izleyenlerin sorunlarını çözebilmesi,
onlar için bir bilgi kaynağı olması, izleyenleri etkileme imkânını artıracaktır.

6.1.4. Lider Davranış Biçimleri
Bireylerin yönetim anlayışlarını yansıtan liderlik davranış tarzları, her şeyden önce
lider statüsündeki kişinin, grubundaki etkinliğini gösteren bir olgudur. Bu nedenle liderin
seçtiği ve yönetim anlayışını yansıtacak liderlik tarzı, grubun amaçlarına ne kadar katkıda
bulunacağı göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Uygun liderlik tarzının seçimi, hem
bireylerin iş motivasyonu arttıracak hem de grubun organizasyonel amaçlarını
gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Bir liderin karşılaştığı durumlar karşısında göstereceği
davranışlar, benimsemiş olduğu yaklaşımın bir yansımasıdır. Bu yaklaşım doğrultusunda grup
üyelerini de organizasyon içinde yönlendirip istikrarı sağlamayı amaçlar. Gruplarda en önemli
kaynak olan insan kaynağının kişilik özellikleri, kültürel farklılıkları, geçmiş deneyimleri,
liderin benimseyeceği liderlik tarzı seçiminde önemli rol oynamaktadır. Ancak bunların
yanında tek bir liderlik tarzı, her koşulda tek başına başarıyı sağlamada yeterli değildir.
Bu sebeple değişik liderlik tarzları karşımıza çıkmaktadır.

6.1.4.1. Otokratik Lider
Kendilerine söyleneni yapan çalışanları için iş ortamlarını yapılandıran, tüm yetki ve
sorumluluğu kendi üzerlerinde toplayan bu liderler esas olarak izleyicileri yönetimin dışında
tutan; amaçların, planların ve politikaların belirlenmesinde onlara hiçbir söz hakkı tanımayan
ve gücü kendilerinde merkezileştiren liderlerdir. Bu tarz liderlere göre izleyiciler sadece
liderden aldıkları emirleri harfiyen yerine getirmekle yükümlüdür. Karar verme aşamalarında
baş aktörlerdir ve astlar sadece üstünün düşündüğü ve uygulanması yönünde direktif verdiği
faaliyetleri yerine getirmekle yükümlüdürler Otokratik liderlik modelinde yönetim yetkisi
tamamen liderde toplanmaktadır.
Otokratik liderler karar alma sürecinde astlarına danışmamakta, itirazlarını kabul
etmemektedirler. Bu liderler için astlar, direktifleri sorgusuz sualsiz yerine getirecek kişilerdir.
Astlarını bu şekilde yöneten otokratik liderler, çoğunlukla ödül-ceza, yasal ve zorlayıcı
güçlerinden yararlanmaktadırlar. Bu tür liderler için organizasyon verimliliği birincil
konudur. Otokratik liderlerin olduğu gruplarda, bireylerin daha saldırgan, lidere daha
bağımlı ve işten ziyade kendileri ile meşgul oldukları, lider baskısı kalktığında da verimlerinde
büyük düşüşler olduğu araştırmalarla tespit edilmiştir.
Otokratik liderlik tarzı, lidere bağımsız hareket etme imkânı vererek hızlı karar
verme imkânını sağlıyor olsa da grup üyelerine söz hakkı tanımadığından iş
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doyumsuzluğuna, yaratıcı yönlerinin körelmesine dolayısıyla da verimsizliklerine yol
açmaktadır.

6.1.4.2. Demokratik-Katılımcı Lider
Katılımcı liderlik tarzı olarak da adlandırılabilen bu liderlik türünde lider, çalışanlarına
rehberlik ve öncülük etmekte, organizasyonda karar alma sürecine çalışanların katılımını
teşvik etmekte ve yönetim yetkisini izleyicilerle paylaşma eğilimindedirler. Kriz dönemleri
hariç, örgüt amaçları grubun kararlarına göre belirlenir. Bu nedenle amaçların, plan ve
politikaların belirlenmesinde, iş bölümü ve uygulama süreçlerinde lider daima astlarından
aldığı görüşler doğrultusunda liderlik davranışını belirler. Grup üyelerinin planlama, karar
alma ve örgütleme faaliyetlerine katılmalarını teşvik eder. Astlar kendi inisiyatiflerinin
risklerini taşırlar. Kararlar daha sağlıklı olur. Cezadan çok, ödül sistemi uygulanmaktadır.
Bu tarz bir liderliğin ortaya koyduğu katılımcılık; amaçların belirlenmesi, sorun
çözme işleriyle ilgili kararlara doğrudan katılma, danışma kurullarında bulunma, değişik kurum
ve kurullarda temsil edilme gibi konuları içermekle birlikte bunun uygulamada karşılaşılan en
yaygın şekli, çalışanların bireysel işlerle ilgili sorunlara ve kararlara katılmasıdır. Grup fikirleri
bu türden yöneticiler için her zaman önemlidir. Bu liderler tekliflere açıktırlar ve karar alma
sürecinde bilginin serbestçe iletilmesini sağlarlar. Bu sayede ast-üst ilişkilerinden dolayı
ortaya çıkacak bazı engelleri de ortadan kaldırmaya çalışırlar. Araştırmalar da katılımcı
liderin, diğer tarzda olan liderlere göre daha fazla tatmin içinde olduğunu göstermektedir. Bu
tarz liderlerin olduğu organizasyonlarda personel devir ve şikâyet oranları düşüktür, daha
az örgüt içi çatışmaya rastlanmaktadır.

6.1.4.3. Tam Serbesti Tanıyan (Özgürlükçü) Lider
Liberal bir liderin söz konusu olduğu bu liderlik türünde lider; yönetim yetkisine
asgari düzeyde ihtiyaç duyar, izleyicileri kendi hâllerine bırakır ve her izleyicinin kendisine
verilen kaynaklar çerçevesinde amaç, plan ve programlarını yapmalarına imkân tanıyan
davranış gösterir. Bu tür liderliğin yararı, her üyenin bireysel eğilim ve harekete
geçirilmesinde görülür. Sakıncası ise, liderin otorite kullanmasını ortadan kaldırdığından
ötürü grup içerisinde anarşinin doğması ve herkesin dilediği amaçlara doğru
yönelmelerine yol açar. Bireysel başarıların dışında grup başarıları önemli ölçüde azalır. Bu
liderlik tarzının üye sayısının az olduğu gruplarda uygulanması daha uygun görülmektedir.
Çünkü üyelerin tek başlarına karar alma olgunluğuna erişmemiş olmaları durumunda
ciddi sıkıntılarla karşılaşılabilmektedir. Bu durum grup içerisinde karmaşaya sebep
olduğundan çeşitli sorunları da beraberinde getirebilmektedir.
Yukarıda sıralanan bu yaklaşımlardaki liderlik davranışının ortaya çıkmasında
ve farklılaşmasında örgütün kendi iç ve çevresel koşullarını kapsayan durumsal
faktörlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Örneğin, liderin kişiliği, izleyicilerin kişilikleri,
kültür yapıları ve iş tecrübeleri, ortam koşullarının belirsizliği veya belirli olması, işin aciliyeti
ve lider üzerindeki zaman vb. baskılar gibi durumsal faktörler bunların bazılarını
oluşturmaktadır. Özetle, her liderlik davranışının kendine göre uygulanabileceği çeşitli koşullar
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mevcuttur. Bu koşulları doğru tespit edip uygun olan liderlik davranışını uygulamak ve doğru
motivasyon tekniklerine başvurmak, organizasyonu hedeflerine önemli ölçüde yaklaştıracaktır.

6.1.5. Lider ve Fonksiyonları
Liderlerin gördükleri fonksiyonlar; kendi liderlik tarzları ile yönettikleri grupların
yapı ve çeşitlerine göre değişmektedir. Ana hatlarıyla liderlik fonksiyonlarını aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür.

6.1.5.1. Sözcü Lider
Bir grup içindeki herkesin birbiriyle ilişki kurmalarının mümkün olmadığı bir durumda
lider, grup üyelerini temsil eder, grubun içeriden dışarıya veya tam aksi yönde bütün
haberleşmesini sağlar.

6.1.5.2. Hakem ve Aracı Lider
Şayet grup içi ilişkilerde bozulma olursa, bu durumda lider, aracı rolü üstlenir ve
kendisinden adil bir hakem olması beklenir.

6.1.5.3. Örnek Lider
Gerçekte liderin, gruba rol model olması gerekir. Böyle durumlarda grup üyeleri, nasıl
olmaları ve nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda lideri örnek almaktadır.

6.1.5.4. Grup Sembolü Olan Lider
Kurum kültürünün bir gereği olarak nasıl ki işletme içinde takılan rozetler, renk vb.
detaylar gibi bazı semboller bulunuyorsa, bazen liderler de taşıdıkları özellikler sayesinde
grupların sembolleri olabilmektedir.
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6.1.5.5. Koruyucu Lider
İşletme içinde zaman zaman liderle grup üyeleri arasındaki samimi ilişkiler ileri
boyutlara varabilmektedir. Böyle durumlarda gruptaki liderin görünümü “babalık” rolü ile
bütünleşmektedir. Bu rol, bazen liderin grup üyelerinin suçlarını üstlenmesine neden
olmaktadır.

6.1.5.6. Sorumluluk Yüklenen Lider
Grup üyeleri sorumluluk almaktan kaçındıkları zaman liderlerin bu üyelerin
sorumluluklarını üstlendikleri görülmektedir.

6.1.5.7. İdeolog Lider
Grup üyelerinin inanç ve normlarına kaynak teşkil eden grup ideolojisi çoğunlukla
lider tarafından meydana getirilmektedir.

6.1.5.8. Uzman Lider
Bir örgüt içindeki lider çoğu zaman grup üyelerinin bilgilerin kaynağı ve özel
uygulamaların mimarı konumundadır.

6.1.5.9. Planlayıcı Lider
Lider, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için planlama yapmak, grup üyelerini bu
doğrultuda yönlendirmek zorundadır.

6.1.5.10. Karar Veren ve Yönlendiren Lider
Örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için plan yapan liderlerin fonksiyonlarından belki
de en önemlisi bu planları nasıl gerçekleştireceğine karar verme ve grup üyelerini bu
doğrultuda yönlendirmedir.

6.1.5.11. Uygulayıcı Lider
Liderin temel görevlerinden birisi de grup üyelerini de koordine ederek işin
gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bazen lider, sorumluluk ve yetkilerini astlarına zamanında
aktarmakta güçlük çekebilir. Bu durum astların gelişimlerini ve grup etkinliklerine katılmalarını
zorlaştırır veya bazı işler liderin onayını beklediği için gecikebilir.

6.1.5.12. Kontrolör Lider
Grubu yakinen tanıyan lider, grup üyelerinin amaçlara uyumluluğunu da kontrol
etmek durumundadır.
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6.1.5.13. Ödüllendiren ve Cezalandıran Lider
Lider sahip olduğu yasal güç sayesinde ödüllendirme ve cezalandırma yetkisine sahip
bulunmaktadır.

6.1.6. Liderlik Anlayışının Tarihsel Gelişim Süreci
Liderlik kavramının insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi bulunmaktadır. Amaç ve
isteklerini gerçekleştirmek isteyen insanlar, gruplar hâlinde yaşama eğiliminde olmuşlardır. Bu
bir arada yaşama eğilimi gruplardan başlayarak toplumlara kadar çeşitli düzeylerde
etkileşimlerin oluşmasına yol açmıştır. Belirli amaç ve isteklere yönelmiş bir insan grubunun
bu amaçlara doğru yönelebilmesi, ayrı bir beceriye olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir.
Etkileşimin olduğu bu gruplarda, bazı bireylerin daha çok ön planda olması ve diğerlerinden
farklılaşması söz konusu olmaktadır. Liderlik ve yöneticilik kavramları bu noktada karşımıza
çıkmaktadır.
Lider, liderlik veya buna benzer kavramlarla ilgili yazılar oldukça eskilere
dayanmaktadır. Yaklaşık 5000 sene önceki Mısır hiyerogliflerinde lider, liderlik ve
takipçileri ile ilgili kayıtlar bulunmuştur. Türk destanları ve Çin klasikleri, liderliğin
özelliklerini ve insanlara karşı sorumlulukları ile ilgili tavsiyeleri içermektedir. Rönesans
devrinin hareketli ortamında pragmatist yaklaşımlarla liderlik ele alınmıştır.
Özellikle de Sanayi Devrimi’nden sonra işletmelerde en yüksek verimi sağlamak
amacıyla işçi-işveren ilişkilerine önem verilmiş ve klasik anlayışın dışında arayışlar söz konusu
olmuştur.
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri liderlik olgusundan söz etmek mümkün olsa da,
liderlik fikrine asıl olarak 1930’lardan sonra gerekli önemin verilmeye başlandığını
söylemek mümkündür. Uzun süre liderlik ve yöneticilik kavramları özdeşleştirilip birbirlerinin
yerlerine kullanılmıştır. Astların, yöneticilerin isteklerini ve emirlerini kendiliğinden yerine
getirecekleri kabul edildiğinden, bu alanda ayrı değerlendirmeler yapılmasına gerek
duyulmamıştır. Ancak zamanla yöneticilerin astlarla sorunlar yaşaması, görevlerin yerine
getirilmemesi gibi sorunlarla karşılaşılınca liderliğin önemi daha çok anlaşılmıştır. Max Weber
gibi kuramcılar değişik tanımlarla bu kavrama açıklık getirmeye çalışmışlardır. 1938 yılında
Chester Barnard, liderliği, “Bir üstün, astlarının davranışlarını etkileme ve onları belirli etkinlik
dizisini izlemeye ikna etme yeteneği” olarak tanımlamış ve bu tanımdan sonra liderlik
konusunun önemi daha çok anlaşılmaya, yeni tanımlar yapılmaya başlanmıştır.
1945 yılı sonrasında, Stogdill’in Özellikler Yaklaşımı, Ohio ve Michigan Devlet
Üniversitelerinin Liderlik Araştırmaları, Ronald Lippitt ve Kurt Lewin öncülüğünde Davranış
Teorisi, Fiedler ile Liderlikte İhtimaller Teorisi, literatürde karşılaştığımızda önemli
incelemelerdendir. Ayrıca Mac Gregor Burns Siyasal Liderlik ile Bernard Bass Dönüşümsel
Liderlik ile, Max Weber de Karizmatik Liderlik ile, liderliğe yeni boyutlar katmışlardır.
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Değişen koşullar ile birlikte, lider, liderlik ve yönetim konusunda da çok çeşitli
değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığını, bu kavramların her geçen gün yeni anlamlar
kazanarak günümüze kadar geldiğini söylemek mümkündür.
Liderlikle ilgili olarak yapılan araştırmaların aşağıda sıralandığı gibi bir seyir takip
ettiği görülmektedir.
1920-1950 yılları arasında liderliğin özellikleri,
1950-1960 yılları arasında etkin liderin davranışları,
1960-1970 yılları arasında çevresel şartların liderlik üzerindeki etkileri,
1970-1980 yılları arasında liderin sembolik rolleri,
1980-1990 yılları arasında liderin özellikleri ve davranışları üzerine geri dönüş yapan
çalışmalar,
1990’dan sonra ise liderliğin kültürler arası değişimleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

6.2. Liderlik Teorileri
Literatürde, birçok araştırmacının liderlikle ilgili çeşitli çalışmalar yapmış olduğu ve
çeşitli teoriler geliştirdikleri görülmektedir. Liderlik konusunda ileri sürülen başlıca teorileri;
özellikler, davranışsal ve durumsal teoriler olmaz üzere üç başlık altında toplayabilmek
mümkündür.

6.2.1. Özellik Teorileri
Liderlik konusunda ortaya atılan ilk teorilerden birisi “lider” değişkenini esas alan
“özellikler teorisi” olmuştur. Teoride, liderin sahip olduğu özelliklerin liderlik sürecinin
etkinliğini belirleyen en önemli faktör olduğu savunulmaktadır. Başka bir ifadeyle, belirli bir
grup içinde bir kişinin lider olarak kabul edilmesinin ve grubu yönetmesinin nedeni, bu kişinin
sahip olduğu özelliklerdir. Lider, bu özellikleriyle diğer grup üyelerinden farklılaşmaktadır.
Bu teoriye göre liderlik doğuştan gelmekte, bireyler sonradan ve öğrenme yoluyla
lider hâline gelememektedir. Bazı insanlar doğuştan sahip oldukları birtakım üstün özellikleri
sayesinde diğerlerinden ayrılırlar. Böyle bir durumda, liderlik tarzlarını açıklamanın da tek
yolu, bu tip insanların sahip oldukları özellikleri ölçmekle mümkün olabilmektedir.
Liderlerin özelliklerini belirleme konusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır.
Yaklaşımın odak noktası da başarılı liderleri başarısız liderlerden ayıran özellikleri tespit
edebilmek olmuştur. Buna göre lider, fiziksel ve kişisel özellikleri bakımından izleyicilerden
farklıdır. Liderin hangi yönleriyle izleyicilerden farklı olduğunu açıklayabilmek için çok
sayıda araştırma yapılmış ve aşağıda sıralanan özellikler üzerinde sıkça durulmuştur.
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Lider, yukarıdaki özelliklere, izleyicilerden daha fazla sahiptir. Eğer grubun üyeleri
arasında bu kişiler önceden belirlenebilirse, grupları yönetecek liderleri önceden belirlemek de
mümkün olabilecektir. Yine lider olarak yetiştirilmek istenen kişilere de bu özellikler
kazandırılmaya çalışılabilir. Hatta işe alım sistemleri, liderlik özelliklerine sahip, bu
potansiyeli yüksek kişilere odaklanacak şekilde tasarlanabilir.
Özellikler teorisine göre bir kişinin lider olarak kabul edilmesi, çeşitli özellikleri
bakımından izleyicilerden farklı olmasına bağlıdır. Bu durumda grup üyelerinin, çeşitli
özellikler bakımından karşılaştırılması gerekmektedir. Bu karşılaştırma yapılırsa liderleri
bulmak mümkündür. Teorinin ağırlık noktasını başarılı liderleri, başarısız liderlerden ayrıldığı
düşünülen özelliklere sahip olanları bulmaktır. Bu teoriye göre lider; fiziksel, düşünsel,
duygusal ve sosyal açıdan ayırt edici özelliklere sahiptir. Liderler, özellikleri bakımından
izleyicilerden farklıdır.
Liderlik özellikleri konusunda yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konan özellikler;
fiziksel, düşünsel, duygusal ve sosyal olmak üzere dört grupta toplanabilir.
Fiziksel Özellikler: Güçlülük, yaş, boy, cinsiyet, yakışıklılık, ırk, etkileme, aktivite,
güzel konuşma gibi.
Düşünsel Özellikler: Zekâ, dikkat, inisiyatif, kararlılık, ileriyi görme, sorumluluk,
gerçekçilik, bilgi, yetenek, ikna etme gibi.
Duygusal Özellikler: Algılama, kendini kontrol etme, güven duygusu, sevmek ve
sevindirmek, yüksek başarma duygusu, hırs gibi.
Sosyal Özellikler: Başkalarıyla iyi iletişim kurma, dostluk, arkadaşlık yeteneği, dışa
dönük kişilik yapısı, kendini kabul ettirme gibi.
Liderlik sürecini sadece ‘‘lider’’ değişkenini ele alarak inceleyen bu teori eleştirilere
uğramıştır. Yapılan araştırmalarda etkin liderlerin her zaman aynı özellikleri taşımadıkları
belirlenmiş; grup üyeleri arasında liderin özelliklerinden daha fazlasına sahip olanlar
bulunduğu hâlde bunların lider olarak ortaya çıkmadıkları da gözlenmiştir. Bu sonuçlar,
özellikler teorisinin iddialarına oldukça ters düşmektedir. Bu nedenle liderlik sürecinin tam
anlamıyla anlaşılabilmesi için, lider dışındaki değişkenlere de bakmak zorunluluk hâline
gelmiştir. Yine özelliklerin aslında sonsuz olabileceği ve teorinin liderin içinde bulunduğu
ortamı hiç dikkate almayışı da teoriye yönelen diğer eleştirilerdendir.
Özellikler teorisi’nin yetersiz kalması, araştırmacıların dikkatlerini liderliğe konu
olan grubun yapı ve işleyişine çevirmelerine neden olmuştur. Liderin sahip olduğu kişisel
özellikleri yerine izleyicilerin özelliklerine ve liderin nasıl davrandığına bakılmaya başlanmış;
bu yaklaşım da “davranışsal liderlik teorisi”nin temelini oluşturmuştur.
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6.2.2. Davranışsal Liderlik Teorileri
Liderlik konusunu inceleyen ikinci yaklaşım olan davranış yaklaşımı, liderin
özellikleri yerine grup üyelerine, yani izleyicilere karşı gösterdiği davranışlar üzerinde
yoğunlaşmıştır. Liderin astları ve haberleşme şekli, yetki devredip etmemesi, planlama ve
kontrol şekli, amaçları belirleme şekli vb. Davranışları lider etkinliğini belirleyen önemli
faktörler olarak ele almıştır. Bu nedenle bu ikinci yaklaşımda grup üyelerine karşı liderin
davranışlarına önem verilmektedir.
Davranışsal liderlik teorisinin gelişmesinde;
Stogdill’in (1945) Ohio Üniversitesi Liderlik Araştırmaları,
Rensis Likert’in (1947) Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları,
McGregor’un (1957) X ve Y teorisi,
Blake ve Mounton’un (1964) Yönetim Tarzı Matriksi,
Likert’in Sistem 4 Modeli gibi başlıca çeşitli uygulamalı araştırma ve teorik
çalışmaların katkıları olmuştur. Bu çalışmaların sonucu olarak çeşitli liderlik tarzları
belirlenmiştir.

6.2.2.1. Ohio State Liderlik Çalışmaları
Davranışsal liderlik teorisinin gelişimine büyük katkıda bulunan çalışmalardan ilki,
1945 yılında Ralph Stogdill’in yönetiminde başlayan Ohio State Üniversitesi liderlik
çalışmasıdır. Bu araştırmalarda birçok kişi ile görüşülerek liderin nasıl tanımlandığı
belirlenmeye çalışılmıştır. Askerî ve sivil çok sayıda yönetici üzerinde yapılan çalışmanın
amacı, liderlerin nasıl tanımlandıklarını tespit etmektir. Araştırmacılar liderlerin
gösterdikleri davranışların bir listesini yapmışlar ve dokuz kategoride 1800 davranış
listesine ulaşmışlardır. Daha sonra bu tanımlar analiz edilerek liderlik sürecini ve lideri
açıklayan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda liderlik davranışlarını
tanımlamada iki önemli bağımsız değişkenin önemli rol oynadıkları belirlenmiştir. Bu
faktörler kişiyi dikkate alma ve yapıyı harekete geçirme (inisiyatif veya işe ağırlık verme)
olarak kayıtlara geçmiştir. Lider davranışlarının bu iki faktör etrafında yoğunlaştığı, yapılan
araştırmayla ulaşılan temel sonuçlardan biridir.
“Kişiyi dikkate alma”, kişilerarası ilişkilerde karşılıklı güven, etkin iletişim,
astların fikirlerine saygı ve onların duygularıyla ilgilenme gibi faaliyetleri kapsar. Bu
faktör, örgütteki bireyler arasındaki güven, saygı ve dayanışmayı güçlü kılmaya yönelik liderlik
davranışlarını kapsar. Lider, bu yaklaşımı gereği astlarının kişisel sorunlarıyla da ilgilenecek,
onların önerilerini dikkate alacak ve onların haklarını gerektiğinde savunacaktır.
“İşe ağırlık verme” veya “Yapıyı harekete geçirme” ise liderin kendi veya grubun
görevleri ile ilgili olarak işi ve amaçları tanımlamaya, şekillendirmeye ve harekete
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geçirmeye yönelmiş faaliyetlerini içermektedir. Bu boyutta dikkat çeken süreçler, grup
faaliyetinin yönetilmesi, grup planlaması, haberleşme, programlama, yeni fikirleri uygulamaya
koyma gibi eylemler olmaktadır. Yapıyı harekete geçirmeye önem veren bir liderin gösterdiği
davranış ve eğilimi, özellikle yapılan işin başarıya ulaşması amacına ve bu sonuca yöneliktir.
Bu iki davranış boyutu birbirinden bağımsız olarak ele alındığında dört farklı
liderlik tarzı ortaya çıkmaktadır.
Hem kişiye hem de işe ağırlık veren lider tipi,
Hem kişiye hem de işe ağırlık vermeyen lider tipi,
Kişiye ağırlık verip işe önem vermeyen lider tipi,
İşe ağırlık verip işe önem vermeyen lider tipi.
Ohio Üniversitesi araştırmalarından elde edilen sonuçların bazılarını şöyle
sıralayabiliriz.

Grup otoriter bir lider istiyorsa, en uygun hareket tarzı bu liderliği
uygulamaktır.

Grup daha az otoriter olan bir lider istiyorsa, liderin yapıyı harekete geçirme
davranışına tepki gösterecektir.

Yapılan iş çok detaylı düzenlenmiş ve de zaman kısıtlı ise, herkese ilgi
göstermeye çalışan lider başarılı olamayacak, devamsızlık ve şikâyetler artacaktır.

İşin niteliği bireyin ve grubun kendilerini gerçekleştirmelerini önleyici ise,
bu yoldan motive etmek faydalı olmayacaktır.

Astların üstleriyle iletişimi sınırlı ise, yönetim tarzı otoriter liderlik tipinde
gerçekleşecektir.


Çalışanlar devamlı ilişki içinde ise liderden yüksek anlayış bekleyeceklerdir.


Liderin bireyi önemseyen davranışları çoğaldıkça, personel devir hızı ve
devamsızlıklar azalmaktadır.

Liderin yapıyı harekete geçirmeyi esas alan davranışları arttıkça, grup
üyelerinin performansı yükselmektedir.
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6.2.2.2. Michigan Üniversitesi Çalışmaları
Lider davranışlarıyla ilgili ikinci araştırma Michigan Üniversitesi’nde Rensis Likert
yönetiminde yapılan bir seri çalışmadır. Bu araştırma, etkili ve etkili olmayan liderler
arasındaki davranış farklarını bulmayı amaçlamıştır. Araştırmanın sonucunda, en etkili
liderin, yüksek performanslı ve etkili bir grubu kurabilmek için çalışanların ihtiyaçlarına
öncelik veren liderler oldukları bulunmuştur. Ayrıca araştırmacılar, tıpkı Ohio State
araştırmasındaki gibi kişiye yönelik ve işe yönelik olmak üzere iki farklı liderlik tarzı
bulmuşlardır.
Bu çalışmaya göre işe yönelik lider, grup üyelerinin önceden belirlenen ilke ve
yöntemlere göre çalışıp çalışmadıklarını yakından kontrol eden, büyük ölçüde
cezalandırmayı ve mevkiye dayanan resmi otoritesini kullanan bir davranış gösterir. Buna
karşılık kişiye yönelik lider, yetki devrini esas alan, grup üyelerinin tatminini artıracak
çalışma koşullarının geliştirilmesine çalışan ve izleyicilerin kişisel gelişme ve ilerlemeleri
ile yakından ilgilenen bir davranış gösterir.
Michigan araştırmaları, liderin verimliliğini etkileyen davranışları ile işçilerin arzu
edilen davranışları ve devamsızlık oranı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.
Araştırmalar dört faktöre dayandırılarak sürdürülmüş ve bu faktörler aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır:
Destek: Grup üyelerinin kişisel duygularına verilen önemi ve değeri arttırıcı
davranışlar.
Karşılıklı ilişkileri kolaylaştırma: Grup üyeleri arasında, yakın ve karşılıklı tatmini
sağlayan ilişkilerin gelişmesini destekleyen davranışlar.
Amacın vurgulanması: Grup amaçlarına ulaşmak ve yüksek performans sağlamak için
motive edici davranışlar.
İşi kolaylaştırma: Araç-gereç ve teknik bilgi gibi kaynaklar sağlayarak, amaçlara
ulaşmada kolaylık sağlayıcı davranışlar.
Bu faktörlerden ilk ikisi kişiye yönelik davranışları, diğer ikisi ise işe yönelik
davranışları ifade etmekte ve bu yönüyle çalışma, Ohio Üniversitesi araştırmalarında
incelenen boyutlara benzemektedir.
Her iki çalışma için de söylenebilecek genel sonuç, kişiye yönelik bir liderlik
davranışının daha etkin olduğudur. Ancak davranışsal yaklaşımın iki önemli araştırması olan
Ohio ve Michigan Üniversiteleri araştırmaları bazı konularda eleştirilmiştir. Bunların
başında liderlik davranışlarının iki boyutlu olarak sınırlandırılması, evrensel olarak etkili
olabileceği düşünülen bir liderlik tarzının önerilmesi ve durumsal değişkenlerin dikkate
alınmamış olması gelmektedir.
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6.2.2.3. McGregor’un X ve Y Teorisi
Douglas McGregor’un 1957’de yayınladığı “Girişimciliğin İnsani Yönü” adlı kitabına
göre, yöneticilerin davranışlarını belirleyen en önemli unsurlardan birisi onların insan
davranışları hakkındaki varsayımlarıdır. Liderlerin insan davranışları hakkındaki
inançları ve varsayımları, onların göstereceği davranışı da etkileyecektir. Birbirine zıt iki
görüşü ihtiva eden varsayımlar ilk defa 1957 yılında X ve Y teorileri başlığı altında
toplanmıştır. McGregor’a göre yöneticilerin davranışlarını belirleyen en önemli faktörlerden
birisi, onların insan davranışları hakkındaki varsayımlarıdır. Böylece yönetici veya liderlerin
insan davranışları hakkındaki inanç ve varsayımları, onların göstereceği davranışı da
etkileyecektir.
X Teorisi inancındaki yöneticilere göre insanlar doğuştan tembeldir ve iş yapmayı
sevmezler. Çalışmak onların hayatta kalabilmeleri için bir zorunluluktur ancak fırsat buldukça
da çalışmaktan kaçarlar. Sorumluluk almak yerine yönetilmeyi tercih ederler. Bu inancı
taşıyan yöneticiler daha müdahaleci ve otoriter bir tarzı benimserler.
Y Teorisi inancındaki yöneticilere göre, insan doğuştan tembel değildir, onları
deneyimleri bu hâle getirmektedir. Uygun koşulların varlığı hâlinde insanlar kendilerini
geliştirirler ve amaçlar doğrultusunda çalışırlar. Bu inanca sahip yöneticiler demokratik ve
katılımcı bir liderlik tarzını benimserler ve kişinin kendisini geliştirebilmesine elverişli
bir ortam yaratmaya çalışırlar.

6.2.2.4. Likert’in Sistem 4 Modeli
Likert’in Michigan Üniversitesi çalışmalarının devamı olarak yapılan bu çalışmada yeni
elemanlardan uzman personele kadar binlerce kişiden anket ve görüşmelerle veri toplamış ve
liderlik davranışını tanımlamıştır. Likert, bu modelde liderliği dört grup altında toplayarak
değerlendirmiştir. Bu gruplar şunlardır;
İstirmarcı otokratik: (Astlara güvenmezler, Astlar ile ilgili konuları konuşmak
istemezler, Astların fikirlerini nadiren alırlar. Korku ve güvensizlik hâkimdir)
Yardımsever otokratik: (Hizmetçi-Efendi anlayışında bir güven, Astlar kendilerini
fazla serbest hissetmezler, Bazen astların fikirlerini sorar, ceza ve ödülü güdüleme aracı olarak
kullanırlar)
Katılımcı: (Bütün konularda tam güvenilir, Astlar kendilerini tamamen serbest
hissederler, Daima astların fikirlerini alırlar. İlişkiler yaygın ve arkadaşçadır)
Demokratik: (Kısmen güvenir. Kararla ilgili kontrol elindedir, Astlar kendilerini
oldukça serbest hissederler, Genel olarak astların fikirlerini alır ve kullanırlar)
Bu araştırmalar; verimliliği yüksek grupların katılımcı ve demokratik yönetim
altında olduklarını, verimliliği düşük grupların ise istirmarcı otokratik ve yardımsever
otokratik yönetim altında olduklarını ortaya koymuştur.
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Bu sistemin metodolojisine çeşitli eleştiriler gelmiştir. Metodolojik eleştirilerin
yanında bu sistemin uygulamasını her yerde daima geçerli en etkin yönetim tarzı olarak
kabul etmesi de eleştiri konusu olmuştur.

6.2.2.5. Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi Modeli
Teksas Üniversitesi öğretim üyelerinden olan Robert Blake ve Jane Mouton tarafından
1985’de ortaya atılan teori Ohio Üniversitesi hocalarının ortaya attığı görüşlere yakın bir
yaklaşımı benimsemiş ve büyük ölçüde örgüt geliştirme ile ilgili programlarda
kullanılmıştır. Bu modelde, liderlerin davranışlarında ağırlık verdikleri faktörleri iki ana
grupta toplamışlardır. Bunlar; üretime yönelik olma ve kişiler arası ilişkilere yönelik olma
boyutlarıdır.
Burada beş türde liderlik biçimi ortaya çıkmaktadır.
Etkili Olmayan Lider (İnsana ve üretime ilgi az): Örgütte kalabilmek için gerekli işin
yerine getirilmesinde en az seviyede çaba harcamaktadır.
Klüp Lideri (İnsana ilga çok, üretime ilgi az): Lider düşünceli, rahat ve dostça
ilişkilere ağırlık verirken, göreve ilgisi en alt düzeydedir.
Görev Lideri (Üretime ilgi çok, insana ilgi az): Lider verimliliği sağlarken otoritesini
kullanır, insan ilişkileriyle ilgisi ise yok denecek kadar azdır.
Örgüt Lideri (İnsana ve üretime ilgi orta düzeyde): Yapılacak işin miktarı ile
çalışanların moralini dengede tutmaya çalışan uzlaştırmacı profildeki liderdir.
Ekip Lideri (İnsana ve üretime ilgi çok): Lider, kendini göreve adayan kişilerle
beraber yüksek düzeyde performansa yönelmiştir. Karşılıklı saygı, sevgi ve güven üst
düzeydedir. Liderin sorun çözme dışında astlara müdahale etmediği bir liderlik tipidir.
Böyle bir modelin en önemli yararı yöneticiler ve liderlere, gösterdikleri davranışı
kavramsallaştırma imkânı vermesidir. Böylece kendi yönetim tarzının ne olduğunun
farkına varan bir yönetici çeşitli eğitim ve geliştirme programları ile bu tarzda
değişiklikler yapabilir. Ancak uygulamalı araştırmaların bu modeli fazla desteklememesi,
bu modeli tartışmalı bir hâl getirmiştir.

6.2.3. Durumsal Liderlik Teorileri
Günümüz dünyasında devamlı bir değişim söz konusu olduğu için çevre koşulları
farklılaşmakta, daha önce aynı yerde geçerli olan liderlik biçim ve davranışları geçerliliğini
koruyamamaktadır Bundan dolayı yeni teorilere ihtiyaç duyulmaktadır. Durumsallık teorileri
de böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur. Durumsallık kuramı; tüm durumlar için uygun liderlik
biçiminin olmadığı, bir durum için uygun olan liderlik biçiminin farklı durumlarda
geçerli olmayacağı varsayımı üzerine kurulur. Buna göre en iyi denebilecek bir liderlik tarzı
yoktur. Lider, içinde bulunulan durum neyi gerektiriyorsa ona uygun davranmalıdır. Bu
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noktada, örneğin bazı durumlarda demokratik bir tarz etkili olurken, bazı durumlarda da otoriter
bir tarza başvurmak gerekebilmektedir. Bu kurama göre, amacın özelliği, grup üyelerinin
yetenekleri ve beklentileri, örgütün özellikleri, liderin ve grup üyelerinin geçmiş deneyimleri
lider davranışlarını etkileyen temel değişkenler olarak kabul edilmiştir.
Mevcut koşulları dikkate alarak liderlik olayını açıklamaya çalışan bu teoriye göre,
liderin etkinliğini belirleyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Gerçekleştirilmesi istenen amacın niteliği,
Grup üyelerinin yetenekleri ve beklentileri,
Liderliğin meydana geldiği örgütün özellikleri,
Liderin ve grup üyelerinin geçmiş deneyimleri.
Davranışsal liderlik teorisinde; liderlerin işe veya kişiye yönelik olarak davranışlar
gösterebileceklerini dile getirmişler, ancak hangi koşullarda işe hangi koşullarda kişiye
yönelik davranışın etkin olacağını belirtmemişlerdir. Bunun yerine kişiye yönelik liderlik
davranışının grup üyelerinin tatmini ve verimliliğini, dolayısıyla liderin etkinliğini
artıracağını varsaymıştır. Oysa durumsallık teorisine göre her iki davranış türü de ancak belirli
koşullar altında aynı derecede etkin olabilir. Bundan dolayı durumsallık liderlik teorisi
belirli durumlarda hangi koşulların önemli olduğunu tespit etmeye ve bu koşullara uygun
liderlik tarzının ne olabileceğini araştırmaya ağırlık vermiştir. Bu teorinin bu mantıklı
tezine karşılık, hangi koşullarda hangi tür liderlik davranışının uygun olabileceğini gösteren
çalışmaların sayısı çok değildir.

6.2.3.1. Fred Fiedler’in Etkin Liderlik Modeli
Fred Fiedler tarafından geliştirilen bu teorinin en önemli yönü, liderlik davranışı ile
koşulların birleştirilmesidir. Bundan dolayı Fred Fiedler; yöneticinin davranışını
değiştirmek yerine, yöneticiyi o davranışa uygun yerde çalıştırmanın gerekli olduğunu
savunmaktadır.
Yüzlerce farklı gruplar üzerinde yapılan ve yaklaşık 22 yıl süren bu araştırmalarda
Fiedler, liderlik tarzlarını ölçmek için LPC (least prefered co-worker: en az tercih edilen iş
arkadaşı) adında bir ölçek oluşturmuştur. Geliştirilen bu ölçek sonucunda, işe ve ilişkiye yönelik
olmak üzere iki liderlik tarzı bulmuştur. İlişkiye yönelik tarzda liderler, astlarıyla sıkı ve iyi
ilişkiler kurmayı amaçlarlarken işe yönelik tarzda ise, liderler verilen işleri tamamlamayı
amaçlarlar. Ve ancak durumun gerektirdiği tarzda davranan liderler etkili olmayı başarırlar.
Etkin liderlik modeline göre, lider davranışlarının etkinliğini belirleyen üç önemli
durumsal değişken bulunmaktadır.
- Lider ile grup üyeleri arasındaki ilişkiler,
- Başarılacak işin niteliği,
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- Liderin mevkiye dayanan otoritesinin derecesi.
Yukarıda sıralanan bu üç faktör lider için olumlu veya olumsuz bir ortam meydana
getirerek, gösterilmesi gereken liderlik davranışını etkilemektedir. Bu üç durumsal faktörün
alacağı değerlere göre oluşan her durumda değişik bir liderlik davranışı etkin olacaktır.
Liderle grup üyeleri (izleyiciler) arasındaki ilişkiler: Bu değişken liderin grup üyeleri
tarafından sevilip tutulduğunu, lidere olan güven ve bağlılıklarını ifade etmektedir. Diğer bir
ifadeyle liderin birlikte çalıştığı kişilerce ne ölçüde kabullenildiğiyle ilgilidir. Liderin
çalışma arkadaşlarınca olumlu değerlendirildiği, ondan gelen isteklere sıcak bakıldığı ve
çalışma arkadaşları tarafından insan olarak da takdir edildiği durumlarda, lider-izleyici
ilişkilerinin “iyi” olduğu kabul edilmektedir. Aksine lider kendisine güvenilmeyen,
sevilmeyen bir kişi ise, bu durumda ilişkiler “zayıf” olarak nitelenecek ve bu durum liderlik
için olumsuz bir ortam meydana getirecektir.
Bu değişkenin gösterebileceği iki özellik şu şekilde formüle edilebilir.
İYİ

ZAYIF

Başarılacak İşin niteliği: Bu değişken grubun başarmaya çalıştığı işin yapılması ile
ilgili olarak önceden belirlenmiş yol ve yöntemlerin bulunup bulunmamasıyla ilgilidir. Bir
başka yönü de, belirli iş tanımları konusunda çalışanların ne ölçüde aynı veya farklı şeyler
algıladığıyla ilgilidir.
Bu değişkenin gösterebileceği iki özellik ise şu şekilde formüle edilebilir.
PLANLANMIŞ

PLANLANMAMIŞ

Liderle grup üyeleri (izleyiciler) arasındaki “iyi” ve “zayıf” ilişkiler ile başarılacak
işin “planlı” ve “planlanmamış” olması arasındaki ilişkiyi birleştirirsek aşağıdaki dört durum
ortaya çıkacaktır. Bunları;
Lider-Grup İlişkisi
İşin Niteliği

Planlanmış

İYİ
Planlanmamış

ZAYIF
Planlanmış Planlanmamış

şeklinde dört kategoride toplayabilmek mümkündür.
Otorite derecesi veya bir başka ifadeyle kontrol gücü: Bu değişken ise liderin
ödüllendirme, cezalandırma, iş son verme, tefi ettirme vb. konularda sahip olduğu yetkinin
derecesini ifade etmektedir. Belirli bir örgüt içinde çalışan liderin bu tür yetkileri “fazla” veya
“az” olabilir. Yetkilerin fazla olduğu durumlarda liderlik için olumlu bir ortama, az olduğu
durumlarda ise olumsuz bir ortama işaret edilmektedir. Bu durumu da aşağıdaki gibi
belirtebiliriz.
FAZLA

AZ
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Lider ile grup üyeleri arasındaki “iyi” veya “zayıf” ilişkiler ile işin “planlanmış” veya
“planlanmamış” olması ile liderin yetkisinin “fazla” veya “az” olması arasındaki ilişkileri
birleştirdiğimizde ise aşağıdaki bir formüle ulaşabiliriz.
Lider-Grup İlişkisi
İşin Niteliği
Liderin Yetki Derecesi

İYİ
Planlanmış
Planlanmamış
Fazla
Az
Fazla
Az

ZAYIF
Planlanmış
Planlanmamış
Fazla
Az
Fazla
Az

Tüm teorik çalışmalarda olduğu gibi Fiedler’in bu çalışması ile de ilgili birçok çalışma
yapılmıştır. Ancak yapılan bu çalışmaların bir kısmı bu modeli desteklemişken, bir kısmı
da desteklememiştir. Dolayısıyla modelin geçerliliği tartışma konusu olmuştur. Modele
yönelik diğer bir eleştiri de modelin daha çok akademik bir nitelik taşıdığı, uygulamacıların
işine pek yaramadığı doğrultusundadır.

6.2.3.2. Robert House ve Martin Evans’ın Yol-Amaç Teorisi
1970’li yılların başında Robert House ve çalışma arkadaşı Martin Evans tarafından
geliştirildiği kabul edilen bu teori büyük ölçüde Vroom’un motivasyon konusundaki bekleyiş
teorisine dayanmaktadır. Teori, yapısı itibariyle umut modelinin daha genelleştirilmiş bir
görünümüne sahiptir. Liderlerin örgütsel amaçlara erişmek, iş yerinde iş tatminini
gerçekleştirmek ve astları güdülemek bakımından etkinlikleri olduğu varsayımından
hareket eder. Bu teoriye göre bir insanın davranışlarını etkileyen iki faktör vardır:

Kişinin, belirli davranışların belirli sonuçlara ulaştıracağı konusundaki inancı
(bekleyiş) ve


Bu sonuçlara kişinin verdiği değer (valens).

Bekleyiş teorisinin liderlik açısından anlamı şudur: Grup üyeleri lider tarafından iki
hususta motive edilebilir:


Liderin grup üyelerinin bekleyişlerini etkileme derecesi (yol),



Liderin grup üyelerinin valensini (verdikleri değer) etkileme derecesi (amaç).

Lider için önemli olan, grup üyelerinin önemli gördüğü amaçları belirlemek ve
grup üyelerinin bu amaçları gerçekleştirecek yolu bulmalarına yardımcı olmaktır. Amaçyol teorisi, liderin gösterdiği davranışın astların motivasyonu, tatmini ve performansları
üzerindeki etkisini açıklamaya çalışmaktadır.
Bu teoriye göre lider 4 liderlik davranışından birini gösterebilir:


Otoriter liderlik



Destekleyici liderlik

201



Katılımcı liderlik



Başarıya yönelik liderlik.

Bu davranışların uygunluğu aşağıdaki durumsallık faktörleri tarafından
etkilenecektir:


Grup üyelerinin kişisel özellikleri,



Grup üyelerinin üzerindeki zaman ve çevre baskısı,



İşin niteliği.

Kişinin kendi geleceğini kendi kararlarının belirleyeceğine inananlar katılımcı
liderlik tarzından, insanın geleceğinin kişinin kendi kontrolü dışındaki faktörler
tarafından belirleneceğine inananlar ise otoriter liderlik tarzından daha fazla tatmin
duyacaklardır. Yine başarmak istedikleri işin gerektirdiği nitelikleri kendilerinde gören
(algılayan) grup üyeleri, liderin göstereceği otoriter ve yol gösterici davranışı daha az
benimseyeceklerdir. Dolayısıyla bu teoriye göre en uygun liderlik davranışının hangisi olduğu
duruma göre değişecektir.
Bu teoriye göre liderler içinde bulunulan durumda eksik olanları tamamladıkları
ölçüde iş görenlerin tatminini arttırırlar. Örneğin belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamda,
lider grup üyelerini yönlendirdiği ölçüde iş tatmini artar, planlı ortamlarda ve
durumlarda ise ilişkilere ağırlık veren ve işe yönelik davranış tarzını benimsemeyen bir
liderin daha etkin olduğu görülmektedir.
Yol-Amaç teorisinin geçerliliği hakkında büyük ölçekli bir çalışma yapılmamıştır.
Var olan araştırmalar ise bu teorinin bulgularını desteklemek hususunda karışık bir görüntü
sergilemektedir.
Genel bir değerlendirmeyle, oldukça mantıksal ve bazı deneysel dayanaklara sahip
gerçekçi bir teori olduğu söylenebilir. Ancak, yapılan çoğu araştırma, bu teorinin orijinal
hâliyle çok basit olduğunu, iş yerinde yeterince değişkeni dikkate almadığını ortaya
koymaktadır. Bazı insanlara ve onların motive olma özelliklerine uygun olan teorinin, tüm
insanlar için geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. Ayrıca örgütteki belirsizliği
ortadan kaldırmak için liderlerin devreye girip amaçları belirleme ve iş ve görevlerdeki
belirsizlikleri azaltma veya ortadan kaldırma girişimleri, izleyicilerden bazılarını
olumsuz yönde davranışlara yönlendirebilmektedir.

6.2.3.3. Vroom ve Yetton’un Normatif Liderlik Teorisi
Bu teoriye göre liderlik biçimi, liderin örgüt içindeki yerine bağlıdır ve bundan dolayı
farklı liderlik türlerinin ortaya çıkabileceği ileri sürülmüştür. Esasında üzerinde durulan konu,
grupların her zaman en iyi kararları alamayacakları ve belirli şartlar altında verilecek
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kararlara astların katılımlarının sağlanması ve onların bu yönde nasıl cesaretlendirilebilecekleri
olmuştur.
Araştırmacılara göre şayet astlara danışılır ve onayları alınırsa kararlar daha etkin
bir biçimde uygulanacaktır. Yine de liderlerin farklı koşullar altında, farklı problemlere
çözüm bulabilmeleri için farklı yöntemler kullanması gerekmektedir. Bundan dolayı tüm
durumlar için en iyi yöntem olarak adlandırılabilecek bir yöntemden söz etmek mümkün
değildir. Burada başarı ölçüsü liderin almış olduğu kararlarda astlarının onayını ne
derecede almış olduğudur. Diğer taraftan alınan kararın etkinliği de işin niteliği, kararın
kabul edilebilirliği ve doğru zamanlama faktörlerine bağlı bulunmaktadır.
Vroom ve Yetton’a göre liderlerin karar verme aşamasında karşılaştığı sorunlar
hem bireysel hem de grup düzeylerinde yaşanmaktadır. Şayet sorunun çözümü sadece bir
kişiyi etkiliyorsa karar bireysel düzeyde, yok eğer sorunun çözümü birden çok kişiyi
etkiliyorsa karar grup düzeyinde alınmaktadır. Araştırmacılar, liderin farklı durum ve
koşullarda yedi farklı karar davranışından birini seçeceğini ortaya koymuşlardır. Bu karar
davranışları ise liderin tamamen otoriter olduğu bir noktadan tamamen katılımcı olduğu
diğer noktaya uzanan bir alan içinde alınmaktadır.
O1 - Otoriter 1: Lider, astlarından görüş almaksızın mevcut bilgisi ile sorunu tek
başına çözer veya kararı kendi başına verir.
O2 – Otoriter 2: lider gerekli olan bilgiyi gerektiği ölçüde astlarından elde edip,
sorunun çözümüne kendisi karar verir.
D1 – Danışmacı 1: Lider karar vermeden önce astlarla görüşür, bireysel fikir ve
önerilerini alır ancak kararı kendisi verir.
D2 – Danışmacı 2: Lider karar vermeden önce grup olarak astlarının fikir ve önerilerini
alır, daha sonra kararı kendisi verir.
G1 – Grup 1: Lider problemi astlarıyla bireysel olarak tartışır ve ortak karar
verilir.
G2 – Grup 2: Lider grup hâlinde tüm astlarını bir araya toplar ve kendi düşüncesini
dayatmadan, paylaşarak, tartışarak ve demokratik bir şekilde karar alınmasını sağlar.
Y1- Yetki Devreden: Lider problemin çözümüyle ilgili bilgileri ve sorunu çözme
sorumluluğunu astlarına verir ve astlarından nasıl bir çözüme ulaştığını bildirmesini
ister.
Araştırmacılar, belirli durum ve şartlarda nasıl karar verilmesi gerektiğini
belirleyebilmek için de cevaplanması gereken sekiz adet soru sıralamışlardır. Bunlar aşağıda
sıralanmıştır.


Problem teknik bir bilgi gerektiriyor mu?
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Kararları astların belirlemesi önemli mi?



İsabetli karar verebilmek için yeterli bilgi var mı?



Problem yapılanmış mı?



Karar verdikten sonra astların benimseme ihtimali yüksek mi?



Astlar örgütsel amaçları benimsemişler mi?



Seçilen kararların astlar arasında çatışma oluşturma ihtimali yüksek mi?



Astların isabetli karar için yeterli bilgileri var mı?

Bu teorinin sahibi her iki araştırmacı da modele uygun olarak verilen kararların nihai
başarıyı garantilemeyeceğini ve uygulanabilir seçenekler dışındaki bir kararın da mutlak bir
başarısızlıkla sonuçlanacağının söylenemeyeceğini belirtmişlerdir
Bu teori ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda;


En etkili kararların seçiminde bile bazı belirsizliklerin bulunuşu,



Liderin kişisel özellikleri,



Astların tepkilerinin yeterince dikkate alınmayışı,


Günlük yaşamda uygulanabilirliği, gibi konular eleştirilere maruz kalmıştır.
Ancak tüm bu eleştirilere rağmen teori, karar alma süreçleri ve bilhassa astların kararlara
katılmasıyla ilgili olarak, liderlik alanına önemli katkılarda bulunmuştur.

6.2.3.4. Hersey ve Blanchard’ın Yaşam Eğrisi Teorisi
Paul Hersey ve Kenneth Blanchard tarafından 1977 yılında geliştirilen ve yönetim
danışmanları tarafından da desteklenen bu teori liderin davranışlarını ve etki gücünü grup
üyelerinin gelişim düzeyine göre uyarlaması gerektiğini ileri sürmektedir. Lider, doğru
liderlik tarzını belirler ve bunu yaparken grup üyelerinin isteklilik düzeyini dikkate alırsa
başarılı olur. Bu teori grup üyelerinin lideri kabul edeceği ya da reddedeceği gerçeğine
odaklanmıştır. Bu teoride vurgu liderin yaptıklarından bağımsız olarak grup üyelerinin
faaliyetleri üzerinedir. Kısaca bu teorinin temel olarak en etkili liderlik biçiminin astların
olgunluk düzeyine göre değişiklik göstereceği varsayımına dayanmakta olduğu
söylenebilir.
Bu liderlik modeli örgütsel uygulama alanında çok fazla ilgi uyandırmakla birlikte
birtakım kısıtlamaları da vardır. Örneğin grup üyelerinin olgunluk derecelerinin tespit
edilmesi her zaman çok kolay değildir veya kişiler ya da gruplar olgunluk dereceleri
bakımından farklılıklar gösterebilirler.
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6.3. Çağımızda Önem Kazanan Bazı Liderlik Modelleri
Günümüzde liderliğe ilişkin çok sayıda alternatif yaklaşım geliştirilmektedir.
Bunlara, vizyoner liderlik, stratejik liderlik, karizmatik liderlik, transaksiyonel ve
transformasyonel liderlikler, entelektüel liderlik, koçluk ve mentorluk gibi yaklaşımlar örnek
gösterilerilebilir. Aşağıda bunlardan bazılarına değinilecektir.

6.3.1. Vizyoner Liderlik
Vizyoner liderler, işletmeyi başarıya götürecek yolda geleceğin resmini
çalışanlarıyla beraber çizen, belirlenen yolda onlarla birlikte emek harcayan, çalışanlarda
yüksek motivasyon sağlayarak performanslarını en iyi seviyeye çıkaran, güçlü örgüt
kültürü oluşturarak bunu örgüt geneline yayan, tüm bunları uygularken değişim ve gelişim
gerekliliğinin bilincinde olan kişilerdir.

6.3.2. Stratejik Liderlik
Stratejik liderlik; geleceği öngörerek şekillendirebilmek, bunun için gerekli stratejik
yönetim anlayışını oluşturabilmek ve bu doğrultuda diğer yönetici ve çalışanları
yetkilendirerek, onları kuruluş vizyonu doğrultusunda yenilikçi ve yaratıcı hedeflere
yönlendirerek, karmaşık küresel rekabet ortamında, gerektiğinde hızla stratejik değişimi
sağlayabilmektir.

6.3.3. Karizmatik Liderlik
Karizma, liderin takipçilerine aktardığı ve onları yoğun bir şekilde etki altına alan
bağlılık, saygı, etkilenme, kabullenme, inanç ve heyecan gibi duygular ile takipçiler için
anlamlı temel değerleri gerçekleştirme konusunda liderin sahip olduğu yetenek olarak
tanımlanmaktadır.
Karizmatik liderlik, yeni liderlik yaklaşımlarında oldukça sık bahsedilen önemli bir
kavramdır. Genel olarak karizmatik liderler, “yol gösteren, ilham ve güven veren, saygı
uyandıran, geleceğe yönelik olumlu düşünmeye teşvik eden, insanların yaşamlarında
gerçekten önemli olan şeyleri görmeyi kolaylaştıran, misyon duygusu aktaran ve
güdüleyen davranışlar sergileyen kişiler” olarak tanımlanmaktadır.
Karizmatik liderlik teorileri de, izleyicilerine örgütün yeni vizyonunu benimseten
liderin özellikleri üzerinde durmaktadır. Karizmatik liderler, vizyonun önemini astlarına
inandırmanın, örgütsel performansı yükselteceğine inanmaktadır.
Karizmatik liderler daha çok örgütlerin geçiş ve stresli dönemlerinde ortaya
çıkarlar. Astları tarafından çoğu zaman kurtarıcı olarak görülen karizmatik liderler,
izleyicileriyle mesafeli olmaları yanında, çoğu durumda kararları kendileri verirler. Bu
kararları emir olarak değerlendirilir, bu sayede uygulama anlamında da güçlükle
karşılaşmazlar.
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6.3.4. Transaksiyonel ve Transformasyonel Liderlik
1978 yılından itibaren J. M. Burns ve B. M. Bass yeni bir liderlik sınıflandırması
yapmışlardır. Bu sınıflandırmaya göre Transaksiyonel ve Transformasyonel liderlik olmak
üzere iki farklı liderlik modeli söz konusudur.
Geleneksel nitelikteki transaksiyonel liderlik, etkileşimsel ve işe yönelik olarak da
bilinmekte, lider ve izleyenler arasında bir dönüşümü öngörürken, transformasyonel
(dönüşümsel) liderlik ise daha çok liderin astlarının değer, inanç ve ihtiyaçlarını
değiştirmesi temeline dayanır.
Transaksiyonel liderlik davranışını gösteren yöneticiler yetkilerini çalışanlarını
ödüllendirme, daha çok çaba göstermeleri için para ve statü verme şeklinde kullanırken,
transformasyonel liderler astlarına önemli bir görevleri olduğu ilhamını vermek, onları bir
vizyona yönlendirmek için çaba sarfederler.
Transaksiyonel liderlerin faaliyetleri geçmişten bugüne, bugünden geleceğe yön,
vizyon ve örgütsel kültürde değişiklik yapmaksızın devam ederlerken transformasyonel
liderler ise izleyicilerine yeni bir vizyon kazandırarak ve örgütsel kültürde değişimler
yaparak, onların şu an yaptıklarından ve hatta yapabileceklerini düşündüklerinden daha
fazlasını yapabileceklerine, yaptıkları işin önemli olduğuna inandırırlar. Bu yaklaşım,
kendilerine güvenmelerini de sağlamaktadır. Transformasyonel liderler, izleyicilerinin
ihtiyaçlarını, inançlarını ve değer yargılarını değiştirebilen kişilerdir.
Transaksiyonel liderlik, işlemci liderlik olarak da literatürde yer alır. İşlemci liderlik
anlayışı içerisinde davranış sergileyen lider pozisyonundaki yöneticiler yetkilerini genellikle
çalışan personeli ödüllendirmeyi, böylece çalışanların daha çok çaba gösterip performanslarını
artırmaları için ödül ve statü vermek için kullanırlar. Böylece işlemci liderler çalışanların
geçmişten beri süregelen faaliyetlerini daha etkin ve verimli kılarak faaliyetlerini iyileştirmek
suretiyle iş yapma ve yaptırma yolunu tercih etmektedirler. Dolayısıyla çalışanların yaratıcı
ve yenilikçi olma yönleri ile pek fazla ilgilenmemektedirler. Genel olarak işlemci liderler
geçmişte olumlu ve yararlı faaliyetleri sürdürerek bunları daha sonra görev alacak çalışanlara
bırakarak yaralı hizmetlerde bulunmaktadırlar. İşlevsel liderlerin en büyük özelliği geçmiş ile
bugün arasında bağlantı kurarak başarıya ulaşmalarıdır.
Her iki liderlik yaklaşımının da uygun koşulların varlığı hâlinde, uygun ihtiyaç ve
amaçlar doğrultusunda başarılı olabileceği söylenebilir. Örneğin, atılım yapmak isteyen,
yenilikçi gelişme politikalarını benimsemiş organizasyonlarda transformasyonel liderlik
biçimi, aksine durgun büyüme ve tasarruf politikasını benimsemiş organizasyonlarda da
transaksiyonel liderlik biçiminin etkili olması beklenmektedir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Eren, Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., 2012.
Robbins, Stephen P.; Judge, Timotyh; Örgütsel Davranış, Çeviren: İnci Erdem,
Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2013.
Gürdal, Sahavet; Halkla İlişkiler ve Yerel Yönetimlerde Uygulamalar, İstanbul,
Simge Yayınevi, 1997.
Zel, Uğur; Kişilik ve Liderlik, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2001.
Sabuncuoğlu, Zeyyat, Melek Tüz; Örgütsel Psikoloji, Bursa, Ezgi Yayıncılık, 2001.
Tabak, Akif; Lider ve Takipçileri, Ankara, Asil Yayınları, 2005.
Erel, Cihanser; Lider, İstanbul, İdealist Düşünce Yayınları, 2008.
Erçetin, S. Şule; Lider Sarmalında Vizyon, 2.B., Ankara, Nobel Yayınları, 2000.
Bedelan, Arthur; Organizational Behavior, Orlando, The Dresden Press, 1989.
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Uygulama Soruları
1)
Sizce etkili bir liderin özellikleri nelerdir? Günümüz işletmelerinde yaşanan
dönüşümleri de dikkate alarak cevaplayınız.
2)
Lider ve yönetici arasındaki farkları belirtiniz. Türk yöneticilerden ve liderlerden
örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere
bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci olarak
tanımlanmaktadır. Lider ise; başkalarını belirli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden,
bireysel çabalarını bu amaçla uyumlu hâle getirmek için grup üyelerini etkileyen ve izlenen kişi
olma niteliği bulunan kişi şeklinde tanımlanmaktadır.
Lider ile yönetici arasında farklılık bulunmaktadır. Çoğu zaman bu iki kavram birbirinin
yerine kullanılmasına rağmen lider ile yönetici eş anlamlı kavramlar değillerdir. Yönetici,
kendisine verilen formel yetkiyi, başka bir deyişle yasal gücünü kullanırken; lider, kendi kişisel
özelliklerinden kaynaklanan gücünü kullanır.
Liderin grubu harekete geçirme ve amaca ulaştırma boyutlarındaki etkinliği, grubun
özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan “gücü” etkin kullanma becerisine bağlıdır. Liderlerin güç
kaynakları; Zorlayıcı Güç, Yasal Güç, Ödüllendirme Gücü, Karizmatik Güç, Uzmanlık Gücü
olarak sıralanmaktadır.
Lider davranış biçimleri; Otokratik Liderlik, Demokratik-Katılımcı Liderlik ve Tam
Serbesti Tanıyan (Özgürlükçü) Liderlik olmak üzere farklılık göstermektedir.
Liderler ve liderlik teorileri incelenirken dönemler itibariyle farklı unsurlar üzerinde
durulmuştur. Bu unsurlar şu yıl aralıklarına göre şu şekilde belirtilmektedir:


1920-1950 yılları arasında liderliğin özellikleri,



1950-1960 yılları arasında etkin liderin davranışları,



1960-1970 yılları arasında çevresel şartların liderlik üzerindeki etkileri,



1970-1980 yılları arasında liderin sembolik rolleri,


1980-1990 yılları arasında liderin özellikleri ve davranışları üzerine geri dönüş
yapan çalışmalar,


1990’dan sonra ise liderliğin kültürler arası değişimleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Liderlik Teorileri ise; temel üç başlık altında toplanmaktadır. Bu başlıklar; Özellik
Teorileri, Davranışsal Liderlik Teorileri ve Durumsal Liderlik Teorileri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bununla birlikte günümüzde önem kazanan bazı liderlik modelleri olarak ise
Vizyoner Liderlik, Stratejik Liderlik, Karizmatik Liderlik ve Transaksiyonel Liderlik’ten
bahsedilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
“Başkalarını belirli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, bireysel
çabalarını bu amaçla uyumlu hâle getirmek için grup üyelerini etkileyen ve izlenen kişi”
olarak ifade edilen özellik aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)

Kişilik

b)

Liderlik

c)

Lider

d)

Yönetici

e)

İş gören

2)

Aşağıdakilerden hangisi liderin güç kaynakları arasında yer almamaktadır?

a)

Yasal

b)

Zorlayıcı

c)

Uzmanlık

d)

Karizmatik

e)

Fiziksel

3)
Aşağıdakilerden hangisi Davranışsal Liderlik Teorileri kapsamında yapılan
çalışmalardan biri değildir?
a)

Ohio State Liderlik Çalışmaları

b)

Michigan Üniversitesi Çalışmaları

c)

McGregor’un X ve Y Teorisi

d)

Likert’in Sistem 4 Modeli

e)

Vroom-Yetton Normatif Liderlik Kuramı
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4)
Aşağıdakilerden hangisi durumsal liderlik teorileri kapsamında yapılan
çalışmalardan biri değildir
a)

Durumsal Lider Etkinliği Modeli Dikey İletişim

b)

Vroom-Yetton Normatif Liderlik Kuramı

c)

Yol-Amaç Teorisi

d)

Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi Modeli

e)

Yaşam Eğrisi Teorisi

5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi çağımızda önem kazanan liderlik modellerinden biri

a)

Vizyoner Liderlik

b)

Stratejik Liderlik

c)

Otokratik Liderlik

d)

Karizmatik Liderlik

e)

Transaksiyonel Liderlik

a)

Lider ve liderlik kavramlarını tanımlayarak, aralarındaki ilişkiyi açıklayınız.

b)

Lider ile yönetici arasındaki farklılıkları sıralayınız.

c)

Liderin güç kaynakları nelerdir? Kısaca açıklayınız.

d)

Klasik Davranış Teorileri içerisinde liderliğin yerini belirtiniz.

e)
açıklayınız.

Çağımızda önem kazanan liderlik modellerini sıralayarak, örnekleri ile

Cevaplar
1) c 2) e 3) e 4) d 5) c
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7. ÖRGÜTLERDE OTORİTE VE GÜÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Otorite Kavramı
7.1.1. Otorite Kavramının Tanımı
7.1.2 Yönetsel Kavram Olarak Otorite
7.1.3. Otoritenin Kaynakları
7.1.3.1 Otoritenin Kaynaklarına İlişkin Genel Teori ve Yaklaşımlar
7.1.3.1.1. Biçimsel Otorite Yaklaşımı
7.1.3.1.2. Otoritenin Kabulü Yaklaşımı
7.1.3.2. Otoritenin Kaynakları
7.1.3.2.1. Güvene Dayanan Otorite
7.1.3.2.2. Benimsemeye Dayanan Otorite
7.1.3.2.3. Yaptırımlara Dayanan Otorite
7.1.3.2.4. Töreye Uygunluğa Dayanan Otorite
7.1.4. Otoritenin Tipleri
7.1.4.1. Direkt Otorite
7.1.4.2. Yardımcı Otorite
7.1.4.3. Fonksiyonel Otorite
7.1.4.4. Resmi ve Gayri Resmi Otorite
7.1.5. Kişisel ve Örgütsel Özelliklere Göre Otoriteler
7.1.5.1. Bilgisel Otorite
7.1.5.2. Mevkiye Dayanan Otorite
7.1.5.3. Kişisel Otorite
7.1.5.4. Manevi Otorite
7.1.6. Devredilebilme Özelliklerine Göre Otorite
7.1.6.1. Otoritenin Dağıtılması
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7.1.6.2. Bölünebilen Otorite
7.2. Güç Kavramı
7.2.1. Gücün Kaynakları
7.2.1.1. Zorlayıcı Güç
7.2.1.2. Ödüllendirme Gücü
7.2.1.3. Yasal Güç
7.2.1.4.Uzmanlık Gücü
7.2.1.5. Karizmatik Güç
7.2.2.Yönetsel Olarak Güç Kavramı
7.2.2.1.Yasallık
7.2.2.2.Kaynaklar Üzerinde Kontrol
7.2.2.3.Uzmanlık
7.2.2.4.Sosyal İlişkiler
7.2.3. Güç, Otorite, Etki, Kuvvet Kavramlarının Farklılıkları
7.2.4.Örgütlerde Otorite Güç ve Etkileme Kavramlarının İlişkisi
7.2.4.1. Otorite ve Güç
7.2.4.2. Otorite ve Etki
7.2.4.3. Otorite ve Hiyerarşi
7.2.4.4. Otorite ve İktidar
7.3. Örgütlerde Otorite ve Gücün Kullanımı
7.3.1. Kişiler Arasında ve Gruplarda Güç Kullanımları ve Tepkileri
7.3.1.1. Kişilerarası Güç Tepkileri
7.3.1.1.1. Uyma Davranışı
7.3.1.1.2. Özdeşleşme
7.3.1.1.3. Benimseme
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7.3.1.2. Gruplarda Güç Tepkileri
7.3.2. Örgütlerde Otoritenin Kullanımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Siz göre otorite kavramı neyi ifade etmektedir? Otoritenin kaynakları nelerdir?

2)

Örgütlerde güç kullanımını sağlayan kaynaklar nelerdir?

3)
tartışınız.

Otorite ve güç kavramları aynı olguyu mu ifade etmektedir? Örnekler vererek
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Otorite Kavramı

Otorite kavramının tanımını yapabilmek,
otoritenin kaynaklarını sıralayabilmek ve
otoritenin tiplerini izah edebilmek

Okuyarak/araştırarak

Güç Kavramı

Güç kavramının tanımını yapabilmek, gücün
kaynaklarını sıralayabilmek veaçıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Örgütlerde
Otorite Güç ve
Etkileme

Güç, otorite, etki ve kuvvet kavramlarının
farklılıklarını izah edebilmek; örgütlerde
otorite, güç ve etkileme kavramlarının ilişkisini
ortaya koyabilmek; örgütlerde otorite ve gücün
kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak ve
tartışmak

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Otorite



Otorite kaynakları



Otorite tipleri



Güç



Güç kaynakları



Etkileme



Hiyerarşi



İktidar
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Giriş
Örgüt, ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için bir grup insanın meydana getirdiği bir
topluluktur. Otorite manevi ve demokratik bir kavram olarak baskı kuvvetine karşıt olarak,
“başkalarının rızalarının ortaya çıkardığı yönetme hakkı” olarak tanımlanmaktadır
Yönetimde otoriteyi kullanma sürecin çok önemli bir kısmını oluşturur. Ayrıca ortak bir
amacın gerçekleştirilmesi için otoritenin ve gücün iyi yönetimi şarttır. Beraber çalışan insanlar
birbiriyle etkileşim hâlinde olmalıdır bu da ihtiyaçları, düşünceleri, planları farklı olan
kişilerden dolayı sorunlar çatışmalar çıkarmaktadır. Bunun iyi ya da kötüye kullanılması
yönetimi tamamen otoritenin elindedir. Toplu hâlde yaşama isteği ise diğer insanlarla ve
doğayla ilişki kurmayı gerektirmektedir. Bu temel ihtiyaçlardan biridir.
Örgütsel otorite; birden fazla insanın bir amaç etrafında birleşmesini sağlayan ve onların
güç birliği yaparak örgüt amaçlarına ulaşma yönünde etkili bir biçimde çalışabilmeleri için,
aralarında gerçekleşmesi gereken işbirliğini ve çevresiyle uyumlarını sağlamada önemli bir rolü
bulunan, yöneticilerin kullanması gerektiği bir unsurdur.
Güç, başkasının kontrol potansiyelini ifade etmektedir. Ya da bir başkasının tutum ve
davranışlarını istenilen biçimde etkileme kapasitesidir. Örgütsel davranış teorisyenleri ise gücü,
basit anlamda potansiyel bir kuvvet olarak, geniş anlamda ise davranışları etkileme, olayların
akışını değiştirme, direnişlerle başla çıkma ve insanların bu yönde davranmalarını sağlayarak,
onları kazanma yolunda potansiyel bir kabiliyet olarak tanımlamıştır. Bu anlamda güç,
yönetimin en önemli araçlarından biridir.
Bu bölümde örgütlerde otorite, güç ve etkileme konusu incelenmektedir. Bu amaçla ilk
olarak, otorite ve güç kavramlarını tanımlarına değinilmek, daha sonra, otoritenin genel olarak
hangi sınıflara ayrıldığı ve ne tür kıstaslara göre sınıflandırıldıkları belirtilmektedir. Son
kısımda ise otorite ve güce etki eden faktörler ve bu kavramların birbiriyle ilişkisini
incelenmiştir.
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7.1. Otorite Kavramı
7.1.1. Otorite Kavramının Tanımı
Otorite kelimesinin kökenini araştırmak isteğimizde ilk olarak, Robert sözlüğünde,
otorite terimiyle ilgili olarak şu altı tanımlamaya rastlamaktayız.
Bunlar;
1- Otorite; buyruk verme hakkı veya boyun eğdirme erkidir.
2- Otorite; iktidar organları ya da otoriteyi yürüten kişilerdir.
3- Otorite; kamu otoritesi ediminin (yasa) zorunlu yaptırımcı gücüdür.
4- Otorite; otoriter ya da tam güvence altına alınmış davranışlardır.
5- Otorite; zorlamasız, saygılı ve güvenli boyun eğmeyi kabul ettiren çekiciliktir.
6- Otorite; bir konuda uzman olmaktır. Bu bir bilginin ya da uzmanın eseri de olabilir.
Otorite” terimi yerine “yetke” kavramını kullanan, Erol Eren; otoritenin her şeyden önce
haklar ve ödevler açısından tanımlanan hukuksal bir kavram; olduğunu, hukuki açıdan ise bir
“baskı kuvveti” olarak tanımlandığını belirtmektedir. Eren, manevi ve demokratik bir kavram
olarak otoriteyi, baskı kuvvetine karşıt olarak, “başkalarının rızalarının ortaya çıkardığı
yönetme hakkı” olarak tanımlamaktadır. Bu biçimde ortaya çıkan otorite, diğer bireylerle
bağımsız ilişkilere dayanmakta, “ikna etme ve takip ettirme gücü” özelliğine bürünmektedir.
Bu özelliği ile otoritenin, bağımsız iradelere dayanan, kişisel ve manevi bir etki olarak diğer
kişileri uymaya razı eden bir güç olduğu ortaya çıkmaktadır
Hukuksal bir kavram olarak baktığımızda; otorite sahibi, itaat bekleme hakkını elinde
bulunduran; komuta edilen, idare edilen ise itaat etme ödevi olan kimsedir. Otoriteyi elinde
bulunduran kimse yasalardan aldıkları ve toplumsal temayül ve teamüllerin ortaya çıkardıkları
itaat bekleme hakkını ellerinde tutarlarken yönetilen kimseler açısından bu belirlenen esas ve
kurallara uyma zorunluluğu vardır.

7.1.2 Yönetsel Kavram Olarak Otorite
Örgütler daima lider ile takipçileri arasında hiyerarşik bir ayrım yapan güç yapıları
olmuşlardır. İnsanın, insanlar üzerindeki gücü yönetimin temelini teşkil eder. Yönetsel güç,
başkaları vasıtasıyla amaçlara ulaşma yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu nedenle güç yönetime
hayat enerjisi verir ve yönetimin olmazsa olmaz ön koşuludur. Otorite ise meşruiyet
kazandırılmış, haklı güçtür Bu anlamda yönetsel güç, yönetsel otorite şeklini alır.
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7.1.3. Otoritenin Kaynakları
7.1.3.1. Otoritenin Kaynaklarına İlişkin Genel Teori ve Yaklaşımlar
Otoritenin kaynaklarına ilişkin genel yaklaşımdan bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi
“formel otorite yaklaşımı”, diğeri ise “otoritenin kabulü” yaklaşımıdır.

7.1.3.1.1. Biçimsel Otorite Yaklaşımı
Formel otorite yaklaşımı, diğer bir deyişle biçimsel otorite yaklaşımı, otoritenin
görünümünü esas alır. Otoritenin geleneksel görünümü bir kurumda çalışanlar tarafından, daha
üst bir emre uyma, işleyişi ise yukardan aşağıya doğrudur. Zorunluluk veya razı olma bir durum
içerisinde otoritenin doğal sonucudur.
Arendt’e göre; Otoriter yönetimlerde, otorite kaynağını daima yönetimin kendi gücünü
aşan bir dış güçten alır; otoriteler otoritelerini, yani meşruiyetlerini her zaman siyasi alanı asan
bu kaynaktan, bu dış güçten almışlardır ve iktidarları bu gücün kontrolü altındadır Bu yaklaşıma
göre otoritenin kaynağı, otoritenin kendini aşkın bir güce dayanmasıdır.

7.1.3.1.2. Otoritenin Kabulü Yaklaşımı
Otoritenin kabulü yaklaşımına göre, otoritenin en önemli belirtisi, baskı ya da iknaya
gerek olmaksızın, itaat etmesi istenenlerin verilen kararı sorgusuz sualsiz kabul etmesidir. Her
otorite zorunlu olarak, tanınmış bir otoritedir, bir otoriteyi tanımamak, onu yadsımak ve
dolayısıyla onu yok etmektir. Bir otoriteyi tanıyan kişi böylelikle onun meşruluğunu da tanır
Buradaki tanıma kavramı tam da otoritenin kabulü durumuna denk düşmektedir. Bernard,
otoritenin kabullenilmesinde ihtiyaç duyulan dört gerekliliği şu şekilde sunmuştur.
-Çalışanlar istenilenleri anlamış olmalıdır.
-Karar esnasında çalışanlar kurumun amaçları ile istenilenlerin örtüştüğüne inanmış
olmalıdır.
-Karar esnasında çalışanlar istenilenlerin kendilerinin kişisel ilgileri ile uygunluğuna
inanmış olmalıdır.
-Çalışanların düşünsel ve fiziksel olarak kabulü ve uyumunu içermiş olmalıdır.

7.1.3.2. Otoritenin Kaynakları
Otorite türlerine öncelikle kaynaklarına göre bakacak olursak, kaynaklarına göre
otoriteler Aydoğdu’ya göre 4’e ayrılır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;
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7.1.3.2.1. Güvene Dayanan Otorite
İşi doğru bir şekilde yapacağına emin olunan ve daha önceki tecrübelerle bu tür
davranışları teyit edilmiş kişilere karsı güven duyulur. Her örgütte, geçmişteki başarıları,
şöhretleri nedeniyle büyük etki ve otoriteye sahip kişiler vardır. Bu yöneticiler kararlarını kabul
ettirme, uygulama, kolaylaştırma kısaca kendilerine itaat ettirme bakımından daha az güçlükle
karşılaşırlar. Bu gibi kimselerden gelen öneriler çoğu kez etkinlik dereceleri inceleme konusu
yapılmadan kabul edilir ki bu, güvene dayanan otoritenin en önemli zararıdır. Güvene dayanan
otorite çalışanların is görme durumlarını da etkiler.

7.1.3.2.2. Benimsemeye Dayanan Otorite
Güç saygınlığa, önemsenmeye yani boyun eğen kişinin kendiliğinden benimsediği bir
çeşit ahlaksal üstünlüğe dayanıyorsa, zorlama üstü örtülü biçimde bile olsa, yoktur. Çünkü
yöneticiye, toplulukça tanınmış olan bir otorite yüzünden değil, salt saygınlığından dolayı itaat
edilir İş örgütlerinde, yönetici bir ya da birkaç kişi üzerinde ve onların kabul alanlarına etkide
bulunmaktan ziyade, yönetmiş olduğu tüm astların kabul sahaları üzerine etki ederek kendini
gruba benimsetir.

7.1.3.2.3. Yaptırımlara Dayanan Otorite
Bu otorite, hukuki kaynaklı olduğundan manevi ve psikolojik yönü zayıftır. Üst
durumunda bulunan yöneticiler astlarının hareketlerine karsı olumlu ya da olumsuz
davranışlarda bulunabilme gücüne sahiptirler. Ödüllendirme ve cezalandırma olarak nitelenen
bu yaptırımlar, örgüt içi ve dışındaki kişilerce uygulanabilir. Örneğin, örgütlerde isçi
sınıflarının yönetime karsı grev yapma, işi yavaşlatma, emirlerin kasten yanlış yorumlanması
gibi bazı yaptırımlar uygulayarak yapılmasını istedikleri birçok arzularını üstlerine kabul
ettirirler. Bu tür otoriteye bir diğer örnek de fonksiyonel seviyedeki departmanların ilişkileri
üzerine verilebilir.

7.1.3.2.4. Töreye Uygunluğa Dayanan Otorite
Kişi, yasayışını ve davranışlarını içinde bulunduğu sosyal düzenin ve toplum
yaşantısının gereklerine, inançlarına ve geleneklerine uygun olarak sürdürür. Bu kural toplum
içerisinde oluşan is örgütleri ya da gruplar için de böyledir. Geleneğe saygının en belirgin
olduğu toplumların iş hayatlarında bu duruma sık rastlanır. Mesela klasik Japon yönetim
sisteminde tecrübe bilgiden daha önceliklidir ve tecrübeli olan kıdemliler is örgütü içerisinde
bir otorite sahibidirler

7.1.4. Otoritenin Tipleri
Örgütlerde gruplarda otorite uygulanış açısından değişik tiplerde olabilir. Otorite
tiplerini Yozgat’a göre 4 başlık altında incelemek mümkündür
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7.1.4.1. Direkt Otorite
Herhangi bir örgütte çalışan bir kişinin bir yönetici tarafından direkt olarak yönetilmesi
olarak tanımlanabilir. Direkt otorite, kurumun tepesinden aşağıya doğru yayılır. Buna emirkomuta zinciri de denir. Burada her yönetici mahiyeti üzerinde direkt otoriteye sahiptir.
Başlangıçta tepe yöneticisi tarafından toplanıp, örgüt yapısına göre yatay ve dikey olarak astlara
dağıtılan ve kaynağını, yöneltme yetkisinden alan otorite türüdür.

7.1.4.2. Yardımcı Otorite
Yardımcı otoriteyi kullanan yöneticiler esas sorumlu yöneticilere yönetsel fonksiyonlar
itibariyle yardımcı olarak danışmanlık yapan yöneticilerdir. Yardımcı otorite sahipleri belli
sınırlar içinde ikmal yardımı, tavsiye ve diğer bilgileri oluşturup olgunlaştırarak esas yöneticiye
iletmekle görevlendirilmiş ve teşkilatlandırılmıştır. Yönetim bilimlerinde bu tür bir otoriteyle
donatılmış yetkiye “kurmay yetkisi” denir. Kamu ve özel şirket yapılarında, hukuk müşaviri ya
da mali müşavir olarak görev yapan yöneticiler bu tip otoriteye örnek olarak gösterilebilir. Bu
yetkiyi kullananların astları, hiyerarşik örgüt yapısı içerisinde yer almaz. Uygulamayı yapan
değil uygulamacıya yardımcı işlev üstlenen otorite türüdür.

7.1.4.3. Fonksiyonel Otorite
Fonksiyonel otorite direk emir ve komuta alanlarının dışında kişinin sahip olduğu bir
otoritedir). Fonksiyonel otorite emir-komuta zincirinin yani formel hiyerarşik yapının dışına
çıkılarak, bir yöneticinin direkt kendi astı olmayan çalışanlar üzerinde bilgi, beceri ve
tecrübesiyle yapmış olduğu işlevsel etkinlikten dolayı kazanmış olduğu bir otoritedir. Ayrıca
bir bölüm yöneticisine kendi bilgi ve uzmanlık alanına dayanan diğer işletme bölüm görevlisine
komuta etme yetkisi verilirse bu yöneticinin diğer bölümde kullandığı otorite de fonksiyonel
otoritedir.

7.1.4.4. Resmi ve Gayri Resmi Otorite
Resmi otorite, üstlerin astlarına is gördürürken örgütlerin dayandığı kanun, talimat, örf
ve adetlerden alınan yetkiye, güce dayanan otoritedir. Gayri resmi otorite ise kişisel ve manevi
özelliklerden meydana gelen, daima iyiyi ve güzel olanı araştıran insan ruhunu etkileyerek itaat
etmesini sağlayan otorite çeşididir. Gayri resmi ve resmi otorite diye adlandırılan bu otorite
türleri iş örgütünde çatışma ortamı yaratabileceği gibi islerin sorunsuz ilerlemesi için uyum
içinde de olabilirler.

7.1.5. Kişisel ve Örgütsel Özelliklere Göre Otoriteler
7.1.5.1. Bilgisel Otorite
Belli bir konuda uzmanlığa sahip olmanın verdiği bir güçtür. Uzmanlaşma modern
işletmeciliğin en önemli niteliklerinden biri olduğu gibi kişilerden tam olarak faydalanmasını
da sağlar. Bilgi otoritesi, hiyerarşik kademelere bağlı olmaktan ziyade akıl, zekâ, tecrübe,
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öğrenme arzusu gibi kişisel özelliklerle de yakından ilgilidir. Bu tip bir otorite de kişilerin
otoritesi, nihayetinde sadece aklın itaatine ve feragatine dayanmaz. Bilakis kabul edilmeye ve
bilgiye yaslanır.
Bilgisel otorite de, bilginin denenmiş olması ve otoriteyi kabul edecek kişileri tatmin
etmesi gerekmektedir. Eğer bir bilginin otoritesinden bahsedeceksek, sunu da belirtmeliyiz ki;
bir bilgin, ancak yapıtlarına göre ya da kanıtlara göre yargılandıktan sonra otorite sayılır.
Bu su anlama gelmektedir ki, bilgisine saygı uyulacak ve itimat edilecek kişinin bilgisi
tecrübeyle sabit olmalıdır. Bilgisel otorite de üzerinde durulması gereken bir diğer önemli husus
ta şudur: Bilgili olmak, otorite olmak için tek yeterli şart değildir. Otoriteye maruz kalan
kişilerin de otorite uygulayanın bilgili olduğuna inanması ve ayrıca bilgiye bir değer -ona itaat
edecek kadar- biçmesi gerekmektedir. Bu durumda yeterince bilgili olmayan bir kişi dahi bilgili
olarak kendini gösterebilirse ya da karsı taraf onun bilgili olduğu inancına kapılırsa bir otorite
durumu meydana gelebilir.

7.1.5.2. Mevkiye Dayanan Otorite
Hiyerarşik basamaklar hâlinde biçimlendirilmiş bir örgütte, bir üst basamakta bulunan
kimse onun altında ve ona bağlı olan basamaklardaki astların üzerinde başka hiçbir şart
aranmaksızın emretme ve yöneltme yetkisine sahiptir. Yöneticilere düsen hiyerarşiye saygı
gösterme ve dürüst davranmaktır. Astlar da kuralları ve emirleri üstlerden geldikleri için ya da
daha rasyonel davranacaklarını düşündükleri için kabul ederler. Mevkiye bağlı otorite sahibi,
bir örgüt hiyerarşisinde ihtisaslaşmanın gereği olarak itaat etmeyi beklemek, emretmek ve bunu
kuvvetle istemek hakkına sahiptir. Bu hak üst yöneticilerden alt kademe yöneticilere inildikçe
görev alanı, yetki ve sorumluluklar bakımından azalmalar gösterecektir.

7.1.5.3. Kişisel Otorite
Karizmatik otorite olarak da adlandırılan kişisel otorite, şefin kişisel değerine, onun
kutsal karakterine, kutsal ya da örnek karakterine dayanır. Temeli duygusaldır. İnsanları büyük
bir görevi yerine getirecek kişiye terk eder. İnsanların kişiliklerine bağlı olarak
gerçekleştirdikleri baskı ve korku gibi psikolojik olaylara dayanmayan manevi düşler, kişisel
otorite olarak adlandırılır. Yönetimde etkili sayılabilecek başlıca kişisel özellikler, azim sahibi
olma, his ve akıl arasındaki ilişkiler gibi özelliklerdir. Bir otoritenin kurumsal niteliği ne kadar
köklü olursa olsun, bu otoriteye boyun eğenlerin onun kişisel niteliğine dikkat etmemeleri
imkânsızdır. Geleneksel bir kral ya da bir bürokrat olsun, yönetilen halk her zaman kuralların
ötesinde kişisel saygınlığı bulunanlar ve bulunmayanlar arasında bir ayrım yaparlar. Bu tür bir
çekiciliği olanlara itaat daha fazla ve kolay olur.

7.1.5.4. Manevi Otorite
A. Comte, yeni “pozitif felsefe”nin, eski düzenin yerini alacak yeni bir “toplumsal itaat”
biçimini, bir “pozitif hiyerarşi”yi meşru kıldığı görüsündeydi. Yeni “manevi iktidar” topluma
rehber olacak “ahlakı” kuracaktı; bunun rolü “fikirlerin üzerinde hükümet etmek, yani çeşitli
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toplumsal ilişkilerin tabi olması gereken ilkelerin konulması ve sürdürülmesi olacaktı.
Comte’nin inandığı ve yapmaya çalıştığı şey, tam da bizim açıklamaya çalıştığımız manevi
otoriteye denk düşmektedir. Manevi otorite, toplumsal ya da örgütsel itaati gerçekleştirmek için
fikirlere hükmedecek, toplumsal ya da örgütsel ilkeleri oluşturacak ve bunların islemesini,
sürdürülmesini sağlayacaktır.
Ancak günümüzde, genel refah ve toplu eğitimin yaygınlaşması, medya ve iletişimdeki
teknolojik ilerlemeler, algılanan yasam kalitesindeki düşüş, dinî ve ruhani değerlerin
yitirilmesi, yabancılaşma ve anlamın kaybedilmesi, politikacılar ve yöneticilerin çoğunun
hamurunun çok sıradan olduğu yönündeki gitgide keskinleşen algılama gibi nedenlerle,
geleneksel diye adlandırılan manevi otorite zayıflatılmış ve otoriterlik karşıtı bir iklim
oluşturulmuştur. Bu nedenlerle yöneticiler, daha açık bir biçimde uzlaştırıcı, iletişimde daha
ikna edici, girdileri daha kabullenici olmalıdır. Bu süreçte ödün verme ve genişletilmiş katılımcı
karar alma süreçleri gibi yapısal değişiklikler de gündeme getirilebilir.
Bütün bu değerlendirmelere rağmen günümüz is örgütlerinde, bir yöneticinin manevi
otoriteye sahip olması imkânsız değildir. Onun astları üzerinde etkisinin sadece itaat ettirme
yönünde değil; sürükleyici olma, kendisini taklit ettirme, hayran olma seklinde ortaya çıkması
mümkündür. Manevi otoriteye sahip kişilere genelde lider adı verilir. Manevi otorite sahibi
kimse bütün icraatlarında kendisini takip edenler tarafından yetenek ve adalet hisleriyle değer
kazanır.

7.1.6. Devredilebilme Özelliklerine Göre Otorite
Hiyerarşide üst mevkide bulunan kimseler, sahip oldukları yetkileri kendilerinden daha
alt seviyelerde bulunan astlarına devredebilirler. Yapılan devir ile iş yaptırma yetkisi
güçlendirilmektedir, ancak bir isi yapabilme ustalığı, bilgi, doğuştan gelen liderlik yetenekleri
devredilebilme veya devralınabilme özelliklerinden yoksundur.
Otoritenin devri, genelde otoritenin aktarımı yoluyla olur. Bu devlet
organizasyonlarında, kaynağını yasalardan alan otoritenin devletin en üst tepesinde olan kişiden
hiyerarşik basmaklar takip edilerek en alt memura kadar otoritenin devri örneğinde
gözlemlenebilir. Fakat bilgi, uzmanlık ve kişisel özelliklerden kaynaklanan otorite de bunun
gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir.

7.1.6.1. Otoritenin Dağıtılması
Otoritenin aktarımı probleminde, aktarım ya kalıtım, ya seçim, ya da atama yoluyla
gerçekleşir. Otorite aynı kalarak, onu temsil eden kişiler onu cisimleştirir, gerçekleştirir, ona
maddi dayanak sağlar; bunun anlamı, otoriteyi doğuranın onu elde tutanın varlığı değil, edimleri
ya da nitelikleri olduğudur.
Aşırı otoriter yapıya sahip olduğunu söyleyebileceğimiz, otoriter yönetici tipi, dar
denetim alanlarından oluşan dik bir hiyerarşi sıra dizini kurar; zorda kalmadıkça otoritesini, ast
yöneticilere devretmez; tüm otoriteyi elinde toplamaya özen gösterir.
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7.1.6.2. Bölünebilen Otorite
Yönetimin otoritesi pek çok arı tip ya da hepsini bir arada topluyorsa, tüm bu kurucu
unsurların hepsinin bir tek ve aynı dayanağa mı sahip olması gerektiği, yoksa unsurları ayrı ayrı
gerçekleştirmenin mi uygun olduğu sorulabilir. Bu tam anlamıyla otoritenin bölünmesi
problemidir. Otoritenin bölünmesi durumunu genelde en açık hâliyle siyasi – devletorganizasyonlarında görmekteyiz. Siyasi otoritenin birçok bağımsız dayanak arasında
bölüştürülmesi gerektiğini ileri süren anayasal kuramlar, modern demokrasilerin temelinde yer
alan “güçler ayrımı” ilkesidir.
Bu ilkeye göre birçok arı otorite tipini bünyesinde barındıran devlet, bir güç dengesi
kurabilmek ve kendi kendini kontrol altında tutabilmek amacıyla birbirine eklemlenmiş otoriter
yapısını bölerek, birbirinden bağımsız hâle getirmeli ve böylece kendi içinde bir denge
oluşturmalıdır.

7.2. Güç Kavramı
Güç, başkasının kontrol potansiyelini ifade etmektedir. Ya da bir başkasının tutum ve
davranışlarını istenilen biçimde etkileme kapasitesidir. M. Weber, gücü “sosyal bir ilişki
içindeki bir kişinin, direnmelere rağmen kendi iradesini yürütme olasılığı “ olarak
tanımlamıştır. Günümüzde ise güç, başkalarının elde etme ya da politik mücadeleleri kazanma
ve direnişlerle başa çıkma kapasitesi olarak ifade edilir. Güç teorisyenleri ise, birtakım
amaçların gerçekleştirilmesi için örgütlü bir direnmeye dayanmadan kaynaklar› harekete
geçiren potansiyel bir kapasite olarak tanımlarken, gücün olumlu anlamı üzerinde dururlar.
Örgütsel davranış teorisyenlerinden Jeffrey Pfeffer ise gücü, basit anlamda potansiyel
bir kuvvet olarak, geniş anlamda ise davranışları etkileme, olayların akışını değiştirme,
direnişlerle başla çıkma ve insanların bu yönde davranmalarını sağlayarak, onları kazanma
yolunda potansiyel bir kabiliyet olarak tanımlamıştır. Bu tanımlardan, gücün çeşitli
karakteristiklerini gösterebiliriz:
- Güç, sosyal bir terimdir. Bir birey diğer insanlar üzerinde bir güce, bir grup diğer
gruplar üzerinde güce sahiptir. Güç, insanlar arası etkileşimi karakterize eden bir kavramdır.
- Güç, kesin ve değiştirilemez değildir. Yani, güç ilişkileri zamana ve bireylere göre
değişiklik gösterebilir. Örneğin; üstün hatasını gören, zamanla üstün gücünü reddedebilir.

7.2.1. Gücün Kaynakları
Güç nereden gelir? Bu sorunun cevabını John R.P.French ve Bertran Raven güç
temelleri ile açıklamıştır: Bu anlamda güç kaynakları;


Zorlayıcı güç,



Yasal güç,
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Ödüllendirme gücü,



Karizmatik güç,



Uzmanlık gücü olarak sıralanmaktadır.

7.2.1.1. Zorlayıcı Güç
Talep edilen kaynakların kontrolü yanında, yöneticiler cezalandırma kontrolüne de
sahiptir ve bu güce zorlayıcı güç adı verilir Zorlayıcı güç korkuya dayanmaktadır. Liderlerin,
izleyicilerin özlük hakları üzerindeki rütbe tenzili, atama, maaştan kesme, işe son verme gibi
her türlü tasarruf hakkından, fiziki güç kullanımına kadar, her şey bu güç kapsamında
değerlendirilebilir. Zorlayıcı güç, kaynakları elinde bulundurmakla ilgilidir ve örgütlerde en
önemli güç kaynağıdır.

7.2.1.2. Ödüllendirme Gücü
Bu güç, değerli örgütsel ödül ve kaynakları kontrol etme yeteneği üzerine kurulmuştur.
Ödüllendirme gücü, istenilen işi istenilen nitelik ve şartlarda istenilen kalitede yapılmış
olgusunu kabul etme ve tüm bunların karşılığı olarak da işi gerçekleştireni memnun edecek
kaynakları kullanabilme kabiliyeti ile ilgilidir. Yani örgüt içerisinde ödül alan biri diğer
çalışanlara nazaran önemli bir güce ve görünüme sahip olmaktadır. Yöneticinin diğerleri
üzerinde güç sahibi olabilmesi için bu kaynakları gereği gibi yönetmesi gerekir. Şirket
politikaları, sendika sözleşmeleri ya da bunun gibi kısıtlamalar yöneticileri ödüllerin dağıtımını
kontrol etmekten alıkoyduğu için, yöneticiler ödüllendirme gücüne her zaman güvenemezler

7.2.1.3. Yasal Güç
Örgütsel hiyerarşide, yöneticilerin pozisyonları nedeniyle astların davranışları etkileme
gücüne yasal güç adı verilir. Örgütsel hiyerarşiden kaynaklanan ve lidere örgüt içerisindeki
statüsünden gelir. Örgüt üyeleri, daha yüksek bir pozisyona sahip kişinin davranışları etkileme
çabalarını kabul etme eylemi içerisindedirler. Otoriteyi ifade eder. Kişinin bulunduğu pozisyon
nedeni ile etrafındaki kişileri etkileyebilme gücü olarak da tanımlanmaktadır. Biri üst diğeri ast
olan iki görevli arasındaki ilişkidir. Yasal gücü ‘Pozisyon Gücü’ olarak da tanımlamak
mümkündür.

7.2.1.4.Uzmanlık Gücü
Örgütteki diğer insanları etkilemede kullanılan en yararlı yoldur. Uzmanlık gücü, özel
beceri veya bilgi üzerine kuruludur. Bu güç, genellikle nadir alanlarda sahip olunan bilgiden
kaynaklanır. Lider veya yöneticinin sahip olduğu bilgi, beceri, istidat ve tecrübeleri ile ilgilidir.
Burada da yine izleyicilerin algıları önemlidir. Bir liderin kendisini izleyenlerin sorunlarını
çözebilmesi, onlar için bir bilgi kaynağı olması, izleyenleri etkileme imkânını artıracaktır.
Örneğin; bir sekreterin örgüt içinde düşük bir seviyedeyken, alanında uzman bilgilere sahip
olması mümkündür.
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7.2.1.5. Karizmatik Güç
Başkaları tarafından sevilen ve saygı duyulan bireyler, direktifleri yönünde diğerlerinin
faaliyetlerini etkileyebilir. Bu gücün kaynağı kişilik özellikleridir Tamamen liderin veya
yöneticinin kişiliğiyle bağlantılı bir güçtür. Önder, izleyicilerin beklentilerini yerine
getirebiliyor, onlarda herhangi bir ilham ve hayranlık uyandırabiliyorsa, izleyicileri tarafından
örnek alınacaktır. Benzeşim gücü ve karizmatik güç, liderin davranışlarının yanı sıra kişisel
özellikleriyle de bağlantılıdır. Yöneticiler, farklı koşullarda, farklı kombinasyonlarda bu güç
temellerini etkili bir şekilde kullanabilirler

7.2.2.Yönetsel Olarak Güç Kavramı
Yöneticiler cezalandırma kontrolüne de sahiptir ve bu güce zorlayıcı güç adı verilir.
Örgütsel hiyerarşide, yöneticilerin pozisyonları nedeniyle astların davranışlarını etkileme
gücüne yasal güç adı verilir. Uzmanlık gücü, özel beceri veya bilgi üzerine kuruludur. Özdeşlik
gücünün kaynağı kişilik özellikleridir. Çalışanların patronlarının emirlerini yerine getirmesinin
en büyük üç sebebinin yasal, zorlayıcı ve ödüllendirici güç olduğu saptanmıştır. Bir diğer
çalışmaya göre; yöneticilerin düzeyleri ve kullanılan uzmanlık-özdeşlik gücü ile çalışanların
duygusal katılımı ve işlerine bağlılığı arasında çok güçlü bir korelasyon olduğu saptanmıştır.
Uzmanlıkta, özdeşlik gücü sayesinde performans artışı görülmekte, tatmin oran›
artmakta ve iş gören devir oranları azalmaktadır. Yapılan bir başka çalışmada, zorlayıcı güç
kullanımı sonucunda astların örgüte bağlılığının olmadığı ortaya çıkmıştır. Özdeşlik ve
uzmanlık güçlerinin kullanımı sonucunda ise astın örgüte bağlılığını sağlama olanağı yüksektir.
Bunu 4 başlık altında inceleyebiliriz.

7.2.2.1. Yasallık
Örgütlerde güç kullanımı konusunda yapılan çalışmalara göre, işin yapımına ilişkin
konularda yasal güç son derece önemlidir. Gücün yasal hâli otoritedir. Yasal otorite, örgütlerde
güç ve yasallığı belirler. Böylece iş görenler, işverenler tarafından gelen illegal isteklere karşı
kendilerine yasal bir sığınak bulmuş olurlar.

7.2.2.2. Kaynaklar Üzerinde Kontrol
Özellikle kıt ve önemli örgütsel kaynaklar üzerinde kontrol yetkisi olan bireylerde güç
meydana gelir. Ancak kaynak kontrolü herhangi bir ödül veya yaptırımı içermez. Danışma
gücüne sahip bu bireylerin otorite ihtiyacı yoktur. Kişisel güçleri, kaynaklar› elinde
bulundurmakla gittikçe artar.
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7.2.2.3. Uzmanlık
Avukatlar, doktorlar, muhasebeciler müşterileri üzerinde formel bir otoriteye sahip
değillerdir. Onlar, müşterilerini daha çok uzmanlık gücü ile etkilerler. Çünkü bu güçleri ile
onların problemlerini çözerler ya da onlara faydalı olacak öneriler sunarlar. Uzmanlık, gücün
olabilmesi için tek başına yeterli değildir. Uzmanlık, örgütsel başarıda kritik olmalıdır. Yani
örgütün ihtiyaç duyduğu bir uzmanlık olması gerekir.

7.2.2.4. Sosyal İlişkiler
En önemli güç kaynaklarından birisi de sosyal ilişkilerdir. Örgütsel ortam dışında
gözetimciler ve astlar arasında kurulan iletişim, güçlü bir sosyal bağlantı sağlar. İş ortamında
da yaratılan bu durum, bilgi alışverişli ve yardımlaşmayı arttırır. Kuvvetli sosyal ilişkilerin
kurulması büyük ölçüde güç sağlar. Sosyal ilişkiler, temel formel yapı içinde gelişir, ancak
arkadaşlık da sosyal etkileşim için güçlü bir faktördür. Çünkü bireyler karşılıklı ödüllendirme,
karşılıklı hareket geliştirme biçiminden hoşlanırlar ve genelde güçlerini birleştirmeyi ve bunu
devam ettirmeyi arzu ederler.

7.2.3. Güç, Otorite, Etki, Kuvvet Kavramlarının Farklılıkları
Güç, bir kimsenin başkalarını kendi istediği yönde davranışla yönlendirebilme
yeteneğidir. Dolayısıyla güç, ilişkisel bir kavramdır. Tek başına ve başkaları ile
ilişkilendirilmeden, bir kişi için güçlüdür denilemez.
Otorite, bireyin örgütte işgal ettiği pozisyon nedeniyle sahip olduğu formel güçtür.
Gücü meşrulaştırma ve bir güç kaynağıdır. Otorite, ancak bir güç kullanım şeklidir. Güç,
otoriteyi de içeren daha geniş bir kavramdır. Otoritenin bazı karakteristikleri şunlardır:
- Otorite, bireyin herhangi bir bireysel özelliğinden değil, örgüt içinde işgal ettiği
pozisyondan kaynaklanır.
- Otorite, astlar tarafından kabul edilir. Yasal otoriteye sahip birey, diğer kişilerin ona
itaat etmelerini sağlar, çünkü yasal hakka sahiptir
- Otorite, örgütte dikey olarak kullanılır ve en üstten en alta doğru akan hiyerarşik bir
yapı izler.
Kuvvet ise, gücün uygulanış şeklidir. Güç de, yöneticinin talimatına uyulur. A’nın
verdiği talimat uyarınca B davranış gösterir. Oysa kuvvette, B, A’nın talimatına uymamaktadır.
Fakat A’nın uyguladığı kuvvet karşısında uymak zorunda kalmaktadır. Yani, kuvvet de gücün
bir çeşit ifade şeklidir. Etki de güç konusunu çalışırken sık sık karşılaştığımız bir kavramdır.
Bir kişinin davranışları ile bir başka kişinin davranışlarını değiştirdiği sürecin adı
etkilemedir. Yani etkileme, kişinin gücünü kullanırken yararlandığı bir süreçtir.
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7.2.4. Örgütlerde Otorite Güç ve Etkileme Kavramlarının İlişkisi
7.2.4.1. Otorite ve Güç
Otorite kavramı ile birlikte yönetim sürecini etkileyen diğer önemli kavram da “güç”
tür. Öyle ise “güç” nedir? Bertrand Russell’a göre, “enerji” kavramı nasıl fiziğin temel bir
kavramı ise, “güç” kavramı da sosyal bilimlerin temel kavramıdır. Güç, başkalarını
etkileyebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle, güç bir kimsenin başkalarını, kendi istediği yönde
davranışa sevk edebilme yeteneğidir. Dolayısıyla güç, ilişkisel bir kavramdır. Yani tek basına
başkaları ile ilişkilendirmeden bir kişi için güçlüdür denemez. Bu nedenle gücün şartlara,
ilişkilere ve ortama bağlı olarak belirginleştiği söylenebilir.
Güç insanın bir özelliğidir ve güç ona sahip olan biri olduğu zaman vardır. İnsani
ilişkilerde güç genelde fiziki olmak yerine psikolojik bir görünüm arz eder. Güç başkalarını
etkileyebilme anlamında potansiyel bir yeterlilik olarak ta tanımlanabilir. Gücü olan kişi, bu
yeterliliğini faaliyete dönüştürmeden karşıtına etkisini hissettirir, gücünü onun zihninde yaşatır
Bu nedenle Hobbes, her toplumun güç ile yönetildiğini ve yönetilmesi gerektiğini düşünür.
Çünkü insan toplumları, dünyevi düzen olarak her zaman gücün egemenliği altında
olacaklardır. İnsanların iş yaşamını düzenlemek, onları toplu yasamak ve davranmak için bir
araya getirmek, insanları boyun eğme zorunluluğuna inandırmak için güç zorunludur.
Güç ile ilgili sorunlar ve korku ya da sahip olmadaki tutkular olumlu yönde
yönetilmedikçe yönetimde birçok zafiyete sebep olacağı ve giderek yönetici-yönetilen
ilişkilerini tahrip edeceği bilinmelidir. Otorite uygulamakla, güç kullanmanın aynı şey olduğu
yönünde bir algı vardır. Kojave’ye göre ise, otorite uygulamak güç kullanmakla aynı şey
olmamakla kalmaz, iki olgu karşılıklı olarak birbirlerini dışlarlar da. Otoriteyi uygulamak için
hiçbir şey yapmamak gerekir. Gücü (şiddeti) işin içine sokmaya mecbur olunması, otoritenin
söz konusu olmadığını kanıtlar.
Mendel ise bu konuda farklı düşünmektedir. Mendel şöyle der: “Hannah
Arendt;”otorite, zorlayıcı dışsal güçlerin kullanımından uzak durur” der”. Oysa otoritenin uzak
durduğu şey günümüz koşullarında onun yeni kapsamı olmuştur. Okula girişin denetim altına
alınması, parmaklıkların kapalı tutulması, cezalandırma baremleri, disiplin kurulu, vb.
Mendel’e göre, özellikle günümüzde otorite etkisini güç kullanarak devam ettirmeye
çalışmaktadır. Bunu yaparken de, fiziksel güç kullanmaktan da sakınmamaktadır. Güç ve
otorite kavramları birçok yönden benzerlikler taşısa da farklı anlamlar ifade etmektedirler.
Gerek otorite ve gerekse de güç kendilerinin dışında olan bir varlık üzerine bir etkiyi
belirler. Fakat otorite olaylarında bu etki canlıdır, yani biyo-jenetik bir anlam taşır. Hâlbuki güç
olaylarında bu etki fiziki ve mekaniktir. Otorite manevi ve kişisel bir erktir. Bu yönüyle otorite
araçsızdır. Güç, otorite niteliklerine sahip kişinin diğer kişilerle ilişkisinde özel bir kuvvet
olarak ortaya çıkmaktadır. Hâlbuki güç, başkalarının üzerinde bir hâkimiyeti ifade ettiğine göre
genellikle araçlıdır.
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7.2.4.2.Otorite ve Etki
Etkileme, kişinin gücünü kullanırken yararlandığı bir süreçtir. Etkilemeyi bir kişinin
başka birinin öneri, emir ve isteklerini yerine getirmesini sağlamak olarak ta tanımlayabiliriz.
Bu anlamda otoriteyi açıklamaya çalışan Weber’e göre; otorite, belirli bir organizasyon
mensuplarının istekli ve şartsız olarak üstlerinin talimatına uymalarıdır. Bu anlamda otorite, bir
kişinin, bir görüsün ya da bir örgütün genellikle boyun eğilen büyük etkisidir. Tanımlamalara
baktığımızda, otorite genelde bir durumu, etki ise bir süreci ve sonucu ifade etmektedir. Fakat
su da bir gerçektir ki, otoritenin kabul gördüğü bütün çevre onun etkinlik alanıdır. İşletmelerde
yöneticinin bulunduğu pozisyon yöneticiyi otorite ile donatmıştır. Ancak bu otoritenin
kullanımı, yöneticinin başarısını etkileyen unsurlarla ilişki kurmayı gerektirir. Çünkü önemli
olan, otorite ile donatılmış olmak kadar bunu kullanabilmektir. Bu ise kişileri etkilemekle
mümkündür. Etkileme olayında ise, yöneticinin sahip olduğu otorite kadar, belki ondan daha
da fazla olarak, güç önemli bir rol oynayacaktır.

7.2.4.3. Otorite ve Hiyerarşi
Biraz karmaşık olan gruplarda ya da is örgütlerinde artık tek tip bir otorite ya da tek bir
otorite türü bulunması söz konusu değildir; bazıları diğerlerinin daha üstünde yer alan pek çok
sayıda otorite vardır. Aslında bunların kaynağı aynı olmasına rağmen Bunların tümü bir
hiyerarşi meydana getirir. Bu hiyerarşi içerisinde aşağı kademe otoritelerin, üst kademelerce
atanması mümkün olabileceği gibi, bu atamayı, üst kademeye aralarından bir seçim yapmak
üzere bir ya da çok sayıda aday önerme usulüyle birleştirmek de mümkündür. Bu tip
örgütlenmelerde otorite, tüm hiyerarşi merdiveni boyunca parçalara bölünmüştür. Bu bölünme
otoriteyi zayıflatmaz, çünkü her görev ve aşamanın ortaya koyduğu otorite ilişkileri farklıdır.
Otorite ve hiyerarşi ilişkisi sosyal toplumlar için de geçerlidir. Milgram’a göre, hiç bir
toplum hiyerarşisiz olamaz. Otoritesiz de hiyerarşi olamaz. Toplumsal işbirliği ancak hiyerarşik
ve otoriter tarzda örgütlenebileceğinden, evrim (insanlık evrimi) otoriteyi toplumsal olgunun
içine tamamen dışsal bir unsur olarak dâhil etmiştir. Otorite, bir başkasının eylemlerini yönelten
kararlar verme gücü olarak tanımlanabilir. Üst kademeden bir örgüt üyesi kararları şekillendirip
astlara iletir, bunu yaparken de bu kararların astlar tarafından kabul edileceğini bekler. Ast da
bu kararları beklemektedir, hareketleri de bu kararlar tarafından belirlenir. Ast alternatifler
arasından bir seçimde bulunmak için gerekli zihni faaliyetini bir süre için durdurur ve seçimini
bu emre dayandırır Bu psikolojik durum sayesinde otorite, çeşitli kurumların ya da bireylerin
hiyerarşik yapıları üzerinde somutlaşarak yasal dayanağını kazanır. Otorite kendi gücünü her
zaman yukarıdan aşağıya ve büyükten küçüğe doğru uygular
Otorite ile hiyerarşi arasında ilişki kurmaya çalışan Arendt’in otoriter yönetimler için
önerdiği imge piramittir. Ona göre; “Gerçekten de piramit, otoritesinin kaynağını kendi
dışından alan ama iktidar mevkiini piramidin zirvesine yerleştiren; iktidarın, her biri belli
oranlarda ama hiç biri de yukarısındakinden daha az olmamak üzere güce sahip birbiri ardına
sıralanmış katmanlardan süzülerek tabana ulaştığı ve bu süzülme sürecindeki ihtimam
sayesinde tavandan tabana bütün katmanların bir bütün hâlinde sıkıca birbirleriyle entegre
edilmekle kalmayıp, piramidin tepesinde ve aynı zamanda otoritenin askın kaynağını oluşturan
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odak noktasında toplanacak şekilde iç içe geçtiği bir yönetim yapısı için son derece uygun bir
imgedir” Arendt’in piramit imgesi, basit bir hiyerarşik düzenin çok üstünde, bir birine
eklemlenmiş ve bütünleşmiş, süreç içerisinde içselleştirilmiş bir sosyal yapıyı simgeler.

7.2.4.4. Otorite ve İktidar
Siyaset kuramının ve sosyolojinin tarihi, bir bakıma, iktidar ve otoritenin nasıl
kavramsallaştırılacağı, aralarında nasıl bir ilişkisi olduğu üzerine bitmez tükenmez bir
anlaşmazlığın tarihidir. Bu kavramlar birbirinden kesinkes ayrı olgulara yapıştırılmış birer
etiket değildir; gerek toplum ve siyaset kuramlarının oluşturulmasında gerekse toplum ve
siyaset hayatında ayrı ayrı yerleri vardır.
Jouvenel’e göre iktidar “cemiyette hükmünü yürüten adetlerle itaat edilen, fiziki baskı
imkânlarına sahip ve varoluşunun hikmetini onda bulunduğuna inanılan güçten, kısmen
cemiyeti yönetmesinin haklı olduğu inancından ve kısmen de onun ihsanlarından hissedar
olunacağı ümidi ile ayakta duran bir şirket olarak tanımlanabilir. İktidar “amaçlanan politikalara
uymama karşılığı mahrum bırakma yoluyla ya da mahrum bırakma tehdidi kullanılarak
başkalarının politikalarının etkilenmesi sürecidir. Blau ise iktidarı “kişilerin veya grupların, her
ikisi de olumsuz yaptırımlar olan, normal olarak verilen ödülleri vermeme ya da cezalandırma
biçimindeki caydırma yoluyla kendilerine karsı koyulmasına rağmen başkalarına kendi
iradelerini dayatmalarıdır.” diye tanımlar. Bu tanımlamalarda iktidarın özelliği cezalandırma
ve dayatmadır. Weber’e göre iktidar özgül bir içeriği olan belli bir komutanlığa belirli bir grup
tarafından uyulması olasılığıdır. Bu komutanlık otoriter bir birliğin içinde yapılanmakta ve
iktidar kavramı burada meşruluğu da içermektedir.
İktidar aslında meşrulaştırılmış asgari bir rıza çerçevesinde uygulanan güçtür. Güç
iktidarın sadece bir ögesidir. Duverger ise etki (güç) ile iktidar arasında bir ayrım yaparak,
iktidarı kullanıldığı toplumda normlarına, inançlarına ve değerlerine uygun bir biçimde oluşan
etki türü olarak tanımlar. Parsons’da iktidar, bir grubun değil sistemin tamamınındır. O, ancak
toplumsal sistemin yararına bazı işlevleri yerine getirme yeteneğidir. Toplum üyelerinin bu
yönde çalışmasını sağlayan bir araçtır.
Parsons’un iktidar tanımında, iktidarın bir gruba değil de sistemin tamamına verildiğini
görüyoruz. Yine aynı şekilde Arendt, iktidarın özünün “emir-itaat ilişkisine dayandığı ve daha
çok insanın bir arada hareket edebilme yeteneğine tekabül ettiğini savunur Weber’e göre
iktidar, “bir toplumsal ilişki içindeki bir aktörün, hangi temele dayandığına bakılmaksızın karsı
koymaya rağmen kendi iradesini gerçekleştirme konumunda olması olasılığıdır”. Weber’e göre
“otorite” emretme yetkisiyle aynı şeydir ve hâkimiyet bu nedenle yöneticinin veya yöneticilerin
açıklanmış iradesinin başka bir veya birkaç kişinin (yönetilenler) hareketini etkileme amacı
taşıdığı ve yönetilenlerin toplumsal bakımdan anlamlı hareketlerini bunlar emrin içeriğini sanki
sırf kendi hatırına hareketlerinin düsturu yapmışlar gibi etkilediği bir durum anlamına
gelecektir.
İktidar, asimetrik bir ilişki olarak görülüyorsa bu ilişkiyi kavramsallaştırmanın üç biçimi
denetim, bağımlılık ve eşitsizliktir. Max Weber’in “bir toplumsal ilişkisi içindeki bir aktörün,
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hangi temele dayandığına bakılmaksızın karsı koymaya rağmen kendi iradesini gerçekleştirme
konumunda olması olasılığı seklindeki iktidar tanımının bunların her üçüyle de bağdaştığını
söyleyebiliriz. Otorite toplumsal olarak iktidara karsı oluşturulan saygı, sevgi ve meşruluğu
oluşturur. Otoriteye bir iktidar türü seklinde değil de, iktidarın temeli seklinde bakmak
mümkündür. Çünkü otorite, bir birey veya grubun meşru konumlarına karşılık gelmektedir.
Çünkü güç üzerine dayanmayan bir iktidar ancak otoriteye dayanabilir. Otorite üzerine dayanan
bir iktidar, elbette güç kullanabilir ama otorite bir güç doğuruyorsa da, tanımı gereği asla bir
siyasi otorite doğuramaz
İktidar kavramı, güç ya da etki kavramlarından tamamen farklıdır. Güç ya da etki
olgusal bir durumdur; iktidar toplumsal bir ilişki ya da etkileşim içerisinde bulunan kişilerden
kendi görüsünü, hiç değilse kısmen, bir başkasına kabul ettirebilen birinin içinde bulunduğu
durumdur. Taraflar arasında varılan bir uzlaşmayla sonuçlanacak yerde bu ilişki ya da etkileşim,
bir ya da birkaç kişiyi, bir başka kişinin iradesi önünde eğilmek ve ona tabi olmak zorunda
bırakmaktadır. Toplumsal bir ilişki içerisinde bulunan bir kişinin başkalarından buyruklarına
uymalarını talep etme hakkına sahip olduğu durumu yansıtır.
İktidarla etkiyi de hemen hemen özdeşleştirmektedir; su farkla ki, iktidar kavramına ağır
kayıplara uğrama ögesini eklemektedir. Laswell de, iktidar konusunda Dahl’inkine benzer bir
görüş getirir. Laswell’e göre iktidar, etki kullanımının özel bir durumu, benimsetilmiş olan belli
bir siyasete uyulmadığı için ya doğrudan doğruya ağır kayıplar verdirterek, ya da bu yönde bir
tehdit ileri sürerek başkalarının siyasetini etkileme sürecidir.
İktidarın siyasal bir nitelik kazanması, ne tip bir toplulukta kullanıldığına bağlıdır ve
siyasal olan iktidar, özel gruplarda ortaya çıkan iktidarların aksine yalnızca küresel toplumda
ortaya çıkan iktidardır. Öyleyse kabile şefleri, sitelerin yöneticileri, feodal beyler, modern
ulusların hükümetleri siyasal iktidara sahip olacak; buna karşılık sendikaların, derneklerin,
işletmelerin ve idarelerin yöneticilerinin elinde bulunan iktidar, siyasal olmayacaktır. Benzer
kavramlar arasında işlevsel bir birliktelik olduğunu söyleyen Weber’e göre; güç, erk, iktidar,
otorite sözcüğü bir toplumsal ilişkide bireyin kendi iradesini direnmelere karsı bile üstün
kılması sansı anlamına gelir. Bu sansın dayanağı, temeli önemli değildir. Otorite bir emre itaat
etmeye hazır belirlenebilen kişiler bulma şansı demektir.

7.3. Örgütlerde Otorite ve Gücün Kullanımı
Güç yönetimi konusunda bize yardımcı olacak bazı ilkeler vardır;
• Her örgütte, farklı çıkarların olabileceğini bilmek gerekir. Örgütle ilgili çıkar kümeleri
vardır ve bunların nerede ve kime ait olduğunun saptanması yararlı olacaktır. Örgütü
karakterize eden politik faaliyetler su üstüne çıkarmalıdır.
• Birey ve alt birimlerin farklı görüşleri öğrenilmelidir. Bu farklı görüşlerin nedenleri
araştırılmalıdır. Örgütte başarılı olmanın tek sırrı; bizden farklı olan veya hoşlanmadığımız
kimseleri bir araya getirmektir.
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• Güçle mücadele etmenin üçüncü yolu ise, işleri yapabilmeniz için güç ihtiyacınız
olduğunu anlamanız. Bunun için de gücün nereden geldiğini, kaynaklarının nasıl
geliştirileceğini bilmek gerekir. Güç kazanma ve kullanma konusunda amaca yönelik olarak
veya belirli stratejiler izleyerek hareket etmek olumlu olacaktır.
• Güç geliştiren ve örgütlerde kullanılan strateji ve taktikleri anlamak ise, güç
yönetiminde dördüncü olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Strateji ve taktikleri bildiğimiz takdir
de, bize yardımcı olacak yaklaşımı çeşitlerini göz önünde bulundurmamız mümkün olur ve
etkili olmak için bunları kullanabiliriz. Güç olmadan var olan bir bilgi birikiminin çok az bir
yararı vardır ve etkili kullanma yeteneği olmadığı sürece var olan güç de muhtemelen işe
yaramayacaktır.

7.3.1. Kişiler Arasında ve Gruplarda Güç Kullanımları ve Tepkileri
7.3.1.1. Kişilerarası Güç Tepkileri
Herbert Kelman, güçleri kullanan yöneticiler ve çalışanlar arasındaki güç ilişkisi
üzerinde durmuştur. Kelman’a göre, davranışı etkilemede kullanılan bu güçlere karşılık üç
farklı tepki görülebilir. Bunlar uyma, özdeşleşme ve benimseme davranışlarıdır.

7.3.1.1.1. Uyma Davranışı
Yöneticiler, iş görenlere ödüllendirme gücü ya da zorlayıcı güç kullandıklarında,
ödüllendirici veya cezalandırıcı sonuçları kontrolleri altında tutarlar. İş görenler daha sıkı
çalışırlar çünkü uyma davranışı gösterdiklerinde yöneticileri tarafından ikramiye alma sözü
verilmiştir. İş görenlerin sıkı çalışarak yöneticinin istediği bir düzeyde verimliliğe
ulaşmalarındaki amaç, parasal ödül elde etmektir. Aynı şekilde uyma davranışı gösterip sıkı
çalışan bir kişi ceza almayacağını bilir. Bu iki örnekte görüldüğü gibi iş görenlerin gösterdiği
uyma davranışı ödüllendirme veya cezalandırmaya dayanır. Uyma davranışları rekabetin tam
tersidir. Yani zaman zaman fedakârlık gösterilerek ilişkiler olumlu tutulmaya çalışılır. Bu da
bireylerin örgütteki konumları ile ilgili bir avantaj sağlar.

7.3.1.1.2. Özdeşleşme
İnsanlar, diğerlerinin etkileri altına girdiklerinde özdeşleşme görülür. Bu davranışlarının
nedeni ise, insanların bu kişilerle iyi ilişkiler kurmak veya sürdürmek istemeleridir. Karizmatik
güç ile özdeşleşme aynı temele, yani kişisel çekiciliğe dayanır. Dolayısıyla özdeşleşme ve
karizmatik güç birbiriyle yakından ilgilidir. Karizmatik güç özdeşleşmeyi teşvik ederken,
özdeşleşme de aynı zamanda karizmatik gücü teşvik eder. Kişisel çekicilikleri olan karizmatik
liderler, özdeşleşme devam ettikçe diğer insanların davranışlarını etkileyebilirler.

7.3.1.1.3. Benimseme
İnsanlar, benimseme yolu ile diğerlerinin tutum ve davranışları kabul ederler. Çünkü
belli sorunları çözülmüş ya da kişisel ihtiyaçlar› karşılanmıştır. Bir başka neden ise, bu tutum
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ve davranışların kendi kişisel değerleri ile benzerlik göstermesi olabilir. Her iki durumda da
insanlar, diğerlerinin etkilerini tamamen kabul ederler. Yasal güç ve uzmanlık gücü,
benimsemeyi teşvik edebilir. Bu iki güç de bireyin sahip olduğu otorite ve uzmanlık özelliğine
dayalıdır. Benimsenen tutum ve davranışlar tatmin edici olduğu sürece, bu davranış devamlılık
gösterecektir. Bu aşamada her iki tarafı da memnun edici sonuçlar alınabilir ve güç kullanımı
sonucu doğabilecek çatışmalar önlenmiş olur.

7.3.1.2. Gruplarda Güç Tepkileri
Güç sahibi olmayan ve güç sahibi olmaya çalışan kişiler bunu başarmak için öncelikle
güçlerini bireysel olarak artırma yollarını arayacaktır. Ancak bu etkili olmazsa, seçenek bir
koalisyon (yani bir grup) kurmaktır. Çünkü sayı arttıkça, kuvvet de artacaktır. Öncelikle gruplar
büyüklüklerini en üst düzeye çıkarmak isterler. Amaçlarını gerçekleştirmeye yeterli olacak
gücü sağlayacak büyüklükte olmalar gerekir. Aynı zamanda amaçları destekleyecek geniş bir
katılıma ihtiyaçları vardır. Grup oluşumunda, örgüt içindeki karşılıklı bağımlılık derecesi önem
kazanmaktadır. Görev ve kaynak konusunda karşılıklı bağımlılığın olduğu örgütlerde fazla grup
kurulabilir. Alt birimlerin kendi kendilerine yeterli oldukları ya da kaynak bolluğunun olduğu
durumlarda, grup oluşumu daha az görülecektir.
Grup oluşumu, işçilerin yerine getirdikleri fiili görevlerden de etkilenecektir. Bir grubun
görevi ne kadar rutin ise, grup kurma olasılığı da o kadar fazladır. Kelman’a göre, davranışı
etkilemede kullanılan bu güçlere karşılık üç farklı tepki görülebilir. Uyma, Özdeşleşme,
Benimseme; Yasal güç ve uzmanlık gücü, benimsemeyi teşvik edebilir. Bu iki güç de bireyin
sahip olduğu otorite ve uzmanlık özelliğine dayalıdır. Çünkü birbirlerinin yerine geçebilmeleri
o kadar fazla olabilecek ve böylece örgüte olan bağımlılıkları da o kadar artacaktır. Bu
bağımlılığı ortadan kaldırmak için bir grup oluşturmaları beklenebilir.

7.3.2. Örgütlerde Otoritenin Kullanımı
Kojave, “Otoriteye sahip olan, ebediyet değil ebedi nitelikteki eylemlerdir. Fakat bir
eylem ya zamanın dışında yani geçmiş, gelecek ve simdi tarafından yaratılan koşullardan
bağımsız olduğunda ya da tüm zamanlar için geçerli olduğunda ebedidir. Ama bu adil eyleme,
niteliğini kazandıran şeydir. Adil eylem zamanın dışındadır, çünkü günün ne bir fonksiyonudur
ne de çıkarınadır, ne geçmiş tarafından buyrulan tarafgirliktir ne de geleceğe demir atmış
arzulardır; o tüm zamanlar için geçerlidir, zira adil olduğundan ebedi olarak adil kalır, hem de
gerek şimdiye dair gerekse geçmişe ve geleceğe dair sonsuzluğa dek hüküm verebilir”.
Gerek otoritenin gerekse otoritenin kaynağının, iktidarı da iktidarda olanları da aştığına
dair bilincin bulunmadığı bir siyasi alanda yaşamak; insanı bir arada yasama durumundan
kaynaklanan temel sorunlarla tekrar yüz yüze gelmek demektir. Çünkü otoriteyi elinde
bulunduranlar, otoritenin kendi şahıslarına münhasır olduğu düşüncesine kapıldıkları an,
kendilerine bir kutsiyet, bir önem atfetmekte ve kendileri var oldukça otoritenin etkisinin de her
daim var olduğu düşüncesine kapılmaktadırlar. Zamanla otoritelerinin sarsıldığını gördükçe ya
da böyle bir sanıya kapıldıklarında, otoritelerinin yeninden tesisi için ya da otoritelerini
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sürdürebilmeleri için farklı yollara başvurmaktadırlar. Bunlardan en sık başvurulanı ise zorla
ya da dayatma yoluyla otoritenin sağlanmasıdır.
Dayatma yoluyla otorite anlayışında, hem otorite niteliği taşıyan gerekçeler hem de
tanıma kuralları genellikle iktidar vasıtasıyla dayatılır. Realist düşünürler sanki inanç üzerinde
otorite ve otoritenin uzlaşım yoluyla gönüllü kabulü daima büyük ölçüde otorite taşıyan
gerekçelerin ve tanıma kurallarının ardından daima yöneticinin veya yöneticilerin zorlayıcı
nedeni varmışçasına görüşlerini ortaya koymuşlardır. Görüşlerinde, uzlaşım yoluyla otorite ile
zorla dayatma yoluyla otorite arasında tarafsız kalmayı başaran Hobbes, herkesin herkesle
savaşması durumunun çare olduğu bir kez gönüllü olarak kabul edildikten sonra, hükümdarın,
iradenin uygulanması yoluyla bütün otorite ilişkilerinin sürekli kaynağı olacağını varsaymıştır.
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Uygulama Soruları
1)
Sizce günümüzdeki işletmelerde en sık başvurulan otorite kaynağı hangisidir?
Nedenleri ile açıklayınız.
2)

Otorite ile güç arasındaki ilişkiyi açıklayarak; aralarındaki farklılıkları belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Örgütler daima lider ile takipçileri arasında hiyerarşik bir ayrım yapan güç yapıları
olmuşlardır. İnsanın, insanlar üzerindeki gücü yönetimin temelini teşkil eder. Yönetsel güç,
başkaları vasıtasıyla amaçlara ulaşma yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu nedenle güç yönetime
hayat enerjisi verir ve yönetimin olmazsa olmaz ön koşuludur. Otorite ise meşruiyet
kazandırılmış, haklı güçtür. Bu anlamda yönetsel güç, yönetsel otorite şeklini alır.
Otoritenin kaynakları; güvene dayanan otorite, benimsemeye dayanan otorite
yaptırımlara dayanan otorite töreye uygunluğa dayanan otorite olmak üzere dörde
ayrılmaktadır. Otoritenin tipleri ise direkt otorite, yardımcı otorite, fonksiyonel otorite, resmi
ve gayri resmi otorite olarak sıralanmaktadır. Bir diğer sınıflandırma ölçütü olan “kişisel ve
örgütsel özelliklere göre otoriteler” ise; bilgisel otorite, mevkiye dayanan otorite, kişisel otorite
ve manevi otorite olarak tasnif edilmektedir.
Güç, başkasını kontrol potansiyelini ifade etmektedir. Ya da bir başkasının tutum ve
davranışlarını istenilen biçimde etkileme kapasitesidir. M.Weber, gücü “sosyal bir ilişki
içindeki bir kişinin, direnmelere rağmen kendi iradesini yürütme olasılığı “ olarak
tanımlamıştır. Jeffrey Pfeffer ise gücü, basit anlamda potansiyel bir kuvvet olarak, geniş
anlamda ise davranışları etkileme, olayların akışını değiştirme, direnişlerle başla çıkma ve
insanların bu yönde davranmalarını sağlayarak, onları kazanma yolunda potansiyel bir kabiliyet
olarak tanımlamıştır. Gücün kaynakları; zorlayıcı güç, yasal güç, ödüllendirme gücü,
karizmatik güç ve uzmanlık gücü olmak üzere beş farklı kaynaktan oluşmaktadır.
Güç, bir kimsenin başkalarını kendi istediği yönde davranışla yönlendirebilme
yeteneğidir. Dolayısıyla güç, ilişkisel bir kavramdır. Tek başına ve başkaları ile
ilişkilendirilmeden, bir kişi için güçlüdür denilemez. Otorite, bireyin örgütte işgal ettiği
pozisyon nedeniyle sahip olduğu formel güçtür. Gücü meşrulaştırma ve bir güç kaynağıdır.
Otorite, ancak bir güç kullanım şeklidir. Güç, otoriteyi de içeren daha geniş bir kavramdır.
Kuvvet ise, gücün uygulanış şekli olarak ifade edilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
“Bir başkasının tutum ve davranışlarını istenilen biçimde etkileme kapasitesi”
olarak ifade edilen olgu aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)

Etkileme

b)

Kuvvet

c)

Güç

d)

Yönetim

e)

Otorite

2)

Bireyin örgütte işgal ettiği pozisyon nedeniyle sahip olduğu formel güç nedir?

a)

Otorite

b)

Yönetim

c)

Güç

d)

Kuvvet

e)

Etkileme

3)

Aşağıdakilerden hangisi otoritenin kaynakları arasında yer almamaktadır?

a)

Güvene dayanan otorite

b)

Samimiyete dayanan otorite

c)

Benimsemeye dayanan otorite

d)

Yaptırımlara dayanan otorite

e)

Töreye uygunluğa dayanan otorite
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4)

Aşağıdakilerden hangisi otorite tiplerinden biri değildir?

a)

İndirekt otorite

b)

Direkt otorite

c)

Yardımcı otorite

d)

Fonksiyonel otorite

e)

Resmi ve gayri resmi otorite

5)

Aşağıdakilerden hangisi gücün kaynakları arasında yer almamaktadır?

a)

Zorlayıcı güç

b)

Ödüllendirme gücü

c)

Yasal güç

d)

Uzmanlık gücü

e)

Fiziksel güç

6)

Otorite ve güç kavramlarını tanımlayarak, aralarındaki ilişkiyi açıklayınız.

7)

Güç ile kuvvet arasındaki ilişkiyi izah ediniz.

8)

Güç kaynakları nelerdir? Kısaca açıklayınız.

9)

Otorite tipleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

10)
Herbert Kelman’a göre, davranışı etkilemede kullanılan güçlere karşılık hangi
tepkiler görülebilmektedir? Örnekler vererek tartışınız.

Cevaplar
1) c 2) a 3) b 4) a 5) e
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8. GRUPLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Grup Tanımı
8.1.1. Grupların Oluşma Nedenleri
8.1.1.1. Güvenlik
8.1.1.2. Sosyal İhtiyaçlar
8.1.1.3. Saygınlık
8.1.1.4. Kendini Gerçekleştirme
8.1.1.5. Görülen İşin Gerektirdiği Kişiler Arası İlişkiler
8.1.1.6. Grup Amaçlarını Benimseme
8.1.1.7. Ekonomik Yarar Sağlama
8.1.1.8. Aynı Görüşlere Sahip Olma
8.1.2. Grup Türleri
8.1.2.1. Formel ve İnformel Gruplar
8.1.2.2. Birincil ve İkincil Gruplar
8.1.2.3. Üyelik Grubu ve Referans Grubu
8.1.3. Grup Gelişim Süreci
8.1.3.1. Karşılıklı kabul
8.1.3.2. İletişim ve karar verme
8.1.3.3. Güdü ve üretkenlik
8.1.3.4. Kontrol ve Organizasyon
8.1.4. Grupların Özellikleri
8.1.4.1. Yapı
8.1.4.2. Rol İlişkileri
8.1.4.3. İlke ve Normlar
8.1.4.4. Grup İçi Dayanışma
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8.1.4.5. Liderlik
8.1.5. Grup Dinamiği ve Grupla Çalışma
8.1.5.1. Grup Dinamiğinin Temelleri
8.1.5.1.1. Grubun Birey Üzerindeki Normatif Etkisi
8.1.5.1.2. Grubun Bireysel Tutum Değişimine Etkisi
8.1.5.1.3. Grubun Bireyin Verimliliğine Etkisi
8.1.5.2. Örgüt İçinde Grup Davranışı
8.1.5.3. Gruplarda Karar Davranışı
8.1.5.3.1. Sorunun Belirlenmesinde Grubun Katkısı
8.1.5.3.2. Yeni Fikirlerin Yaratılması Bakımından Grup
8.1.5.3.3. Grupların Rizikolu Davranışı ve Grup Baskısı
8.1.5.3.4. Grup Düşünme Etkisi
8.1.5.3.5. Gruplarda Karar Verme Süresi
8.1.6. Grubun Başarısın Etkileyen Faktörler
8.1.6.1. Grup Kompozisyonu
8.1.6.2. Grubun Büyüklüğü
8.1.6.3. Grup Normları
8.1.6.4. Grup Bağlılığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce grupların oluşma nedenleri nelerdir?

2)

Grubun bireyin verimliliğine etkisini tartışınız.

3)

Size göre grubun başarısını etkileyen faktörler nelerdir? Sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Grup Tanımı

Grup kavramının tanımını yapabilmek,

Okuyarak/araştırarak

Grupların
Oluşma
Nedenleri

Grupların oluşma nedenlerini sıralayabilmek ve Okuyarak/araştırarak
açıklayabilmek
ve tartışarak

Grup Türleri

Grup türlerini sıralayabilmek ve aralarındaki
farklılıkları izah edebilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Grup Gelişim
Süreci

Grup gelişim sürecini ve bu süreçte yer alan
faktörleri açıklayabilmek ve tartışabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Grupların
Özellikleri

Grupların özelliklerini sıralayabilmek ve
açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Grup Dinamiği
ve Grupla
Çalışma

Grup dinamiğinin temellerini izah edebilmek
ve örgüt içinde grup davranışını
açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Grubun Başarısın
Etkileyen
Faktörler

Grubun başarısın etkileyen faktörleri
sıralayabilmek ve tartışabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Grup



Grup türleri



Grup özellikleri



Grup gelişim süreci güç kaynakları



Grup dinamiğinin temelleri hiyerarşi



Grubun başarısın etkileyen faktörler
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Giriş
İnsanoğlu yaşamını doğumundan itibaren çeşitli grupların içinde sürdürmektedir. Grup
üyelerinin birbirleriyle ilişkilerini ve üyelerin grupla ilişkilerini analiz etmek, toplum hayatını
anlamak imkânını sosyologlara ve davranış bilimcilere sunmaktadır.
Bireyler kendilerini seçimleri olmadan bir grup içinde bulabilirler veya bilinçli olarak
bir grup üyesi olmayı tercih edebilirler. Bireyin amaçları, grup amaçları ile örtüştüğü sürece,
grup üyeliği devam eder. Tersini de söylemek mümkündür. Kişi grup normlarına uyduğu
sürece, grupta o kişinin üyeliğini devam ettirir. Birey üyesi bulunduğu grubu etkilemiş, aynı
zamanda da grup tarafından etkilemiştir. Grup hâlinde hareket etmenin kendisini daha güçlü ve
güvenli hissettirdiğini anladığı andan itibaren insanlar, toplumda grup olgusu da ortaya çıkmış
oldu.
Bir topluluğun grup olabilmesi için başlangıçta bir amaç birliğinin sağlanması, bu
amaçlara ulaşmada üyelerin anlaşmaya varmaları, üyelerin gruba katkılarının bulunması ve
grup liderliği pozisyonu için de anlaşmaları gerekmektedir.
Biçimsel veya biçimsel olmayan gruplar, örgüt veya ekonomik hayatın atomları olarak
kabul edebileceğimiz işletmelerin içinde de yer almaktadır. İşletmelerin amacı mal ve hizmet
üretmektir. Bunun gerçekleşmesi için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi, planlı bir
süreçten sonra üretimin gerçekleşmesi, üretilen mal ve hizmetin satışından sonra ortaya çıkan
değerin adaletli bir şekilde üretime katkıda bulunanların arasında dağıtılması fonksiyonları
yönetici veya yönetici grubunun sorumluluğundadır. İşletmelerin amaçlarını verimli ve gelişen
bir çizgide gerçekleştirebilmek için, işletme içi ve dışı grupların istek ve beklentilerini en üst
düzeyde karşılanması gerektiğinin farkında olan yöneticilerin, söz konusu grupların
faaliyetlerini iyi bir şekilde koordine edip yönetmesi gerekmektedir. Aksi takdirde grup içi veya
gruplar arası çatışmalar işletmedeki verimliliği düşürecek, kısır tartışmaların ve dedikoduların
artmasına neden olacaktır
Günümüz insanı yaşantısının önemli bir bölümünü seçtiği veya seçildiği sosyal
topluluklar içinde geçirir. Bu topluluklar aracılığı ile amaçlarını gerçekleştirir, ekonomik ve
sosyal tatmini sözü edilen topluluklarda bulur, bireysel özellikleri bu tür beşeri birimler
içerisinde gelişir ve şekillenir. Kişilerin amaçlarına ulaşmak için dâhil oldukları veya sosyalpsikolojik-ekonomik çabalarını gerçekleştirdikleri bu topluluklar grup adı altında toplanır.
İşletme de yapısı itibariyle bir gruptur ve bünyesinde pek çok grubu bulundurmaktadır.
Aynı zamanda dış çevresindeki diğer gruplarla ilişki içerisindedir. Bu anlamda günümüzün
yöneticisi bir grup olarak işletmesini tanımak, işletmedeki grupları dengeli bir biçimde
yönetmek, dış çevredeki gruplarla iş birliği hâlinde, işletmenin çalışmalarını düzenli olarak
geliştirmek durumundadır.
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8.1. Grup Tanımı
Sosyolojide, bir grup genellikle birtakım özellikler paylaşan, birbiriyle etkileşen,
grup üyelerinin beklentilerini ve zorunluluklarını karşılayan ve ortak bir kimliği paylaşan
insanlardan oluşan bir topluluk olarak tanımlanmaktadır. Bu ifade kullanıldığında toplumun
oldukça büyük bir grup olarak değerlendirildiği görülecektir.
Organizasyon açısından gruba yaklaşıldığında ise organizasyonun kendisinin bir grup
olduğu zaten görülecektir. Ancak her organizasyonda değişik nedenlerle, kendiliğinden, planlı
veya plansız, büyük küçük, etkili etkisiz çeşitli grupların da ortaya çıktığı ve bunların değişik
açılardan tanımlanabildiği bilinmektedir.
Grupları; algılama, grup yapısı ve motivasyon vb. açılardan tanımlayabilmek
mümkündür. Algılamaya önem veren tanıma göre grup; “kişilerin kendilerini belirli bir
grubu mensup olarak algılamalarıdır”. Grup yapısına önem veren tanıma göre grup ise:
“iki veya daha fazla kişinin belirli bir fonksiyon görmek üzere ve karşılıklı bağlı olarak
bir araya gelmesi, bu karşılıklı bağlılık içinde kişilerin belirli roller oynaması, bu rollerin
oynanmasını düzenleyen belirli normların geliştirilmesi ile gerçekleşen oluşumdur”.
Motivasyona ağırlık veren bir başka tanıma göre ise grup; “bir araya gelmekle çeşitli açılardan
motive olan kişilerin oluşturduğu bir topluluktur”.
Genel olarak grubu; “Ortak bir amacı paylaşan ve bu amaç doğrultusunda kendi
içinde ortak norma ve davranış ilkelerini etkileyen iki veya daha fazla insanın bir araya
gelmesi ile ortay çıkan sosyal bir olgu” şeklinde tanımlayabilmek mümkündür.
Herkes mutlaka değişik gruplara girebilir ve bu grupların farklı özellikleri bulunabilir.
Bu özellikleri genel olarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Bu grupların bir kısmı katı norm ve davranış ilkelerine sahipken, bir kısmı gevşek
yapıda olabilir,
Bu gruplardan bir kısmını giriş ve çıkışlar çok kolayken, diğerlerinde çok güç olabilir.
Bu gruplardan bazıları üyeleri için belli bir statü veya prestij ifade ederken, diğer bazıları
ise toplumda iyi bir imaj taşımayabilir.
Bazıları şeffaf ve formal bir yapıya sahipken, bazıları kapalı ve informal bir yapıya
sahiptir.
Bazıları bireysel gelişmeyi önceliklerken, diğerleri toplumsal bazı hedeflere sahip
olabilir.

8.1.1. Grupların Oluşma Nedenleri
Grubun oluşumu için sistem yaklaşımına göre bir amaç olacak, çevresel değişkenler
grubun oluşumunu destekleyecek ve kişiler ihtiyaç, değer yargıları açısından grup içerisinde bir
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araya gelmeyi arzu edeceklerdir. Grubun oluşumu etkileşime ve bir liderin ortaya çıkmasına
bağlı bir işlem görünümünde iken, sistemin çıktısı grup üyeleri için tatmin, grup için etkinliktir.
Formal grupların neden ortaya çıktıklarını açıklayabilmek informal gruplara göre daha
kolaydır. Formal gruplar organizasyonun ihtiyacına göre yine organizasyon tarafından planlı
ve bilinçli bir tercihle oluşturulmakta, organizasyon üyeleri de belli bir fonksiyon görmek üzere
bu gruplara üye olarak atanmaktadır.
Kişiler, informal gruplara genellikle güvenlik, statü, kendine saygı, sevgi, güç ve
amaçlarına ulaşabilmek, ihtiyaçların tatmini, görülen işin gerektirdiği kişiler arası ilişkiler, grup
amaçlarını benimseme, ekonomik yarar sağlama, aynı siyasi görüşlere sahip olma vb.
nedenlerle katılırlar.

8.1.1.1. Güvenlik
Bir gruba katılmakla yalnızlığın verdiği güvensizlik azaltılabilir, daha güçlü
hissedilir, daha az şüphe duyulur ve tehlikelere karşı daha dirençli olunur. Diğerleriyle
etkileşimde bulunarak ve grubun bir parçası olarak bir güvence hissedilir.

8.1.1.2. Sosyal İhtiyaçlar
Bir gruba mensup olmak kişinin sosyal, güvenlik ve benlik ihtiyacını karşılayabilir.
İnsanlar grup üyeliğinin sağladığı düzenli etkileşimden hoşlanırlar. İşyerindeki insanlar arası
etkileşim, birçok insan için sevgi gereksinmelerini doyurmada temel kaynaktır. Bunun
yanında, gruplar aynı zamanda gücü de temsil ederler. Genellikle bireysel olarak
yapılamayan bir şey, grup hareketi sonucunda başarılabilir.

8.1.1.3. Saygınlık
Diğer insanlar tarafından önemli bulunan bir gruba dâhil olma, kişiye statü ve ün
sağlamaktadır. Grup üyeliği, grup dışındakilere karşı bir statü göstergesi olabildiği gibi, grup
üyelerinin de kendilerini değerli görme hislerini artırabilmektedir.

8.1.1.4. Kendini Gerçekleştirme
“Kendini Gerçekleştirme” kavramını ilk kez kullanan Maslow’a göre imkân
sağlandığında, her insan eninde sonunda kendini gerçekleştirerek, gizil güçlerinin farkına
varacaktır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en tepesinde kendini gerçekleştirme ihtiyacı
bulunmaktadır Ancak kişinin kendini gerçekleştirmek için güdülenebilmesi, daha alt
basamaklarda yer alan fizyolojik, güvenlik, ait olma ve saygınlık sağlama ile ilgili temel
ihtiyaçların yeterince sağlamasına bağlıdır. Grup da kişilerin sosyal ihtiyaçlarını temin ederek
ve çoğu zamanda grup üyelerinin birbirlerine verdikleri maddi destekler vesilesiyle bireylerin
kendilerini gerçekleştirmelerini sağlar.
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8.1.1.5. Görülen İşin Gerektirdiği Kişiler Arası İlişkiler
Örneğin kullanılan teknolojik bir iş nedeniyle belli kişilerin bir araya gelmesi ve
birbirlerine yakınlık hissetmeleri bu tür bir ilişkiye örnek verilebilir.

8.1.1.6. Grup Amaçlarını Benimseme
Bir oyun oynama vb. belli bazı amaçların birlikte gerçekleştirilebileceğine inananların
bir araya gelmesi buna örnek gösterilebilir.

8.1.1.7. Ekonomik Yarar Sağlama
Şayet bir kişi dâhil olacağı grup içerisinde bazı ekonomik menfaatler elde edebileceğine
inanıyorsa, bu grubu kendine yakın hisseder ve gruba girer.

8.1.1.8. Aynı Görüşlere Sahip Olma
Aynı siyasi, dinî ve ideolojik görüşe sahip olanlar, aynı okuldan mezun olanlar, aynı
coğrafi bölgeden olanlar daha rahat bir araya gelebilirler.

8.1.2. Grup Türleri
Değişik özellikler gösteren grupları belli başlıklar altında toplayabilmek mümkündür.
Grubun kuruluş amacı, grup üyeleri arasındaki ilişkilerin boyutu, ilişkilerin kişisel veya genel
olup olmaması, grubun genişliği, grubun varlık süresinin uzunluğu gibi bazı kriterler grupların
sınıflandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Belli başlı grup sınıflandırmaları aşağıdaki gibi
ele alınıp incelenebilir.

8.1.2.1. Formel ve İnformel Gruplar
Formel (biçimsel) gruplar: Rasyonel olarak organize edilmiş gruplardır. Belli
normlara bağlıdır. Formel gruplar açıkça saptanmış bir takım amaçları gerçekleştirmek için
belirli görevleri yürütmek üzere meydana getirilmiş gruplardır. Kendileri dışında bir makam
tarafından, belli fonksiyonları meydana getirmek üzere kurulmuşlardır. İkiye ayrılırlar; a)
geçici biçimsel gruplar; belli bir görev verilmediği, grup içinde formel faaliyet olmadığında
dağılan gruplardır. b) sürekli biçimsel gruplar ise, örgüte belli hizmetleri devamlı sağlamak
üzere oluşan gruplardır.
İnformel (biçimsel olmayan) gruplar: Biçimsel grubun üyeleri kendi bireysel
ihtiyaçlarını ve duygularını tatmin etmek amacıyla çeşitli ilişkiler geliştirdiklerinde informel
gruplar oluşur.
İnformel grubun yapısal özelliği; amaçları, normları, rolleri ve statü yapılaşmalarıyla
formel gruptan farklılaşan bir nitelik göstermesidir.
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Formel gruplar tamamen örgütsel etkinliğe yönlendirilmiş oldukları hâlde, informel
gruplar açısından yönelim sosyal ilişkiler, yakınlık, bağlılık gibi değerlere doğrudur.

8.1.2.2. Birincil ve İkincil Gruplar
Birincil Gruplar: Yüz yüze ilişkilerin, dostluk, sevgi bağlarının yüksek olduğu
gruplardır. Grup üyeleri arasında güven verici ilişkiler kurulur. Buna H. Cooley birincil ilişkiler
der. Birincil gruplar birincil ilişkileri sürdüren gruplardır. Üyeler “bizlik” duygusuna sahiptir.
Bireylerin bakıldığı, kültür aktarımı yapıldığı gruplardır. Aile, oyun grubu, arkadaşlık ve
akrabalık grubu bu özellikleri taşır.
İkincil Gruplar: Birincil grubun dışında kalan gruplardır. Bu tür grup örnekleri
özellikle sanayileşmiş, kentleşmiş toplumlarda görülmektedir. Grup üyeleri karşılıklı çıkarlara
göre örgütlenmiştir. Üyeler arasında karşılıklı yükümlülük ve hakları belirleyen şeyler yazılı
yasa, yönetmelik ve tüzüklerdir. Üyeler bizlik duygusuyla değil, bireysel olarak davranır.
Üyelerin birbirlerini yakından tanımadıkları, hatta görmedikleri gruplardır.
Özellikleri açısından birebir örtüşmese de birincil grupları informel, ikincil grupları
formel gruplar olarak düşünmek mümkündür.

8.1.2.3. Üyelik Grubu ve Referans Grubu
Üyelik Grubu: Bireylerin hâlen içinde faaliyette bulundukları, üyesi oldukları
gruplardır. Birey çoğu kez birden fazla grubun üyesidir. En azından bir ailesi, arkadaş grubu ve
bir işi vardır. Bireyin gerçekten üyesi olduğu gruplar üyelik gruplarıdır.
Referans Grubu: Bireyin henüz gerçek üyesi olmadığı ancak üye olmak istediği,
bunun için çeşitli çabalar gösterdiği gruplardır. Referans grupları, bireylerin özenti duydukları
gruplar oldukları için özenti grupları da denebilir. Referans grubuna girmek isteyen birey
normlarını buna uydurmaya çalıştığı için üyelik grubundaki arkadaşlarıyla çatışmaya girebilir.

8.1.3. Grup Gelişim Süreci
8.1.3.1. Karşılıklı kabul
Grup gelişim sürecinin birinci aşamasıdır. Bireylerin ilk defa bir araya geldikleri ve
grubun amacının, yapısının netleşmediği aşamadır. Bireyler çeşitli konular hakkındaki
düşüncelerini sınarlar. Örneğin; hava, spor, eğlence, müzik gibi ya da işyerinde yakın
zamanda yaşanan bir olay hakkında konuşurlar. Eğer üyeler, birbirlerini daha önceden
tanıyorlarsa, bu aşama hiçbir sorun olmadan atlanabilir. Üyeler birbirini yeterince
tanıyınca, tartışmalar daha hassas konulara yönelir. Örneğin; örgütün belirli bir konudaki
farklı politikası, yaklaşımı gibi.
Bu yolla bireyler birbirlerinin tepkilerini, bilgilerini ve ne derece uzman
olduklarını öğrenirler. Bu tartışmalar sonucunda üyeler, karşıdakilerin çeşitli, farklı
konulardaki fikirlerini de öğrenerek birbirlerine ne kadar yakın ve farklı olduklarını, hangi
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ölçülerde birbirlerine güveneceklerini tespit ederler. Üyeler, bu aşamada grup hakkındaki
beklentilerini de dile getirerek, daha önce üye oldukları gruplarla karşılaştırırlar.

8.1.3.2. İletişim ve Karar Verme
Grup üyeleri birbirlerini benimseyip kabul ettikten sonra grup, çeşitli konulardaki
fikir ve düşüncelerini daha açıklıkla tartışmaya başlar. Bu aşamada üyeler birbirlerinin zıt
fikirlerine daha toleranslı bir biçimde bakar ve bu tartışmalardan yeni ve olumlu
sonuçlar çıkarma yoluna giderler. Üyelerin tartışmalar sonucunda grup amaçları
belirginleşir. Daha sonra bu amaçlara uygun yeni rol ve görevler ortaya konulur.

8.1.3.3. Güdü ve Üretkenlik
Bu aşamada artık bireysel ilgiler ve görüşler bir kenara bırakılarak, gruba yarar
sağlayan diğer noktalara gelinir. Burada grup üyeleri, aktif bir biçimde birbirlerine
yardımcı olarak, amaçları gerçekleştirme yoluna giderler. Motive olan üyeler, daha aktif
ve yaratıcı biçimde çalışırlar. Bu aşamada grubun çalışması tamamlanmış ve grup son
aşamaya geçmiş durumdadır.

8.1.3.4. Kontrol ve Organizasyon
Dördüncü aşamada grup, etkili bir biçimde amaçlarını yerine getirmeye çabalar.
Olgun bir grupta üyelerin faaliyetleri esnektir ve üyeler bunları kendiliğinden yerine
getirirler. Herhangi bir yapısal zorlama söz konusu değildir. Olgun gruplar, faaliyetlerini
değerlendirerek başarı ve başarısızlıklarını, eksikliklerini tartışırlar.
Grubun esnekliği kendiliğinden görevleri üstlenme ve kendi kendini düzeltme,
grubun uzun dönemdeki başarısı için çok önemlidir. Ancak her grup bu dört aşamadan
geçerek oluşmayabilir. Bazı gruplar daha dördüncü aşamaya gelmeden dağılabilirler.
Bazıları da bu aşamaları tam yerine getirmeden grup oluşturmaya çalışırlar. Örneğin;
birbirlerini yeterince tanımadan, güven duymadan, liderin baskısı veya dıştan bir baskı sonucu
hemen birinci aşamayı tamamlayabilirler. Bu şekilde, birinci aşama olgunlaşmadan ikinci
aşamaya gelinip, bireylere bir takım roller verilince, üyeler etkin olarak çalışmazlar. Bu
nedenle, grup başarısız olabilir.

8.1.4. Grupların Özellikleri
Grupların özelliklerini bilmeden grupların hangi yönde ve nasıl davranacaklarını bilmek
mümkün olmaz, dolayısıyla grupları yönetebilmek ve yönlendirebilmek de güçleşir.
Tutumlar, yetenekler, kişisel motifler, kişilik ve ön yetişim (bekraund) gibi kişisel
faktörlerle; büyüklük, normlar, rol ilişkileri, güç, statü ilişkileri ve grup dayanışmasından
meydana gelen grup yapısı ile grup türleri, grup üyeliğinin nedenleri ve grupların gelişme
aşamalarından oluşan durumsal faktörler iletişim, çatışma, karar verme ve liderlik gibi grup
süreçlerini oluşturur. Bunun sonucunda da tutum ve davranışlar şeklinde bir sonuç ortaya
çıkar.
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8.1.4.1. Yapı
İster biçimsel isterse biçimsel olmayan gruplarda deneyim, yaş, uzmanlık, yetki, güç
ve statü gibi bazı özellikler grup içinde bir farklılaşma meydana getirir. Bu yapı içinde grup
üyeleri bir grup üyesinin nasıl davranması gerektiği konusunda bir bekleyişe sahiptir. Bu
bekleyiş, o grup üyesinin oynaması gereken rolü ifade eder. Netice itibariyle grup yapısı ile
grup içinde oynanacak rol arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.

8.1.4.2. Rol İlişkileri
Grup içinde herkesin nasıl bir rol üstleneceği konusunda bir beklenti vardır. Buna
“beklenen rol” denebilir. Diğer taraftan her grup üyesi kendisinden nasıl bir rol beklendiği
konusunda bir anlayışa, bir algıya sahiptir. Buna da “algılanan rol” diyebiliriz. Nihayet grup
üyesinin gerçekten gösterdiği davranışla ilgili olarak ta “gerçekten oynanan rol” den
bahsedebiliriz.
Bu üç rol arasında önemli farklılıklar yoksa herhangi bir rol çatışması olmadan her grup
üyesi kendinden beklenen rolü gerçekleştirecektir. Eğer bu roller arasında bazı farklılıklar
meydana gelirse çatışma doğacaktır ve bu durum hem kişilerin hem de grubun başarısını
olumsuz etkileyecektir.
Bir grup içinde değişik rolleri icra edenler bulunabilir. Bu gayri resmi grupları aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz.

Göreve yönelen çalışanlar; işi bitmiş hâle getirme rolü olanlar ve “malları
teslim eden” olarak bilinirler.


Tekniğe yönelen çalışanlar; prosedür ve metotların sahipleri.


İnsana yönelen çalışanlar; ihtiyacı olan insanlara koruyucu ermiş, iyi ve
samimiyetli olma rolleri vardır.

Hayır deyiciler; evet insanlarını denkleştiren, duygusuz ve her şeyde hata
bulabilen insanlardır.

insanlardır.

Evet deyiciler; hayır deyicileri denkleştirenlerdir. Muhalefeti önleyen



Kural zorlayıcılar; kitap gibi insanlardır. (Tek tip) klişe bürokratlardır.



Kuraldan kaçanlar; işleri önemsiz hâle getiren operatörlerdir.


insanlardır.

Kör kuralcılar; kurallara karşı çıkmayan fakat onları ciddiye almayan
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İşlere kapılmış çalışanlar; organizasyonun aktivitelerine ve işlerine tamamıyla
dalmış insanlardır.


kişilerdir.

Bağımsız çalışanlar; Düzenli saat sonlarında başıboş gezerler.
Düzenleyiciler; grubun değerin kabul eden ve grup tarafından kabul edilen



Sapanlar; grubun değerlerinden ayrılan insanlardır, bağımsızdırlar.



Ayrılanlar; gruba, sapanlardan daha uzaklardır, gerçek yalnız kurtlardır.


Yeni gelenler; çok az şey bilen ve başkaları tarafından dikkat çeken insanlardır.
Görülen fakat duyulmayan kimselerdir.


Eskiler; uzun zamandır ortadırlar ve bir işin yolunu yordamını bilirler.


Tırmanıcılar; başarılı olacakları umulan insanlardır, yeteneğin esaslarında değil
de potansiyelin esaslarında gereklidirler.

Yapışkanlar; aynı yerde kalmaları beklenir, hayattan ve mevkilerinden
memnundurlar.

Kozmopolitler; kendilerini geniş, profesyonel, kültürel ve siyasal bir komitenin
üyesi olarak görürler.


Yerelciler; yerel komite ve organizasyona kök salmış kimselerdir.

8.1.4.3. İlke ve Normlar
Grup üyeleri ve grup faaliyetleriyle ilgili olan ve grup mensupları tarafından
paylaşılan grup normları genellikle zaman içinde ve yavaş yavaş meydana gelir ve grup
üyelerinin bu normlara uyması beklenir. Ancak grup normları herkese aynı şekilde
uygulanmayabilir. Diğer taraftan bazen grup normları açık ve seçik bir şekilde belirtilmez.

8.1.4.4. Grup İçi Dayanışma
Grup mensupları arasındaki yakınlık, ortak tutum, davranış ve düşünceye sahip
olma ve grup içinde kalma ve grup amaçlarını gerçekleştirme konusundaki
kararlılıklarının ve bağlılıklarının derecesi grup içi dayanışmayı gösterir. Şayet bu
dayanışma yüksekse, kararlı bir gruptan, düşükse gevşek bir gruptan bahsedilebilir.
Dayanışmanın gevşek gruplar grup konuları ile yakından ilgilenmezlerken, yüksek
olduğu gruplarda ise grup normlarına uyma derecesi yüksektir.
Grup içi dayanışmanın derecesini etkileyen faktörler arasında; grubun homojenliği,
büyüklüğü, iletişim sistemi, dış baskılar, grubun geçmişteki başarıları, grubun izole olup
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olmadığı, grup üyelerinin amaçları ile grubun amaçları vs. belirtilebilir. Grupların üye sayısı
arttıkça normalar daha formal bir hâle gelmektedir.

8.1.4.5. Liderlik
Grupların oluşmasıyla liderlik süreci de devreye girer. Formal grupların liderleri
genellikle atanarak gelir ve aynı zamanda formal bir otoriteye de sahip olur. İnformal gruplarda
ise liderlik genelde durumsallık niteliği taşımaktadır ve lideri çoğunlukla grup seçer veya
benimser.

8.1.5. Grup Dinamiği ve Grupla Çalışma
8.1.5.1. Grup Dinamiğinin Temelleri
Bir arada yaşama gereksinimi grup içinde birlikte yaşamaya ilişkin bazı grup normlarını
ve bunlara ilişkin kuralları da birlikte getirir. Grup üyeleri arasında inanç, özgürlük, hak ve
ödevlerde dengeyi sağlayan bu normlar grup disiplinini oluşturur. Bireysel güç grup gücü içine
yedirilerek ortaya konur ya da güçsüzlük grup gücü ile giderilir. Yani grup ve birey sürekli
birbiriyle etkileşim hâlindedir.
Bireysel çıkar grup çıkarları doğrultusunda elde edilir. Bireysel çıkarların grup çıkarları
ile uyuşması ya da grup eğilimine koşut olması gerekir. Gerek grup üyeleri arasındaki çıkar
dağılımında, gerekse grup üyesinin bireysel çıkarlarının zedelenmesi durumunda veya grubun
ortak çıkarlarında grup topluca eyleme geçer.
Grup eylemi düşünsel nedenlerle başlasa dahi, grup içindeki bireylerin daha çok
içgüdüsel kökenli olan aşırı duyguları hızla diğer üyelere de yansır ve sonunda grup eylemi de
içgüdüselleşir ve duygusallaşır.
Grup içinde bireysel irade ikinci plandadır. Önderler dışında bireysel iradeden söz
etmek oldukça güçtür. Grup eylemi bireysel eylemleri yönlendirebilme gücüne sahiptir.

8.1.5.1.1. Grubun Birey Üzerindeki Normatif Etkisi
Yapılan araştırmalar sonucunda kişinin grup içinde ve grup dışında yalnız başınayken
davranışlarının farklı olduğunu ortaya koymuştur. Grubun meydana gelmesiyle birlikte kişinin
yapıp yapmaması gereken davranışlar ortaya çıkmaya başlar. Zamanla bu davranışlar beklenen
davranışlara dönüşür ve grubun kişi üzerindeki etkisi kendisini göstermeye başlar. Kendisinden
beklenen davranışları göstermeyen bireylerin grup tarafından cezalandırılacağı bilinir. Kişiler
bu davranışlardan cezaların caydırıcılığı oranında kaçınırlar.

8.1.5.1.2. Grubun Bireysel Tutum Değişimine Etkisi
Bireylerin bazı tutumları bir gruba üye olmasıyla yakından ilgilidir ve bireylerin grup
üyeliği ile tutumlarını değiştirme arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bir gruba gönülden
bağlı olan bir birey, bu gruptan ayrılmayı göze alamaz. Ancak grup kişi açısından çok önemli
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değilse, grubun bu bireyin tutumunu değiştirmesini oldukça güçleşir. Sonuç olarak, kişinin
tutum değişimi grubun normları doğrultusunda ise grup bunu artırıcı yönde rol oynar, yok eğer
kişinin tutumu grubun normlarına ters düşüyorsa grubun bu tutumu engelleyici rol oynar.

8.1.5.1.3. Grubun Bireyin Verimliliğine Etkisi
Yine yapılan araştırmalar kişinin yalnız başına kaldığı duruma göre grup içindeki
başarısının daha yüksek fakat kalitesinin daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bazı
araştırmalarda da tam tersine kişinin başarısının grup içinde bazen yüksek bazen de düşük
olduğunu göstermektedir.

8.1.5.2. Örgüt İçinde Grup Davranışı
Bir örgütte yalnız başına çalışma yerine grup hâlinde çalışmanın bazı yararları
bulunmaktadır. Örneğin;


Grup içi etkileşim yanılmaları dengeler,


Grup içi etkileşim grup tarafından kabul görmek için grup üyeleri arasındaki
rekabeti artırır. Grup içi rekabet sonucunda kişisel gayretler bireyin grup içindeki statüsünü
artırır.

Grup içi etkileşim alınan kararların kabul görmesini teşvik eder ve kişilerin bu
kararlara daha sıkı bağlanmasına ve bunları gerçekleştirmek için daha yoğun çaba göstermesine
yol açar.

8.1.5.3.Gruplarda Karar Davranışı
Gerek sorunların belirlenmesinde gerekse yeni fikirlerin ortaya atılması gibi konularda
grubun kişilere göre daha avantajlı olduğu söylenebilir.

8.1.5.3.1.Sorunun Belirlenmesinde Grubun Katkısı
Bir sorunun çözülmesinde grubun etkisinin kişiye göre çok daha yüksek olduğu
bilinmektedir. Karşılıklı tartışma ve etkileşim sorunun eksikliklerinin ve farklı çıkış
noktalarının daha iyi bir şekilde görülmesine ve sorunun çözümüne daha büyük bir katkı sağlar.

8.1.5.3.2. Yeni Fikirlerin Yaratılması Bakımından Grup
Grup sürecine katılan kişilerin farklı bilgi birikimleri, deneyimleri bir sinerjiye dönüşür
ve yeni fikirlerin ortaya çıkması açısından önemli bir ortam meydana getirir. Karşılıklı tartışma
ve etkileşim sonucunda bu yeni fikirler daha da olgunlaşır.
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8.1.5.3.3.Grupların Rizikolu Davranışı ve Grup Baskısı
Yapılan çalışmalar kişilerin grup içinde sorumluluğun dağıtılmasına ve daha ikna edici
olmalarına paralel olarak daha rizikolu karar verme eğiliminde olduklarını ortaya koymaktadır.
Sonuçta sorumluluğun bir kişiye değil tüm gruba ait olduğu düşünülmektedir. Yani grupların
kişilere göre daha rizikolu karar alma eğiliminde olduğu söylenebilir.

8.1.5.3.4. Grup Düşünme Etkisi
Bazen grup içinde yaş, tecrübe, dostlu vb. nedenlerle bazı fikirlere karşı gelinemediği
görülmektedir. Böyle bir ortam grup içindeki çatışmayı önleyici rol üstlenmesine karşılık grup
içindeki kalitenin düşmesine ve grubu zamanla zayıflatmasına yol açabilir.

8.1.5.3.5. Gruplarda Karar Verme Süresi
Grup içinde çok farklı fikirlerin uzun süreli tartışılması nedeniyle gruplardaki karar
verme sürecinin kişisel düzeyde karar verme sürecine göre daha uzun sürebileceği söylenebilir.

8.1.6. Grubun Başarısın Etkileyen Faktörler
Grup başarısını etkileyen birçok faktör bulunmakla birlikte, bunları ana hatlarıyla dört
başlık altında toplayabilmek mümkündür. Bunlar; grubun kompozisyonu, grubun büyüklüğü,
grubun normları ve grubun bağlılık düzeyidir.

8.1.6.1. Grup Kompozisyonu
Grubun kompozisyonu, grubun başarısını etkilemede önemli bir rol oynar. Grup
kompozisyonu, grup üyelerinin homojen veya heterojen oluşu ile ilgili olarak tanımlanır.
Grubun homojen oluşu, grup üyelerinin benzer özelliklere sahip olduklarını gösterir. Örneğin;
yaş, tecrübe, eğitim, teknik beceri, kültürel yapı gibi. Heterojen gruplarda ise, üyeler birbirinden
farklı özelliklere sahiptir. Homojen gruplar, örgütlerde emir gruplarında yer alan ve benzer
yeteneklere sahip kimselerdir. Ancak, yine de bu gruptakilerin birbirinden farklı özellikleri
olabilir; yaş ve tecrübe gibi. Homojen olmalarının özelliği, benzer teknik yeteneklerde yatar.
Homojen gruplar en çok görevin basit olduğu, katılımın gerekli olduğu, grup
görevlerinin devamlılık gösterdiği ve hemen müdahale gerektiren durumlarda başarılıdır.
Örneğin; bir kaza sonrasında veya bir saldırı, rehin alma vb. olaylarda, güvenlik güçlerinin
oluşturduğu grup buna örnek olarak verilebilir; çünkü ekip, koordineli ve çabuk eyleme
geçerek, olumlu sonuca ulaşmayı gerektirir yatar.

8.1.6.2. Grubun Büyüklüğü
Grubun büyüklüğü grup başarısında önemli bir faktördür. Eğer gruptaki üye sayısı
çoksa, yani büyükse her üyenin kaynağının çok olması grubun daha büyük sayıda ve birbirinden
bağımsız olan görevleri tamamlayabilmesini kolaylaştırır. Fikir üretmek için oluşturulan
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gruplarda her ne kadar çok sayıda fikir üretilse de üretilen fikir sayısı grup büyüdükçe azalmaya
başlar.
Etkileşim ve iletişim kanalları büyük gruplarda belli kararlara ve düzene bağlanmalıdır.
Hatta büyük gruplar, daha önceden aldıkları kararlarla ve protokollerle bunu bir sıraya koyabilir
ve tartışmaları kontrol edebilirler. Aynı zamanda grup büyük olduğu zaman bazı katılımcıların
konuşması kısıtlanabilir. Bu durum da devamsızlığı artırabilir. Küçük gruplarda etkileşim daha
sık ve düzenlidir. Büyük gruplarda ise üye sayısının fazlalığı alt grupların oluşmasına neden
olur; çünkü her bireyin bir diğeriyle konuşma şansı yoktur. Anlaşabilenler alt gruplar
oluştururlar. Alt grupların etkileri ise iyi veya kötü olabilir. Bu durum da verilen göreve
bağlıdır. Eğer verilen iş kısımlara ayrılır ve her alt gruba bu işin bir kısmı verilebilirse, alt
gruplar faydalıdır. Öte yandan iş, grubun bir bütün olarak hareket etmesini gerektiriyorsa, alt
gruplar farklı düşünce ve tavırlarıyla kararların bir bütün olarak alınmasını engelleyebilirler.

8.1.6.3. Grup Normları
Normlar, davranışları, toplumda hangi tür davranışların istenilir, hangi tür davranışların
da istenmedik olduğunu belirten kurallar sistemini ifade eder. Diğer bir ifade ile normların
belirli durumlardaki beklenilen davranış veya davranış kalıplarıdır. Grup normları, genelde
grup gelişiminin ikinci aşaması olan iletişim ve karar verme sürecinde belirlenir ve olgunlaşma
aşamasına kadar devamlılık gösterir. Örneğin; bir işyerindeki norm, çalışanların elbise
giymelerin istiyorsa, herhangi bir yönetici iş yerinde blue jean ve sweatshirt giyiyorsa, bu kişi
grup normlarını ihlal ediyor demektir.
Normlar grup içinde dört amaca hizmet eder:


Grubun devamlılığını ve hayatta kalmasını kolaylaştırır.



Davranışları basitleştirir.


yardımcı olur.

Grup üyelerinin kendilerini utandıracak durumlardan kaçınmalarına


Grubun temel değerlerini ifade etmeye ve başka gruplardan ayrılan yönleri
belirlemeye yardımcı olur.

8.1.6.4. Grup Bağlılığı
Grup bağlılığı, grup üyelerinin bir arada kalmasında etkili olan çekim gücü olarak
tanımlanabilir. Grup bağlılığı, grup üyelerinin “ben” duygusundan uzaklaşarak “biz”
duygusunun kararlarda etkili olduğu bir süreçtir. Grup bağlılığını oluşturan bütün güçler, grubu
etkileyerek, ayrılmayı zorlaştırır ve üyeleri güdüleyerek grup üyeliğini sürekli kılar.
Grup bağlılığını artıran ve azaltan faktörlerle düşük ve yüksek grup bağlılığının
sonuçlarını aşağıdaki özetleyebilmek mümkündür.

259

Grup bağlılığını artıran faktörler şunlardır:


Homojen bir kompozisyon



Olgun bir gelişme



Nispeten küçük



Sık etkileşim



Amaçların açıklığı



Başarı

Grup bağlılığını azaltan faktörler ise şunlardır:


Heterojen bir kompozisyon



Henüz kurulmuş olma



Büyük bir grup



Fiziksel ayrılık



Amaç birliğinin yokluğu



Başarısızlık

Yüksek grup bağlılığının sonuçları:


Görevleri başarı ile tamamlama



Bireysel tatmin



Etkileşimin nicel ve nitel açıdan yüksekliği



Grup olarak düşünme bilinci
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Düşük grup bağlılığının sonuçları:


Görevleri tamamlayamama



Üyeler arasında ayrılık



Daha az bir etkileşim



Bireysel ayrılık
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Uygulama Soruları
10 tane arkadaşınızla bir araya gelerek hepinizin büyümeyi hedefleyen bir şirket
yöneticisi olduğunu düşünün;
1. Adım: Öncelikle şirketin büyümesi için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bireysel
olarak kâğıtlara yazın.
2. Adım: Bireysel cevaplar tamamlandıktan sonra beşerli gruplara ayrılarak, şirketin
büyümesi için izlenmesi gereken yolları grup içerisinde tartışarak ortaya çıkan çözüm
önerilerini kâğıtlara yazın.
1)
Bireysel ve grup içerisinde ortaya çıkan sonuçları karşılaştırınız? Sonuçlarda
farklılık varsa bu durumu gruplarda karar verme süreci açısından değerlendiriniz.
2)
Gruplardaki kişilerin cevaplarını “rol ilişkileri” bakımından inceleyerek
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel olarak grubu; “Ortak bir amacı paylaşan ve bu amaç doğrultusunda kendi içinde
ortak norma ve davranış ilkelerini etkileyen iki veya daha fazla insanın bir araya gelmesi ile
ortay çıkan sosyal bir olgu” şeklinde tanımlayabilmek mümkündür.
Grubun oluşumu için sistem yaklaşımına göre bir amaç olacak, çevresel değişkenler
grubun oluşumunu destekleyecek ve kişiler ihtiyaç, değer yargıları açısından grup içerisinde bir
araya gelmeyi arzu edeceklerdir. Grubun oluşumu etkileşime ve bir liderin ortaya çıkmasına
bağlı bir işlem görünümünde iken, sistemin çıktısı grup üyeleri için tatmin, grup için etkinliktir.
Grupların oluşma nedenleri arasında genel olarak; güvenlik, sosyal ihtiyaçlar, saygınlık,
kendini gerçekleştirme, görülen işin gerektirdiği kişiler arası ilişkiler, grup amaçlarını
benimseme, ekonomik yarar sağlama, aynı görüşlere sahip olma gibi unsurlar yer almaktadır.
Grup Türleri üç ana kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategoriler; formel ve informel gruplar,
birincil ve ikincil gruplar, üyelik grubu ve referans grubu olarak literatürde yer almaktadır.
Bununla birlikte grup gelişim süreci ise dört aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar
sırasıyla; karşılıklı kabul, iletişim ve karar verme, güdü ve üretkenlik, kontrol ve organizasyon
olarak belirtilmektedir. Grubun başarısı ise; grup kompozisyonuna, grubun büyüklüğüne, grup
normlarına ve gruba bağlılığa göre değişiklik göstermektedir.
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Bölüm Soruları
1)
“Ortak bir amacı paylaşan ve bu amaç doğrultusunda kendi içinde ortak norma
ve davranış ilkelerini etkileyen iki veya daha fazla insanın bir araya gelmesi ile ortay çıkan
sosyal bir olgu” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)

Grup

b)

Toplum

c)

Güç

d)

Otorite

e)

Birey

2)

Gruplar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a)
Bazıları bireysel gelişmeyi önceliklerken, diğerleri toplumsal bazı hedeflere
sahip olabilir
b)
olabilir.

Bu gruplardan bir kısmını giriş ve çıkışlar çok kolayken, diğerlerinde çok güç

c)
Bu grupların bir kısmı katı norm ve davranış ilkelerine sahipken, bir kısmı
gevşek yapıda olabilir,
d)
Bazıları şeffaf ve formel bir yapıya sahipken, bazıları kapalı ve informel bir
yapıya sahiptir.
e)
Bu grupların tamamı üyeleri açısından toplum içerisinde bir statü veya prestij
kaynağını ifade eder.
3)

Aşağıdakilerden hangisi grupların oluşma nedenleri arasında yer almamaktadır?

a)

Sosyal ihtiyaçlar

b)

Saygınlık

c)

Kendini gerçekleştirme

d)

Farklı görüşlere sahip olma

e)

Ekonomik yarar sağlama
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4)

Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden biri değildir?

a)

Şirketler grubu

b)

İnformel gruplar

c)

Birincil gruplar

d)

İkincil gruplar

e)

Referans grubu

5)

Referans grupları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)

Birey referans gruplarının gerçek üyesi değildir.

b)

Birey üyelik grubundaki arkadaşlarıyla çatışmaya girebilir.

c)

Bireylerin özenti duydukları gruplardır.

d)

Bireylerin üye olmak için çeşitli çabalar gösterdiği gruplardır

e)

Bireyin fiilen üyesi olduğu gruplardır.

6)

Grup ve toplum kavramlarını tanımlayarak, aralarındaki farklılıkları açıklayınız.

7)

Güç türleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

8)

Grup özellikleri hakkında bilgi veriniz.

9)

Grubun başarısın etkileyen faktörler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

10)

Grup gelişim süreci hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1) a 2) e 3) d 4) a 5) e
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9. MOTİVASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Genel Olarak Motivasyon Tanımı, Özellikleri, Türleri ve Süreci
9.1.1. Kavram Olarak Motivasyon ve Özellikleri
9.1.2. Motivasyon Türleri
9.1.3. Motivasyon Süreci ve Önemi
9.2. Motivasyon Faktörleri
9.2.1. Ekonomik Motivasyon Araçları
9.2.2. Psiko- Sosyal Motivasyon Araçları
9.2.3. Örgütsel ve Yönetsel Motivasyon Araçları
9.3. Motivasyon Teorileri
9.3.1. Kapsam Teorileri
9.3.1.1. Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” Teorisi
9.3.1.2. Mcgregor’ Un X ve Y Teorileri
9.3.1.3. Herzberg’ İn “Çift Faktör” Motivasyon Teorisi
9.3.1.4. Alderfer’ İn “ E.R.G.” Teorisi
9.3.1.5. Mcclelland’ In “Başarı Güdüsü” Teorisi
9.3.2. Süreç Teorileri
9.3.2.1. Dürtü ve Alışkanlık Teorisi
9.3.2.2. Çelişki Teorisi
9.3.2.3. Beklenti Teorileri
9.3.2.3.1. Vroom Teorisi
9.3.2.3.2. Lawler-Porter Teorisi
9.3.2.3.3. Adams’ın Ödül Adaleti veya Eşitliği Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce her çalışan aynı şekilde motive edilebilir mi? Neden?

2)
Çalışanı en çok motive eden faktör hangisidir? Diğer faktörleri de sıralayarak,
görüşünüzü destekleyecek örnekler veriniz.
3)
Geçmişten günümüze motivasyon konusunda ortaya konulan teoriler nelerdir?
Günümüz açısından değerlendirildiğinde bu teorilerin geçerliliğini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Genel Olarak
Motivasyon
Tanımı,
Özellikleri,
Türleri ve Süreci

Motivasyon kavramının tanımını yapabilmek,
Okuyarak/araştırarak
motivasyonun özelliklerini, türlerini ve sürecini
sıralayarak izah edebilmek

Motivasyon
Faktörleri

Motivasyon faktörlerini sıralayabilmek ve
açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Motivasyon
Teorileri

Geçmişten günümüze motivasyon konusunda
ortaya konulan teorileri inceleyebilmek ve
tartışabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Motivasyon



Motivasyon özellikleri



Motivasyon türleri



Motivasyon süreci



Motivasyon faktörleri



Motivasyon teorileri
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Giriş
İnsanları özellikle de çalışanları harekete geçirmek için yöneticiler tarafından sıkça
kullanılan motivasyonu; bir amaç veya güdüyü amaç edinmiş bir davranış veya dürtüyü
harekete geçiren fizyolojik veya psikolojik ihtiyaç ile başlayan bir süreç olarak
tanımlayabilmek mümkündür.
İhtiyaç-dürtü-güdü döngüsünden meydana gelen temel bir psikolojik süreç olan
motivasyon araçlarının etki gücü kişiden kişiye toplumdan topluma değişiklik
gösterebilmektedir.
İnsanların nasıl motive olduklarıyla ilgili olarak birçok araştırma yapılmış ve değişik
teoriler ortaya konulmuştur. Ancak bu çalışmalar zaman içinde ortaya çıkan sosyo-ekonomik,
siyasal, kültürel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenmektedir.
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9.1. Genel Olarak Motivasyon Tanımı, Özellikleri, Türleri ve Süreci
9.1.1. Kavram Olarak Motivasyon ve Özellikleri
İngilizce ve Fransızca kökenli motive kelimesi Türkçe’ de güdü, saik veya harekete
geçirici olarak belirtilebilir.
Ailede, işletmelerde, arkadaş ilişkilerinde, kamu kuruluşlarında vs. hayatın her alanında
çok farklı şekillerde herkes tarafından uygulanan motivasyonun bazı tanımları yapılacaktır.
Motivasyon, iş görenleri çalışmaya isteklendirme ve örgütte verimli çalıştıkları
takdirde kişisel ihtiyaçlarını en iyi şekilde tatmin edeceklerine inandırma sürecidir.
Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi istek ve arzuları
ile davranmaları ve çaba göstermeleridir.
Motivasyon; insanların içinden gelen itici kuvvetlerle belirli bir hedefe doğru
yöneltme ve maksatlı davranışlar gösterme sürecidir. İnsanların hareket ve davranışlarına
enerji ve yön veren; temel ve sosyal ihtiyaçlarını kullanarak onu harekete geçiren, onun
hareketine devamlılık ve ivme kazandıran, onları olumlu yöne iten bir güçtür.
Motivasyon, ‘‘kişiyi belirli bir amaç için harekete geçiren, bireyi çalışmaya sevk
eden ve kişilerde çalışma isteğini artıran güç’’ anlamına gelmektedir.
Motivasyon, temelde bireyi birtakım etkilere maruz bırakarak, onun bu etkiler
olmadan göstereceği hareketten, başka şekilde hareket etmesini sağlar.
Motivasyon; hem çalışanın hem de örgütün performansında önemli rol
oynamaktadır. Performansı artırmak isteyen bir yönetici, çalışanların tutum ve
davranışlarını, arzu ve isteklerini, fikir ve duygularını ve bunlara etki eden örgüt içi ve dışı
faktörleri dikkate almalıdır.
Günümüzde işletmelerin başarılı olmalarında artık sadece teknolojik yapı, doğal
kaynaklar, sermaye ve pazar durumu yeterli olmamaktadır. Bunların yanı sıra hem nitelikli
hem de motive edilmiş işgücüne büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Nitekim bugünkü bilgi
toplumunda yeniliği ve değişimi oluşturan ve aynı zamanda ona adapte olabilen özelliğiyle fark
meydana getiren işgücüdür. Ancak bu fark oluşturma gücünü harekete geçirmek, geçmişte
olduğu gibi bilgi toplumunda da sorun olmaya devam etmektedir. Bu sorunun giderilmesinde
ise en büyük faktör motivasyonu dolayısıyla çalışma azmi ve gücü artırılmış işgücüdür.
Motivasyonun temelini, kişiyi açık bir davranışa götüren süreçte bir güdü veya hareket olarak
da tanımlanan ihtiyaç oluşturmaktadır. Çoğunlukla bir eksiklikten kaynaklanan bu
psikolojik duygunun, fizyolojik yetersizliklerle sınırlı olmadığı, aksine sonsuz olduğu kabul
edilmektedir.
Motivasyonu oluşturan ihtiyaçların karşılanmaması tatminsizlik oluşturmaktadır.
Dürtülerin değişken ve dinamik yapısı nedeniyle kişilerin farklı zaman ve durumlarda
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güdüleri nedeniyle farklı davranışlarda bulundukları görülmektedir. Bunun ana nedeni
öncelikli ihtiyaçlarını karşılama ve tatmin olma yönündeki bireyin çabalarıdır.
Motivasyonla gerçekleştirilen moral ve iş tatmini sonrasında; işten ayrılmalar, iş
kazaları ve şikâyetler azalmakta, işletmelerde verimlilik ve işbirliği çabaları artmaktadır.
Motivasyon konusunda en önemli faktörlerden birisi de yönetici ile çalışanlar
arasındaki iletişimdir. Çalışanlara kendi performansları hakkında bilgi verilmesi amacıyla
iletişime büyük gereksinim vardır. Motivasyonla birlikte kişileri belirli şekilde davranmaya
iten sebeplerin analiz edilmesi gerekir. Ancak motivasyonu, yine de kişisel bir olay olarak
yorumlamak gerekmektedir.
Örnek vermek gerekirse, aynı işyerinde aynı pozisyonda ve aynı imkânlarda çalışan
iki kişinin amaçları birbirlerinden çok farklı olabilmektedir. Diğer taraftan yine aynı kişiler
farklı güdülerle farklı davranışlarda bulunabilmektedirler.
İnsanların ihtiyaçları kadar ihtiraslarının da sonsuz olduğu bilinmektedir. Ancak
insan ihtiyaçlarını basit bir şekilde fizyolojik, psikolojik ve toplumsal olarak üç ana başlık
altında toplayabilmek mümkündür. Fizyolojik ihtiyaçlar; insanın doğumundan ölümüne
kadar devam eden, doğal ve hayatın devam ettirilmesi için gerekli olan beslenme, barınma
gibi temel ihtiyaçları içerirken psikolojik bir varlık olarak etkileyen ve etkilenen insanın,
kendi özüyle istenen dengeye gelebilmesi için kendini gerçekleştirme gibi psikolojik
ihtiyaçlarını da karşılaması gerekmektedir. Diğer yandan sosyal bir varlık olan insanın toplum
içinde yaşaması sonucu ortaya çıkan, sevme, sevilme, saygınlık, bağlılık gibi sosyal ihtiyaçlar
ise çoğunlukla sonradan öğrenilmektedir.

9.1.2. Motivasyon Türleri
İhtiyaçlar kişileri belli yönlerde hareket etmeye yönlendirir. İnsanları harekete geçiren
güdülerin ortaya çıkış biçimleri, bunların yönü ve şiddeti kişiye, zamana ve duruma göre
farklılıklar gösterebilir. Motivasyon türlerini; iç, fizyolojik, sosyal ve psikolojik motivler
olmak üzere dört başlık altında toplayabilmek mümkündür.

İç Motivler
İç motivler kişiyi doğal ihtiyaçlarına yönelik olarak ve bilinçsiz bir şekilde
davranışta bulunmaya yöneltir. Yani bu tür dürtüler içgüdüsel olarak kişileri belli davranışları
göstermeye iter.
Kişinin göstermiş olduğu herhangi bir davranışın içgüdüsel olarak kabul
edilebilmesi için bazı şartlara uygun olarak ortaya çıkması gerekmektedir. Bunları
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Kişiyi belli bir davranış göstermeye yönlendirecek kesin bir fizyolojik nedenin
bulunması gerekmektedir.
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İç motive dayalı olarak ortaya çıkan bir davranışın, süreklilik arz edip öğrenme
süreci sonunda değişmemesi gerekmektedir.

Kişiyi doğal ihtiyaçlarına yönelik olarak ve bilinçsiz bir şekilde içgüdüsel olarak
harekete yönlendiren bir davranışın, hayvanlar âleminde de bir karşılığının bulunması
gerekmektedir.
Öğrenmeyi süreci ile bir ilgisi olmayan ve hayat boyu içgüdüsel olarak gerçekleşen
nefes alma verme ve yürüme gibi bu motivlere hayvanlarda da rastlayabilmek mümkündür. Bir
arının bal yapması, ipek böceğinin koza örmesi gibi davranışları iç motivlerle açıklanabilir.

Fizyolojik Motivler
Bu tür motivasyonlar kişilerin hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan
beslenme, barınma, giyinme, ısınma gibi temel ihtiyaçlarıyla ilgili olup bu tür motivler
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer almaktadır. Bu ve benzeri diğer fizyolojik
ihtiyaçlara dayalı motivler, tüm insanlarda farklı yoğunluklarda ortaya çıkmakta ve kendini
göstermektedir.

Psikolojik Motivler
Sosyal motivleri sosyal ihtiyaçlar harekete geçirirken psikolojik ihtiyaçları ise kişinin
ruhsal ve düşünsel ihtiyaçları harekete geçirmektedir. Bir yönüyle sosyal ihtiyaçlara
benzemekle birlikte, psikolojik ihtiyaçlardan kaynaklanan motivleri takip etmek ve nedenlerini
anlamak oldukça güç bir iştir. Dolayısıyla psikolojik motivler bu yönüyle fizyolojik ve sosyal
motivlerden ayrılmaktadırlar. Karmaşık bir yapısı olan psikolojik motivler, kişisel özelliklere
ve algılara, yere, zamana ve olaylara göre değişiklikler gösterebilmektedirler.

Sosyal Motivler
Kişiler içinde yaşamış oldukları toplumun ortaya çıkardığı ve kabul ettiği aidiyet,
başkalarına yardım etmek, sevmek, sevilmek, takdir görmek gibi sosyal norm ve
kurallara göre hareket etmek ve bu motivlere ulaşmak isterler. Sosyal motivler kişilerin
özelliklerine, duruma ve zamana göre değişiklik gösterebildiği gibi, toplumsal özellikler
de sosyal motivleri etkileyebilmektedirler. Sosyal içerikli bu motivlerin genel olarak
öğrenme ve alışkanlıklar yoluyla elde edildikleri bilinmektedir.

9.1.3. Motivasyon Süreci ve Önemi
Motivasyon süreci, bir ihtiyacın uyarılmasıyla belli başlı davranışların gösterilmesi ve
bunun sonucunda da tatmin olma veya amacın gerçekleşmesi sürecidir. Bu tanımdan da
anlaşılacağı üzere motivasyon süreci; ihtiyaç, uyarılma, davranış ve doyum aşamasından
olmak üzere dört aşamadan meydana gelmektedir.
İhtiyaç: Belli bir ihtiyaç olmadan motivasyonun başlaması mümkün değildir.
Dolayısıyla motivasyon süreci, bazı şeylere duyulan ihtiyaç ile başlamaktadır.
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Uyarılma: Kişilerin duydukları ihtiyacın karşılanması için herhangi bir gücün
oluşma aşamasıdır.
Davranış: Kişilerin karşılaştıkları ihtiyacı karşılamak için uyarıldıklarında belirli
bir davranışta bulunma aşamasıdır.
Doyum: Motivosyon sürecinin bu son aşamasında gösterilen davranışın, ihtiyacı
karşılaması oranında kişi doyuma ulaşmaktadır.
Motivasyon ile performans arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla bir
işletmede mevcut insan gücünün başarılı olabilmesi için motive edilmeleri gerekmektedir. Bu
nedenle yöneticilerin bu hususu dikkate alarak bu insan gücünü örgütün amaçları doğrultusunda
yönlendirmeleri gerekmektedir. Motivasyonu etkileyen faktörler ancak kişilerin
davranışlarının yorumlanması ile anlaşılabilir. Bu nedenle yöneticilerin insan gücünün
davranışlarını iyi yorumlayabilmesi, bu yorumlamanın sonuçlarına göre onları motive
edebilecek modeller ve uygulamalar geliştirmesi gerekmektedir.
Motivasyonun; biri kişisel bir olay olması diğeri de ancak insan davranışlarında
gözlenebilir olması yönü ile iki önemli özelliği bulunmaktadır.
Motivasyon olayı kişinin iş yapma, faaliyette bulunma, sonuç alma istek ve gayretleri
ile ilgilidir. Dolayısıyla motivasyon olayında kişi işten, iş te motivasyondan
etkilenmektedir. Kişi açısından işin; hem ekonomik hem de sosyal ve psikolojik değer ve
anlamı bulunmaktadır. Aynı şekilde örgütte yapılacak işlerin başarısı ve işin genişlemesi
bakımından kişi de önemlidir. Şu hâlde kişiler açısından önemli olan kişilerin uygun
ortamlarda kendileri için anlamlı ve değerli olan işleri yapmalarıdır. Böyle bir durumda hem
kişilerin hem de örgütün amaçları gerçekleşebilmektedir.

9.2. Motivasyon Faktörleri
Motivasyonun asıl amacı; insan gücünün istekli, etkili ve verimli bir şekilde
çalışabilmelerini sağlamak ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmektir. Bu amacı
gerçekleştirmek için birçok araca başvurulmuştur. Motivasyonda kullanılan araçların
etkinliği aynı zamanda yöneticilerin anlayış ve davranışlarına göre de değişebileceği
söylenebilir. Dolayısıyla evrensel nitelik taşıyan bazı motivasyon araçları belirlense bile,
bu araçlar kişiden kişiye değişebileceği gibi, örgütten örgüte, hatta zamana, bölgeye ve
topluma göre de değişebilir.
Birçok motive edici faktör bulunmakla birlikte, bunları aşağıdaki gibi ana başlıklar
altında sıralayabilmek mümkündür.

9.2.1. Ekonomik Motivasyon Araçları
Ücret ve Benzeri Haklar
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Kişiler açısından bir işe girme ve çıkmanın en önemli nedenlerinden birisini ücret
oluşturmaktadır. Kişiler elde ettikleri bu ücretle kendilerinin ve ailelerinin geçimlerini ve
hayatlarını istedikleri şekilde yürütebilirlerken, işletmeler de verdikleri ücretle kârlarını ve
maliyetlerini dengeye getirmeye çalışmaktadırlar.
Ücret düzeyi ile motivasyon arasında önemli bir ilişki bulunmakla birlikte, bu ilişkiyi
sadece ücret miktarına bağlamamak gerekir. Nitekim motivasyon üzerinde ücretin
miktarı kadar ücrete verilen değer ile bu ücretin meydana getirdiği adalet duyusu ve
benzeri algılamaların da büyük önemi bulunmaktadır.
Diğer taraftan işletmelerin ücreti bir motivasyon aracı olarak farklı şekillerde
kullandıkları ve ücret artışı, primli ücret uygulamaları, ekonomik ödüller, kara katılma
vb. araçlara da başvurdukları görülmektedir. Bu araçların yanı sıra kişilerin ücretlerine ve
dolayısıyla bütçelerine etki eden ulaşım ve yemek imkânları, cep telefonu ve araç tahsisi,
kira yardımı, özel sağlık ve emeklilik sigortaları vb. şirketlerce sağlanan ek menfaatleri de
burada zikretmek gerekmektedir.

9.2.2. Psiko- Sosyal Motivasyon Araçları
Psiko-sosyal motivasyon araçlarının belli başlıcalarını; çalışmada bağımsızlık, sosyal
katılma, değer ve statü, gelişme ve başarı, çevreye uyum, öneri sistemi, psikolojik güvence
ve sosyal uğraşlar olarak sıralayabilmek mümkündür.

Çalışmada Bağımsızlık
Kişilerin motive olmasında önemli bir yeri bulunan bağımsız çalışma isteği eski
geleneksel sektörlere göre günümüz çalışma hayatında biraz güç olmakla birlikte, çalışanların
ilgi ve yeteneklerini psiko-teknik aracılığı ile tespit edip hiç olmazsa o alanda ve belirli ölçüde
çalışma özgürlüğü tanımakta yarar bulunmaktadır. Böyle bir çalışma ortamında kişisel
yetenekler, yaratıcı ve yapıcı güç ortaya kolaylıkla çıkarılabilir.

Gruplara Katılma
Kişiler iş hayatına girdiklerinden itibaren formel grupların yanı sıra dostluk,
arkadaşlık, yaş, cinsiyet, doğdukları yer vb. özelliklere göre bazı informel gruplara da girerler.
Bu informel grupların kişilerin gelişmesinde, iş tatmininde, verimliliğinde ve performansında
olumlu etkileri bulunabilir.

Değer ve Statü
Yöneticiler çalışanlarının bir yandan değişik gruplara girmelerini teşvik ederken,
diğer yandan da onların kişiliklerine, yaptıkları işlere, önerdikleri görüş ve düşüncelere de
önem vermeli, onları takdir etmeli, beğenmeli, değer vermeli ve onları verimli olarak
çalıştırabilmeleri için gerekli statü imkânlarını da tanımalıdır.

Eğitim, Gelişme ve Başarı İmkânları
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İşe girerken ücret ve benzeri faktörler kadar o işte kişilerin kendilerini
geliştirebilmeleri ve başarı sağlamaları da önem arz etmektedir. İşletmenin ve hatta tüm
toplumun yararı için önemli olan kişisel gelişme ve başarının önü açılmalı ve teşvik edilmelidir.
İşletme içinde çalışanlara sağlanacak eğitim, gelişme ve başarı imkânları hem kişiler
hem de yöneticiler açısından önemli bir motivasyon aracıdır. Nitekim yöneticiler bu
motivasyon aracını kullanarak mevcut insan gücünün motivasyonlarını artırabilmektedirler.
Diğer taraftan eğitimin diğer bir temel amacı da üretimi artırmaktadır.
Çalışanlar eğitim sayesinde bir taraftan eksikliklerini tamamlarken diğer taraftan da
kendilerini sürekli olarak geliştirme imkânı bularak kendilerine olan güvenleri dolayısıyla da
motivasyonları yükselmekte bu da işletmeye olan katkılarını artırmaktadır. Çalışanlar son
yıllarda bir işletmeye girme veya kalıcı olma kararlarında, işletmenin sağladığı eğitim ve
gelişim imkânlarını da ücret kadar dikkate almaya başlamıştır.

Kariyer ve Yükselme İmkânları
Örgütlerde kişilerin eğitim, gelişme ve başarıları kadar kariyer sahibi olma ve
yükselme imkânları da motivasyonlarını artırmaktadır. İş hayatına atılma aşamasında olan
birçok kişi kendi kariyer planlarına ve yükselme imkânları bulunan uygun iş fırsatlarına öncelik
vermekte hatta bazı durumlarda bu tarz manevi faktörlere ücret vb. dışsal faktörlerden
daha çok önem verdikleri görülmektedir.
İşe girip belli bir süre işi iyice öğrenip deneyim sahibi olan birçok kişiye iş sıkıcı
gelmeye başlayabilir. Bu aşamada yetki ve sorumluluklarının yetersiz kaldığını göre kişiler
daha yüksek yetki ve sorumluluk beklentisine girebilmektedirler. Şayet kişilerin bu
beklentileri karşılanmazsa motivasyonları da düşecek ve başarısızlıklarına neden olacaktır.
Böyle bir durumda çalışanlar sadece başarısız olmakla kalmayacak kariyer imkânlarının daha
bol olduğu yeni bir iş aramaya da başlayabileceklerdir.
Çalışanlara kariyer ve yükselme imkânlarının sağlanması aynı zamanda
başarılarının psikolojik olarak ödüllendirilmesidir. Bu ödüllendirme ile kişilere büyük
ölçüde prestij kazandırılmış dolayısıyla iş tatminleri de artırılmış olacaktır. Yükselme
beraberinde gelir artışını da getirecek, bu da kişilerin hem parasal hem de psikolojik olarak
motive olmalarını sağlayacaktır.

Çevreye Uyum
Kişi girmiş olduğu işte veya örgütte işe, orada bulunan ortama, çalışma
arkadaşlarına, astlarına veya üstlerine uyum sağlamak ister. Kişinin kendisini işe vermesi
bakımından bu uyum süreci önemlidir ve başarısı da büyük ölçüde bu uyuma bağlı
bulunmaktadır.

9.2.3. Örgütsel ve Yönetsel Motivasyon Araçları
Liderlik
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Çalışanların motive olmasında aynı zamanda lider özelliklerine sahip olan
yöneticilerin büyük rolü bulunmaktadır. Yöneticilerin astlarına karşı davranış ve
yaklaşımları, çalışanlarına yaptıkları işin önemini inandırmaları ve onların yönetime
katılımlarını sağlamaları, güvene dayalı bir ortamın ve adil bir disiplin anlayışının
oluşturulması, işleriyle ilgili uzmanlık ve karizmaları, bilgi, deneyim ve birikimleri, iletişim
yetenekleri, demokratik tavırları vb. özellikleri motivasyon konusunda oldukça etkili olacak
ve örgüt içinde iş tatminini maksimum düzeye çıkarabilecektir.
Örgüt için en uygun motivasyon araçlarını kullanarak çalışanlarının daha başarılı
olmalarını sağlayacak olan yöneticiler onların tatmin edilmesi gereken ihtiyaçlarını doğru
şekilde anlamalı ve temel ihtiyaçların karşılanmasının her zaman verimi artırmada tek
motive edici unsur olmadığının ve çalışanların farklı beklentileri olabileceğinin bilincinde
olmalıdır.

İş Güvencesi
Özellikle işsizliğin yüksek olduğu ülkelerde iş güvencesinin özel bir önemi
bulunmakta ve iş güvencesinin düşük olması çalışanları büyük bir stres altına
sokabilmektedir. Bu nedenle iş güvencesi konusu, bireylerin çalışma hayatında en hassas
oldukları konuların başında gelmektedir. İlk etapta iş güvencesinin açık bir şekilde
varlığından daha çok çalışanların böyle bir hisse ve algıya sahip olmaları bile
motivasyonları olumsuz etkileyecek ve verimliliklerini düşürecektir. Bu nedenle
işletmelerin ve özellikle de yöneticilerin çalışanlarda yüksek bir iş güvencesi algısı meydana
getirerek işletmenin amaçlarını istenilen düzeyde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İşin Niteliği
Çalışanların motivasyonu bakımından işin monoton ve sıkıcı olmaması aksine
tatminkâr, zevkli ve çalışmaya değer bir özelliğe sahip olması önemlidir. Şayet kişinin çalıştığı
iş psikolojik ve fizyolojik yapısına uygun değilse, bu durum kişilerde stres ve sıkıntı
oluşturacak, bunun sonucunda da işe devamsızlıklar, işten ayrılma vb. olumsuz sonuçlar
ortaya çıkacaktır. Bunun için işletme yönetiminin bıkkınlık ve sıkıcığı ortadan kaldırarak
çalışmanın insanileştirilmesini sağlamalı, rotasyon, iş genişletme, iş geliştirme ve
zenginleştirme vb. araçlara başvurması gerekmektedir.

Çalışma Koşulları
İnsanların ömürlerinin büyük bir kısmını geçirdikleri işyerlerinde ergonomik yapı,
aydınlatma, ısıtma, temizlik, gürültü vb. faktörlerin motivasyon üzerinde büyük etkisi
olacaktır. Kötü çalışma koşullarında çalışanlara göre iyi çalışma koşullarında çalışanların daha
mutlu oldukları görülmektedir. Aşırı iş yükü altında bulunma, uzun çalışma süreleri vb.
kötü çalışma koşulları bir yandan iş kazaları ve meslek hastalıklarına sebep olurken diğer
yandan da çalışanların strese girmelerine ve yorgunluklarına yol açmaktadır.
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Çalışma Arkadaşları ve Ortamı
Yukarıda da belirtildiği üzere, çalışanlar zamanlarının büyük bir kısmını iş ortamlarında
iş arkadaşlarıyla birlikte geçirmekte ve aralarında ciddi dostluklar ve iyi ilişkiler meydana
gelebilmektedirler. Şayet çalışanlar iş ortamındaki arkadaşlarıyla uyumlu ve iyi ilişkiler
içinde olurlarsa bu husus onların motivasyonlarını artırıp çalışmaktan zevk almalarına yol
açıp verimliliklerini yükseltecek, aksi durumda ise işyeri sıkıcı olmaya başlayacak ve
motivasyonları düşüp verimlilikleri de azalacaktır.

Kurum Kültürü ve İtibarı
Günümüzün küresel dünyasında işletmelerin rekabet edebilmeleri ve ayakta kalıp
varlıklarını devam ettirebilmeleri gittikçe güçleşmektedir. Bu anlamda şirketlerin almış olduğu
önlemlerin başında kurum kültürü gelmektedir.
Şirketlerin verimli ve başarılı olup uzun dönem ayakta kalabilmeleri için teknoloji, arge ve modern pazarlama yöntemleri vb. alanlara yaptıkları yatırımlar yeterli olmamakta, bunun
yanı sıra işletmenin “sosyal sermayesi” olarak kabul edilen insan gücüne yatırım
yapmaları gerekmektedir. Bunun da yolu, “önce insan” felsefesi ile bilinçli ve güçlü bir
kurum kültüründen geçmektedir. Çünkü gücünü ve devamlılığını kendi çalışanlarının
sadakatinden, vefasından ve zekâsından alan şirketlerin bu başarısını aynen taklit etmek
mümkün değildir.
İşletmenin yönetim ve çalışma tarzından, çalışanlarının davranışlarına, çalışma ortamı,
yönetim tarzı, kişiler arası ilişkilerden yöneticilerin yaklaşımlarına kadar tüm alanlarda etkili
olan ve işletme içinde bir aile havası oluşturan kurum kültürünün motivasyon üzerinde büyük
bir etkisi bulunmaktadır.
Diğer taraftan toplum içinde itibarı olan, alanında isim yapmış, müşteriler ve toplum
tarafından beğenilen ve tercih edilen bir işletmede çalışmak, ücret vb. maddi faktörler
düşük de olsa, çalışanlar açısından başlı başına bir gurur kaynağı ve motivasyon
faktörüdür.

9.3. Motivasyon Teorileri
Motivasyonla ilgili olarak çok sayıda araştırma yapılmış ve birçok model geliştirilmiştir.
Tüm bu çalışma ve modellerin amacı çalışanları motive eden faktörlerin ortaya çıkarılması
ve bu konuda yöneticilerin önünün açılmasıdır. Bu doğrultuda ortaya çıkarılan modellerin
bir kısmı kişilerin içindeki faktörlere ağırlık verirken, diğer bir kısmı ise kişilere dışardan
sağlanan motive edici faktörlere ağırlık vermektedir.
Genel olarak motivasyon teorileri kapsam ve süreç olmak üzere iki ana kısma
ayrılmaktadır. Bunlara yeni modern teorileri de eklemek mümkündür. Kapsam teorisi daha
çok doğuştan gelen faktör ve ihtiyaçlar üzerinde dururken, süreç teorilerinde ise sosyal ve
kültürel faktörlerin etkisinde kalan kişilerin sonradan kazandığı faktörler üzerinde
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durmaktadır. Bir diğer ifadeyle, kapsam teorilerinin esasını kişisel ihtiyaçlar oluştururken,
süreç teorilerinde ise bir davranışın ortaya çıkmasından durduruluşuna kadar geçen süre
içerisindeki bilişsel süreçler ele alınmaktadır.

9.3.1. Kapsam Teorileri
Kişisel ihtiyaçların ön plana alındığı kapsam teorileri, ihtiyaçlara vurgu yaparak
motivasyonu harekete geçiren faktörleri ve bu faktörlerin etkilerini ortaya koymaya
çalışmaktadır. Kapsam teorilerinin esasını yöneticilerin bu faktörleri doğru tespit edip
anlayarak çalışanları örgüt ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirebilmeleri oluşturmaktadır.
Yöneticiler bu faktörleri iyi bir şekilde anladıklarında çalışanların bazı ihtiyaçlarının
karşılanmaması durumunda ortaya çıkabilecek istenmeyen davranışların, performans
düşüklüğü ve iş tatminsizliği gibi nedenleri daha yakından tanıyacaklar ve gerekli önlemleri
alabileceklerdir.
Motivasyon sürecinin başlangıcında bir noktaya odaklanıp statik bir nitelik
özelliği gösteren kapsam teorileri daha çok çalışma hayatında çalışanları neyin motive
edeceğini tahmin etme konusunda önemli bilgiler sunmaktadırlar.
Kapsam teorileri altında; Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi” teorisi, McGregor’ un X ve
Y teorileri, Alderfer’ in “ E.R.G.” teorisi, Herzberg’ in “iki etken” teorisi ve McClelland’ ın
“başarı güdüsü” teorisi olmak üzeri beş teori ele alınıp incelenecektir.

9.3.1.1. Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” Teorisi
Maslow bu teorisini ilk kez 1954 yılında yayınlamış ve kitabın ikinci baskısı 1970
yılında yapılmış, ancak bu ikinci baskıda önemli bir değişiklik yapılmamakla birlikte bazı
yeniliklere gidilmiştir.
Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi” teorisin asıl amacı, temel ihtiyaçların en alttan en
üste doğru bir düzen içinde oldukları ve her bir basamaktaki ihtiyaç karşılandığında bir
üstteki ihtiyacın davranışı etkilemeye başladığı şeklinde özetlenebilir. Yani bir diğer
ifadeyle insanlar ödül ve ceza gibi dış faktörlerle değil, daha çok içsel faktörlerle ve dolayısıyla
ihtiyaçlarını gidererek motive olmaktadır.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi; fizyolojik, güvenlik, sosyal, kendini gösterme ve
kendini gerçekleştirme şeklinde beş ana katmandan oluşmaktadır. Maslow; fizyolojik,
güvenlik ve sosyal ihtiyaçları eksiklik ihtiyaçları, kendini gösterme ve kendini gerçekleştirme
ihtiyaçlarını ise gelişim ihtiyaçları olarak belirtmektedir. Eksiklik ihtiyacı ile insan fiziksel
ve psikolojik dengesini sağlamaya çalışırken; gelişim ihtiyacı ile de yapmış veya hâlen
yapıyor olduklarından daha iyisini yaparak mükemmele ulaşmak ister.
Maslow’un fizyolojik, güvenlik, sosyal, kendini gösterme ve kendini gerçekleştirme
şeklinde sıraladığı ve bu şekilde öncelik sırasına oturttuğu ihtiyaçlar aşağıda ayrıntılı olarak ele
alınıp incelenmektedir.
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Fizyolojik ihtiyaçlar: Hiyerarşide en temel düzey olan fizyolojik ihtiyaçlar genel
olarak önceden açıklanan öğrenilmeyen birincil ihtiyaçlara benzemektedir. Açlık, susuzluk,
uyku ve cinsellik ihtiyaçları bazı örneklerdir. Teoriye göre bu temel ihtiyaçlar bir defa tatmin
edildiğinde artık motive etmezler. Örneğin, aç kalan bir insan erişilebilir olan bir havucu elde
etmek için uğraşacaktır. Ancak doyacağı kadar havucu yedikten sonra insan bir başkasını elde
etmek için uğraşmayacak ve sadece bir sonraki daha yüksek ihtiyaç düzeyi ile motive
olacaktır.
Güvenlik ihtiyaçları: İhtiyaçların bu ikinci düzeyi kabaca güvenlik ihtiyacına eşittir.
Maslow fiziksel kadar duygusal emniyeti de vurgulamıştır. Tüm organizma emniyet arayan
bir mekanizma hâline gelebilir. Ancak, fizyolojik ihtiyaçlarda olduğu gibi, bu güvenlik
ihtiyaçları bir kere tatmin edildiğinde artık motive etmeyeceklerdir.
Sosyal ihtiyaçlar: İhtiyaçların bu üçüncü ya da orta düzeyi sevgi ve yakın ilişki
ihtiyaçlarına pek benzememektedir. Freud gibi Maslow da düzeylerini belirlerken zayıf bir
üslup seçtikleri için suçlu görünmektedir. “Sevgi” sözcüğünü kullanması gerçekte psikolojik
bir ihtiyaç olan cinsellik gibi birçok yanıltıcı çağrışımlara yol açmaktadır. Muhtemelen bu
düzeyi tarif eden en uygun kelime “aitlik” ya da “sosyal” olacaktı.
Kendini gösterme (takdir) ihtiyaçları: Takdir düzeyi insanların daha yüksek
ihtiyaçlarını gösterir. Güç, başarı ve statü ihtiyaçları bu düzeyin bölümü sayılabilir. Maslow
takdir düzeyinin hem kendi kendini hem de diğerlerinin takdirini kapsadığını özellikle
belirtmektedir.
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları: Bu düzey; insanların düşük, orta ve yüksek
ihtiyaçlarının hepsinin sonunu gösterir. Kendini gerçekleştiren insanlar kendilerini tamamlamış
ve potansiyellerinin farkına varmışlardır. Gerçekten, kendini gerçekleştirme kişinin kendini
idrakini gerçekliğe dönüştürme motivasyonudur.
Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisini iş motivasyonuna uyarlamamış ve gerçekte,
teorisini orijinal olarak sunduktan yirmi yıl sonrasına kadar örgütlerdeki insanları motive eden
fikirleri araştırmamıştır. Ancak McGregor gibi bazı yazarlar Maslow’un teorisini çalışma hayatı
bakımından anlaşılır bir hâle sokmuşlardır. İhtiyaç hiyerarşisinin, motivasyona modern yönetim
yaklaşımı üzerinde çok büyük bir etkisi vardır.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinin iş motivasyonuna uyarlanması:
Temel ihtiyaçlar: ücret;
Güvenlik ihtiyaçları: emeklilik planları, sendika, sağlık sigortası, işçi yardım planları,
kıdem tazminatı, emekli aylığı;
Sosyal ihtiyaçlar: resmi ve gayri resmi çalışma grupları;
Takdir ihtiyaçları: unvanlar, statü sembolleri, terfiler, ziyafetler;
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Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: kişisel büyüme ve potansiyelin farkına varma şeklinde
çevirmek mümkündür.
Araştırma bulgularının çoğu Maslow’un teorisinin iş motivasyonuna tam bir cevap
olmadığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte teori, işçilerin işteki değişik
ihtiyaçlarından yönetimi haberdar etmeleri konusunda önemli bir katkı sağlamaktadır.
Takdir ve kendini gerçekleştirme gibi ihtiyaçlar iş motivasyonunun içeriği açısından
önem arzetmektedir. Bu ihtiyaçların kesin türü ve motivasyonla nasıl ilişki kurdukları açık
değildir. Maslow’un teorisindeki bazı eksikliklerini göstermek üzere Alderfer daha yakın
bir zamanda üç iyi bilinen ihtiyaç grubu içeren ERG teorisini ortaya koymuştur. Fakat ERG
teorisi Herzberg’in çift faktör teorisinin açıklamasından sonra ele alınmıştır.

9.3.1.2. McGregor’ un X ve Y Teorileri
Elton Mayo’nun araştırmalarında da ortaya konulduğu gibi, çalışanları motive etmek
için sadece ekonomik ve fiziksel şartların yeterli olmadığı, bunların yanı sıra samimi
davranışların, kendi aralarındaki sosyal ilişkilerin ve karar verme süreçlerine
katılımlarının da büyük rolü bulunduğu görülmüştür. Bu yönüyle yönetimde insan ilişkileri
yaklaşımcılarının da yolunu açan araştırmalar, McGregor’u da büyük ölçüde etkilemiştir.
McGregor, insan doğası ile motivasyon arasındaki ilişkileri X ve Y teorileri altında
toplamaya çalışmış, yöneticilerin de bu iki kuramdan birini benimseyerek, çalışanları o
teorinin verileriyle yönetmeye, motive etmeye çalıştıklarına inanmıştır.
McGregor, X teorisinde çalışanların motivasyonunda “havuç-sopa” yönteminin
yani ekonomik araçlar ve denetimin büyük bir öneminin olduğunu ileri sürmüştür. Dolayısıyla
bu teoriyi benimseyen yöneticiler daha çok ekonomik ödül ve denetim sistemine ağırlık
vereceklerdir.
Ortalama bir insanın işi sevmediği ve elinden geldiği ölçüde işten kaçma yollarını
arayacağını, sorumluluktan kaçıp yönetilmeyi tercih ettiğini, hırslı olmayıp güvenliğe büyük
bir tutkuyla bağlı olduğunu, kendi arzu ve ihtiyaçlarını örgütün amaçlarına tercih ettiğini, bencil
olduğunu ve bu nedenle sıkı bir şekilde denetim altında tutulması gerektiğini, yaratılışı gereği
yenilik ve değişikliklerden hoşlanmadığını, sorunların çözümünde yaratıcı yeteneğinin sınırlı
olduğunu, çok parlak bir zekâya sahip olmayan bu insanları harekete geçirmek için maddi
ödüllendirme yönteminin, işten kaçanlar için ise cezalandırma yönteminin devreye sokulması
gerekir şeklinde klasik görüş sahiplerinin fikirlerini özetleyen McGregor daha sonra onları ağır
bir şekilde eleştirmiştir. McGregor’a göre, klasik teorinin yaklaşımlarına uygun şekilde
hareket eden yöneticiler, çalışanlara ve kendilerine saygıyı, arkadaşlarının kendisine
saygılarını ve başarı kazanma imkânlarını gerçekleştiremezler. Çünkü bu teori, insanı
duygu ve düşünceleriyle hareket eden bir varlık yerine teknik ilkeler ve basit ekonomik
güdülerle hareket eden bir robot olarak görmektedir.
McGregor klasiklerin görüşlerini yansıtan X teorisine karşılık alternatif olarak
geliştirdiği Y teorisine göre ise çalışanlar işlerini sevmekte, güvenilir ve kendilerinin de
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anlayabileceği kurallar altında çalıştırılabilmektedirler. Yine bu teoriye göre denetimin en
alt düzeyde olması gerektiğini ileri sürmüştür.
Özetlemek gerekirse X teorisinin daha çok kontrol ve denetim araçlarına
odaklandığını, Y teorisinin ise kişisel denetim, liderlik ve sorumluluk gibi kavramlara
odaklandığını söyleyebilmek mümkündür. Diğer taraftan çalışanları motive etme konusunda
ise X teori cezalara ve ekonomik ödüllere, Y teori ise ödüllendirme ve iletişime ağırlık
vermektedir.

9.3.1.3. Herzberg’ in “Çift Faktör” Motivasyon Teorisi
Maslow’un çalışmasını genişleten ve Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi” Teorisi’nden
sonra en çok bilinen bir motivasyon teorisi olan Herzberg’in ‘‘çift faktör teorisi’’, Herzberg’in
200 muhasebeci ve mühendise, en basit şekliyle işlerinde kendilerini ne zaman son derece
iyi ve ne zaman son derece kötü hissettiklerini sorduğu araştırmadan doğmuştur. Analiz için
veri elde ederken kritik olay metodunu kullanmıştır. Bu araştırma sonucunda, kişilerin en
tatmin oldukları zamanları işle ilgili faktörler olan işin bizzat kendisi, sorumluluk,
başarma, takdir vb. kavramlarla açıkladıklarını; kendilerini en kötü hissettikleri
zamanları da iş dışındaki ücret, çalışma koşulları, ilişkiler, iş güvenliği benzeri
kavramları kullanarak ifade ettikleri görülmüştür.
Kritik olay metodundan elde edilen cevaplar ilginç ve tamamen tutarlıydı. Rapor edilen
iyi duygular genellikle iş deneyimleri ve işin içeriğiyle ilgiliydi. Bir örnek yeni bilgisayar
donanımı kurma işi verildiği için iyi hisseden hesap denetmenidir. İşiyle gurur duyuyordu ve
yeni donanımın bölümünün bütün olarak iş görmesinde büyük bir fark yarattığını bildiği için
memnundu. Rapor edilen kötü duygular, öte yandan, genellikle işin çevreleyen veya çevresel
görünüşüyle – işin konusuyla – ilgilidir. Bu duygulara bir örnek ilk işi çizelgeleri tutmak ve
patron gittiğinde ofisi idare etmek olan bir mühendise aitti. Patronunun onu eğitmek için her
zaman çok meşgul olduğu ve soru sormaya çalıştığında sinirlendiği ortaya çıktı. Mühendis işin
konusuyla ilgili hayal kırıklığına uğradığını ve çıkmaz bir işte hizmetçi gibi hissettiğini
söylüyordu. Bu rapor edilen iyi ve kötü duygular sıralandığında Herzberg tatmin edenlerin iş
içeriğiyle ilgili olduğunu ve tatminsizlik yaratanların işin konusuyla ilgili olduğunu
nakletti. Herzberg tatmin edenlere motivasyon faktörleri adını verdi ve tatminsizlik
yaratanları da hijyen faktörleri olarak adlandırdı. “Hijyen” terimi (sağlık alanında olduğu
gibi) önleyici faktörleri gösterir; Herzberg teorisinde hijyen faktörleri tatminsizliği
önleyenlerdir. Beraber ele alındığında, motivasyon faktörleri ve hijyen faktörleri Herzberg’in
çift faktör motivasyon teorisi olarak bilinmektedir ve bu teoride hijyen faktörler; Şirket
politikası ve yönetim, denetim, maaş, kişiler arası ilişkiler ve çalışma şartları olarak,
motivasyon faktörleri de; başarı, tanınma, kendi kendine çalışma ve sorumluluk olarak
sıralanmıştır.
Motivasyon ve hijyen faktörleri kısaca aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür.
Motivasyon Faktörleri:
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Başarı: Bir işin başarıyla tamamlanması, bir problemin çözülmesi. Yapılan işin
sonuçlarının görülmesi.
Tanınma: Fark edilme, övülme gibi tanınma eylemleri.
Gelişme ihtimali: Mesleki gelişim ihtimalini artıran öğrenme, yeni bilgi ve becerilerin
kazanılmasına imkân tanıyan olanaklar.
İlerleme: İş pozisyonunun veya statüsünün yükselmesi.
Sorumluluk: Gerçek sorumluluklar ve bunların düzgün bir şekilde yerine getirilmesi
için gerekli yetkilerin verilmesi.
İşin kendisi: İşin yapılması ve aşamaları.
Çoğu zaman yöneticilerin motive edici olarak gördüğü bu faktörlerin varlığı, kişiye
kişisel başarı hissi verdiği için, kişileri motive edecektir, ancak bunların eksikliği ise kişinin
motive olmaması ile sonuçlanacak ve tatminsizlik meydana getirecektir.
Hijyen Faktörler:
Şirket politikası ve yönetim: Bilhassa çalışanlarla ilgili açık ve net belirlenmiş
politikaların mevcudiyeti.
Teknik denetim: Üste ulaşılabilirlik ve adalet.
Kişiler arası ilişkiler: İş yerindeki sosyal hayatın niteliği, çalışma arkadaşlarıyla
ilişkiler (ast, üst vs.).
Maaş: Ücret, emekli aylığı, şirket arabası vb. ekonomik olarak ölçülebilir değerleri
içeren paket.
Statü: Pozisyon, rütbe, tanınma vs.
İş güvenliği: İş ve pozisyon kaybına sebep olacak güvensiz ortamlardan kaçınma.
Özel hayat: İş hayatının aile hayatına etkileri (stres, asosyallik, taşınma vb. durumlar)
Çalışma şartları: İşyeri fiziksel koşulları (havalandırma, araç-gereç, gürültü vb.)
Bu faktörlerin kişiyi motive etme özelliği yoktur, ancak eğer bu faktörler mevcut
değilse kişi motive olmayacaktır. Bunların mevcut olması kişinin motive olabileceği asgari
koşulları sağlayacaktır. Ancak motivasyon, motive edici faktörlerin varlığı ile mümkündür.
Motive edici faktörlerle hijyen faktörlerin etkisini aşağıdaki şekilde görebilmek
mümkündür.
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Herzberg’in teorisi Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisiyle yakından ilgilidir. Hijyen
faktörleri doğada önleyici ve çevreseldir ve kabaca Maslow’un aşağı düzey ihtiyaçlarına
eşittir. Bu hijyen faktörleri tatminsizliği önler ama tatmini sağlamazlar. Gerçekten,
motivasyonu kuramsal sıfır seviyesine yaklaştırırlar ve tatminsizliği önleyen gerekli bir
“zemin”dirler ve motivasyon için başlama noktası olarak hizmet etmektedirler. Bizzat
hijyen faktörleri motive etmezler. Sadece motivasyon faktörleri işte işçileri motive ederler.
Bunlar kabaca Maslow’un üst düzey ihtiyaçlarına eşittirler. Herzberg’in teorisine göre, bir
birey gerçekten motive olabilmek için meydan okuma içeren bir işe sahip olmalıdır.
Herzberg’in çift faktör teorisi iş motivasyonunun içeriğine yeni bir görüş
getirmektedir. Bu noktaya kadar, yönetim genellikle hijyen faktörlerine konsantre
olmuştu. Bir moral sorunuyla karşılaşıldığında tipik çözüm daha yüksek ücret, daha fazla
ücret dışı faydalar ve daha iyi çalışma koşullarıydı. Ancak, gösterildiği gibi, bu basit çözüm
gerçekten işe yaramadı. Yönetim sık sık ne yapacağını şaşırmaktadır çünkü çok yüksek
ücret ve maaş ödüyorlar, mükemmel ücret dışı faydalara sahipler ve çok iyi çalışma
koşulları sağlıyorlar ama işçileri hâlâ motive olmuyorlardı. Herzberg’in teorisi bu sorun
için bir açıklama getirmektedir. Yönetim sadece hijyen faktörleri üzerinde durduğu için
personelini motive edememiştir.
Muhtemelen elde ettikleri terfiyi hak ettiğini düşünmeyen çok az işçi veya yönetici
vardır. Diğer yandan yeteri kadar iyi bir terfi almadığını düşünen birçok tatminsiz işçi ve
yönetici de vardır. Bu basit gözlem göstermektedir ki hijyen faktörlerinin tatmini sağlamada
değil tatminsizliği önlemede önemli olduğu görünmektedir. Herzberg, hijyen faktörlerinin bir
örgütün insan kaynaklarını muhafaza etmek için kesinlikle gerekli olduğunu söyleyen ilk kişi
olacaktır. Buna rağmen, Maslow’un düşüncesindeki gibi, birçok modern örgütteki durum olan
hijyen faktörlerinin bir kere “karnı dolduğunda” önlerine sunulan hiçbir şey işçileri motive
etmeyecektir. Herzberg’in teorisine göre sadece başarı, tanınma, sorumluluk, ilerleme ve
büyüme fırsatlarına sahip, meydan okuyan bir iş personeli motive edecektir.
Herzberg’in “çift faktör modeli”, birçok araştırmaya konu olmuş ve çok sayıda eleştiri
almıştır. Bu eleştirileri şu şekilde sıralayabilmek mümkündür;
Önemli eleştirilerden birisi, ekonomik motivasyon faktörlerini özellikle de ücret
faktörünü ikinci plana itmesidir. Belki bu husus satın alma gücünün yüksek olduğu ABD
gibi ülkelerde çalışanların başka amaçlara yönelmesi bakımından normal karşılanabilir.
Ancak bu kuralı tüm ülkelerde evrensel bir kural olarak kabul etmek mümkün değildir.
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Yine bu teori kişiler arası farklılıkları da dikkate almamaktadır. Belirlenen faktörler
kişinin işten duyduğu tatmine göre değişebilir. Bu faktörlerden bir kısmı bazı insanlar için,
diğer bir kısmı diğer insanlar tarafından daha çok tercih edilebilir.
Tüm eleştirilere rağmen Herzberg’in Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi”
genişletip geliştirerek çalışma hayatında uygulanabilir bir hâle getirmesi ve yöneticiler için
de motivasyon sürecini sadeleştirerek anlaşılır kılması büyük önem taşımaktadır.
Yöneticiler bu sayede personelin bilgi ve becerilerinin etkin kullanılmasını sağlayacak
sistemlere başvurabileceklerdir. Şöyle ki, personelinin ihtiyaçlarını doğru şekilde belirleyebilen
yöneticiler, motivasyon için gerekli ortamları tasarlayarak veya personeli uygun ortama
yerleştirerek insan kaynağını maksimum etkinlikte kullanabileceklerdir.
Tüm eleştirilere rağmen Herzberg’in Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi”
genişletip geliştirerek çalışma hayatında uygulanabilir bir hâle getirmesi ve yöneticiler için
de motivasyon sürecini sadeleştirerek anlaşılır kılması büyük önem taşımaktadır.
Yöneticiler bu sayede personelin bilgi ve becerilerinin etkin kullanılmasını sağlayacak
sistemlere başvurabileceklerdir. Herzberg aynı zamanda önceden kötü bir biçimde ihmal
edilmiş ve sıklıkla tamamen gözden kaçırılmış iş motivasyonunda iş içeriği faktörlerine
dikkat çekmiştir. Genellikle Herzberg iş içeriği faktörlerinin ve tatminin daha iyi
anlaşılmasına katkıda bulunmuş ancak selefleri gibi çalışma hayatında motivasyonun
geniş bir teorisine ulaşamamıştır. Modeli iş motivasyonu içeriğinin sadece bir kısmını tarif
etmektedir; örgütsel katılımcıların karmaşık motivasyon sürecini yeterli bir şekilde
tanımlayamamaktadır.

9.3.1.4. Alderfer’ in “ ERG” Teorisi
Alderfer de Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi sınıflamasının basit bir sıralamasını
yaparak ERG teorisini oluşturmuştur. Maslow’un teorisine dayanan araştırmalar sonucu
oluşturulduğu için, “ihtiyaçlar hiyerarşisi” teorisine çok benzemekte ve onun düzeltilmiş
şekli olarak da görülmektedir. Hatta Alderfer’in Maslow’un teorisindeki altı ihtiyaçlar
hiyerarşisini bu teoride özetleyerek ve toparlayarak üçe indirgemiş olduğunu
söyleyebilmek mümkündür: Bu üç ihtiyaç kısaca aşağıda sıralanmıştır.
Varolma (Existence) İhtiyacı: Açlık, susuzluk, fiziksel ve güvenlik gibi fizyolojik
ihtiyaçlar bu grupta toplanmıştır. Burada amaç insanın fizyolojik ihtiyaçlarının esas olarak
sağlanmasıdır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi de örgütün imkânlarının bol olmasını
gerektirmektedir. Bu ihtiyaca yiyecek, içecek, barınma gibi temel ihtiyaçları örnek vermek
mümkündür. Yine ücret, çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliği gibi ihtiyaçlar da bu
kapsamda değerlendirilebilir.
Aidiyet-İlişki Kurma (Relatedness) İhtiyacı: İnsanların diğer insanlarla ilişkide
bulunabilme istek ve ihtiyaçları bu grup altında toplanmaktadır. Ancak bu ihtiyaçların
karşılanmasında karşılıklılık ilkesi söz konudur. Ancak “ilişki” kavramının karşıtının ilişki
yokluğu olduğunu, düşmanlık, öfke olmadığını, çünkü bunların da birer ilişki sayıldığını
belirtmekte fayda bulunmaktadır. Bu ihtiyaç kişinin değer verdiği insanlarla ilişki içinde
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olma isteğiyle ilgilidir. Kişi gerek işte gerekse iş dışında başkalarıyla ilişki içinde olmayı,
kabul görme ve takdir edilmeyi arzu etmektedir.
Gelişme (Growth) İhtiyacı: Bir kişinin gerek kendisi gerekse de çevresi üstünde
yaratıcı, üretici etkiler meydana getirmek, yeteneklerini kullanmak, yeni yetenekler
geliştirmek istekleri de bu başlık altında toplanmıştır. Psikolojik büyüme ve gelişme
istekleri, düşünce ve davranışlarda özgürlük arayışı, kendini gerçekleştirme, potansiyeli
geliştirme gibi ihtiyaçlar, Alderfer’in gelişme ihtiyacı kapsamında ele alınabilir.
ERG teorisindeki varolma kümesi Maslow’un fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarıyla;
aidiyet-ilişki kurma kümesi sosyal ve kendini gösterme ihtiyaçlarıyla; gelişme kümesi ise
kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilebilir.
İnsan ihtiyaçlarına yönelik sınıflamalardaki bu tutarlılığa rağmen, ERG teorisi
başta da belirtilen ihtiyaç geçişlerindeki esnekliği nedeniyle, günümüz iş dünyasına daha
anlamlı bir bakış açısı yaratmaktadır. Görüldüğü üzere Alderfer’in ERG teorisi Maslow’un
“ihtiyaçlar hiyerarşisi” teorisine çok benzemekte ve bu teorideki gibi bir ihtiyaç sınıflaması
esas olmakla birlikte bazı farklılıklara da sahip bulunmaktadır. Zira birey aynı anda birden
fazla şeye ihtiyaç duyabilir, bir ihtiyacını giderdiğinde hiyerarşik olarak bir üstteki
ihtiyacı için güdülenmeyebilir. Giderilen ihtiyacın kapsamı genişleyebilir, güdüleyici olma
özelliğini sürdürebilir. İşte bu türlü durumlar için de ERG Teorisi geçerliliğini
korumaktadır.
Özetlemek gerekirse Alderfer’in ERG teorisi ile Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi”
teorisi birbirine birçok yönden benzemekle birlikte aralarında bazı farklılıklar da
bulunmaktadır. Bu farklılıklar şunlardır:


ERG teorisine göre farklı iki ihtiyaç aynı anda karşılanabilmektedir.


Ayrıca ERG’ye göre ihtiyaçların sırası, farklı kültürlere sahip bireyler için
farklı şekillerde oluşabilmektedir.

Bir önemli farklılık da, ERG bağlamında, daha üst düzey ihtiyacı
karşılanmayan ve hayal kırıklığı yaşayan kişinin, daha alt düzeyde bir ihtiyaca dönerek,
gerileyerek, o ihtiyacı en üst düzeye çıkarma durumudur. Başka bir deyişle, bu teori
bağlamında ihtiyaçlar somutluk durumlarına göre sıraya konmuştur. Dolayısıyla, bir üst
düzeydeki gereksinmeyi karşılamak güç olduğunda bir alt düzeydeki gereksinme kümesi daha
çok istenecektir. Çünkü teoriye göre, daha ayrımlaşmış, daha az somut amaçları elde
edemeyenler daha somut amaçlara yönelirler.

Bir diğer farklılık ise, Maslow çevresel değişkenlere yeterince önem
vermezken, ERG bu eksiklikleri tamamlayarak çevresel faktörleri göz önüne almasıdır.
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9.3.1.5. McClelland’ ın “Başarı Güdüsü” Teorisi
Başarı güdüsü teorisinin yanı sıra bilinç ve kişilik gibi değişik konularla ekonomik
gelişme ile başarı güdüsü arasındaki ilişkiler konusunda da çalışmaları bulunan McClelland’a
göre şayet büyük ölçüde bazı fırsatlar ve toplumsal yapı değişiklikleri mevcut olsa da
yüksek başarı güdü ve ihtiyacına sahip kişilerin ekonomik başarıya ulaşma ihtimalleri
daha yüksek olacaktır. McClelland başarı, güç ve yakın ilişki olmak üzere üç ihtiyaçtan
bahsetmekle birlikte genellikle başarı ihtiyacı üzerinde çalışmış ancak birçok araştırmasında
bu üç ihtiyacı birlikte test etmiştir.
1. Başarı ihtiyacı: McClelland başarı ihtiyacını “iyi iş yapma ya da bir kusursuzluk
standardıyla rekabet etmenin önemli olduğu eylemlere yönelme” olarak tanımlamıştır. Bu
yaklaşıma göre başarı güdüsü, zor bir işin üstlenilmesi, belirsizlikle yüzleşme ve kişinin
performansının sonuçları için kişisel sorumluluk alması gibi davranışlarıyla dışa
vurulmaktadır. Başarı ihtiyacına sahip kişiler, şans faktörünün rol oynamadığı, kendi güç
ve yetenekleriyle ulaşabilecekleri hedefleri bulunan iş ve görevlere yönelip sorunların
çözümünde kendi yetenek ve inisiyatiflerini kullanabilecekleri işleri seçerler. Amaçlarına
ne ölçüde ulaştıklarını görebilmek için çok sık ve güçlü geri bildirimlere ihtiyaç duyarlar.
Söz konusu hedeflere ulaştıklarında ise çok mutlu olurlar.
2. Güç ihtiyacı: Başkalarını etkileme araçlarını denetleme yoluyla kişinin doyuma
ulaşma eğilimi olarak tanımlanabilen bu ihtiyaç, etkili olabilme gücünü oluşturmakta ve
yüksek güç ihtiyacı içindeki kişiler kendi çevresini, finansal ve maddi kaynakları, bilgiyi
ve diğer insanları kontrol altına alma arzusu göstermektedir. Güç ihtiyacının altı temel
göstergesi şöyle sıralanabilir.

koymak,

Diğer insanlar üzerinde etkisi olabilecek oldukça güçlü davranışlar ortaya


Özellikle bilgi toplayarak ya da başkalarını gözetleyerek, kontrol ya da
denetimi oluşturmak,

Etki etmeye kalkışmak, bir konuya inandırmaya, kabul ettirmeye ya da
bunu kanıtlamaya gayret etmek,


Açık bir şekilde istenmese de öneride bulunmak, desteklemek ya da yardım

etmek,

göstermek

Başkalarını etkilemek ve bunların hareketlerine güçlü duygusal tepkiler

3. Yakın ilişki ihtiyacı: Bir arada olmak, bir gruba dâhil olmak ve bu bunlarla
uyum içinde olmak, paylaşmak, yardımlaşmak gibi işlevler kişilerde büyük bir tatmin
meydana getirir. Ancak bazı kişiler ise böyle bir birliktelikten hoşlanmayabilirler. Yakınlık
ihtiyacı yüksek olan kişiler için başka kişilerin varlığı gereklidir. Bu gibi kişiler başkalarıyla
iletişimde bulunmak ve onların duygularını anlamak isteyecek, iyi kişilerarası ilişkilerden
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kurulu bir ortam içinde rahat edeceklerdir. Yakın ilişki kurma ihtiyacının dört temel
göstergesi şöyle sıralanabilir.


Diğer kişilere karşı olumlu, dostça veya çok yakın duygular beslemek,


Dostça bir ilişkinin aksaması ya da kesilmesi konusunda olumsuz duygular
hissetmek ya da tekrardan bu ilişkiyi canlandırmayı istemek,


Yakın ilişkiye dayalı davranışlar göstermek ve


Yardım etmek ve yardımcı olmak gibi geliştirici davranışlarda ve cana
yakın ilgide bulunmak.

9.3.2. Süreç Teorileri
Süreç teorileri adı altında toplanan motivasyon teorileri, kişilerin hangi amaçlar
tarafından ve nasıl motive edildikleri ile ilgilidirler. Süreç teorilerinin cevaplamaya
çalıştıkları temel soru “belirli davranışı gösteren kişinin, bu davranışı tekrarlaması ya da
tekrarlamaması nasıl sağlanabilir” olmaktadır. Süreç teorilerine göre ihtiyaçlar kişiyi
davranışa sevk eden faktörlerden sadece birisidir. Bu içsel faktörlere ek olarak pek çok
dışsal faktör de kişi davranışı ve motivasyonu üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.
Görüldüğü gibi süreç teorileri, kişinin çevresinde bulunan ve davranışlarını etkileyen dışsal
faktörleri anlamaya ve bunları kullanmaya odaklanmıştır.

9.3.2.1. Dürtü ve Alışkanlıklar Teorisi
Davranışların meydana gelmesinde dürtü ve alışkanlıkların önemli bir yeri
bulunduğunu ileri süren bu teoride motivasyon süreci dürtü ve alışkanlıkları içermekte,
kişinin ortaya koyduğu gayretin dürtü gücü ve alışkanlık gücü arasındaki ilişkiye bağlı
olduğunu ileri sürmektedir.

9.3.2.2. Çelişki Teorisi
Bu teorinin temelinde kişilerde içsel bir çelişkinin bulunması durumunda bu çelişkiyi
ortadan kaldıracak ya da azaltacak davranışlara yönelecekleri, kişilerdeki bu çelişki ne
denli büyükse motivasyonun da o denli güçlü olacağı varsayımına dayanmaktadır. Çelişki
genellikle bir kişinin iki ayrı tutumu, görüşü veya düşüncesi arasında yer almaktadır. Örneğin
kişinin iyi bir yönetici olduğuna inanması ancak uzun bir süredir terfi ettirilememesi gibi.
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9.3.2.3. Beklenti Teorileri
Motivasyon teorileri içinde önemi gittikçe artan beklenti teorileri çalışanların kesin
sonuçlar üretecek faaliyetlere yönelik beklentiler tarafından harekete geçirildiklerini
savunmaktadır. Davranışa güç veren ödül beklentisi, davranışı yönlendiren ise değişik
sonuçların algılanan değerleridir. Buna göre çalışanlar, bu süreçte hem iş performansına
yönelik yeteneklerini, hem de başarılı bir performans sonucu elde edilecek ödülün türünü
değerlendirirler.
Görüldüğü gibi bu teoriler, her davranışı bir sonucun izleyeceği süreçle ilgilenmekte,
çaba ve performans artışının ihtiyaçların tatminini sağlayacak ödülleri de artıracağı
varsayımına dayanmaktadır.
Bu arada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da hem beklenti teorisinde hem de
dürtü ve alışkanlık teorisi arasında önemli benzerliklerin bulunmasıdır. Her iki teori
kişilerin olaylar arasında öğrenilmiş bir ilişki kurduklarını ileri sürmektedir. Beklenti
teorisinde bu ilişki beklenti adını, dürtü ve alışkanlık teorisinde ise etki-tepki alışkanlık
gücü adını almaktadır. Bu arada, iki teori arasında örgütsel konumlarda güdülenmenin
incelenmesinde farklı yöntemler bulunduğunu, dürtü ve alışkanlık teorisinde ağırlık
geçmiş deneyimler ve etki-tepki alışkanlık gücünde, beklenti teorisinde ise bireyin
geleceğe ilişkin davranış-sonuç ilişkisi beklentilerinde olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Sonuçların olumlu ya da olumsuz bir niteliğe sahip oldukları konusunda da iki teori
birbirinden farklıdır. Dürtü ve alışkanlık teorisinde belirleyici faktör salt temel bedensel
ihtiyaçların karşılanmasından yoksunluk iken, beklenti teorisinde psikolojik etkenlerin
de içerildiği görülmektedir. Son olarak da dürtü ve alışkanlık teorisinde öğrenmenin
vurgulandığı, beklenti teorisinde ise beklentilerin biçimlenmesinde öğrenmenin gerekli
olmayabileceği görüşünün savunulduğu anlaşılmaktadır.
Çıkış noktaları büyük ölçüde benzerlikler gösterse de konuya değişik yaklaşımlar
getiren en önemli beklenti modelleri aşağıda sıralanmıştır.

9.3.2.3.1. Vroom Teorisi
Bu teorisinde Victor Vroom, bir kişinin belli bir iş için gayret göstermesini iki
faktöre bağlamıştır:
Valens (kişinin ödülü arzulama derecesi) ve
Bekleyiş (ödüllendirilme ihtimali).
Bu nedenle motivasyonu, Motivasyon= Valens x Bekleyiş şeklinde formüle etmek ve
aşağıdaki şekilde olduğu gibi gösterebilmek mümkündür.
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Bu modelin üç temel kavramı bulunmaktadır.
Bu kavramlardan birincisi valensdir. Valens bir kişinin belirli bir gayret göstererek
elde edeceği ödülü arzulama derecesidir. Bazıları bu ödülü çok fazla arzu ederken, bazıları
ise bu ödüle hiç değer vermeyebilir. Dolayısıyla yüksek valens, kişinin daha fazla gayret
göstermesine neden olacaktır.
Bu modelin ikinci kavramı ise bekleyiştir. Bekleyiş kişinin algıladığı bir ihtimali
ifade eder. Bu ihtimal belirli bir gayretin belirli bir ödülle ödüllendirileceği hakkındadır. Şayet
kişi gayret göstermekle belirli bir ödülü elde edebileceğine inanıyorsa veya bunu
bekliyorsa daha fazla gayret gösterecektir.
Şayet kişinin hem valensi hem de bekleyişi yüksek ise o kişi motive olacak,
dolayısıyla bütün bilgi, enerji ve yeteneğini kendi arzusu ile işe koyacak, yani arzu ederek
çalışacaktır.
Bu modelin üçüncü önemli kavramı ise araçsallıktır. Kişi belirli bir gayret ile belirli
bir düzeyde performans gösterebilir ve bu performans da belirli bir şekilde ödüllendirilebilir.
Bu ödüllendirmeyi birinci kademe sonuç olarak düşünmek gereklidir. Örneğin birinci kademe
sonuç olarak kişinin maaşı artırılabilir. Esasında birinci kademe sonuçlar, ikinci kademe sonuç
olarak adlandırılabilecek amaçları gerçekleştirmede bir araçtır. Yukarıdaki örnekteki maaş,
esasında daha yüksek bir statü elde etmek, etrafta tanınmak, kişinin ailesini daha iyi
geçindirebilmesini sağlamak için bir araçtan ibarettir. Yoksa tek başına yüksek bir
maaşın bir anlamı yoktur. İşte araçsallık birinci kademe sonuçların ikinci kademe
sonuçları ulaştıracağı konusunda kişinin sahip olduğu sübjektif ihtimali ifade etmektedir.
Bu teoriden yararlanmak isteyen yönetici aşağıdaki konulara dikkat etmelidir.
- Kişi için hangi çeşit ve hangi düzeyde bir sonucun (ödülün) önemli olduğu
belirlenmelidir.
- Örgüt için ne tür bir davranış ve performansın arzulanır olduğu belirlenmelidir.
- Performans ile ödül arasında ilişki kurulmalıdır.
Teorinin karmaşık yapısı ve beklentilerin zaman içinde sürekli değişkenlik
göstermesi gibi nedenlerle pratik kullanıma izin vermemesine rağmen, bireylerin davranış
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tercihleriyle amaçları ve çalışan hedefleriyle işletme sonuçları arasındaki ilişkilere yaptığı
vurgu sayesinde yöneticilere yardımcı olabilmektedir.

9.3.2.3.2. Lawler-Porter Teorisi
Lawler-Porter’ın teorisi özel kesim yöneticilerinin işle ilgili tutum, davranış ve işteki
başarılarıyla ilişkilerini inceleyen bir araştırmada kavramsal bir taslak oluşturma ihtiyacından
ortaya çıkmıştır.
Lawler-Porter Teorisi Vroom modelini esas almakla birlikte, bazı noktalarda bu
modele bazı ilaveler yapmaktadır. Lawler-Porter modelini aşağıdaki şekildeki gibi
göstermek mümkündür.

Bu modelin ilk bölümü Vroom’un modeli gibidir. Yani kişinin motive olma derecesi
valens ve bekleyiş tarafından etkilenmektedir. Fakat Lawler ve Porter’e göre kişinin yüksek
bir gayret göstermesi otomatik olarak yüksek bir performans olarak sonuçlanmaz.
Burada devreye iki değişken girmektedir. Bu değişkenler şunlardır:
Bu değişkenlerden birincisi; kişinin gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olmasıdır. Şayet
kişinin gerekli bilgi ve yeteneği yoksa ne kadar gayret gösterirse göstersin başarılı
olamayacaktır.
İkinci ilave değişken ise; kişinin kendisi için algıladığı roldür. Rol kavramını
beklenen davranış türü olarak da tanımlayabiliriz. Örgüt tüm mensuplarından belli roller
beklediği gibi üstler de astlarından belli rolleri beklemektedir.
Gayret, bilgi, yetenek ve algılanan rol değişkenlerine göre ortaya konulan başarı belirli
bir ödülle ödüllendirilecektir. Bu ödüller içsel (bireyin kendisi tarafından geliştirilmiş) veya
dışsal (örgüt tarafından belirlenmiş) olabilir. Burada önemli olan ve Vroom modeline ek olarak
devreye sokulan algılanan eşit ödül değişkenidir. Şayet kişinin fiilen aldığı içsel veya dışsal
bir ödül başkalarıyla karşılaştırma yaparak algıladığı eşit ödülden az ise tatmin
olmayacaktır. Dolayısıyla kişinin bekleyişi etkilenecek ve tatmin olma derecesine göre valens
etkilenecek ve süreç yeniden şekillenecektir.
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Kişilerin motivasyonlarına benzer noktalardan yaklaşan fakat farklı faktörleri
motivasyon sürecine sokan Vroom ile Lawler ve Porter’ın teorilerinin ortak bazı
noktaları da bulunmaktadır. Bunlar şunlardır.

Birey, farklı davranış alternatifleri arasında, bunların kendisi için uygun
bir çıktı ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı düşüncesinden etkilenir.

Bireyler, herhangi bir davranışta bulunmanın kendileri için uygun bir
çıktıyla sonuçlanacağını değerlendirebilirler.

Diğer tüm faktörler eşit kabul edildiğinde, bireyler kendilerine en yüksek
sonucu verecek davranışta bulunmaya çalışırlar.
Bu modeli bir motivasyon aracı olarak kullanmak isteyen bir yönetici, daha önce
Vroom modeli ile ilgili olarak söylediklerimize ek olarak aşağıdaki hususlara da dikkat etmek
zorundadır:

Personel, kendilerinden beklenen performansa göre eğitim ve yetiştirilmeye
tabi tutulmalıdır.


Rol çatışmaları mümkün olduğu ölçüde azaltılmalıdır.


Personelin fiilen aldığı ödül tutarlarından çok, aynı düzeyde performans
gösteren meslektaşlarının aldığı ödül düzeyine dikkat ettiği hatırlanmalıdır.


Kişilerin içsel ve dışsal ödül türlerine farklı önem verdikleri bilinmelidir.


Nihayet sürekli bir kontrol ile personelin performans, ödül ve aralarındaki
ilişkiler konusundaki anlayışı izlenmeli ve elde edilen bulgulara göre modelin işleyişinde
gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

9.3.2.3.3. Adams’ın Ödül Adaleti veya Eşitliği Teorisi
J. Stacy Adams tarafından geliştirilen teori esas itibariyle, motivasyon seviyesini
etkileyen temel faktörün çalışanların iş ilişkisinde yöneticilerinden eşit davranış
beklediklerini savunmaktadır. Kişinin çalışma ortamında algılamış olduğu eşitlik veya
eşitsizlik duygusu, onun motivasyon düzeyini ve dolayısıyla iş tatmini ve başarısını da
etkileyecektir. Kişiler gayretlerini ve elde ettikleri kazanımları, kendileriyle eşit
düzeydeki diğer çalışanların gayret ve elde ettikleri kazanımları ile sürekli olarak
karşılaştırma yapmaktadırlar.
Kişi, genelde gösterdikleri gayret ve bunun sonuçlarını içeren bir oran oluşturarak
çalışma ortamında eşitlik ve adaleti arayacaklardır. Kişinin kendi algılarına göre değer alan bu
oranlar aşağıdaki gibi gösterilebilir.
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Yukarıdaki her iki durum da eşitsizliği ifade etmektedir. Kişinin kendisi ile aynı
düzeyde gördüğü başkalarıyla karşılaştırdığı bu oranlar arasında algılayacağı her bir
eşitsiz durum, kişiyi bu eşitsizliği giderici bazı davranışlara sevk edecektir. Oranlardaki
“sonuç”, ücret, maaş, terfi, sorumluluk artışı, statü sağlama vs. gibi şekillerde olabilir.
“Gayret” ise işi başarmak için gösterilen çaba ve emek, örgütsel konum, sosyal statü, eğitim
ve hatta yaş şeklinde olabilir.
Bu teoriye göre kişilerin göstermiş oldukları gayret ve bunun karşılığında elde ettikleri
ödüllerin oranını, diğer çalışanlarla karşılaştırması ile ortaya üç muhtemel sonuç
çıkmaktadır.

Bireyin harcadığı çaba ve karşılığında elde ettiği ödüllerin oranı ile bir başka
bireyin çaba ve elde ettiği ödüllerin oranı arasında fark yoksa eşitlik söz konusudur ve birey
için herhangi bir sorun yoktur.

Bireyin harcadığı çaba ve elde ettiği ödüllerin oranı, bir başka bireyin oranına
kıyasla düşükse ortada bir sorun vardır ve eşitsizlik veya ödül adaletsizliğinden söz
edilebilir.

Bireyin harcadığı çaba ve elde ettiği ödüllerin oranı, bir başka bireyin oranına
kıyasla yüksekse de yine bir sorun vardır.
Buradaki söz konusu eşitsizliği gidermek için kişilerin göstermeleri muhtemel
davranışlarını aşağıdaki gibi gruplamak mümkündür.

Gösterilen gayretin değiştirilmesi (Ücretin artırılması veya azaltılması, daha az
etkin çalışma),


Sonucun değiştirilmesi (Daha yüksek ücret veya ödül talebi),


Gayret ve sonuç tanımlarının mantıki tanımlarının değiştirilmesi, böylece
eşitsizliğin azaltılması,


İşi terk etme (İstifa, işyeri içinde değişiklik talebi, devamsızlık),



Başkalarını, gösterdikleri gayreti azaltmaya zorlama,



Karşılaştırmanın dayandığı temel faktörleri değiştirme.
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Bu teoriyi personelini motive etmek için kullanmak isteyen bir yönetici aşağıdaki
hususları dikkate almak zorundadır.

Bu teorinin ağırlık noktasını eşit gayretin eşit şekilde ödüllendirilmesi
gerektiği oluşturmaktadır.

Eşitlik veya eşitsizlik personelin işletme içinde ve işletme dışında yaptıkları
karşılaştırmaların bir sonucu olarak algılanır.


Eşitsizliğe karşı gösterilebilecek tepkiler farklı şekillerde olabilir.



İşletmelerde ücret yönetiminin temel konusu, bu eşitsizlik algısıdır.

Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür: Yöneticilerin üzerinde durması gereken
konunun eşit gayretin eşit şekilde ödüllendirilmesi gereğidir. Kişilerin algıladıkları eşitlik veya
eşitsizlik, doğrudan bunların motivasyonlarını etkileyeceğinden, yöneticilerin adil ve objektif
kriterlere göre ödüllendirme politikaları oluşturup uygulamaları, işte motivasyon ve
verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacaktır.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Eren, Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., 2012.
Robbins, Stephen P.; Judge, Timotyh; Örgütsel Davranış, Çeviren: İnci Erdem,
Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2013.
Adair, John; Etkili Motivasyon, (Çev. Salih Uyan), İstanbul, Babıali Kültür
Yayıncılığı-BKY, 2006.
Aşıkoğlu, Meral; İnsan Kaynaklarını Verimliliğe Yönlendirme Aracı Olarak
Motivasyon, İstanbul, Üniversite Kitapevi, 1996.
Atkinson, J. W.; An Introduction to Motivation, Princeton, NJ, Van Nostrand, 1964
Cofer, C. N., N. M Appley; Motivation Theory and Research, New York, Wiley,
1964.
Keser, Aşkın; Çalışma Yaşamında Motivasyon, 1. Baskı, İstanbul, Alfa Akademi
Basım Yayım, 2006.
Onaran, Oğuz; Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları, Ankara, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1981.
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Uygulama Soruları
1)
Çevrenizdeki 10 kişiden motivasyonlarını arttıracaklarını düşündükleri ilk üç
faktörü yazmalarının isteyiniz. Ortaya çıkan sonuçları literatürdeki motivasyon faktörlerini
dikkate alarak yorumlayınız.
2)
İlk soruda elde ettiğiniz sonuçları motivasyon teorileri çerçevesinde
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Motivasyon, ‘‘kişiyi belirli bir amaç için harekete geçiren, bireyi çalışmaya sevk eden
ve kişilerde çalışma isteğini artıran güç’’ anlamına gelmektedir. Motivasyon, temelde bireyi
birtakım etkilere maruz bırakarak, onun bu etkiler olmadan göstereceği hareketten, başka
şekilde hareket etmesini sağlar. Motivasyon; hem çalışanın hem de örgütün performansında
önemli rol oynamaktadır. Performansı artırmak isteyen bir yönetici, çalışanların tutum ve
davranışlarını, arzu ve isteklerini, fikir ve duygularını ve bunlara etki eden örgüt içi ve dışı
faktörleri dikkate almalıdır
Günümüzde işletmelerin başarılı olmalarında artık sadece teknolojik yapı, doğal
kaynaklar, sermaye ve pazar durumu yeterli olmamaktadır. Bunların yanı sıra hem nitelikli hem
de motive edilmiş işgücüne büyük ihtiyaç bulunmaktadır
Motivasyonun temelini, kişiyi açık bir davranışa götüren süreçte bir güdü veya hareket
olarak da tanımlanan ihtiyaç oluşturmaktadır. Çoğunlukla bir eksiklikten kaynaklanan bu
psikolojik duygunun, fizyolojik yetersizliklerle sınırlı olmadığı, aksine sonsuz olduğu kabul
edilmektedir. Motivasyon konusunda en önemli faktörlerden birisi de yönetici ile çalışanlar
arasındaki iletişimdir. Çalışanlara kendi performansları hakkında bilgi verilmesi amacıyla
iletişime büyük gereksinim vardır. Motivasyonla birlikte kişileri belirli şekilde davranmaya iten
sebeplerin analiz edilmesi gerekir. Ancak motivasyonu, yine de kişisel bir olay olarak
yorumlamak gerekmektedir.
İhtiyaçlar kişileri belli yönlerde hareket etmeye yönlendirir. İnsanları harekete geçiren
güdülerin ortaya çıkış biçimleri, bunların yönü ve şiddeti kişiye, zamana ve duruma göre
farklılıklar gösterebilir. Motivasyon türlerini; iç, fizyolojik, sosyal ve psikolojik motivler olmak
üzere dört başlık altında toplayabilmek mümkündür.
Motivasyon süreci, bir ihtiyacın uyarılmasıyla belli başlı davranışların gösterilmesi ve
bunun sonucunda da tatmin olma veya amacın gerçekleşmesi sürecidir. Bu tanımdan da
anlaşılacağı üzere motivasyon süreci; ihtiyaç, uyarılma, davranış ve doyum aşamasından olmak
üzere dört aşamadan meydana gelmektedir.
Motivasyonun asıl amacı; insan gücünün istekli, etkili ve verimli bir şekilde
çalışabilmelerini sağlamak ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek
için birçok araca başvurulmuştur. Bunlar; ekonomik motivasyon araçları, psiko- sosyal
motivasyon araçları ve örgütsel ve yönetsel motivasyon araçları olmak üzere üç ana başlık
altında toplanmaktadır.
Bununla birlikte geçmişten günümüzde geliştirilen pek çok motivasyon teorisi
bulunmaktadır. Bu teoriler de kapsam teorileri ile süreç teorileri olmak üzere iki ana başlık
altında ele alınmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
“Kişiyi belirli bir amaç için harekete geçiren, bireyi çalışmaya sevk eden ve
kişilerde çalışma isteğini artıran güç” olarak ifade edilen olgu aşağıdaki kavramlardan
hangisini tanımlamaktadır?
a)

Etkileme

b)

Kuvvet

c)

Güç

d)

Motivasyon

e)

Otorite

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi motivasyon sürecinde yer alan aşamalardan biri

a)

Geri besleme

b)

İhtiyaç

c)

Uyarılma

d)

Davranış

e)

Doyum

3)

Aşağıdakilerden motivasyon türleri arasında yer almamaktadır?

a)

İç motivler

b)

Dış motivler

c)

Fizyolojik motivler

d)

Psikolojik motivler

e)

Sosyal motivler
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4)

Aşağıdakilerden hangisi kapsam teorileri arasında yer almamaktadır?

a)

Çelişki Teorisi

b)

McClelland’ ın “Başarı Güdüsü” Teorisi

c)

Alderfer’ in “ E.R.G.” Teorisi

d)

Herzberg’ in “Çift Faktör” Motivasyon Teorisi

e)

McGregor’ un X ve Y Teorileri

5)

Aşağıdakilerden hangisi süreç teorileri arasında yer almamaktadır?

a)

Dürtü ve Alışkanlık Teorisi

b)

Beklenti Teorileri

c)

Vroom Teorisi

d)

Lawler-Porter Teorisi

e)

Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” Teorisi

6)

Motivasyon kavramını tanımlayınız.

7)

Motivasyon faktörlerini sıralayarak açıklayınız.

8)

Motivasyon teorileri arasında yer alan kapsam teorilerini açıklayınız.

9)

Motivasyon teorileri arasında yer alan süreç teorilerini açıklayınız.

10)
20. yüzyılın başında ortaya konan motivasyon teorileri ile günümüzde ortaya
konan motivasyon teorileri arasında ne gibi farklar mevcuttur? Kısaca açıklayınız.

Cevaplar
1) d 2) a 3) b 4) a 5) e
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10. ÖRGÜTSEL STRES
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Stres, Oluşumu ve Türleri
10.1.1. Stresin Tanımı
10.1.2. Stres Türleri
10.1.2.1. Süresine Göre Stres Türleri
10. 1.2.2. İçeriğine Göre Stres Türleri
10.1.3. Stresin Aşamaları
10.1.3.1. Alarm Aşaması
10.1.3.2. Direnme Aşaması
10.1.3.3. Tükenme Aşaması
10.1.4. Stresin Belirtileri
10.1.4.1. Fiziksel Belirtiler
10.1.4.3. Zihinsel Belirtiler
10.1.4.2. Duygusal Belirtiler
10.2. Stresin Kaynakları ve Sonuçları
10.2.1. Stres Kaynakları
10.2.1.1. Kişisel Stres Kaynakları
10.2.1.2. Örgütsel Stres Kaynakları
10.2.1.3. Genel Çevre Stres Kaynakları
10.2.2. Stresin Sonuçları
10.2.2.1. Stresin Kişisel Sonuçları
10.2.2.2. Stresin Örgütsel Sonuçları
10.3. Stresle Mücadele Yolları, Stres Yönetimi
10.3.1. Stresle Mücadelenin Gereği
10.3.2. Stres Yönetimi
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10.3.2.1. Kişisel Stres Yönetimi
10.3.2.2. Örgütsel Stres Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
tartışınız.

Sizce stres hangi sektörlerde daha yoğun olarak yaşanmaktadır. Nedenleri ile

2)
Hizmetler sektöründen bir firma ile sanayi sektöründen bir firma seçerek stres
açısından çalışanların durumunu değerlendiriniz.
3)
Stresin kaynakları nelerdir? Stres sonucunda çalışanlar ne gibi sorunlar ile
karşılaşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Stres, Oluşumu
ve Türleri

Stres kavramının tanımını yapabilmek, stresin
türlerini, aşamalarını ve belirtilerini sıralayarak
izah edebilmek

Okuyarak/araştırarak

Stresin
Kaynakları ve
Sonuçları

Stresin kaynaklarını ve bunlara bağlı olarak
ortaya çıkan kişisel ve örgütsel sonuçlarını izah
edebilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Stresle Mücadele
Yolları, Stres
Yönetimi

Stres ile mücadelemin yollarını ve stres
yönetimini kavrayabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Stres



Stres türleri



Stresin aşamaları



Stresin belirtileri



Stres kaynakları



Stresin sonuçları



Stres yönetimi
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Giriş
Bu çalışmada gerek günlük gerekse de iş hayatımızda karşımıza sıklıkla çıkan stres
olgusu irdelenmiştir. Bu amaçla, ilk bölümde stres kavramı tanımlanmış ve analitik olarak ele
alınmıştır. Akabinde de stresin hayatta hangi biçimlerde tezahür ettiğini göstermesi açısından
stres türleri irdelenmiştir. İkinci bölümde strese neden olan kaynaklar kişisel, örgütsel ve genel
çevre düzeyinde açıklanmış ve yarattığı sonuçlar incelenmiştir. Son bölümde de ortaya çıkan
stres durumu ile nasıl baş edileceği ve bu konuda stres yönetiminin fonksiyonu açıklanmıştır.
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10.1. Stress Oluşumu ve Türleri
10.1.1. Stresin Tanımı
Sosyal bilimlerin doğasından kaynaklı olarak bir kavramla ilgili çeşitli tanım ve
yorumlara rastlamak olağan bir hâldir. Mesela dedikodu hususu bazı yorumlara göre sadece
olumsuz, bazılarına göre olumlu ve olumsuz anlamlar yüklenebilmektedir. Bununla birlikte
bazı kaynaklar söylenti ile dedikoduyu aynı, bazı kaynaklar da kanıtlar sunarak ayrı kavramlar
olarak değerlendirebilmektedir ve sırf dedikodu kapsamında bile bu tip örneklerin daha da
çoğaltılması imkân dâhilindedir.
Benzer durum stresin tanımlanmasında ve çerçevesinin çizilmesinde de ortaya
çıkmaktadır. 1992 yılında Beehr ve Roberts’ın örgütsel davranışla ilgili 6 sürekli yayında
yaptığı ve 51 makaleyi kapsayan araştırmada stres konusunda muhtelif tanımların kullanıldığı
tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre makalelerden %41’i stresi uyarıcı, %22’si tepki,
%25’i uyarıcı ve tepki etkileşimi ve %14’ü de belirsiz olarak tanımlamıştır. “Institute of
Medicine Panel” üyelerine göre de son otuz beş yıldır, stres konusundaki araştırmacıların büyük
bir çoğunluğu tarafından müştereken kabul edilebilecek bir stres tanımı geliştirilememiştir.
Stres kelimesinin kökeninin 14. yüzyıl gündelik hayatına kadar uzandığı görülmektedir.
O zamanlar günlük yaşamda zorluk, gerginlik, sıkıntı ve acı durumları vurgulamak için
kullanılan stres, 17. yüzyılda da sistematik bir şekilde olmasa da fiziki bilimler dâhilinde
kullanılmıştır. Buna göre yük, bir dış güç olarak; stres de buna mukabil olarak yük nedeniyle
oluşan iç güç olarak tanımlanmıştır. Stresin sosyal ve sağlık bilimleri bağlamında kullanımı 19.
yüzyılda yeni başlamıştır.
Kısaca sürekli olarak değişen çevre koşullarına uymaya çalışırken vücudumuzun karsı
karsıya kaldığı yıpranma olarak ifade edebileceğimiz stres ile ilgili olarak birçok farklı
tanımlamaya rastlanmaktadır. Stres konusuyla ilk ilgilenen bilim adamlarından Selye stresi,
vücudun karşılaştığı değişik uyarıcılara karşı gösterdiği uyum faaliyetinin tümü olarak ifade
etmiş ve stresör (stressor) kavramına da dikkat çekmiştir. Buna göre stresör tepkilere neden
olan uyarıcı, stres de bu uyarıcılara karşı gösterilen tepki olarak ifade edilmiştir. Uyarıcı
organizmada bir tepkiye yol açan herhangi bir şey olabilmektedir lakin herhangi bir uyarıcının
stres nedeni olabilmesi için önceden programlanmış rahatlık eşiğini aşması, yani sistemin
dengesini bozması gerekmektedir. Diğer bir söylemle, organizmanın bedensel ve ruhsal
ortalama sınırlarının zorlanmasıyla ortaya çıkan bir hâldir. Sistem ortaya çıkan bu stres tepkisi
üzerine tekrar dengeye dönmek için bir uyum süreci başlatmaktadır. Gerilim ise stres hâlinin
sistem üzerindeki etkisi olarak ifade edilmektedir. Schermerhom’a göre de stres, bireylerin
karşılaştığı sıra dışı talepler, zorluklar ve fırsatlar ortaya çıktığı zaman oluşan bir gerginlik
hâlidir.
Bu noktada stresin sadece dış uyaranlardan kaynaklanan bir olgu olmadığının da
hatırlatılmasında fayda vardır zira mide rahatsızlığı, baş ağrısı ve gürültü gibi unsurlar da strese
neden olabilmektedir. Analitik olarak da ele aldığımızda da stresi; vücudun değişik bir olay
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(stresör) karşısında gösterdiği fiziksel, zihinsel ve duygusal uyum hâli olarak tanımlamak daha
açıklayıcı görünmektedir.
Bireyin fiziksel ve sosyal çevresinden gelen uyumsuz koşullar nedeniyle bedensel ve
psikolojik sınırlarının ötesinde çaba sarf edilmesi olarak ele alınan stres noktasında; uyum
sağlanması gereken koşulların her zaman olumsuz olması da gerekmemektedir. Bir trafik
kazası, ölüm, hastalık, ayrılık, istifa, haciz vb. haberin stres kaynağı olduğuna şüphe yoktur;
bununla birlikte evlilik, kavuşma, terfi, üniversiteyi kazanma haberleri de olumlu içeriklerine
rağmen stres nedenidir. Neticede, stresin değişime karşı bir uyum sağlama süreci olması
bağlamında meydana gelen değişiklik ne kadar olumlu olursa olsun bir uyum gerektirmektedir.
Uyumla ilgili İlave olarak söylenmesi gereken husus; insanların aynı olaylar karşısında
yaşadıkları farklı stres düzeylerinin kişilik özellikleriyle de yakından ilişkili olduğudur. Yeni
durumlara uyum yeteneği yüksek olan kişilerin, strese karşı dirençleri daha yüksek, dolayısıyla
stres düzeyleri daha düşük çıkmaktadır.
Holmes ve Reha tarafından yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen ve psikoloji
alanında yaygın olarak kabul gören stres ölçeğini de incelediğimizde en çok stres yaratan
uyaranlar arasında olumsuzlarla birlikte olumlular da yer almaktadır. Şöyle ki; eşin vefatı,
boşanma, hastalık gibi olumsuz uyaranlarla birlikte evlenme ve ayrılan eşle tekrar bir araya
gelme gibi olumlu uyaranlar da ölçeğin başında yer almaktadır. Olumlu ya da olumsuz olması
kişiye göre değişebilecek emeklilik, hamilelik, eşin işe başlaması gibi unsurlar da stres
ölçeğinde stres kaynağı olarak yerini almaktadır. Bir indeks gibi düşünebileceğimiz ölçekte bir
eşin ölümü 100 olarak alınmış, diğer maddeler de ona göre düzenlenmiştir.
Olumsuz Stres (İlk 5)

Olumlu Stres (İlk 5)

Bir Eşin Ölümü (%100)

Evlenme (%50)

Boşanma (%73)

Ayrılan Eşle Tekrar Bir Araya Gelme
(%45)

Hastalık (%53)

Emeklilik (%45)

İssiz kalma (%47)

Bebek Sahibi Olma (%39)

Meslek Değiştirme (%36)

Ev Satın Alma (%31)

Tablo 1: Holmes ve Reha’nın Stres Ölçeğinde İlk 5 Olumlu ve Olumsuz Stres
Kaynağı

10.1.2. Stres Türleri
Stres çeşitlerinde karşımıza iki düzlem çıkmaktadır. Birincisi stresin süresi, ikincisi ise
içeriği (iyi/kötü) ile ilgilidir.

310

10.1.2.1. Süresine Göre Stres Türleri
Süresine göre stres türleri içinde en çok rastlanılanı kısa süreli (acute) strestir. Kısa süreli
olması hasebiyle derin ve kapsamlı tahribat etkisi düşüktür. Kısa süreli stres düşük dozda korku
ve heyecan yaratan olaylardır lakin üst seviyede yaşanması durumunda insanda tükenmişlik ve
bitkinlik hissi yaratması mümkündür. Şöyle ki; sabah yapılan kayak heyecan verici, öğleden
sonra yapılan fazlasıyla yorucu, akşama doğru yapılan ise fiziki sınırları zorlama bağlamında
düşme ve kemik kırılmasına gebe olabilir. İkinci stres türü ise arada kalan bir tür gibidir; tekrar
eden kısa süreli (episodic acute) stres olarak adlandırılması da mümkündür. Bu stres türünde
bireyin sıklıkla kısa süreli strese maruz kalması ifade edilmektedir. Sıklıkla maruz kalınması
durumunda da tahribat yüksek olabilmektedir. Genellikle telaşlı bir ortamda çalışan ya da doğal
olarak telaşlı olan insanların başına gelme ihtimali yüksektir.
Üçüncü stres türü ise uzun süreli (chronic) stres türüdür. Kısa süreli stresle
kıyaslandığında korku ve heyecan vermenin ötesinde etkiye sahiptir. Uzun ve sıkıcı olan bu tip
stres günler, haftalar ve hatta yıllar sürebilmekte; vücudu, zihni ve yaşamları
çökertebilmektedir. Yoksulluk, yolunda gitmeyen bir evlilik, tatmin sağlamayan bir iş gibi
durumlar uzun süreli strese örnektir. Bu tip stresin en kötü noktalarından bir tanesi de insanların
bu duruma alışmasıdır, bu yüzden de kısa süreli stresler her zaman yeni olmaları sebebiyle de
üçüncü kişiler tarafından daha rahat fark edilebilmektedir, lakin aynı şeyi uzun süreli stres için
söylemek mümkün değildir.

10.1.2.2. İçeriğine Göre Stres Türleri
Stresle ilgili olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde konunun genellikle tek boyutlu
olarak ele alındığı ve stresin zararları üzerinde durulduğu görülmüştür. Oysa stresin olması
organizmanın karşılaştığı problemleri çözmeye çaba harcaması için gereklidir. Diğer bir
söylemle, gelişme olabilmesi için yeterli düzeyde stres ciddi fayda sağlamaktadır. Yararlı stres,
bireyin çevresiyle dengeli bir ilişki kurmasında başarısını arttırmaktadır. Bir miktar stres bu
bağlamda herkes için gerekli ve bu bağlamda yararlı görülmektedir. Önemli olan streste
dengenin tutturulmasıdır zira stresin gereğinden az ya da aşırı olması organizmanın gelişimini
engelleyici özelliğe sahiptir.
Bir insanın hayatı ile ilgili genel bir hedefe, vizyona sahip olması, sağlıklı olmayı
dilemesi, kendiyle ilgili sürpriz bir iyi haber alması gibi unsurlar iyi türde strese neden olurken;
ani şoklar, tehditler, mutlu olmayan bir aile ortamı, verimsiz bir iş gibi unsurlar da kötü strese
neden olabilmektedir.

10.1.3. Stresin Aşamaları
Stresin seyri irdelendiğinde görülmektedir ki organizma (beden) stres oluşturan
uyarıcıya çeşitli aşamalarla tepki vermekte ve uyumunu sağlamaktadır. Genel Uyum Sendromu
adı verilen bu aşamalı tepkide alarm aşaması, direnme aşaması ve tükenme aşaması şeklinde üç
aşama bulunmaktadır.
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10.1.3.1. Alarm Aşaması
Bu aşamalardan ilkinde; stres kaynağı (tehdit) ile ilk defa karşılaşan beden “savaş” ya
da “kaç” tepkisi (Fight or Flight) göstermektedir. Psikolojik olarak uyarılan bedende oluşan
fiziksel ve kimyasal değişmeler sonucunda kişi, stres kaynağına karşı durmaya ya da ondan
kaçmaya hazır hâle gelmektedir. Alarm aşamasında kalp atışları hızlanmakta, tansiyon
yükselmekte, solunumun hızlanmakta ve ani şekilde adrenalin salgılanmaktadır. Stres
kaynağının yoğunluğu ve şiddeti paralelinde normal davranıştan sapma oranı da doğrudan
etkilenmektedir.

10.1.3.2. Direnme Aşaması
Savaş ya da kaç kararlarını içeren alarm aşaması sonrası stres kaynağı varlığını hâlâ
sürdürüyorsa beden ikinci aşama olan direnme aşamasına geçmektedir. Psikolojik heyecan
seviyesinin yine normalin üzerinde olduğu bu aşamada beden yeni duruma uyum göstermeye
çalışmaktadır. Direnme aşamasında kişi, strese karsı koymak için elinden gelen tüm çabayı
ortaya koymakta ve stresli bir insanın davranışlarını sergilemektedir. Stres kaynağına uyum
başarıldığında da kalp atışları, tansiyon, solunumun ve adrenalin salgılanması gibi vücut
fonksiyonları normal hâline dönmekte ve daha önce karşılaşılan tahribat telafi edilmektedir.
Direnme aşaması ile ilgili kritik olarak bilinmesi gereken nokta bu aşamada vücudun
mevcut belli kaynaklarını stresle mücadele için seferber etmesi, yani kaynaklarını
kaydırmasıdır. Bu durumda da vücudun bağışıklık sistemi de diğer tehlikelere ve streslere karşı
daha savunmasız hâle gelmektedir. Yüksek stres altındaki insanları sık sık hastalanması ya da
daha önce hiç karşılaşmadığı hastalıklara yakalanması bu bağlamda şaşırtıcı görünmemektedir.

10.1.3.3. Tükenme Aşaması
Son aşama olan tükenme aşaması kişinin direncinin kırıldığı, davranışlarda sapmaların
ortaya çıktığı ve hayal kırıklıklarının yaşandığı aşamadır. Bu aşama göstermektedir ki, uyum
aşamasında stres kaynaklarının yoğunluğu azalmamış ya da artış göstermiştir. Stres kaynağı ile
başa çıkılmadığı ve uyum sağlanmadığı vakit fiziksel kaynaklar kullanılamaz hâle gelmekte ve
tükenme aşaması başlamaktadır. Hülasa, kişi tükenmektedir. Bu aşamaya gelinmesine neden
olan uzun süreli stres kaynakları ile mücadele edilmediği takdirde kişinin gelecek yeni stres
kaynaklarına karşı da direnç gösterme ihtimali düşmektedir. Hatta devam eden stres kişiyi
tükenmişlikle birlikte ciddi hastalıklara, organların işlevini yitirmesine sebep olabilmekte ve
ölüme bile götürebilmektedir.

10.1.4. Stresin Belirtileri
Stresin tanımlanması gibi belirtilerin tanımlanması da zor bir konudur zira stres kişiye
göre çok değişebilmekte ve hatta biri için kötü olan bir uyarıcı başka biri için zevkli bile
olabilmektedir. İlave olarak; bir uyarıcının stres yaratması noktasında farklı kişiler farklı tepki
de verebilmektedir. Bazı insanlar stresli durumda utanırken, bazıları çok yemeye başlamakta,
bazıları tam tersine az yemeye başlamakta, bazılarının -meşhur söylemiyle- renkleri
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solmaktadır. Amerikan Stres Enstitüsü bu kapsamda gerek duygusal olsun gerekse de fiziksel
olsun en çok rastlanılan stres belirtilerini çalışmış ve elli civarı stres maddesi yayınlamıştır. Elli
stres maddesini aynı anda vermek yerine aşağıdaki gibi bir kategorizasyon stres belirtilerinin
daha rahat anlaşılmasına imkân sağlamaktadır.

10.1.4.1. Fiziksel Belirtiler
Kişinin stresle karşılaşması durumunda göstermesi olası fiziksel belirtiler baş ağrısı,
zona, sırt ağrıları, çene kasılması veya diş gıcırdatma, kabızlık, kas ağrıları, hazımsızlık, mide
yanması ve ülser, yüksek tansiyon, kalp krizi, aşırı terleme, iştahta değişiklik ve yorgunluktur.

10.1.4.3. Zihinsel Belirtiler
Zihinsel belirtilerden gündelik hayatta sıklıkla rastlanılan iki tanesi konsantrasyon
güçlüğü unutkanlıktır. Bununla birlikte zihin karışıklığı, muhakemede ve hafızada zayıflık,
hayallere dalma, mizah anlayışı kaybı, iş kalitesinde düşüş ve bu bağlamda hatalarda artış da
zihinsel belirtilerinin diğerleridir.

10.1.4.2. Duygusal Belirtiler
Kaygılı olma hâli, bunalım, hızlıca ağlama, ruhsal durumda hızlı ve kalıcı değişim,
asabiyet, gerginlik, özgüven kaybı, endişe, aşırı hassasiyet, öfke patlaması, haddinden fazla
savunmacı tutum, saldırganlık, düşmanlık gibi belirtiler duygusal belirtiler başında gelen
belirtilerdir.
Yukarıda bahsi geçen belirti türleriyle ilgili olarak bilinmesi gereken kritik noktalardan
bir tanesi bu belirtilerin stres dışında da sebepleri olabileceği, bununla birlikte insandan insana
ve kültürden kültüre de büyük farklılık gösterebileceğidir. Mesela, Amerikan Psikoloji
Derneği’nin 2010 yılında yayınladığı araştırmada kadınların erkeklere nazaran daha çok
fiziksel stres belirtisi gösterdiği, bununla birlikte evli kadınların da bekâr olanlara nazaran daha
çok stres belirtisi gösterdiği ifade edilmektedir. Yine, boşanma olgusu, geleneksel kültürlerde
önemli bir stres kaynağı iken, modern kültürlerde etkisi düşüktür. Ölüm olgusu dünyanın çoğu
yerinde önemli bir stres kaynağı iken, Hint kültüründe doğum olgusu kadar sırada
algılanabilmektedir.

10.2. Stresin Kaynakları ve Sonuçları
Daha önceki bölümlerde stresin ve aşamalarının tanımlanması, stres türlerinin
irdelenmesi ve belirtilerinin listelenmesinde görülmektedir ki stresin pratik geçmişi
insanoğlunun ilk gününe, bilimsel geçmişi de 19. yüzyıla kadar dayanmakta; bununla birlikte
kapsamı gereği hayatımızda büyük bir genişlikle ve sıklıkla yer almaktadır. Bu genişlik ve
sıklık esasında stresin hayatımızın ne derece içinde olduğunu göstermesi açısından da
anlamlıdır. Stresin doğal yapısında bulunan belirsizlik, değişkenlik ve bilinmezlik genişliği
daha da artırıcı etkiye sahiptir. Hayatımızda bu derece önemli bir yere sahip olan stres
olgusunun bu bağlamda kaynaklarının ve sonuçlarının da irdelenmesi önem arz etmektedir.
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Konunun genişliği bağlamında da stres kaynakları tek bir kalemde ele alınmak yerine
aşağıdaki gibi kişisel, örgütsel ve genel çevresel olmak üzere 3 boyutta irdelenmiştir.

10.2.1. Stres Kaynakları
Kişisel stres kaynakları ile ilgili olarak anlaşılması gerek hususu bu tip kaynakların
tamamen kişiye özgü olması; örgütsel stres kaynaklarından da anlaşılması gereken bu tip
kaynakların kişinin çalıştığı iş ortamlarında oluştuğu gerçeğidir. Genel çevre olarak ifade edilen
stres kaynağından ise anlaşılması gereken kişinin içinde yaşadığı genel toplum yapısı, kültürü,
aile ve benzeri hususlardır.
Çoğu zaman nerede, ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağı önceden kestirilemeyen stres
kaynakları birbirinden ayrı düşünülemez. Hayatımızda karşılaşılan tüm uyarıcılar potansiyel
birer stres kaynağıdır ve bütün stres kaynakları bir bütünün parçaları gibi birbirini
tamamlamakta ve etkilemektedir. Şöyle ki; bir kişi işinde çalışıyorken ve örgütsel stres
unsurlarına maruz kalırken kendini kişisel stres kaynağından ve çevresindeki diğer stres
kaynaklarından soyutlayamamaktadır. Bu üçlü etki bir bütünün parçası olunması mantığından
diğer stres kaynaklarının tesirlerini de hem azaltıcı hem de çoğaltıcı şekilde etkileyebilmektedir.
Son olarak eklenmesi gereken nokta stres kaynaklarının belirlenmesinin bütün stres
konusundaki önemidir. Malum, stres insanlar üzerinde çok geniş ve sık bir şekilde etki
yapmaktadır ve ona karşı mücadele edilmesi gerekmektedir. Tıpkı bir problemi tanımlamadan
çözümün mümkün olmaması gibi, stres kaynaklarını da tamamlamadan stres ile ilgili mücadele
ve çözüm yollarının belirlenmesi teknik olarak zor görünmektedir.

10.2.1.1. Kişisel Stres Kaynakları
İnsanlar mizaç ve karakterlerinin bir birleşimi olan kişilikleriyle toplumda bir birey
olarak yer alırlar. Mizaç kişinin doğuştan gelen fıtri özelliği iken karakter de mizacın üstünde
bina edilmiş ve sonradan edinilmiş değiştirilmesi zor davranış kalıbıdır. Bu iki özellikte kişiliği
oluşturmaktadır. İnsanların stres kaynakları da çoğu zaman onların kişilikleri bağlamında mizaç
ve karakterleri olabilmektedir. Diğer bir söylemle; stresin kaynağı bizzat bireyin kendi kişiliği
olabilmektedir.
Anlam bilim açısından da düşünecek olursak kişileri etkileyen olaylar (gösteren) değil,
olaylara verdikleri anlamlardır(gösterilen). Gerçekten de insanlar, kişinin gerçekleri algılayış
ve değerlendiriş biçimi olarak ifade edebileceğimiz referans çerçeveleri bağlamında olaylara
yaklaşırlar ve öyle görürler. Bir kişi çok olumsuz bir durumu, bir fırsata dönüştürecek iyimser
bakış açısıyla karşılayabilirken diğer bir kişi karamsar bir bakış açısıyla menfi bir şekilde
değerlendirebilmektedir. Bu nedenle kişisel özellikleri büyük ve potansiyel bir stres kaynağı
olmaktadır.
Potansiyel stres kaynaklarının, herkeste aynı derecede etkili olmamasından hareketle
Friedman ve Rosenman adlı iki Amerikalı doktorun yaptığı insanın kişilik tiplerinin A ve B tipi
olarak sınıflandırılması, stresin farklı insanlarda neden farklı şekilde tezahür ettiğini açıklaması
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açısından işlevseldir. Yapılan araştırmalarda A ve B tipi kişilik özelliklerinin bireylerin
davranış özelliklerini şekillendirdiği ve kişilik tipleri ile stres arasında yüksek bir ilişki
bulunduğu ortaya konulmuştur. Bu modellemeye göre A tipi davranış biçimine sahip kişi aşırı
rekabetçi, sabırsız, işkolik ve dakik; buna karşın B tipi davranış biçimine sahip kişi ise dakiklik
konusunda çok hassas olmayan, hayata karşı daha az hırslı ve iyimser bakan, rahat, özetle
yaşamla barışık insan profili vermektedir.
A tipi kişilik kısa sürede ve mümkün olduğunca çok fazla başarılı olmak istemekte,
zaman baskısından hoşlanmakta, kendini sürekli bir şeyler yapmak zorunda hissetmekte, yoğun
çalışmakta ve arkadaşlarının da aynı yoğunlukta çalışmasını beklemekte, çabuk sinirlenmekte,
görece olarak da enerjik ve fazlasıyla sabırsız olmaktadır. Buna karşın B tipi kişilik daha rahat,
ılımlı ve daha az saldırgan olmakta, kendine daha çok boş zaman yaratmakta, katı kurallar
yerine esnek yaşamayı tercih etmekte, nadiren ve zor sinirlenmekte, sakin ve düzenli
çalışmaktadır.
A Tipi Kişilik Özellikleri

B Tipi Kişilik Özellikleri

Sürekli hareket etmekte

Zaman ile ilgilenmemekte

Hızlı yürümekte

Sabırlı

Hızlı yemek yemekte

Eğlenmek için oyun oynamakta

Hızlı konuşmakta

Suçluluk duymadan dinlenmekte

Sabırsızdır

Acelesi etmemekte

İki şeyi aynı anda yapar

İşi bitirmek için zaman saplantısı yoktur

Başarıyı, miktarı ile ölçmekte
Rekabeti sevmekte
Zaman baskısını hissetmekte
Tablo 2: A ve B Tipi Kişilik Özellikleri
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Araştırmalar, A tipi kişilerin B tipi kişiliklere nazaran uyarıcılara da büyük ve şiddetli
tepki verdiğini göstermektedir. Bu kronik büyük ve şiddetli tepki hâli de, kalp atışındaki artış,
kan basıncı ve adrenalinde aniden meydana gelen yükselmelere neden olmaktadır. Adrenalin
hormonlarının sık ve aniden yükselmeleri kalp-damar sisteminde stresi yükselterek, arter
duvarlarında çok ince zararlar yaratabilmekte ve meseleyi ciddi kalp rahatsızlıklarına kadar
götürebilmektedir.
A tipi kişilik taşıdığı bu potansiyel riske rağmen günümüz modern hayatında
desteklenen ve teşvik edilen bir durumdur zira piyasaların mevcut rekabetçi ortamında
insanların daha hızlı, daha saldırgan olmasına büyük değer verilmektedir. Gerçekten de
özellikle iş hayatında bu tip insanlar artık sık sık görülmeye başlanmıştır. Sabah evden müthiş
hızlı çıkan, bir kahveciden Amerikan tarzı kahvesini alan ve o kahvesini hızlı ve telaşlı bir
şekilde içen, öğle yemeğine geç çıkan, çıktıktan sonra da yemek esansında Blackberry’sinden
e-postalarını kontrol eden, eş zamanlı olarak birkaç iş yapan çalışan tiplerine günümüzde
sıklıkla rastlanmakta ve genellikle de yarattıkları dinamik (sözde) izlenim nedeniyle takdir
edilerek fazlasıyla değer bile atfedilmektedir. Verilen bu değer de esasında belki de hiç tercih
edilmeyecek bir durumu cazip hâle getirerek bir yanılsama yaratmaktadır. Bu yanılsama A tipi
kişilik yüzünden ciddi anlamda stres ve bağlı riskleriyle karşı karşıya kalan insanların
sorunlarını tespit etme noktasında önemli bir engel olmaktadır. Bu nedenle; duygusal tükenme,
kendine zarar verme, aşırı riske girme gibi çoğu zaman kendilerinin de farkına varmayacağı
risk alanları bu tip insanları tehdit altında tutmaktadır.
Kişilik tiplerine ilave olarak, kişilerin hayatını etkileyen stres faktörleri arasında
bireylerin kimlik özellikleri de yer almaktadır. Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, iş
tecrübesi gibi özellikler de stres düzeyini manidar şekilde etkileyebilmektedir. Mesela; daha
önce de bahsedildiği üzere; kadınlar erkeklere nazaran daha çok fiziksel stres belirtisi, bununla
birlikte evli kadınlar da bekâr olanlara nazaran daha çok stres belirtisi göstermektedir.
Son olarak da içe dönük kişilik yapısı ile dışa dönük kişilik yapısı arasında da stres
noktasında manidar fark olduğu belirtilmektedir. İçe dönük kişiliğe sahip olanların strese,
zorlanmaya ve zorlanmayla ilgili bedensel ve ruhsal rahatsızlıklara daha yatkın olduğu
belirtilmektir zira bu tip insanlar toplum içinde huzursuz ve gergindirler; mutluluklarını ve
üzüntülerini paylaşmayı sevmemektedirler. Hülasa; enerjisini paylaşmadığı için içinde
biriktiren sonrasında da bu fazlalıktan rahatsız olan insan hâlidir. Buna mukabil dışa dönük
kişilik enerjisini kendi içinde biriktirmek yerine birçok yönde tüketmekte, geriye kalan
enerjisinin de kendisini fazlalık olarak rahatsız etmesini engellemektedir.

10.2.1.2. Örgütsel Stres Kaynakları
Çalışma durumunda olan ve örgüt içerisinde varlığını sürdüren kişi örgütün çeşitli
özelliklerinden kaynaklanan bir takım uyarıcılarla karşı karşıya kalmaktadır. Örgüt içi
yapılanma, iş süreçleri, koşullar gibi faktörler strese neden olabileceği gibi bu faktörlerdeki
değişimler de stres nedeni olabilmektedir. Örgüt ortamından kaynaklanan örgütsel stres için iş
stresi ve mesleki stres kavramları da kullanılmaktadır.
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Rekabetin acımasız ve yoğun olarak yaşandığı günümüz örgütlerinde stres, örgütler
açısından en önemli problemler arasında yer almaktadır. İş tutumlarıyla ilgili olarak İngiltere’de
yapılan bir araştırmada, seçilen 1000 deneğe işteki en önemli problemleri sorulduğunda,
%18’lik oranıyla düşük ücretten sonra %17’lik oranıyla stres ikinci sırada çıkmaktadır. Bu oran
ve sıralama, stresin örgütlerde ne kadar büyük bir problem olduğunu göstermesi açısından
önemli bir bulgu olarak değerlendirilmektedir.
Bir örgütte çalışanları etkileyen çok farklı stres kaynakları mevcuttur. İşten çıkartılma,
pozisyonun düşürülmesi, yönetici ile yaşanan problemler, çalışma koşullarındaki değişimler,
sıkıcı ve angarya işler, olumlu durumlar, iş teslimleri, başarısızlık korkusu, az kaynakla çok iş,
yetersiz destek, iş belirsizliği, rol çatışması, değişim, yeni teknoloji, aşırı kurallar ve bürokrasi,
karar alım süreçlerine katılmama, örgütsel yapı, örgüt politikaları, iletişim problemleri, adil
olmayan ödemeler, ortak hedef, inanç ve duyguların eksikliği ve şirket ile çalışan değerleri
arasındaki farklılıklar örgütsel stres kaynaklarına örnektir ve bu sayının daha artırılması imkân
dâhilindedir.
Gümüştekin ve Öztemiz tarafından Türkiye’de 136 denekle yapılan bir araştırmada en
çok etki yaratan örgütsel stres kaynakları aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
1.

Maddi Olanaklar ile İlgili

2.

Mesleki İlerleme, Terfi, Takdir ile İlgili

3.

Aile Yaşamı ile İlgili

4.

Yapılan İşin Özelliği ile İlgili

5.

Yönetici ile İlgili

6.

İş Arkadaşlıkları ile İlgili

Örgütsel stres kaynaklarının sayısı bir hayli fazladır ve bu bağlamda kategorik olarak
ele alınmasında fayda görünmektedir. Literatüre bakıldığında çeşitli sayılarda gruplamalar
yapıldığı görülmüş lakin standart bir kategoriye rastlanmamıştır. Örgütsel stres kaynaklarını
beşli kategoride ele alan aşağıdaki yapılanma gayet kapsayıcı olarak değerlendirilmiştir.
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Örgütsel Stres Kaynakları
a. Bıkkınlık
b. Kötü Çalışma Koşulları
A. İşin gereklerinden
Kaynaklanan Stres
Kaynakları

c. Zaman kısıtlaması
d. Aşırı İş Yükü
e. Aşırı Bilgi Yükü
f. İş Tasarımı ve teknik sorunlar
a. Rol Çatışması

B. Örgütsel Rolden
Kaynaklanan Stres
Kaynakları

b. Rol Belirsizliği
c. İnsanlardan Sorumlu olma
d. Örgüt alanı
a. Yeterince İlerleyememe

C. Mesleki Gelişimden
Kaynaklanan Stres
Kaynakları

b. Aşırı İlerleme
c. İş Güvenliğinin Eksikliği
d. Engellenmiş Hırslar
e.Başarı

D. İşteki İlişkilerden
Kaynaklanan Stres
Kaynakları

E. Örgüt yapısı ve
ikliminden Kaynaklanan
Stres Kaynakları

a. Astlarla İlişkiler
b. Üstlerle ilişkiler
c. Meslektaşlarla İlişkiler
a. Katılmanın olmayışı
b. Bürokratik sorunlar
c. Uyum baskısı

Tablo 3: Örgütsel Stres Kaynakları
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10.2.1.3. Genel Çevre Stres Kaynakları
Genel çevre stres kaynakları toplum ve kişi üzerinde belirsizlikler oluşturabilmekte,
gündelik hayatın keyfini ve seyrini değiştirebilmekte ve davranışlardaki istikrarı
bozabilmektedir. Adı üstünde genel bir kapsama sahip olması hasebiyle de bir örgütte çalışan
kişilerde kişisel ve örgütsel stres kaynaklarında daha genel tesir edebilmektedir. Şöyle ki; A tipi
kişilik yapısına sahip kişi kendini, en fazla da çalışma arkadaşlarını etkileyebilir. Örgütsel stres
kaynakları da genellikle yönetici ve çalışılan bölüm bağlamında tezahür etmektedir. Oysa
enflasyon, ekonomik kriz, büyüme, hükümetlerin değişmesi, işgücü ihtiyacını yarı yarıya
azaltacak teknolojik bir gelişmenin olması, trafik yüzünden gürültü ve egzoz dumanına maruz
kalınması gibi genel çevre stres kaynaklarına girebilecek unsurlar tüm kişi ve örgütleri
etkileyebilme gücüne sahiptir. Kişi üzerinde stres oluşturan genel çevre stres kaynaklarını
aşağıdaki gibi beş grupta toplamamız imkân dâhilindedir.
Ülke ve dünya ekonomisinin gidişatı,
Siyasi hayatın belirsizlikleri,
Çalışılan şehrin çevresel ve ulaşım sorunları,
Teknolojik değişmelerin yaşam tarzı ve alışkanlıkları değiştirmesi,
Sosyal ve kültürel değişmelerin hızlanmasıyla, kuşaklar arası farklılıkların artması.

10.2.2. Stresin Sonuçları
10.2.2.1. Stresin Kişisel Sonuçları
Stres durumunda kişiler fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak tepki vermektedirler. Stres
iyi yönetildiği takdirde olumlu tarafları da vardır zira gerekli ölçüde tutulabilen stres kişiyi daha
uyanık, faal ve canlı tutmaktadır. Lakin stresin seviyesinin kaldırılabilecek seviyeyi aşması ve
kişinin onunla başa çıkamaması durumunda yararlı olan stres hâli zararlı stres hâline
dönüşmekte ve kişiyi sağlık boyutunda fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak etkilemeye
başlamaktadır. Uzun süreli streslerde kişi depresyona sürüklenebilmekte ve bu bunalımdan
sıyrılmak için tütün ürünleri, alkol ve uyuşturucu gibi durumu daha da kötüleştirebilecek
maddelere kayabilmektedir.
Stresin etkileri; kişinin yaşına, fiziksel ve zihinsel sağlığına, yaşama karşı gösterdiği
tutuma ve maruz kaldığı stresin seviye ve miktarına göre değişebilmektedir. Stres ilk etapta,
saç dökülmesi, hatırlama güçlüğü, muhakeme zayıflığı, olağanüstü hassasiyet, karışık zihin,
soyutlama isteği, özgüven kaybı, yemek düzeninde anlamlı derecede azalma ya da tam tersine
artış, uyku düzeninde bozukluk, sürekli baş ağrısı, alkol ve sigara tüketiminde artış, kan
basıncında artış, solunum problemleri ve adale gerginliği ile ağrısı gibi sonuçlara neden
olabilmektedir. Stresin devamında, yukarıdaki nedenler uykusuzluk, kalp rahatsızlıkları,
çarpıntı, hipertansiyon, ani kilo kaybı ya da alımı, ülser, şiddetli bunalım, cilt problemleri ve
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kadınlarda düzensiz adet dönemleri gibi ciddi hastalıklara yol açabilmektedir. Stresin savunma
sistemini de zayıflatıcı ve egzama gibi durumlara yol açması da ihtimal dâhilindedir.

10.2.2.2. Stresin Örgütsel Sonuçları
Çalışma hayatına giren kişi, üretiminin yanı sıra diğer insanlarla ilişki kurmakta,
örgütün değer ve normlarına uyum sağlamaya çalışmakta ve örgüt içindeki çeşitli gruplarla
etkileşime geçmektedir. Bu noktada çalışan güçlü ve yoğun bir uyum çabası içine girmektedir,
özetle örgüt ortamından kaynaklanan örgütsel stres ile yüzleşmektedirler. Örgütsel stres
genellikle örgütlerin; çalışanın bilgi ve becerisini aşan talep ve baskılarda bulunduğu ve
çalışanın bu durumla başa çıkamadığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Baskı günümüz modern
iş yaşantısında kişiyi zinde tutması ve motive etmesi bağlamında yararlı bir unsur olarak
görülmektedir; yine de kişinin kaldırabileceğinden fazla baskıya maruz kalmasında bunun artık
baskı değil stres olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Örgütsel stresin yol açabileceği başlıca
sonuçlar şunlardır:
Artan devamsızlık,
Azalan işe bağlılık,
İşgücü devir oranında artış,
Performans ve verimlikte düşüş,
İş güvenliğinde azalma ve artan kaza oranları,
Tüketici ve müşteri şikâyetlerinde artış,
İşe almalarda olumsuz intiba,
Stres altında çalışanların işveren karşı açtığı davalarda artış,
Örgütün imajının hem çalışan nezdinde hem de dışarıda olumsuz etkilenmesi,
Yabancılaşma.
Örgüt yapısından kaynaklanan stresin kişiye ve örgüte verdiği olumsuz sonuçların
ortadan kaldırılması ve stresle başa çıkabilmek için örgütsel düzeyde etkin önlemlerin alınması
önem arz etmektedir zira stres üretim faktörlerinden biri olan emeği ciddi anlamda
etkileyebilmektedir. Uzun zaman müdahale edilmediği durumlarda da örgütün geleceği ile ilgili
risk oluşturması mümkündür.
10.3. Stresle Mücadele Yolları, Stres Yönetimi
Kesin olan husus stresin gerek gündelik gerekse de iş ortamında olsun hayatımızın
içinde olduğudur. Bununla birlikte stresi hayatımızdan çıkartmak da mümkün değildir. Bu
yüzden stresin mevcudiyetinin ortadan kaldırılması yerine mücadele edilerek tesirinin
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azaltılması, diğer bir söylemle yönetilmesi gerekmektedir. Stresi iyi bir şekilde yöneten kişi ve
örgütler emekten kaynaklanabilecek olası sürdürülebilirlik sorunlarını azaltmaktadır.
10.3.1. Stresle Mücadelenin Gereği
Daha önce bahsedildiği üzere stresin kişilerde yarattığı fiziksel, duygusal ve zihinsel
sorunların yanında örgütlerde ortaya çıkan performans düşüklüğü, işe devamsızlık, işgücü
devri, iş kazaları ve yabancılaşma gibi sayısı daha da çoğaltılabilecek sorunlar stresle mücadele
edilmesinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu zaten göstermektedir.
Stresin risk yaratan bir başka özelliği ise doğasından kaynaklanan bulaşıcılıktır. İnsanlar
belirli ortam ve ilişkiler dâhilinde yüklendikleri stresi bir başka ortamda diğer insanlara
taşıyabilmektedirler. Mesela; evdeki stresi işe, işteki stresi eve taşıma olarak gündelik
hayatımızda da gözlemleyebileceğimiz örnekleri bu kapsamda değerlendirebiliriz. Aynı
bulaşıcılık örgüt içinde de tezahür eden bir olgudur. Yöneticiler örgütte birçok şeye müdahale
edebilmelerine rağmen stresin bir zincir gibi kurum içinde yayılmasına engel olamazlar. Stresli
kişi isteyerek ya da istemeyerek bu stresini başkalarına geçirebilmekte, böylece onun tetiklediği
bir stres süreci örgütte canlanmaktadır.
Kişilerin aşırı baskıya karşı gösterdikleri bir tepki olarak ifade edebileceğimiz stres
günümüz hızlı, rekabetçi, yaşam şartları ve kişilerin beklentilerinin sürekli artan ortamında
insanların daha fazla baskıya maruz kalması sebebiyle daha şiddetli yaşanmaktadır. İşin daha
da vahim noktası; artan bu strese kişilerin alışması ve bu bağlamda bir rahatsızlık olarak
tespitinin daha da zorlaşmasıdır. Tespit edilmediği için de çözüm üretilmesi ya pas geçilmekte
ya da ötelenmektedir lakin bu durumun uzun dönemde menfi çıktılarının olması ihtimali
yüksektir.
Günümüz örgüt yöneticilerini finans, tedarik, satış, pazarlama, muhasebe, insan
kaynakları ve ar-ge gibi asli işletme fonksiyonları kadar meşgul eden bir husus da strestir. Çoğu
yönetici stresle mücadele edilmediği takdirde örgütün tüm diğer fonksiyonlarının olumsuz
etkilenebileceğinin farkındadır ve bu kapsamda mümkün olduğunca önlem almaya
çalışmaktadır.
Uzun süre müdahale edilmediğinde kişilerde ve örgütlerde büyük problem yaratma
potansiyeline sahip stresle mutlaka mücadele edilmeli ve tamamen yok edilemeyeceği için de
stresin yönetilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir.

10.3.2. Stres Yönetimi
Stresle başa çıkma veya diğer bir söylemle stres yönetimi, fiziksel, duygusal ve zihinsel
anlamda sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için önemlidir. Stresle başa çıkmanın amacı da
stresin tamamen yok edilmesinden ziyade kişinin hayatını ve örgütün verimliliğini olumsuz
yönde etkileyen stres miktarını azaltmaktır. Özetle, stres uyarıcılarının oluşturduğu gerilimi
azaltma, yok etme ya da bu gerilimle başa çıkmayı sağlamaktır.
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Güçlü’ye göre stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, durumu ya da
duruma verilen tepkileri değiştirmeye stres yönetimi denmektedir. Stresin olumlu etkilerinin
desteklenmesi, eşzamanlı olarak da olumsuz etkilerinin azaltılmaya ve yok edilmeye çalışılması
da stres yönetiminin kapsamında girmektedir. Bütün bu yaklaşımların müşterek yönü stresin
tamamen yok edilmesinden ziyade stresin alınacak önlem ve geliştirilecek tekniklerle
yönetilmesi gerektiğidir.
Hangi boyut olursa olsun stresle başa çıkmada genellikle iki tekniğin ön plana çıktığı
görülmektedir. Strese yol açan problemi çözmeye yönelik stratejilere probleme yönelik
stratejiler, stresli ortamda yaşanan duyguları denetim altına almaya stratejilere de duygulara
yönelik stratejiler denmektedir. Araştırmalar iki tip stratejinin de kullanıldığını, tercihin ilgili
olaya bağlı olarak değişebileceğini ifade etmektedir. Probleme yönelik stratejiler daha çok
uyarıcı odaklı iken, duygusal stratejiler ise kişi odaklıdır ve kendi kendini kontrol etme, sosyal
desteğe başvurma ve olumlu düşünme gibi teknikler kullanmaktadır.
Düz bir mantık işletildiğinde çözüm, problemin ortadan kaldırılması hâlidir. Stresin
kaynaklarına da bakıldığında kişisel, örgütsel ve genel çevre olmak üzere üç tip stres kaynağı
(problemi) hatırlanacaktır. Stres yönetimi ile bu paralelde çözüm üretmek bu çerçevede daha
anlamlı görünmektedir. Lakin genel çevre stres kaynakları ile ilgili çözümler bu çalışmada yer
almayacaktır zira ekonomi, ulaşım, çevre kirliliği gibi stres kaynakları kişisel ve örgütsel
kapasitelerle çözülebilecek mevzular değildirler.

10.3.1.1. Kişisel Stres Yönetimi
Stresle başa çıkmada kişisel yöntemlerin rolü oldukça büyüktür. Bu yöntemlerin ortak
yönleri, hemen hepsinin bireysel alışkanlıklar ile fiziksel, duygusal ve zihinsel sorunların
kontrol edileceği anlayışıdır. Bu yöntemler sayesinde strese karşı önlemler alınarak stres etkisiz
hâle getirilmeye çalışılmaktadır. Literatürde stres azaltmayla ilgili birçok öneri bulunmakta,
bununla birlikte insanların da kişisel stres yönetimi konusunda faal olduğu görülmektedir.
Amerikan Psikoloji Derneği’nin 2010 yılında yayınladığı araştırmaya göre Amerikalıların
sırasıyla en çok başvurdukları stres azaltıcı önlemler; müzik dinleme, egzersiz ya da yürüyüş,
aile ya da dostlarla zaman geçirme, okuma, günde iki saatten fazla TV ya da film izleme, ibadet
etme, video oyunu oynama ya da web sörf, bir hobi ile meşgul olma ve yemek yemedir. Bu
çözümlerin bir kısmının literatürde yer alan önerilerle örtüştüğü görülmektedir. Literatürde de
ağırlıklı olarak önerilen önlemler aşağıdaki gibidir.
Bedensel hareketler,
Solunum egzersizi,
Meditasyon,
Gevşeme,
Beslenme ve diyet,
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Toplumsal destek alma,
Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma,
Masaj,
Dua ve ibadet,
Zaman yönetimi,
Düzenli ve yeterli uyku,
Hobi edinme,
Değişime açık olma, ve aileye daha çok zaman ayırma.

10.3.1.2. Örgütsel Stres Yönetimi
Stresle başa çıkmada yararlanılabilecek örgütsel stres yöntemi de esasında kişiyi
hedeflemektedir, tek farkı meseleyi örgüt bağlamı içinde ele almasıdır. Örgütsel stres yönetimi,
kişi ve örgütte oluşan stresle ilgili ruhsal ve davranışsal sorunları önlemeyi ve azaltmayı
amaçlamaktadır. Örgütsel stres yönetimi bu amaçla, ilk etapta stres kaynaklarını tanıma,
akabinde de stres tepkilerini anlayarak stresin olumsuz sonuçlarını azaltmaya veya yok etmeye
çalışmaktadır. Böylelikle kişiler üzerindeki örgütsel stresi azaltmayı ve önlemeyi
amaçlamaktadır. Örgütler bu amaca ulaşmak için strese neden olan uyarıcıları tespit edip
ortadan kaldırmalı, oluşan stresin etkilerini azaltmalı ve aynı zamanda örgütte çalışan kişilerin
de strese karşı direncini artırmalıdır. Örgütsel stresi önleme adına yapılabilecekler:
Zaman yönetimi
Sosyal destek
Amaçları belirleme faaliyetleri
İş zenginleştirilmesi
Katılımlı yönetim
Rollerin berraklaştırılması ve çatışmayı önleme
Kariyer planlaması ve yönetimi
Stres danışmanlığı
Stres yönetim eğitimi
Rahatlama egzersizleri
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Fiziksel çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Stres geçmişi çok uzun olan ve her yönüyle hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bir
durumdur. Sosyal bilimin ilgi alanına giren terimlerin çoğu gibi stres konusunda da
tanımlamalarda ciddi farklılıklara rastlanmaktadır.
Vücudun karşılaştığı değişik uyarıcılara karşı gösterdiği uyum faaliyetinin tümü olarak
ifade edilebilen stres, organizmanın bedensel ve ruhsal ortalama sınırlarının zorlanmasıyla
ortaya çıkan bir hâldir. Uyarıcı organizmada bir tepkiye yol açan herhangi bir şey
olabilmektedir lakin herhangi bir uyarıcının stres nedeni olabilmesi için önceden
programlanmış rahatlık eşiğini aşması, yani sistemin dengesini bozması gerekmektedir. Ayrıca
uyarıcının dışarıdan olması da şart değildir, neticede bir organın ağrıması da bir uyarıcı
olabilmektedir.
Stresin kısa, uzun ve tekrar eden kısa süreli tiplerinin olduğu görülmektedir. Daha çok
süreyle maruz kalınması noktasında da en çok zarar verme potansiyeli olan stres türü uzun süreli
olandır. Stres her ne kadar uyarıcının başlatmasıyla oluşsa da şiddeti ağırlıklı olarak stresi
yaşayanın kişiliğine bağlıdır.
Makul seviyede stresin kişiyi uyanık, faal ve canlı tutma özelliği bulunmaktadır lakin
sınırın aşılması durumunda zarar verme durumu vardır. Kişi stres kaynağıyla karşılaştığında
alarm, direnme ve tükenme adımlarını içeren süreci işletmektedir. Alarm adımında savaş ya da
kaç kararı verilmektedir. Bu adımdan sonra stres kaynağı varlığını hâlâ koruyorsa vücut
direnme aşamasına geçip uyum sağlamaya çalışmaktadır. Vücudun uyumu başaramaması ve
mücadele gücünü kaybetmesi noktasında da tükenme evresi başlamaktadır.
Çeşitli belirtileri olan stresin kaynakları kişisel, örgütsel ve genel çevre şeklinde
gruplandırılmaktadır ve stresin sonuçları da bu kaynaklarla paralel olmaktadır.
Strese müdahale edilmediği müddetçe stresin, hem kişi hem de örgüt düzeyinde ciddi
sorunlara yol açması mümkündür, bu yüzden strese karşı mücadele edilmesi bir tercihten ziyade
bir zorunluluk durumundadır. Stresle mücadelede de kasıt stresi tamamen yok etmek değil, onu
yönetmektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Çevrenizdeki 10 kişiden kendilerinde stres oluşturacaklarını düşündükleri ilk beş
olumlu ve ilk beş olumsuz nedeni belirtmelerini isteyiniz. Ortaya çıkan sonuçları literatürde
Holmes ve Reha tarafından ortaya konulan “stres ölçeği” ile karşılaştırarak değerlendiriniz.
2)
İlk soruda elde ettiğiniz sonuçlara yönelik, stres yönetimi konusunu da dikkate
alarak çözümler üretiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal bilimlerin doğasından kaynaklı olarak bir kavramla ilgili çeşitli tanım ve
yorumlara rastlamak olağan bir hâldir. Benzer durum stresin tanımlanmasında ve çerçevesinin
çizilmesinde de ortaya çıkmaktadır. Stres kelimesinin kökeninin 14. yüzyıl gündelik hayatına
kadar uzandığı görülmektedir. O zamanlar günlük yaşamda zorluk, gerginlik, sıkıntı ve acı
durumları vurgulamak için kullanılan stres, 17. yüzyılda da sistematik bir şekilde olmasa da
fiziki bilimler dâhilinde kullanılmıştır. Buna göre yük, bir dış güç olarak; stres de buna mukabil
olarak yük nedeniyle oluşan iç güç olarak tanımlanmıştır. Stresin sosyal ve sağlık bilimleri
bağlamında kullanımı 19. yüzyılda yeni başlamıştır
Stres konusuyla ilk ilgilenen bilim adamlarından Selye stresi, vücudun karşılaştığı
değişik uyarıcılara karşı gösterdiği uyum faaliyetinin tümü olarak ifade etmiştir.
Schermerhom’a göre de stres, bireylerin karşılaştığı sıra dışı talepler, zorluklar ve fırsatlar
ortaya çıktığı zaman oluşan bir gerginlik hâlidir. Analitik olarak da ele aldığımızda da stresi;
vücudun değişik bir olay (stresör) karşısında gösterdiği fiziksel, zihinsel ve duygusal uyum hâli
olarak tanımlamak daha açıklayıcı görünmektedir.
Bireyin fiziksel ve sosyal çevresinden gelen uyumsuz koşullar nedeniyle bedensel ve
psikolojik sınırlarının ötesinde çaba sarf edilmesi olarak ele alınan stres noktasında; uyum
sağlanması gereken koşulların her zaman olumsuz olması da gerekmemektedir. Bir trafik
kazası, ölüm, hastalık, ayrılık, istifa, haciz vb. haberin stres kaynağı olduğuna şüphe yoktur;
bununla birlikte evlilik, kavuşma, terfi, üniversiteyi kazanma haberleri de olumlu içeriklerine
rağmen stres nedenidir.
Stres çeşitlerinde karşımıza iki düzlem çıkmaktadır. Birincisi stresin süresi, ikincisi ise
içeriği (İyi/Kötü) ile ilgilidir. Süresine göre stres türleri içinde en çok rastlanılanı kısa süreli
(acute) strestir. Kısa süreli olması hasebiyle derin ve kapsamlı tahribat etkisi düşüktür. İkinci
stres türü ise arada kalan bir tür gibidir; tekrar eden kısa süreli (episodic acute) stres olarak
adlandırılması da mümkündür. Bu stres türünde bireyin sıklıkla kısa süreli strese maruz kalması
ifade edilmektedir. Üçüncü stres türü ise uzun süreli (chronic) stres türüdür. Kısa süreli stresle
kıyaslandığında korku ve heyecan vermenin ötesinde etkiye sahiptir. Uzun ve sıkıcı olan bu tip
stres günler, haftalar ve hatta yıllar sürebilmekte; vücudu, zihni ve yaşamları
çökertebilmektedir.
Stresin seyri irdelendiğinde görülmektedir ki organizma (beden) stres oluşturan
uyarıcıya çeşitli aşamalarla tepki vermekte ve uyumunu sağlamaktadır. Genel Uyum Sendromu
adı verilen bu aşamalı tepkide alarm aşaması, direnme aşaması ve tükenme aşaması şeklinde üç
aşama bulunmaktadır.
Konunun genişliği bağlamında da stres kaynakları tek bir kalemde ele alınmak yerine
kişisel, örgütsel ve genel çevresel olmak üzere üç boyutta irdelenmiştir. Çoğu zaman nerede,
ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağı önceden kestirilemeyen stres kaynakları birbirinden ayrı
düşünülemez. Hayatımızda karşılaşılan tüm uyarıcılar potansiyel birer stres kaynağıdır ve bütün
stres kaynakları bir bütünün parçaları gibi birbirini tamamlamakta ve etkilemektedir.
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Stresin etkileri; kişinin yaşına, fiziksel ve zihinsel sağlığına, yaşama karşı gösterdiği
tutuma ve maruz kaldığı stresin seviye ve miktarına göre değişebilmektedir. Stres ilk etapta,
saç dökülmesi, hatırlama güçlüğü, muhakeme zayıflığı, olağanüstü hassasiyet, karışık zihin,
soyutlama isteği, özgüven kaybı, yemek düzeninde anlamlı derecede azalma ya da tam tersine
artış, uyku düzeninde bozukluk, sürekli baş ağrısı, alkol ve sigara tüketiminde artış, kan
basıncında artış, solunum problemleri ve adale gerginliği ile ağrısı gibi sonuçlara neden
olabilmektedir. Stresin devamında, yukarıdaki nedenler uykusuzluk, kalp rahatsızlıkları,
çarpıntı, hipertansiyon, ani kilo kaybı ya da alımı, ülser, şiddetli bunalım, cilt problemleri ve
kadınlarda düzensiz adet dönemleri gibi ciddi hastalıklara yol açabilmektedir.
Örgütsel stresin yol açabileceği başlıca sonuçlar: artan devamsızlık, azalan işe bağlılık,
işgücü devir oranında artış, performans ve verimlikte düşüş, iş güvenliğinde azalma ve artan
kaza oranları, tüketici ve müşteri şikâyetlerinde artış, işe almalarda olumsuz intiba, stres altında
çalışanların işveren karşı açtığı davalarda artış, örgütün imajının hem çalışan nezdinde hem de
dışarıda olumsuz etkilenmesi, yabancılaşma olarak sıralanmaktadır.
Kesin olan husus stresin gerek gündelik gerekse de iş ortamında olsun hayatımızın
içinde olduğudur. Bununla birlikte stresi hayatımızdan çıkartmak da mümkün değildir. Bu
yüzden stresin mevcudiyetinin ortadan kaldırılması yerine mücadele edilerek tesirinin
azaltılması, diğer bir söylemle yönetilmesi gerekmektedir. Stresi iyi bir şekilde yöneten kişi ve
örgütler emekten kaynaklanabilecek olası sürdürülebilirlik sorunlarını azaltmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
“Vücudun değişik bir olay (stresör) karşısında gösterdiği fiziksel, zihinsel ve
duygusal uyum hâli” olarak ifade edilen olgu aşağıdaki kavramlardan hangisini
tanımlamaktadır?
a)

Etkileme

b)

Stresör

c)

Stres

d)

Motivasyon

e)

Algılama

2)

Aşağıdakilerden hangisi stres sürecinde yer alan aşamalardan biridir?

a)

Geri besleme

b)

İhtiyaç

c)

Beklenti

d)

Direnme

e)

Doyum

3)

Aşağıdakilerden hangisi olumlu stres kaynakları arasında yer almamaktadır?

a)

İşsiz kalma

b)

Ev satın alma

c)

Bebek sahibi olma

d)

Evlenme

e)

Emeklilik
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4)

Aşağıdakilerden hangisi stresin duygusal belirtileri arasında yer almamaktadır?

a)

Aşırı terleme

b)

Özgüven kaybı

c)

Endişe

d)

Saldırganlık

e)

Aşırı hassasiyet

5)

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres kaynakları arasında yer almamaktadır?

a)

Aşırı iş yükü

b)

Kötü çalışma koşulları

c)

Rol Çatışması

d)

Hedef Baskısı

e)

Boşanma

6)

Stres kavramını tanımlayınız.

7)

Stres kaynaklarını sıralayarak açıklayınız.

8)

Stresin aşamalarını sırasıyla sayarak, kısaca açıklayınız.

9)

Stres yönetimi hakkında bilgi veriniz.

10)

Günümüzde iş dünyasındaki koşulların stres üzerindeki etkilerini tartışınız.

Cevaplar
1) c 2) d 3) a 4) a 5) e

330

11. ÇATIŞMA YÖNETİMİ

331

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Örgütlerde Çatışma ve Benzeri Kavramlar
11.1.1. Çatışma ve Çatışma Süreci
11.1.1.1. Çatışma
11.1.1.2. Çatışma Süreci
11.1.2. Çatışma ve Benzeri Kavramlar
11.1.2.1. Çatışma ve İş Birliği Kavramı
11.1.2.2. Çatışma ve Rekabet Kavramı
11.1.2.3. Çatışma ve Performans Kavramı
11.1.2.4. Çatışma ve Stres Kavramı
11.2. Örgütlerde Çatışma Türleri
11.2.1. Taraf Olanlara Göre Çatışma ve Türleri
11.2.1.1. Birey İçi Çatışma
11.2.1.2. Kişilerarası Çatışma
11.2.1.3. Grup İçi Çatışma
11.2.1.4. Gruplararası İçi Çatışma
11.2.1.5. Örgütlerarası İçi Çatışma
11.2.2. Niteliğine Göre Çatışma ve Türleri
11.2.2.1. Fonksiyonel Çatışmalar
11.2.2.2. Fonksiyonel Olmayan Çatışmalar
11.2.3. Örgüt İçindeki Yerine Göre Çatışma ve Türleri
11.2.3.1. Dikey Çatışma
11.2.3.2. Yatay Çatışma
11.2.3.3. Emir-Komuta ve Kurmay Çatışması
11.2.4. Ortaya Çıkış Şekline Göre Çatışma ve Türleri
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11.2.4.1. Potansiyel Çatışma
11.2.4.2. Algılanan Çatışma
11.2.4.3. Hissedilen Çatışma
11.2.4.4. Açık Çatışma
11.2.5. Amaç, Rol, Kurumlaşma ve Beliren Ayırımına Göre Çatışma ve Türleri
11.2.5.1. Amaç Çatışması
11.2.5.2. Rol Çatışma
11.2.5.3. Kurumlaşmış Çatışma
11.2.5.4. Beliren Çatışma
11.3. Örgütlerde Çatışma Nedenleri ve Etkileri
11.3.1. Örgütlerde Çatışma Nedenleri
11.3.1.1. Kişilik Farklılıkları
11.3.1.2. Çıkar Farklılıkları
11.3.1.3. Statü Farklılıkları
11.3.1.4. İletişime İlişkin Nedenler
11.3.1.5. Yönetim Biçimindeki Farklılıklar
11.3.1.6. Yetki ve Sorumluluklardaki Karışıklıklar
11.3.1.7. Görevler Arası Karşılıklı Bağlılık
11.3.1.8. Sınırlı Kaynakların Paylaşımı
11.3.1.9. Değişim ve Belirsizlik
11.3.1.10. Değişen Koşulların Öngördüğü Yeni Nitelikler
11.3.1.11. Ödül ve Teşvik Sistemleri
11.3.1.12. Örgütün Büyüklüğü
11.3.1.13. Örgüt İçi Güç Mücadelesi
11.3.1.14. İşçi-İşveren İlişkilerindeki Kutuplaşmalar
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11.3.2.1. Çatışmaların Örgüt Üzerindeki Olumlu Etkileri
11.3.2.2. Çatışmaların Örgüt Üzerindeki Olumsuz Etkileri
11.4. Örgütlerde Çatışma Yönetimi
11.4.1. Örgütlerde Çatışma Yönetimi Teknikleri
11.4.1.1. Problem Çözme Yaklaşımı
11.4.1.2. Uzlaşma Yaklaşımı
11.4.1.3. Zorlama Yaklaşımı
11.4.1.4. Kaçınma Yaklaşımı
11.4.1.5. Uyma Yaklaşımı
11.4.1.6. Meşgul Etme Yaklaşımı
11.4.2. Örgütlerde Diğer Çatışma Yönetimi Stratejileri
11.4.2.1. Çatışmayı Teşvikle İlgili Stratejiler
11.4.2.2. Ödül Sistemindeki Değişikliklerle İlgili Stratejiler
11.4.2.3. Üçüncü Tarafın Müdahalesi İle İlgili Stratejiler
11.4.2.4. Örgüt Yapı ve İşleyişinde Yapılan Değişikliklerle İlgili Stratejiler
11.4.2.5. Kaynakların Artırılması İle İlgili Stratejiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce örgütlerde ortaya çıkan çatışmanın nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

2)

Çatışma ile stres arasındaki ilişkiyi izah ediniz.

3)
Örgütlerde ortaya çıkan çatışmaların çözümü için öne sürülen çatışa yöntemleri
nelerdir? Siz bir firma sahibi olsaydınız hangi yaklaşımı uygulardınız? Nedenleri ile belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Örgütlerde
Çatışma ve
Benzeri
Kavramlar

Çatışma kavramının tanımını yapabilmek,
çatışmanın sürecini ve çatışma ile benzer
kavramları izah edebilmek

Okuyarak/araştırarak

Örgütlerde
Çatışma Türleri

Örgütlerde ortaya çıkan çatışma türlerini
sıralayarak açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Örgütlerde
Çatışma
Nedenleri ve
Etkileri

Örgütlerde meydana gelen çatışmanın
nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koyarak
tartışabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Örgütlerde
Çatışma
Yönetimi

Örgütlerde ortaya çıkan çatışmaya karşılık
geliştirilen yönetim metotlarını kavrayabilmek
ve tartışabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Çatışma



Çatışma türleri



Çatışma süreci



Çatışma nedenleri



Çatışma etkileri



Çatışma yönetimi
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Giriş
Çatışma, iki veya daha fazla insan ya da grup arasında uyumsuzluk sonucu ortaya
çıkabilir. Örgüt insanların belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek kurdukları
yapıdır. İnsan ilişkilerinin var olduğu her ortamda, çatışma ile karşılaşılabilir. İnsan ilişkilerinin
yüksek seviyede olduğu örgütler de bireyler arası çatışmanın en çok görüldüğü birimlerdir
Hâlbuki bir örgütün başarılı olması, her şeyden önce çalışanlar arasındaki uyuma
bağlıdır. Ama günümüzdeki yönetim ve örgüt anlayışına göre çatışmalar kaçınılmazdır. Hiç
çatışmanın olmadığı örgütlerde yenilik, değişim, yaratıcılık ve performans etkileneceği gibi,
sürekli ve önemli çatışmaların olduğu örgütlerde de kararların gecikmesi ve verilememesi, gibi
nedenlerle yine performans olumsuz yönde etkilenecektir. Bundan dolayı, etkili bir çatışma
yönetimi, yöneticiler açısından büyük önem taşımaktadır. Her çalışan yaratıcı fikirlerini,
üretkenliğini ve verimliliğini en üst düzeyde ortaya koyabilmeli ve tüm farklı fikirler
tartışılabilmelidir.
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11.1. Örgütlerde Çatışma ve Benzeri Kavramlar
Çatışma ile doğrudan ilişkili olarak, iş birliği, rekabet, gerilim ve performans gibi
çatışmayla eş anlamda kullanılabilen kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar ve çatışmayla
olan ilişkileri aşağıda ele alınıp incelenecektir.

11.1.1. Çatışma ve Çatışma Süreci
Çatışmanın bir tanımı olmakla birlikte, çatışmanın bir süreç olduğunu ve bu
sürecin de yönetilmesi gerektiğini unutmamak gerekir.

11.1.1.1. Çatışma
Sosyal bir olgu olması nedeniyle çatışma, sadece işletme yönetimi veya örgütsel
davranışın üzerinde durduğu bir konu olmayıp antropolojiden sosyolojiye, psikolojiden
ekonomiye kadar birçok bilim dalının da ilgi alanına girmektedir. Çatışma kavramının
farklı bakış açıları ve farklı boyutlarda ele alınmış olması nedeniyle çatışma kavramının
çok farklı tanımları yapılmıştır. Bu tanımlamalardan örgütsel çatışmanın yapıcı ve
fonksiyonel yönlerini yansıtan bazıları aşağıda ele alınıp incelenecektir.
İnsanlar bakımından çatışma, gerek fizyolojik ve gerekse de sosyo-psikolojik
ihtiyaçların tatminine engel olan sıkıntıların meydana getirdiği gerginlik hâlleridir.
Çatışmanın bireysel tanımının yanı sıra örgütsel bakımdan tanımını ve önemini de ortaya
koymak gerekir. Bir örgütte çatışma bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından
kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasına veya karışmasına neden olan olaylar
olarak tanımlanabilir.
Örgütsel çatışma ve çatışma yönetimi konularında önemli çalışmaları bulunan Rahim
de çatışmayı “birey ve grupların içindeki veya arasındaki uyumsuzluk ya da anlaşmazlık
biçiminde kendini gösteren bir etkileşim durumu” olarak tanımlamıştır.
Şimşek’e göre çatışma, “örgüt içinde iki veya daha fazla kişi ya da grup arasında kıt
kaynakların paylaşılması veya görevlerin dağıtımı ile yine bu kişi veya gruplar arasındaki
statü, amaç, değer ya da algı farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlık veya
uyuşmazlık” şeklinde tanımlanmaktadır.
Ergin’e göre, bir kişi, başka bir kişi ya da grup tarafından engellendiği ya da rahatsız
edildiği ve kendi lehine ya da aleyhine sonuçlanacak bir tepki gösterdiği zaman çatışma
içindedir.
Literatürde, örgütsel çatışmanın yukarıdakilere benzer ya da farklı bakış açılarını
yansıtan pek çok tanımı bulunmaktadır. Hangi şekilde tanımlanmış olursa olsun, çatışmanın
temel unsurlarını uyumsuzluk, anlaşmazlık, zıtlaşma ve birbirine ters düşme vb. özellikler
meydana getirmektedir. Diğer taraftan, örgütsel çatışmanın dinamik bir süreç olduğu da dikkate
alınması gereken önemli bir noktadır.
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Yukarıdaki tanımları da dikkate alarak örgütsel çatışmayı; “örgüt içindeki birey ya da
grupların kendi içlerinde, aralarında veya örgütle çeşitli nedenlerden kaynaklanan ve
uyuşmazlık, zıtlaşma, anlaşmazlık ve birbirine ters düşme biçiminde ortaya çıkan
dinamik bir etkileşim süreci” şeklinde tanımlayabilmek mümkündür.

11.1.1.2. Çatışma Süreci
Robbins ve Judge’ye göre çatışma sürecinin beş aşaması bulunmaktadır. Bunlar;
muhtemel karşıtlık veya uyuşmazlık, algı ve kişiselleştirme, niyetler, davranış ve çıktılardır.
Çatışma sürecinin ilk aşaması; çatışmanın ortaya çıkabilmesi için iletişim, yapı ve
kişisel değişkenlerden oluşan muhtemel karşıtlık veya uyuşmazlığın ortaya çıkmasıdır.
İletişim kanallarının kapalı veya kötü, az veya çok olması çatışma ihtimalini artırmaktadır. Yine
grup büyüdükçe ve uzmanlaşma arttıkça, grup üyeleri gençleştikçe ve grup devir hızı arttıkça
da çatışma ihtimali artmaktadır. Bunlara ilaveten kişilikler, duygular ve değerler de çatışma
ihtimalini artırmaktadır.
Çatışma sürecinin ikinci aşaması ise; birinci aşamada ortaya çıkanların algılanma
biçimi ve bunun kişiselleştirilmesidir. Çatışmanın olabilmesi için algılanan çatışmadan
hissedilen çatışmaya geçilmesi gerekmektedir.
Çatışma sürecinin üçüncü aşaması da; kişilerin algı, duygu ve açık davranışları arasına
giren niyetleridir. Çatışmanın olabilmesi için karşı tarafın niyetinin ne olduğunun tam olarak
anlaşılması veya bilinmesi gerekir. Niyetin tam olarak anlaşılması durumunda ortaya rekabet
etme, işbirliği, kaçınma, uyumlu olma veya uzlaşma ihtimalleri çıkabilmektedir.
Çatışma sürecinin dördüncü aşaması ise; tarafların davranışlarının kendisini
gösterdiği ve diğerlerinin de tepkisini ortaya koyduğu açık çatışma aşamasıdır. Açık
çatışmaya hafif yoğunluktan aşırı yoğunluğa doğru devam eden bir hat üzerinde varılır. Hafiften
yoğunluğa doğru devam eden bu süreç; aynı fikirde olmama veya anlamama, diğerlerine açıkça
soru sorma veya meydan okuma, etkileyici sözlü ataklar, tehdit ve ültimatomlar, agresif fiziksel
ataklar ve diğer tarafı yok eden açık etkiler şeklinde devam edebilir.
Çatışma sürecinin son aşaması da; çatışmanın grup performansının yükselmesine veya
düşmesine yol açtığı çıktılar aşamasıdır.

11.1.2. Çatışma ve Benzeri Kavramlar
Çatışma ile yakın anlamlarda kullanılan başka kavramlar da bulunmaktadır. Bunların
belli başlıcaları; işbirliği, rekabet, performans ve stres kavramlarıdır.

11.1.2.1. Çatışma ve İş Birliği Kavramı
Birden fazla kişi veya grup ortak belirli amaçlara ulaşmak için işbirliği içinde
çalışırlarken, zaman zaman bu ortak amaçlara ulaşma konusunda izleyecekleri yol, yöntem ve
roller konusunda görüş ayrılığına da düşebilir ve çatışma içine girebilirler. Ancak bireyler bir
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taraftan işbirliği içinde çalışırlarken diğer taraftan da örgütün amaçlarını gerçekleştirme
konusunda farklı fikirlere sahip olabilirler ve çatışma içine girebilirler.

11.1.2.2. Çatışma ve Rekabet Kavramı
Çatışma ve rekabet kavramları, zaman zaman birbiri ile karıştırılarak eş anlamda
kullanılabilmektedir. Rekabet aynı amacı güden kişi ya da guruplar arasındaki çekişmedir.
Örgütlerde meydana gelen çatışmaların çoğu rekabetten kaynaklanmaktadır; fakat hepsinin
kaynağı rekabet değildir. Örneğin; iki ayrı bölümde aynı amaca ulaşmak için birbiriyle
rekabet hâlinde olanlar olabilir.
Rekabet hâlindeki kişi ya da gurupların birbirini engelleyici hareketlerde bulunmamaları
gereklidir. Eğer birbirlerini engellemeye çalışırlarsa, kişi ya da gruplar arasında çatışmanın
meydana gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

11.1.2.3. Çatışma ve Performans Kavramı
Çatışma ile performans arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Nitekim çatışma
iyi bir şekilde yönetilir ve yönlendirilirse bu husus motivasyon ve yaratıcılığın
geliştirilmesine yol açar. Çatışmanın olmadığı bir ortamda ise bu defa atalet, durgunluk ve
rahatlık ön plana geçecek ve bu durumda da kişi, grup veya örgütsel performans düşebilecektir.
Dolayısıyla istenilen performansı gerçekleştirebilmek için çatışmayı kontrollü bir şekilde
tutmak ve yönetmek gerekmektedir.

11.1.2.4. Çatışma ve Stres Kavramı
Genelde çatışma ve stres kavramlarının eş anlamlı ve birbirleri yerine kullanıldıkları
görülmektedir. Çatışmanın gerilim yerine kullanıldığı ve psikolojik gerginliğe neden olduğu,
bunun sonucunda da stresli bir ortamın meydana geldiği ileri sürülebilir. Çatışma,
başlangıcı belirlenebilen, nedenleri ve gelişme süreci izlenebilen bir olaydır. Oysa stres,
sürekli çatışma durumlarının yarattığı, çok farklı sonuçları olan ve farklı belirtiler
gösteren bir olaydır. Çözümlenmeyen ve süreklilik kazanmış çatışma durumları, stres
olarak isimlendirilebilir.
Kişinin örgüt ile çatışması, bulunduğu durumda iki seçenekten birini tercih etmemesi,
rol uyumsuzluğu ve çatışmaları olayın eylemsel yönünü gösterirken; bu durumlardan doğan
kaygı ve çeşitli gelirim belirtileri yaşamsal yönünü ifade etmektedir. Bu nedenle, stres, çatışma
olgusunu da kapsayan daha geniş içerikli bir zorlanma deneyimidir.

11.2. Örgütlerde Çatışma Türleri
Örgüt kültürünün ve kusursuz insanların bulunduğu bir ortamda teorik olarak
çatışmanın hiç olmayacağı veya en azından asgari düzeyde meydana gelebileceği
düşünülebilir. Ancak bir örgütte görevli kişilerin yanı sıra bu kişilerin oluşturdukları gruplar ve
departmanlar bulunmaktadır. Bir örgütte bu kişi, grup ve departmanlar arasında çatışmalar
olabileceği gibi diğer örgütler arasında da çatışmalar yaşanabilir. Bu düşüncelerden hareketle
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örgütsel çatışmaları; taraflarına göre, niteliğine göre ve örgüt içindeki yerlerine göre
türlere ayırarak inceleyebilmek mümkündür.

11.2.1. Taraf Olanlara Göre Çatışma ve Türleri
Bu çatışma türü, organizasyonlarda çatışmaya taraf olanlarla ilgilidir ve beş grupta
incelenebilir. Bunlar; kişilerin kendi içindeki çatışma, kişilerarası çatışma, grup içi çatışma,
gruplar arası çatışma ve işletmeler arası çatışmalardır.

11.2.1.1. Kişi İçi Çatışma
Bu çatışma, kişinin kendi içinde meydana gelen çatışmadır. Bu; kişinin kendisinden
ne beklendiğinden emin olmadığı veya kendisinden farklı ve çelişkili şeyler beklendiği
veya kendisinden kendisinin yapabileceğinden fazlasının beklendiği durumlarda ortaya
çıkan ve kişiyi rahatsızlığa, kızgınlığa ve baskı altında kalmaya yönlendiren bir çatışmadır.
Kişi bu tür bir çatışmada üç çeşit anlaşmazlıkla karşı karşıya kalmaktadır.
Yaklaşma-Yaklaşma Çatışması: Kişi kendisi için olumlu iki seçenekle
karşılaştığında ve bunlardan birini seçmek durumunda kaldığında karar vermede zorlandığı ve
çözümlemek zorunda kaldığı bu tür çatışmayı yaşar.
Yaklaşma-Kaçınma Çatışması: Kişi kendisi için aynı anda hem olumlu hem de
olumsuz sonuçlar doğurabilecek iki seçenekle karşı karşıya kaldığında yaşadığı bir çatışma
türüdür.
Kaçınma-Kaçınma Çatışması: Kişi kendisi için olumsuz sonuç doğurabilecek iki
seçenekten birini tercih etmek durumunda kaldığında yaşadığı bir çatışma türüdür.

11.2.1.2. Kişiler Arası Çatışma
Kişiler arası çatışmalar; iki kişinin birbirleriyle çeşitli fikir, duygu ve görüş
ayrılıklarına düşmeleridir. İşletmelerde en çok rastlanan kişilerarası çatışmalar ast-üst
çatışmaları ile kurmay-komuta yöneticileri arasındaki kişisel anlaşmazlıklardan doğar.
Bunlara ilave olarak, aynı örgütsel düzeyde bireysel farklılıklardan dolayı çatışmalara da
rastlanmaktadır. İşçiler arasındaki geçimsizlikler, müdür, şef, memur arasındaki görüş,
fikir ve çıkar ayrılıkları bireylerarası çatışma türlerine girmektedir.

11.2.3.3. Grup İçi Çatışma
Bu tarz çatışma kişilerarası çatışma gibidir ancak bu defa grup içinde birlikte
çalışması gereken kişiler arasındaki fikir ve görüşlerdeki farklılıklardan ortaya çıkar.
Organizasyonlarda bulunan gruplar içinde yer alan üyelerle grup arasında bir uyumsuzluk
olması hâlinde grup içi çatışma söz konusudur ve bu çatışma şayet iyi yönetilmezse toplamda
grubun etkinliğine büyük zararlar verir.
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11.2.1.4. Gruplar Arası Çatışma
Gruplar arası çatışmalar ise, daha çok aynı bölüm yöneticisine bağlı olan grupların
birbirleri ile mücadeleye girmelerinden kaynaklanır. Aynı bölümde çalışan ve aynı zevk,
görüş ve duyguları paylaşan insanlar kendi içlerinde küçük gruplar oluşturabilirler. Aynı
organizasyon içinde yer alan satış personeli ile üretim personeli arasındaki çatışma,
gruplar arası çatışmaya iyi bir örnektir. Bu çatışma, organizasyonda bütünleşmeyi ve
koordinasyonu zayıflatır. Yöneticiler, gruplar arası ilişkilerin ve oluşabilecek
çatışmaların merkezindedirler ve bu bakımdan organizasyonda bulunan gruplar arasında
birleştirici bir rol oynamalıdırlar.

11.2.1.5. Örgütler Arası Çatışma
Burada, bir organizayonun kendi dışında bulunan diğer organizasyonlarla olan
çatışmaları söz konusudur. İki rakip firmanın pazar paylarını büyütmek için birbiri ile
rekabete girmesi ya da bir işçi sendikası ile bir işletmenin uyguladığı çeşitli personel politikaları
yüzünden görüş ayrılıklarına düşmeleri, vergi kontrol kuruluşlarıyla denetledikleri işletmeler
arasında ortaya çıkabilecek çatışmalar bu tarz çatışmalara örnektir.

11.2.2. Niteliğine Göre Çatışma ve Türleri
Niteliğine göre çatışmalar fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan çatışmalar şeklinde iki
başlık altında incelenecektir.

11.2.2.1. Fonksiyonel Çatışmalar
İşlevsel çatışmalar, örgütün amaçlarını gerçekleştirmesine ve güçlendirmesine
katkıda bulunan çatışmalardır. Bu tür çatışmalar, örgütün belirli bir kesiminde bazı
rahatsızlıkların bulunduğunu yöneticilerin dikkatine sunmayı sağlamak suretiyle örgüte
dinamizm ve yaratıcılık kazandırmakta ve bu yolla örgütün bütünü için yararlar sağlamaktadır.
Örnek olarak, bir çatışmanın nedeni araştırılır ve kaynakların kıtlığından meydana geldiği
ortaya çıkarsa, çatışan taraflara kaynak aktarılması ve yeni imkânlar verilmesi suretiyle çatışma
ortadan kaldırılarak daha huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlanabilir.

11.2.2.2. Fonksiyonel Olmayan Çatışmalar
Bu çatışma, örgütü amaçlarına ulaşmaktan alıkoyan veya amaçlarına ulaşmada
katkıda bulunmayan bir çatışma türüdür. Klasik ve neo klasikler bütün çatışmaları
fonksiyonel olmayan çatışmalar olarak kabul etmişlerdir ve bunlara göre çatışmanın varlığı
formal örgüt yapısının yetersizliğine işarettir. Ancak modern yaklaşımlara göre çatışmalar
fonksiyonel olmayabilir. Fakat her türlü çatışmayı da fonksiyonel olmayan çatışma olarak
nitelemek mümkün değildir. Bir çatışmanın fonksiyonel olup olmaması yönetimin çatışma
sürecini değerlendiriş tarzına bağlıdır.
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11.2.3. Örgüt İçindeki Yerine Göre Çatışma ve Türleri
Örgüt içindeki yerlerine göre çatışma türleri de; dikey, yatay, emir-komuta ve
kurmay çatışma şeklinde sınıflandırılabilir.

11.2.3.1. Dikey Çatışma
Çatışmanın örgüt içindeki yer ve düzeyi onun dikey ya da yatay bir çatışma olup
olmadığını belirler. Dikey çatışma, bir örgütte ast üst durumundaki kişi veya kademeler
arasında gerçekleşir. Üstlerin astları çok sıkı biçimde kontrol etmek istediklerinde ve
astların da bu duruma direnç gösterdiklerinde ortaya çıkar. Dikey çatışma, yetersiz
iletişimden, amaç çatışmasından, bilgi ve değerlerle ilgili uyuşmazlıklardan, çalışanların
performansıyla ilgili sorunlardan vb. doğabilir.

11.2.3.2. Yatay Çatışma
Aynı hiyerarşik düzeyde bulunan kişi veya kademeler arasında yaşanan
çatışmalardır. Çalışma arkadaşları arasında yaşanan veya bir işletmenin farklı bölümleri
arasında yaşanan çatışmalar, yatay çatışmalardır. Bu tür çatışmalar, amaç
uyuşmazlıklarından, kıt kaynaklardan ve kişilerarası ilişki problemlerinden
kaynaklanmaktadır.

11.2.3.2. Emir-Komuta ve Kurmay Çatışması
Örgütlerde görev yapan ve yürütme yetki ve sorumluluğu olan emir komuta personeli
ile kurmay personel arasında da çatışma yaşanabilir. Kurmay birimde görev yapan personel
genellikle konusunda uzman ve iyi eğitim almıştır. Emir komuta personeli üzerinde
yaptırım gücü yoktur. Sadece onlara yapacakları işle ilgili yol gösterici ve tavsiye niteliğinde
raporlar verir. Yapılan işle ilgili sorumluluk emir komuta personeline aittir. Burada
çatışma, üstlendikleri rollerin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Kurmay personel,
uygulamadan dolayı sorumluluk taşımadığı için, uzmanlık konusunun doğrularını
rahatlıkla savunabilmektedir. Ancak emir-komuta yetkisine sahip yönetici ise kendisini
başarısız kılacağına, yönetim politikasına ve kişiliğine uygun düşmeyen kurmay
personelin tavsiyelerini uygulamaya koymak istemez. Bu durumda ortaya yetki ve
konumdan kaynaklanan çatışma ortaya çıkar.

11.2.4. Ortaya Çıkış Şekline Göre Çatışma ve Türleri
Bu çatışma şekli bir süreç içinde meydana gelmekte ve potansiyel çatışmadan açık
çatışmaya kadar kendisini gösterebilmektedir.

344

11.2.4.1. Potansiyel Çatışma
Çatışmayı ortaya çıkarabilecek nedenleri belirtmektedir. Örneğin örgüt içinde
amaçlardaki farklılıklar, kaynakların kıt olması gibi nedenler çatışma potansiyeli taşıyan
durumlardır.

11.2.4.2. Algılanan Çatışma
Çatışmaya konu olan tarafların, olayları ve durumu bir çatışma ortamı olarak
algılamaları ile ilgilidir. Bazen sadece algılama farklılıkları nedeniyle de çatışmalar
ortaya çıkabilmektedir.

11.2.4.3. Hissedilen Çatışma
Çatışma durumundaki tarafların olaylar konusundaki hislerini ifade etmektedir.
Örneğin taraflar, kızgın, kırgın, endişeli ve patlamaya hazır durumda bulanabilirler.

11.2.4.4. Açık Çatışma
Çatışma hâlindeki tarafların fiilen ortaya koydukları davranışı işaret etmektedir.
Örneğin açık çatışma, karşılıklı tartışma, birbirlerine ağır hakaretlerde bulunma ve hatta şiddet
kullanma, bazı bilgi ve belgeleri birbirlerine vermeme şekillerinde bu çatışma türü kendisini
gösterebilir.

11.2.5. Amaç, Rol, Kurumlaşma ve Beliren Ayırımına Göre Çatışma
Türleri
Bu çatışma türlerini de aşağıdaki gibi ele almak mümkündür.

11.2.5.1. Amaç Çatışması
Çeşitli düzeylerdeki ve taraflar arasındaki amaçlardaki anlaşmazlıkları ifade eder.

11.2.5.2. Rol Çatışma
Örgüt içindeki kişilerin oynamak istedikleri ile oynamaları beklenen roller
arasındaki uyumsuzlukları belirtmektedir.

11.2.5.3. Kurumlaşmış Çatışma
Çatışmanın doğabileceği koşulların, çatışmanın derece ve şiddetinin, çatışma
çözüm yollarının sosyal sistem tarafından belirlendiği, tarafların bir çatışma hâlinde nasıl
davranacaklarının, hangi yöntemleri izleyeceklerinin ayrıntılı olarak belirlendiği
durumları açıklamaktadır.
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11.2.5.4. Beliren Çatışma
Özellikle emir-komuta ve kurmay personeli arasında ortaya çıkan çatışmalarla
ilgilidir. Ayrıca bu tür çatışmaların en önemli nedeni iş dışı sosyal ve kişisel faktörlerdir.

11.3. Örgütlerde Çatışma Nedenleri ve Etkileri
11.3.1. Örgütlerde Çatışma Nedenleri
Örgütsel çatışmalar oldukça çok sayıdaki faktörden kaynaklanmaktadır.
Literatürdeki görüşler ışığında, en yaygın çatışma kaynağı oluşturan bir kaç temel faktör
üzerinde durulacaktır.

11.3.1.1. Kişilik Farklılıkları
Örgütlerde sıkça görülen çatışma ve çekişmelerin bir kısmı da kişilik farklılıklarından
kaynaklanmaktadır. Kişilerin farklı amaç, değer yargısı, tutum, yetenek ve özelliklere sahip
olmaları kişilik çekişmelerinin, dolayısıyla çatışmaların önemli bir nedeni olabilmektedir.
Bazen kişiler iş ve işyeri dışındaki nedenlerle de birbirleri ile çekişebilirler. Fakat bu durum
onların örgütteki performanslarını etkileyecektir.

11.3.1.2. Çıkar Farklılıkları
Bazı kişi veya grupların belirli konularda farklı çıkarlara sahip oldukları, alınacak
herhangi bir kararın diğer kişi veya grupların çıkarlarını olumsuz bir şekilde etkilemeleri her
zaman mümkündür. Örgütlerde bu türde çıkar farklılıkları kişi veya gruplar arasında
çatışmalara yol açabilir.

11.3.1.3. Statü Farklılıkları
Örgütlerdeki belli kişi veya gruplar yaş, eğitim, hizmet süresi ve maaş gibi kendi
statülerini başkalarından farklı ve daha prestijli olan bir statü olarak görebilirler. Statü
anlayışındaki bu tür farklılıklar algı ve haberleşmeyi olumsuz etkileyerek bir çatışmaya
yol açabilir. Düşük statülü çalışanların yüksek statülü çalışanları yönlendirmeye çalıştıklarında
çatışmanın ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca, bireyin kendisini bulunduğu pozisyondan daha
yüksek ve önemli bir pozisyonda bulunabilecek yetenekte görme eğilimi, başka bir değişle,
algılanan statü ile bulunulan statü arasındaki fark çatışmaya neden olmaktadır. Bunun yanında,
organizasyon içinde yer alan bölümlerin kazanmış olduğu statü ve farklılıkları da çatışmaların
önemli nedenlerinden birini oluşturur. Örnek olarak, satışa yönelik bir politika izleyen
işletmelerde pazarlama bölümü üretim ve diğer bölümlerden daha fazla önem kazanır. Bu
bölümlerin biçimsel statü ve güçleri eşit olmasına rağmen, uygulamada biçimsel olmayan bir
statü ve güç kazandığı için, diğer bölümlerle pazarlama bölümü arasında çatışma potansiyeli
ortaya çıkar.
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11.3.1.4. İletişime İlişkin Nedenler
Organizasyonlardaki çatışmaların çok önemli bir bölümü, iletişim ve etkileşim
süreçlerindeki aksamaların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Mesaj akışındaki
gecikmeler, mesajların filtrelenmesi, yanlış anlamalar, mesajın açık olmaması, mesajın yanlış
algılanması vb. nedenlerle ortaya çıkabilecek iletişim aksaklıkları kişileri veya grupları farklı
kararlara ve davranışlara itip çatışmalara yol açabilmektedir.

11.3.1.5. Yönetim Biçimindeki Farklılıklar
Örgütlerde zaman zaman kimin hangi alan ve konularda, ne ölçüde ve kime karşı
sorumlu olacağı gibi konularda belirsizlikler ortaya çıkabilir. Astlarla üstlerin, kişi veya
grupların planlama, organize etme, koordine etme, yürütme, denetleme vb. sorumluluklarının
birbirine karıştığı bu gibi durumlarda çatışma ihtimali ortaya çıkabilir.

11.3.1.6. Yetki ve Sorumluluklardaki Karışıklıklar
Meydana gelen bir anlaşmazlığın kaynağında bazen net bir şekilde belirlenmemiş
örgütsel yapı, görev ve sorumluluklar bulunabilmektedir. İşletme içindeki görevler
birbirlerini izleyen ve tamamlayan bir yapı arz eder. Bu yapı içinde çoğu kez her yönetici görev
sınırlarının neler olduğunu, nerede başlayıp nerede biteceğini bilemez. Çalışma alanları doğal
olarak karmaşıktır ve birbirlerinin içine girmişlerdir. Bu durumda bir kaç birim tarafından
yapılması gereken ya da paylaşılamayan görevler olduğu gibi hiç bir bölümün veya
kısmın sahip çıkmadığı veya yapmayı istemedikleri bazı işler de ortada kalmakta ve bu
durumlar çatışmalara neden olmaktadır. Özetleyecek olursak, bir bölüm tarafından iyi
belirlenmediği için sahiplenilmeyen ve ortada kalan görev ve sorumluluklar çatışmanın
doğmasına yol açar.
Organizasyon yapılarında birden fazla yöneticiye sorumlu olarak çalışma veya
birbirleriyle sıkı ilişkisi olduğu hâlde iki kısım şefinin ayrı bölümlere bağlı çalışma zorunda
kalmalarının ortaya çıkardığı çatışmalar da bölümlerin sorumluluklarının birbirine girmesinden
kaynaklanmaktadır. Bazı çatışmaların da yine organizasyonlarda görevli yöneticilerin kademe
atlayarak kendilerine bağlı kısımlara emredecek yerde daha alt kademelere emir vermeye
yönelmelerinden ortaya çıkmaktadır.

11.3.1.7. Görevler Arası Karşılıklı Bağlılık
Örgütlerde bazı işler ve bu işleri yapan ve aralarında karşılıklı fonksiyonel bağlılık
bulunan birden daha çok sayıdaki kişi ve grupların kendi görev ve amaçlarını
gerçekleştirebilmek için, diğer tarafın bilgisine, hizmetine ya da çıktılarına bağımlı olma
hâli karşılıklı görev bağımlılığını ifade eder. Kişilerin veya grubun fonksiyonel olarak bağlı
olduğu birimin çıktısındaki yavaşlık bağlı olanın performansını düşürecektir. Diğer taraftan
böyle bir bağımlılıkta tarafların amaç ve öncelikleri farklılık gösterirse çatışma çıkma
ihtimali ortaya çıkacak ve hedef ve amaçların farklılık düzeylerine bağlı olarak çatışmanın
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düzeyi de artacak veya azalacaktır. Ayrıca iş gereği karşılıklı bağımlılık hâlinde bulunan
gruplara yapmaları için çok fazla iş veya görev verildiği zaman da çatışma doğabilir.
Örgütlerde çatışma, çoğu zaman aynı çalışma alan ve sorumluluklarının birden çok
yöneticiye aynı anda verilmesinden çıkabilmektedir. Yine bazı çatışmaların da örgütlerdeki
yöneticilerin daha alt kademelere emir vermeye yönelmelerinden ortaya çıktığı
görülmektedir.
İşler arası karşılıklı bağımlılığın söz konusu olduğu durumlarda, gruplara verilen
iş veya görevlerde denklik olmasına karşılık, ödüller farklılık arz ediyorsa çatışma yine
olacaktır. Sonuç olarak, birbirine bağlı işlerde, taraflardan biri işe başlamak için diğerinin
işi bitirmesini beklemek durumunda kalıyorsa ve o taraf işini zamanında bitirmiyorsa,
çatışma için potansiyel durum en yüksek düzeye çıkacaktır.
Karşılıklı bağlılık türlerinin sahip olduğu çatışmaların düzeyleri de farklılık arz
etmektedir. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
Toplu bağlılık tipinin hâkim olduğu durumlar çatışmaların ortaya çıkmasına önemli
katkıda bulunmaz. Çünkü birimlerin birbirleri ile ilişkileri azdır veya hiçi yoktur.
Sıralı karşılıklı bağlılık türü, çatışmalar için kuvvetli bir ortam meydana
getirmektedir.
Çok yönlü karşılıklı bağlılık türü ise, çeşitli çatışmaların ortaya çıkma ihtimalinin
en yüksek olduğu ortamı oluşturur.

11.3.1.8. Sınırlı Kaynakların Paylaşımı
Örgütler insan, makine, materyal ve para gibi kaynaklardan meydana gelmişlerdir. Bu
kaynaklar belirli mal ve hizmetlerin üretilmesine tahsis edilmişlerdir. İşte örgütlerdeki bu
kaynakların paylaşımında kişiler ve grupların birbirleri ile rekabet etmeleri çatışmanın
ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle uzlaşma ve paylaşma kültürünün ve empati
yaklaşımının yerleşmediği toplumlarda kaynakların ortak kullanımı aşamasında çatışmaların
çıkabildiği görülmektedir.

11.3.1.9. Değişim ve Belirsizlik
Teknolojik ve kültürel yapıda meydana gelen değişim ve karmaşıklıkların düzeyinin
artışı aynı oranda çatışma ihtimalini de yükseltmektedir.
Teknolojik ve kültürel yapıdaki değişimlerin meydana getirdiği yenilikler örgütsel
yapılarda ya da yaşlı kuşaklarda “değişime direnç ve benimsememe” tepkisi ile
karşılanmakta, bu da kaygı ve gerilime neden olmaktadır. Bilgisayar ve robotların iş hayatına
girmeleri kaçınılmaz olduğu hâlde, birçok çalışan ilk anda işsiz kalma korkusu ve
endişesiyle, bu yeniliklere ilk anda direnç göstermişlerdir.
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İşletmeler sürekli olarak yeniliklere ve değişimlere açıktırlar. Bu yeniliklerin
getirmediği bilgilere karşı bazı eski yöneticiler esneklik gösteremeyebilirler. Bu yeni
uygulamaları yürürlüğe koyamadıklarında çatışmalar ortaya çıkabilir.

11.3.1.10. Değişen Koşulların Öngördüğü Yeni Nitelikler
Örgütlerin yeniden yapılanmaları, reorganizasyon çalışmaları, işletmelerin el
değiştirmesi veya birleşmeleri, terfiler gibi durumlarda kimi kişilerin veya yöneticilerin
yeni yapıya uyum sağlamadaki başarısızlıkları onları bir rol çatışması içine sokabilir.

11.3.1.11 Ödül ve Teşvik Sistemleri
Ödüllendirme sistemlerinin birçoğu bireylerin gösterdikleri başarı üzerine kurulmuştur.
Her ne kadar bu tarz ödüllendirme sistemleri adil bir sisteme dayansa da bu tarz
ödüllendirme sistemleri kişileri psikolojik açıdan birbirleriyle yarış, mücadele ve çekişme
ortamına itmektedir. Birbirlerine yardımcı olacak yerde birbirleriyle çekişmeye ve
birbirlerini engellemeye çalışarak çatışma ortamına sürüklenebilmektedirler. Eğer işin içine
değerlendirme hataları da girerse işletme içindeki bireylerin birbirlerine karşı düşmanca
tutumlar sergilemeleri kaçınılmazdır. Bu tarz çatışmalar önemlidir ve doğru yönetilmezlerse
tüm işletme etkinliğini ve iş birliğini bozarlar.

11.3.1.12. Örgütün Büyüklüğü
Örgütün büyüklüğü ile çatışma düzeyi arasında bir paralellik vardır. Organizasyon
büyüdükçe, organizasyonun amaçları ve amaçlara ulaştıracak araçlar daha
karmaşıklaşmakta, hiyerarşik kademeler artmakta, yeni uzmanlıklar, rol ve statüler
ortaya çıkmakta ve bütün bunlarda örgütte çatışmanın artmasına uygun zemin
oluşturmaktadır. Küçük organizasyonlarda, organizasyonun amaçları sade ve anlaşılır, bu
amaca götürecek araçlar karmaşık olmadığı gibi, hiyerarşik kademe, uzmanlık miktarı
fazla değildir. Böylece örgüt küçüldükçe, çatışma ortamı azalmaktadır.

11.3.1.13. Örgüt İçi Güç Mücadelesi
Örgüt içindeki kimi kişi veya grupların değişik nedenlerle sahip oldukları güç
alanlarını genişletmek istemeleri, kendilerini başkaları ile bir çatışma konumuna
getirebilmektedir. Burada önemli olan diğer kişi veya grupların böyle bir olayı nasıl
algıladıklarıdır. Dolayısıyla gerçeğin ne olduğundan daha çok bu gibi davranışların güç
artırma davranışı olarak algılanması daha önemlidir. Çünkü davranışları belirleyecek olan
algıdır.

11.3.1.14. İşçi-İşveren İlişkilerindeki Kutuplaşmalar
Örgütsel çatışmaların önemli nedenlerinden birisi de işçi ve işveren arasındaki
mücadelelerdir. Bu husus özellikle de sendikal örgütlenmenin başladığı ilk dönemlerle
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri esnasında ortaya çıkabilmektedir.
349

11.3.2. Örgütlerde Çatışmanın Etkileri
Örgütler üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulunan çatışmanın uygun
bir biçimde yönetilmesi durumunda problemlerin tanımlanmasında ve çözümlenmesinde
önemli bir araç olduğu söylenebilir. Problemlerin çözümlenebilmesi için farklı görüş, bilgi
ve varsayımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bundan dolayı çatışmayı etkili bir biçimde yöneterek
amaçları ve uygulamaları yeniden gözden geçirmek, kaliteyi geliştirmek, maliyetleri düşürmek,
kurumsal işlemleri etkili hâle getirmek, takım çalışması ve beyin fırtınasının etkililiğini
sağlamak çatışmanın olumlu bir şekilde sonuçlanmasına yol açar. Ancak çatışmanın örgüt, kişi
ve gruplar için sağlayacağı olumlu etkileri yanında etkili bir biçimde yönetilmediğinde
kaynakların verimsiz kullanımı, tarafların stres düzeylerinin yükselmesi, kurum ve
kişilerin enerjilerinin yanlış yönde kullanılması, insan kaynaklarının ve parasal
kaynakların israfı, kalitesizlik, verimsizlik, iş kaybı ve firmaların iflası gibi olumsuz
sonuçlar doğurması da söz konusudur.

11.3.2.1. Çatışmaların Örgüt Üzerindeki Olumlu Etkileri
Çatışma, iş ortamının önemli unsurlarından olup farklı fikirdeki insanlar arasındaki
etkileşimin doğal bir sonucudur. Şayet çatışmalar sağlıklı, yapıcı ve düzenli bir şekilde yönetilip
çözümlenebilirse tüm taraflar için hem kısa hem de uzun vadeli birçok fayda sağlayacaktır.
Çatışmanın hem önemini daha ayrıntılı olarak belirtmek hem de birey ve örgüt için sağlayacağı
olumlu etkileri şu şekilde sıralayabiliriz;

Örgütsel etkinliği uzun süredir olumsuz etkileyen veya tehdit eden birçok kişisel
ve örgütsel sorun incelenip, çözüm için enerji ve tüm dikkatler bu sorunlar üzerine çekilerek
sonuç elde edilme ihtimali artıp gerilim azalacak ve bunun sonucunda da örgüt kaynaklarının
daha dengeli bir şekilde dağıtılması sağlanabilecektir.

Çatışma ortamının olumlu bir şekilde yönetilmesiyle taraflar kendi
görüşlerinin haklılığını kanıtlamak amacıyla tüm yaratıcılıklarını ortaya koyacaklar ve
bu sayede örgütün yararlanabileceği özgün ve iyi fikirler ortaya çıkabilecektir. Karşıt
görüşlerin tartışılması farklı bakış açılarını dikkate alarak düşüncelerin birleştirilmesini ve
konuların farklı bilgi ve anlayışlarla derinlemesine irdelenmesini sağlayacaktır.

Yeni fikir ve yaklaşımların ele alınmasını cesaretlendirip sadece bireysel
yaratıcılık değil, aynı zamanda, yeni buluş ve yaklaşımlar için araştırma yapma eğilimleri
artacak ve yeni yaklaşımları destekleyecek bulgular elde edilebilecektir. Çatışma ortamı çağın
gerisinde kalmış işlemlerin, görevlerin, yapıların ve amaçların sorgulanması ve değiştirilmesi
için gerekli ortamın oluşumuna destek sağlayacak ve bu ortam tarafları karşılıklı bakış açılarını
bilmeleri ve anlamaları yönünde motive edecektir.

Tarafsız kalmaya özen gösteren ve görüş bildirmeye yanaşmayan
bireylerin, sorunların çözümünde düşünce ve fikirlerini açıklamaya zorlanması
sağlanacaktır.
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Kişilerin çabalarını daha iyi sonuç elde edebilecekleri
yoğunlaştırarak işlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artmasına yol açacaktır.

alanlarda


Kaygı, korku, beklenti ve önerilerin tartışılması ile kalite düşüklüğü, yüksek
maliyet, haksızlık, eşitsizlik gibi örgütlerde etkinliğe engel olabilecek unsurların
belirlenmesine yardımcı olacaktır.

11.3.2.2. Çatışmaların Örgüt Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Örgütsel çatışmanın olumlu katkılarının yanı sıra şayet çatışmalar iyi yönetilip
çözümlenemezse mutlaka olumsuz bazı yansımaları da bulunacaktır. Çözümlenemeyen
örgütsel çatışmaların yol açabileceği olumsuz sonuçları da kısaca aşağıdaki gibi
sıralayabilmek mümkündür;

Çatışma hâlindeki kişilerin birbirlerine karşı olumsuz kalıplaşmış algılar
geliştirmelerine yol açıp örgütsel ve kişisel iletişimin bozulmasına, bunun sonucunda da
iletişimin azalmasına hatta yok olmasına neden olabilir.

Çatışma, çatışan taraflardan birinin zihinsel ya da bedensel sağlığını zedeleyen
bir durum oluşturup çatışan tarafların birbirlerini düşman görmelerine yol açabilir. Bu durum
da stres, iş tatminsizliği, performans düşüklüğü ve işte bıkkınlığa neden olabilir,

Taraflar üstünlük karmaşası yaşamaya eğilim gösterebilirler; kendi
yaptıklarını hep doğru, karşı tarafın yaptıklarını hep yanlış görebilirler, güçlerini ve
başarılarını abartabilirler.


Güvensizlik ve şüpheciliğin hâkim olduğu bir hava oluşturabilir,



Örgüte adanmışlık ve bağlılığın azalmasına yol açabilir,



Değişime karşı direnci artırabilir,


Örgütte emek, zaman, para ve diğer kaynakların israfına yol açıp örgütün
verimliliğinin düşmesine neden olabilir.


Örgütün amaçlarından uzaklaşılmasına yol açabilir.

11.4. Örgütlerde Çatışma Yönetimi
Örgütlerde meydana gelen çeşitli düzeylerdeki çatışma, sürtüşme ve anlaşmazlıklarla
bunların yönetimi ve çözümlenmesi yöneticilerin zaman ve enerjilerini önemli ölçüde alan
konulardan biridir.
Modern yönetim anlayışında, kişiler arası farklılıklar, amaçlardaki ve amaçlara
ulaşılacak yöntemlerdeki farklılıklar, değer yargılarındaki farklılıklar, algılardaki farklılıklar,
belirli kaynakların paylaşılmasındaki farklılıklar, statü farklılıkları, yönetici tarzları arasındaki
farklılıklar, çıkar farklılıkları, sorunlardaki farklılıklar, iletişim eksiklikleri vb. nedenlerle
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örgütlerde meydana gelebilecek çatışmaların kaçınılmazlığı ve örgütsel değişim ve gelişim
için gerekliliği kabul edildikten sonra, örgüt yönetiminin çatışmalara olan bakış açısını
değiştirmiştir. Bu bakış açısına bağlı olarak örgüt içindeki çatışmaların bastırılması veya
tamamen ortadan kaldırılması yerine, çatışmanın örgüt amaçlarına ve performansına katkıda
bulunacak şekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi ön plana çıkmıştır.
Örgüt içindeki çatışmaların bastırılması ya da tamamen ortadan kaldırılması yerine,
çatışmanın örgüt amaçlarına katkıda bulunacak şekilde yönetilmesi ön plana çıkmıştır.
Çatışma yönetimi, örgüt içindeki bireyler ya da gruplar arasındaki çatışma seviyesini kontrol
altına alarak, taraflar arasındaki anlaşmazlık ve huzursuzluğun örgütün yararına olacak
şekilde yönlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Etkin bir çatışma yönetimi, çatışmaların
zararlı yönlerini en aza indiren, yararlı yönlerini ise maksimize eden, örgütteki çatışma
düzeyini optimal düzeyde tutan ve çatışmalarda kazanma-kazanma çözüm yaklaşımını
benimseyen faaliyetler toplamı olarak ifade edilebilir.
Arzu edilen çatışma düzeyini gerçekleştirebilmek için çözümleme ve teşvik
tekniklerini kullanmak olarak tanımlanabilen çatışma yönetimi ile çatışmayı çözmek
kavramlarının karıştırıldığı hatta birebir yerine kullanıldıkları görülmekle birlikte bu
kavramların farklı anlamlara geldikleri bilinmektedir. Çatışma yönetiminin bir aracı olan
çatışmayı çözme yaklaşımları, her durumda çözümleme işleminin en doğru karar olduğunu
ileri sürer ve yöneticiler içinde bulundukları duruma göre çatışmayı çözme yolunu seçebilir.
Çatışmanın çözülmesinde çatışmanın tamamen ortadan kaldırılması söz konusu iken, çatışma
yönetiminde ise örgütün verimliliği ve sürekliliği açısından çatışmanın makul ve ılımlı bir
düzeyden çatışmanın devam ettirilmesi arzu edilir.
Çatışma yönetimi sürecinde iki önemli adım bulunmaktadır. Bunlardan birisi;
problemin tanımlanması, ikincisi ise; problemin teşhisinden sonra müdahale edilmesidir.
Problemin teşhis edilmesinden sonra çatışmanın çözümlenmesi doğrultusunda büyük
ölçüde taraflar kendilerine veya karşı tarafa yönelik ilginin düzeyine bağlı olarak aşağıda
ele alınacak stratejilerden bir veya birkaçını tercih edilebilir. Bu stratejilerden başka
üçüncü tarafın müdahalesine başvurma, kaynakların arttırılması gibi yöntemler de
kullanılabilir. Aşağıda bu stratejilerin üzerinde kısaca durulacaktır.

11.4.1. Örgütlerde Çatışma Yönetimi Teknikleri
Yukarıda da dile getirildiği gibi, örgütlerde değişik nedenlerle farklı düzeylerde ve farklı
biçimlerde çatışmalar yaşanabilmektedir. Bu çatışmalar, taraflar arasında küçük bir
anlaşmazlıktan, tarafların birbirleriyle kavga etmesine kadar değişik boyutlarda
kendisini gösterebilmektedir. Yüksek düzeyli çatışmanın örgüt için zararlı ve yıkıcı olacağı
açıktır. Ortaya çıkan yüksek düzeyli çatışmaları azaltmak için kullanılan taktik ve
stratejilere oldukça önem verilmiştir. Bunun yanında, örgüt performansını olumsuz etkileyen
düşük düzeyli çatışmalara ve bu düzeydeki çatışmaları arttırmak için kullanılan taktik ve
stratejilere çok daha az önem verilmiştir.
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Aşağıda, örgüt içinde meydana gelen çatışmaların gerek tümüyle ortadan kaldırılması
veya azaltılması gerekse yükseltilmesi doğrultusunda özellikle yöneticilerin kullanabilecekleri
müdahale teknikleri üzerinde durulacaktır.

11.4.1.1. Problem Çözme Yaklaşımı
Bu teknik, ortaya çıkan çatışmaya kabul edilebilir bir çözüm bulabilmek için
tarafların işbirliği yaparak gerçek problemi, problemin nedenlerini ve farklılıkları yapıcı
bir biçimde ortaya koyabilmelerini hedef almaktadır. Bu stratejinin temel kuralı
“kartların ortaya konulmasıdır”. Böylece bir araya gelen taraflar ne yapılabileceği
konusunda kendi sınırlı bakış açılarını aşıp, açık bir iletişimle yanlış anlaşılmaları ortadan
kaldırıp çatışmanın gerçek nedenlerini ortaya koyup beraberce çözüm yoluna giderler.
Bu strateji özellikle tarafların yeterli verilere ve bilgilere sahip olmadıkları ve
aralarında yoğun ve etkin bir haberleşme olmadığı durumlarda, tarafların karşı karşıya
getirilerek sonuca götürücü ve anlaşmayı gerçekleştirici bir yol olmaktadır. Çatışmaların
çözümünde bu yaklaşım pratik olduğundan ve gelecekte de ilişkilerin olumlu bir şekilde devam
etmesine olanak sağladığından tercih edilir.
Problem çözme tekniği daha çok aşağıdaki şartlarda kullanılmaktadır;

Her iki iş için uzlaşma gerektirecek kadar önemli olduğunda ve bütünleştirici
bir çözüm bulmak şart olduğunda,


Amacınız öğrenmek olduğu zaman,



Farklı bakış açısına sahip insanların fikirlerini birleştirebilmek için,



Tarafları bir uzlaşma içinde birleştirerek bağlılık sağlamak için,

11.4.1.2. Uzlaşma Yaklaşımı
Çatışma yönetiminde kullanılan önemli yöntemlerinden birisi de uzlaşma tekniğidir.
Kazanan veya kaybeden tarafın olmadığı bu yöntemde çatışma içinde bulunan taraflar
kendi istek ve amaçlarından karşılıklı olarak fedakârlıkta bulunmaktadırlar. Tarafların
karşılıklı olarak alıp verebildikleri bir ortam ve algının oluşturulmasıyla da çatışma sona
erdirilmiş veya dondurulmuş olur. Bu yöntemle çatışma sona erdirilmiş olsa bile yine de
şartların olgunlaşmasıyla tekrar çatışma ortamının başlaması ihtimali bulunmaktadır.
Uzlaşma yöntemleri arasında pazarlık, farklılıkların paylaşılması, arabuluculuk ve
hakemlik gibi üçüncü tarafın müdahaleleri gibi yöntemler de bulunmaktadır.

11.4.1.3. Zorlama Yaklaşımı
Karşı tarafın ilgi ve ihtiyaçlarının giderilmesinin önemli görülmediği veya dikkate
alınmadığı, temelinde bireysel istek konusunda aşırı bir girişkenlik ve sadakatın yattığı,
işbirliğine kapalılığın son derece belirgin olduğu, taraflardan birinin kazanmak için her yola
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başvurduğu ve aynı zamanda rekabet olarak da bilinen bu yöntemde kişi veya gruplar kendi
isteklerini hayata sokabilmek için çatışmayı çözme gayreti içinde bulunurlar. Grup
birliğini ve dayanışmasını artırarak, gruplar arasında “biz ve onlar” ortamının yaratılmasını,
gruplar arasındaki çıkar ilişkilerini ön plana çıkarmayı hedefleyen bu yöntemle örgüt içinde
rekabet teşvik edilerek, yaratıcılığın ortaya çıkması, özellikle gruplararası çatışmalarda çatışan
grupların kendi içindeki bağlılıklarının ve takım ruhunun geliştirilmesine özen gösterilir.
Daha çok yetkici bir idari anlayışın hâkim olduğu kurumlarda yaygın olarak
kullanılan bu stratejide yönetici tarafından verilen karar çatışmayı çözmekle birlikte bu
karar çatışma içinde bulunan taraflardan birinin lehine olabilir, diğer taraf ise böyle bir
karardan memnun olmayabilir. Bununla birlikte her iki taraf da anlaşamayacaklari ancak
kabul etmek zorunda kaldıklari bir kararla karşı karşıya kalabilirler.
Güç kullanma yöntemi ile çatışmayı çözmüş gibi bir görüntü vermekle birlikte
uzun vadeli bir etkisi olmayan bir stratejidir. Çünkü bu stratejide davranışların ortadan
kaldırılmasından daha çok bastırılması söz konusu olduğundan yetkinin zayıfladığı veya güç
kullanımının olmadığı zamanlarda bastırılan bu davranışlar daha şiddetli bir şekilde yeniden
kendisini gösterecektir. Geçici bir sure için çatışmaya çözüm bulunmasına karşın bu
yöntemin yoğun bir şekilde uygulandığı örgütlerde çalışanlarda moral ve motivasyon
düşüklüğüne yol açması kaçınılmazdır.
Bu stratejide, kazan-kaybet durumu söz konusudur.
Zorlama tekniği daha çok aşağıdaki şartlarda kullanılmaktadır;


Hızlı ve katı bir şekilde hareket etmek gerektiğinde,


Maliyetleri azaltmak, yaygın olmayan kuralları uygulamak ya da disiplin
gibi populer olmayan davranışların uygulanmasını gerektiren önemli konularda,

İşletmenin huzuru için hayati öneme sahip olan konularda taraflardan birisinin
kendisini haklı olarak gördüğü durumlarda,

Rekabetçi olmayan davranışlardan kendilerine avantaj sağlayan kişilere
karşı bu yöntem sık sık kullanılmaktadır.

11.4.1.4. Kaçınma Yaklaşımı
Özellikle taraflar arasında gerilimin sağlıklı bir iletişimin gerçekleşemeyeceği
kadar yüksek olduğu durumlarda genellikle kenara çekilme, ilgilenmeme ya da olumsuz
hiçbir şey duymak istememe şeklinde etkili olarak kullanılan kaçınma stratejisi, çatışmayla
uğraşmayı daha uygun bir zamana erteleme ya da taraflardan birinin konumunu
iyileştirmesi için zaman kazanması gibi amaçlarla da kullanılabilir. Burada çatışmanın
farkında olan tarafların çözüm için belli bir soğuma dönemine ihtiyaçları bulunmaktadır.
Ancak zamanla problemin kendiliğinden ortadan kalkacağını varsayarak çatışmadan
kaçınmak, sorunların zaman içinde daha da çözümsüz bir hâlen gelmesine neden olabilir.
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Ayrıca, kaçınma davranışı karşı tarafta ciddiye alınmadığı ya da kendisine önem
verilmediği izlenimi oluşturarak kışkırtıcı bir etki de gösterebilir. Bu yaklaşımda kişinin
pasif kalıp çatışmanın devam etmesine izin vermesi çatışmadan kaynaklanan gerginliği
yükseltir. Çünkü önemli konuların askıya alınması ya da ihmal edilmesi çatışmanın yok
olmasından çok, zaman içinde büyümesine sebep olur. Bu tarz çatışmada bireyin sahip
olduğu görüş genelde şudur; “İş arkadaşlarımla anlaşmazlığa düşeceğime susmayı tercih
ederim”. İşletme içindeki kişi veya grupların mevcut çatışmadan kaçınmak, anlaşmazlıkları
görmezlikten gelmek ya da tarafsız kalabilmek için bu yaklaşımı çok fazla kullanmaları,
kişilerin kendi içerisinde çatışma doğmasına yol açması gibi olumsuz bir yönünü de
dikkate almak gerekmektedir.
Kaçınma tekniği daha çok aşağıdaki şartlarda kullanılmaktadır;


geliyorsa,

İşlerin çözümlenmesi konusunda hiçbir şans algılanmıyorsa,
Potansiyel bir bozulma, çözümün sağlayacağı faydalardan daha ağır


İnsanların sakinleşmesi ve tekrar kendi bakış açılarına dönmeleri
gerektiğinde,


Ani karar vermek, bilgi toplamanın yerini alıyor ise



Diğerleri çatışmayı daha etkin çözebiliyor ise,


Konular yüzeysel göründüğünde ya da diğer konuların belirtisi ise bu
tekniği kullanmak faydalıdır.

11.4.1.5. Uyma Yaklaşımı
Uyma stratejisini kullanan kişilerin, kendi çıkarlarından ziyade karşı tarafın ilgi ve
ihtiyaçlarını ön plana alması söz konusudur. Ödün verme stratejisi olarak da kabul
edilebilecek bu strateji, karşı tarafla ilişkinin korunması ve sürdürülmesine verilen
önemin, ilgilerin ve ihtiyaçların doyurulmasına verilen önemden daha yüksek olduğu
durumlarda etkili olabilir. İlişkinin sürdürülmesine önem veriliyorsa ve karşı tarafla çatışmayı
sürdürmek ve çözüm için müzakerelere girişmek karşı tarafla olan ilişkilere zarar verecekse,
karşı tarafın isteklerini kabul etmek ve öncelikle karşı tarafı tatmin edecek bir çözümde
anlaşmak en uygun seçenek olarak görülebilir. Ancak bu stratejinin bazı avantajları
bulunmakla birlikte, şayet uyma davranışı gösteren taraf karşı tarafın isteklerine kendi
düşüncelerinden fedakârlıkta bulunarak sürekli olarak boyun eğer ve kendisini istediği
gibi ifade edemezse, uzun vadede işine karşı olan bağlılığını yitirebilir.
Daha çok astlarla üstler arasında oluşan çatışmalarda astlar “durumu
kurtarmak” amacıyla böyle bir strateji izleme yoluna gidebilirler. Özellikle Türkiye’de
geleneksel bürokratik yapıya sahip kurumlarda astlarla üstler arasında “güç mesafesi” daha
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uzak olduğu için astların çatışmada üstlerin ihtiyaçlarına ve ilgilerine boyun eğmeleri
ihtimali yüksektir.
Böylece çatışma, bir “kaybet-kazan” durumu olarak görülecektir. Diğer bir
anlatımla, uyma davranışı gösteren taraf kaybederken, diğer taraf kazanmaktadır.
Uyma tekniği daha çok aşağıdaki şartlarda kullanılmaktadır;

Yanlış yapıldığı görüldüğünde ve daha iyi bir fikrin duyulmasına olanak
sağlamak, öğrenmek ve mantıklılığı göstermek gerektiğinde,

Konular başkaları için sizin için olduğundan daha önemli ise ve diğerlerini
memnun etmek ve işbirliğini devam ettirmek için,


Daha sonrası için sosyal açıdan kredi sağlamak için,



Yenildiğinizde kayıplarınızı en aza indirmek için,



Uyum ve denge çok önemli olduğunda,



Astların hatalarından ders alarak kendilerini geliştirmelerini sağlamak için

11.4.1.6. Meşgul Etme Yaklaşımı
Örgüt yöneticisi bu yöntemle çatışma hâlindeki tarafları iş yüküne boğarak onlara
birbirleriyle uğraşacak, birbirlerini çekiştirecek boş zaman bırakmamaktadır. Bu
yöntemle çatışma tümüyle ortadan kalkmamakta ancak çatışmanın yoğunluğu
azaltılabilmektedir. Ancak çalışma ortamında çatışma fırsatı bulamayan tarafların bu
çatışmayı işyeri dışında sürdürme ihtimalleri her zaman söz konusudur.

11.4.2. Örgütlerde Diğer Çatışma Yönetimi Stratejileri
Çatışmanın yönetiminde, yukarıda sayılan altı temel stratejinin dışında, yöneticilerin
kullanabileceği bazı stratejiler de bulunmaktadır. Bunlar aşağıda ele alınıp incelenecektir.

11.4.2.1. Çatışmayı Teşvikle İlgili Stratejiler
Örgütlerde çatışmaların tümüyle ortadan kaldırılması hem mümkün değildir hem de
tümüyle kaldırılması tavsiye de edilmez. Çünkü bir örgütte hiçbir çatışmanın olmaması
oldukça sıkıcı olup çatışmaların baskı altına alındığının bir göstergesidir. Örgütlerde
meydana gelebilecek belirsizlik ortamlarına uyum sağlayabilmek için mutlaka çatışmanın
sağlayacağı dinamizmden yararlanmak gerekmektedir. Bu noktada, en uygun düzeye
ulaşmamış çatışma yoğunluğu ile performans ve yaratıcılığın tatminkâr olmaktan uzak olduğu
örgütlerde yöneticiler, yaratıcılık ve verimliliği iyileştirmek için çatışmayı teşvik
stratejilerini kullanırlar.
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11.4.2.2. Ödül Sistemindeki Değişikliklerle İlgili Stratejiler
Bu stratejide amaç; birbirleriyle çatışma durumu ya da ihtimali bulunan kişi veya
grupların istenilen doğrultuda davranış sergileyebilmeleri için takdir, övgü, terfi, yetki
devri veya yetkilendirmeyi arttırma, esnek çalışma saatleri düzenleme, iş görenleri kurs,
konferans gibi toplantılara gönderme, çalışma şartlarını iyileştirme gibi maddi veya
maddi olmayan faktörlerle ödüllendirilmeleri çatışma ortamını ortadan kaldırabilir veya
azaltabilir.

11.4.2.3. Üçüncü Tarafın Müdahalesi İle İlgili Stratejiler
Çatışma hâlindeki taraflar aralarındaki bu çatışmayı ya zorlama, kaçınma, uyma gibi
tek taraflı yöntemlerle veya uzlaşma, problem çözme gibi ortaklaşa bir teknikle ya da
üçüncü bir tarafın yardımıyla çözüm yaklaşımlarını tercih edebilirler. Toplumsal, idari
veya yasal bir yetkili de olabilecek olan ve örgütün ya da toplumun normlarını temsil
edecek üçüncü taraf, sahip olduğu bilgi, beceri, formal ve informal yaptırım güçleri ile bir
arabulucu ya da bir hakem gibi davranarak çatışmanın çözümünde etkili olabilirler.
Yaptırım gücünün olmaması durumunda bile üçüncü tarafın müdahalesinin ve bu süreci
belirleyen normların meşruluğu karara uyma sonucunu doğurur. Tarafların üçüncü
tarafın kararını yaptırım gücünden çok meşruluğu nedeniyle kabul etmeleri durumunda,
çözümün daha yapıcı olması beklenir.

11.4.2.4. Örgüt Yapı ve İşleyişinde Yapılan Değişikliklerle İlgili
Stratejiler
Örgütün yapısında grup üyelerini karşılıklı olarak değiştirme ve atama, bir itiraz
sistemi geliştirme, ödül sistemini gözden geçirme ve örgütün veya grubun sınırlarını
genişletme gibi değişikliklerle çatışmanın giderilmeye çalışılması da başka bir çözüm
tekniğidir. Çatışmaya taraf olanların görev yerlerinin değiştirilmesi ya da örgüt içinde
görev dağılımının yeniden yapılması da bu yöntemlerden biridir.

11.4.2.5. Kaynakların Artırılması ile İlgili Stratejiler
Kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle ortaya çıkan çatışmalarda bu yöntem
kullanılabilir. Sınırlı kaynak nedeniyle çatışan tarafların her birine arzu ettiği imkân
verildiğinde çatışma sebebi ortadan kalktığı için çatışma çözüme kavuşmuş olur. Örnek olarak,
bir bilgisayarı paylaşamayan iki kişiye birer tane bilgisayar, belirli bir kadroyu paylaşamayan
iki kişiye birer kadro verildiğinde çatışma konusu ortadan kalkar ve çatışma biter. Ancak
kaynakların sınırlı ve arttırılması mümkün olmayan durumlarda bu yöntemin uygulanması
zorlaşır.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Eren, Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., 2012.
Robbins, Stephen P.; Judge, Timotyh; Örgütsel Davranış, Çeviren: İnci Erdem,
Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2013.
Koçel, Tamer; İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Basım A.Ş., 2011.
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Uygulama Soruları
1)
İş hayatındaki çatışma nedenlerini göz önünde bulundurarak, siz göre ilk beş
nedeni sıralayınız.
2)

İlk soruda elde ettiğiniz sonuçlara yönelik çatışma yöntemleri geliştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlar bakımından çatışma, gerek fizyolojik ve gerekse de sosyo-psikolojik
ihtiyaçların tatminine engel olan sıkıntıların meydana getirdiği gerginlik hâlleridir. Çatışmanın
bireysel tanımının yanı sıra örgütsel bakımdan tanımını ve önemini de ortaya koymak gerekir.
Bir örgütte çatışma bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal
faaliyetlerin durmasına veya karışmasına neden olan olaylar olarak tanımlanabilir. Örgütsel
çatışmayı; “örgüt içindeki birey ya da grupların kendi içlerinde, aralarında veya örgütle çeşitli
nedenlerden kaynaklanan ve uyuşmazlık, zıtlaşma, anlaşmazlık ve birbirine ters düşme
biçiminde ortaya çıkan dinamik bir etkileşim süreci” şeklinde tanımlayabilmek mümkündür.
Robbins ve Judge’ye göre çatışma sürecinin beş aşaması bulunmaktadır. Bunlar;
muhtemel karşıtlık veya uyuşmazlık, algı ve kişiselleştirme, niyetler, davranış ve çıktılardır.
Çatışma ile yakın anlamlarda kullanılan başka kavramlar da bulunmaktadır. Bunların belli
başlıcaları; işbirliği, rekabet, performans ve stres kavramlarıdır.
Örgüt kültürünün ve kusursuz insanların bulunduğu bir ortamda teorik olarak
çatışmanın hiç olmayacağı veya en azından asgari düzeyde meydana gelebileceği düşünülebilir.
Ancak bir örgütte görevli kişilerin yanı sıra bu kişilerin oluşturdukları gruplar ve departmanlar
bulunmaktadır. Bir örgütte bu kişi, grup ve departmanlar arasında çatışmalar olabileceği gibi
diğer örgütler arasında da çatışmalar yaşanabilir. Bu düşüncelerden hareketle örgütsel
çatışmaları; taraflarına göre, niteliğine göre ve örgüt içindeki yerlerine göre türlere ayırarak
inceleyebilmek mümkündür.
Örgütsel çatışmalar oldukça çok sayıdaki faktörden kaynaklanmaktadır. Literatürdeki
görüşler ışığında, en yaygın çatışma kaynağı oluşturan bir kaç temel faktör üzerinde
durulmaktadır. Bunlar; kişilik farklılıkları, çıkar farklılıkları, statü farklılıkları, iletişime ilişkin
nedenler, yönetim biçimindeki farklılıklar, yetki ve sorumluluklardaki karışıklıklar,
görevlerarası karşılıklı bağlılık, sınırlı kaynakların paylaşımı, değişim ve belirsizlik, değişen
koşulların öngördüğü yeni nitelikler, ödül ve teşvik sistemleri, örgütün büyüklüğü, örgüt içi güç
mücadelesi, işçi-işveren ilişkilerindeki kutuplaşmalar olarak sıralanmaktadır.
Örgütler üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulunan çatışmanın uygun bir
biçimde yönetilmesi durumunda problemlerin tanımlanmasında ve çözümlenmesinde önemli
bir araç olduğu söylenebilir. Problemlerin çözümlenebilmesi için farklı görüş, bilgi ve
varsayımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bundan dolayı çatışmayı etkili bir biçimde yöneterek
amaçları ve uygulamaları yeniden gözden geçirmek, kaliteyi geliştirmek, maliyetleri düşürmek,
kurumsal işlemleri etkili hâle getirmek, takım çalışması ve beyin fırtınasının etkililiğini
sağlamak çatışmanın olumlu bir şekilde sonuçlanmasına yol açar. Ancak çatışmanın örgüt, kişi
ve gruplar için sağlayacağı olumlu etkileri yanında etkili bir biçimde yönetilmediğinde
kaynakların verimsiz kullanımı, tarafların stres düzeylerinin yükselmesi, kurum ve kişilerin
enerjilerinin yanlış yönde kullanılması, insan kaynaklarının ve parasal kaynakların israfı,
kalitesizlik, verimsizlik, iş kaybı ve firmaların iflası gibi olumsuz sonuçlar doğurması da söz
konusudur.
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Örgütlerde meydana gelen çeşitli düzeylerdeki çatışma, sürtüşme ve anlaşmazlıklarla
bunların yönetimi ve çözümlenmesi yöneticilerin zaman ve enerjilerini önemli ölçüde alan
konulardan biridir. Örgüt içindeki çatışmaların bastırılması ya da tamamen ortadan kaldırılması
yerine, çatışmanın örgüt amaçlarına katkıda bulunacak şekilde yönetilmesi ön plana çıkmıştır.
Çatışma yönetimi, örgüt içindeki bireyler ya da gruplar arasındaki çatışma seviyesini kontrol
altına alarak, taraflar arasındaki anlaşmazlık ve huzursuzluğun örgütün yararına olacak şekilde
yönlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Etkin bir çatışma yönetimi, çatışmaların zararlı yönlerini
en aza indiren, yararlı yönlerini ise maksimize eden, örgütteki çatışma düzeyini optimal
düzeyde tutan ve çatışmalarda kazanma-kazanma çözüm yaklaşımını benimseyen faaliyetler
toplamı olarak ifade edilebilir

361

Bölüm Soruları
1)
“Örgüt içindeki birey ya da grupların kendi içlerinde, aralarında veya örgütle
çeşitli nedenlerden kaynaklanan ve uyuşmazlık, zıtlaşma, anlaşmazlık ve birbirine ters düşme
biçiminde ortaya çıkan dinamik bir etkileşim süreci” olarak ifade edilen olgu aşağıdaki
kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)

Etkileme

b)

Çatışma

c)

Stres

d)

Motivasyon

e)

Algılama

2)
Aşağıdakilerden hangisi Robbins ve Judge’ye göre çatışma sürecinin beş
aşamasında yer alan aşamalardan biri değildir?
a)

Karşıtlık ve uyuşmazlık

b)

Algı ve kişiselleştirme

c)

Niyetler

d)

Bekleme

e)

Davranış

3)
Aşağıdakilerden hangisi taraf olanlara göre çatışma türleri arasında yer
almamaktadır?
a)

Fonksiyonel çatışmalar

b)

Kişi içi çatışma

c)

Kişilerarası çatışma

d)

Grup içi çatışma

e)

Gruplar arası çatışma
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4)

Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkış şekline göre arasında yer almamaktadır?

a)

Potansiyel çatışma

b)

Algılanan çatışma

c)

Hissedilen çatışma

d)

Açık çatışma

e)

Yatay çatışma

5)

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma nedenleri arasında yer almamaktadır?

a)

Kişisel farklılıklar

b)

Çıkar farklılıkları

c)

Statü farklılıkları

d)

Sınırlı kaynakların paylaşımı

e)

İş değişikliği

6)

Çatışma kavramını tanımlayınız.

7)

Çatışma nedenlerini sıralayarak açıklayınız.

8)

Çatışma sürecinin beş aşamasını sırasıyla sayarak, kısaca açıklayınız.

9)

Çatışma yönetimi hakkında bilgi veriniz.

10)

Çatışmanın örgütsel performans üzerindeki etkilerini tartışınız.

Cevaplar
1) b 2) d 3) a 4) e 5) e
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12. ZAMAN YÖNETİMİ

364

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Zaman Yönetiminin Önemi
12.1.1. Üç Zaman Testi
12.1.2. Zaman ve Hareket Çalışması
12.2. Zaman Yönetiminin Sağlanması
12.2.1. Sabah Programı
12.2.2. Düzenleyiciler
12.2.3. Etkin Saatlerin Kullanımı
12.2.4. Erteleme
12.2.5. Masaların Zaman Kazandırıcı Bir Çalışma Alanı Hâline Getirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Zamanınızı iyi kullandığınızı düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

2)
Zaman yönetimi uygulamalarını günlük yaşantınızda denediniz mi? Cevabınız
“evet” ise, sonuçları tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Zaman
Yönetiminin
Önemi

Günümüzde en önemli problemlerin başında
gelen zaman yönetimini ve önemini
kavrayabilmek

Okuyarak/araştırarak

Zaman
Yönetiminin
Sağlanması

Zaman yönetiminin sağlanması için gerekli
olan teknikleri kavrayabilmek, tartışabilmek ve
uygulayabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Zaman



Zaman yönetimi



Zaman yönetiminin önemi



Zaman yönetiminin sağlanması
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Giriş
Birçoğumuzun bazı konularda hayal kırıklığına uğradığı, şikâyet ettiği, gerilim ve baskı
altında hissettiği, sık sık koşuşturmaca ve yılgınlık içinde olduğu anlar olmuştur. Dünyanın en
yoğun insanlarından bazıları yalnız kariyerlerini geliştirmekle kalmazlar, aynı zamanda iş dışı
faaliyetlere de zaman ayırabilirler. Peki, bunun sırrı nedir? Bunun cevabı: Yapılması gereken
işin en kısa zamanda ve en az çabayla nasıl yapılacağını öğrenmektir. Böylece daha fazla değil,
daha zekice çalışmış oluruz.
Zamanı yönetemeyiz, yalnızca kendimizi zamana göre yönetebiliriz. Bu da
organizasyon ve plan gerektirir. Kaynak kısıtlıdır fakat onu kullanma biçimlerimiz kısıtlı
değildir. Zamanın, kullanılmadan önce ve harcandıktan sonra hiçbir değeri kalmaz. Zaman,
arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır. Zaman, olayları ölçebildiğimiz bir
süreçtir. Eğer olaylar ve olgular olmasaydı, zamanı ne algılayabilirdik, ne de ölçebilirdik.
Zaman hayattır. Geri döndürülemez. Ve hiçbir şey onun yerini tutamaz. Zamanımızı
harcamak hayatımızı harcamaktır. Zamanımızı iyi kullanabilmek hayatımızı iyi kullanıp hep
iyi sonuçlar almak demektir. Zamanımızı nasıl değerlendirebileceğimize ilişkin doğru kararlar
vermek, etrafta bulunan herhangi işi verimli şekilde yapmaktan daha önemlidir. Verimlilik
yerine göre iyidir. Başarılı insanın bizden daha fazla zamanı yoktur, bunlar zamanı etkili
kullananlardır.
Bu bölümde öncelikle zaman yönetiminin önemi ele alınmakta, ardından zaman
yönetiminin nasıl sağlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır.
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12.1. Zaman Yönetiminin Önemi
Sözlükteki anlamına göre zaman “içinde olayların birbirini kovaladığı, başı sonu
olmayan, saatle ölçülen soyut kavram” olarak tanımlanmaktadır. Zaman yönetimi ise “zamanı,
mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemi” olarak ifade
edilmektedir.
Birçoğumuzun bazı konularda hayal kırıklığına uğradığı, şikâyet ettiği, gerilim ve baskı
altında hissettiği, sık sık koşuşturmaca ve yılgınlık içinde olduğu anlar olmuştur. Bunlardan
bazıları:


“Günlerimin nasıl geçtiğini anlayamıyorum...”



“İşimde başarılı olmak...”



“Eşime ve çocuklarıma zaman ayırmak”



“Sosyal faaliyetlere katılmak, sinema, tiyatro vs. ye gitmek...”



“Hep başlamayı düşündüğüm işlere girişmek...”



“Keşke vaktim olsaydı...”

Dünyanın en yoğun insanlarından bazıları yalnız kariyerlerini geliştirmekle kalmazlar,
aynı zamanda iş dışı faaliyetlere de zaman ayırabilirler. Peki, bunun sırrı nedir? Bunun cevabı:
Yapılması gereken işin en kısa zamanda ve en az çabayla nasıl yapılacağını öğrenmektir.
Böylece daha fazla değil, daha zekice çalışmış oluruz.
Zamanı yönetemeyiz, yalnızca kendimizi zamana göre yönetebiliriz. Bu da
organizasyon ve plan gerektirir.
Kaynak kısıtlıdır fakat onu kullanma biçimlerimiz kısıtlı değildir.
Zamanın, kullanılmadan önce ve harcandıktan sonra hiçbir değeri kalmaz.
Zaman, arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır. Zaman, olayları
ölçebildiğimiz bir süreçtir. Eğer olaylar ve olgular olmasaydı, zamanı ne algılayabilirdik, ne de
ölçebilirdik.
Zaman hayattır. Geri döndürülemez. Ve hiçbir şey onun yerini tutamaz. Zamanımızı
harcamak hayatımızı harcamaktır. Zamanımızı iyi kullanabilmek hayatımızı iyi kullanıp hep
iyi sonuçlar almak demektir.
Zamanımızı nasıl değerlendirebileceğimize ilişkin doğru kararlar vermek, etrafta
bulunan herhangi işi verimli şekilde yapmaktan daha önemlidir. Verimlilik yerine göre iyidir.
Başarılı insanın bizden daha fazla zamanı yoktur, bunlar zamanı etkili kullananlardır.
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Zaman yenilenmesi mümkün olmayan bütün kaynakların en değerli olanıdır. Zaman
diğer kaynaklardan farklı olarak; alınıp satılamaz, biriktirilemez, başkasından aktarılamaz,
depolanamaz, üretilemez, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Ancak, zaman tasarruflu
kullanılabilir.
Şunu asla unutmayalım: Günde 12, haftada ise 168 saatlik süre bulunmaktadır. 1440
dakikalık bir günümüzün yaklaşık 480 dakikasını uykuyla, aynı miktardaki zamanımızı ise ölü
işgünümüz için harcamaktayız. İşte bize en büyük özgürlük alanı sağlayacak olan geri kalan
vakittir.
Gerçek Süre Örnekleri
1 Günde

1 Yılda

5 dakika

30 saat

15 dakika

91 saat (4 Gün)

1 saat

15 gün

Günde 1 saat 40 yılın sonunda 2 yıl eder.
Gecede 8 saat = 4 yılda 4 ay uyumak demektir.
Amaçlarımıza ulaşmanın, gerilim ve heyecanı ortadan kaldırmanın sırrı, her gün
ihtiyacımız olan ilave zamanı kazanmaktır. Bu şekilde bir gün içinde artıracağımız 60 ya da
daha fazla dakika, bize hayatımızı başkalarıyla paylaşma, kendimizi geliştirme, hayatı daha
dolu dolu yaşama, kariyerimizde ilerleme ve bütün yeteneklerimizi kullanma fırsatı verecektir.
Günde 60 dakika; 10 yılda bir yüksekokul diploması alabilmek için yeterli bir süreye sahiptir.
Kazandığımız bu zaman içinde gerçekleştirmek istediğimiz bir amacımızın olması, o
zamana sahip olmak kadar vazgeçilmezdir.
Eğer zamanımız varsa, yapamayacağımız hemen hemen hiçbir şey yoktur.
Kendimizi hep, bir dahaki hafta, bir dahaki yıl diye avutur durur, fakat o vakit hiçbir
zaman gelmez. Her 24 saatte, bir saati nasıl artırabileceğimizi bilmediğimiz sürece de hiç
gelmeyecektir.
Zaman Kazanma Konusunda En Başarılı Yöntemler Üç Temel Esasa Dayanır


Gereksiz yere zaman tüketen, yararsız alışkanlıklardan kurtulmak.



Yapacağımız işleri basit yöntemlerle gerçekleştirip, kolaylaştırıp hızlandırmak.



İki ya da üç işi bir arada yapabilmeyi öğrenmek.
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12.1.1. Üç Zaman Testi
Zamanınızı daha iyi kontrol etmeyi başarmaya ilk adım şu anda onu nasıl kullandığımızı
analiz etmektir. Gelişme için fırsatları belirlemeden önce, güvenilir ve özel bilgiler elde
etmelisiniz. Bu bilgi kaydedildikten sonra bunu, şu üç farklı açıdan incelemelisiniz; gereklilik,
uygunluk ve etkinlik. Dikkatli bir analiz çoğunlukla size kendi tercihiniz olan faaliyetlerde
harcamak için her hafta ilave bir 8-10 saat kazandırabilir.
1.

Gereklilik Testi:

Her faaliyeti gerekli olduklarından emin olmak için dikkatlice inceleyin.
2.

Uygunluk Testi:

İlk olarak temel işler belirlendikten sonra, sonraki aşama bunları kimin yapması
gerektiğini belirlemektir.
3.

Etkinlik Testi:

Yaptığınız işin gerekli olduğu konusunda tatminkâr olduktan sonra kendinize “ daha iyi
bir yol var mı?” diye sorun. Bu sizi her zamanki faaliyetlerle ilgilenmek için daha iyi teknoloji
kullanmak veya daha iyi işlemler tesis etmek vasıtasıyla daha hızlı bir yol bulmaya teşvik
edecektir.
Zamanı Daha İyi Değerlendirmenin Faydaları


Kariyer planlaması



Okumak



İletişim



Dinlenme



Düşünme

12.1.2. Zaman ve Hareket Çalışması
Mali bütçemizi ayarladığımız gibi, zaman bütçemizi de ayarlamalıyız. Böyle bir
düzenleme, bize hayatı zenginleştirecek, gelişim, büyüme ve hayatın tadını çıkarma imkânı
sağlayacaktır.
Düşüncelerimizi uygulamaya koymalıyız. Uygulama ile hatasız veya hatasıza yakın bir
duruma geliriz. Uygulama, öğrenmenin temelidir.
En kolay yolu bulmak tembellik değildir; zekâ ve beceridir.
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İsyan etmek yerine, gündelik işlerden duyduğumuz isteksizliği yapıcı kanallara
akıtmalıyız. Daha iyi, çabuk ve verimli yolları keşfetmeliyiz.

12.2. Zaman Yönetiminin Sağlanması
12.2.1. Sabah Programı
Sabahleyin yataktan kalkış şeklimiz, o gün üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Uyanır uyanmaz yataktan hemen kalkmak, bizi hem yormaz hem de bize ilave bir zaman
kazandırır.
Bizi yorganın altında tutacak, cesaret kırıcı şeyleri düşünmektense o gün yapacağımız
eğlenceli ve keyifli bir işe yoğunlaşmak, bize yataktan kalkma motivasyonu ve enerjisi verir.
Genelde güne erken başlayanlar başarılı olmaktadır.
Yoğun insanların, özellikle de önemli işler üzerinde çalışırken geliştirdikleri bir zaman
kazandırıcı yöntem de kahvaltı öncesi işleri bölümlendirmektir.
Günlerimizi uzatmanın en iyi yollarından biri de gecelerimizden birkaç saat çalmaktır.
Banyoda Geçen Zamanı İyi Bir Şekilde Kullanmalıyız. Bu Konuda Birkaç Tavsiye


Yer kazanabilmek için fazladan birkaç raf, dolap ve havlu askısı almak.



Her aile bireyi için ayrı bir raf oluşturmak.



Eğer yoksa banyo için küçük taşınabilir bir radyo edinmek.



Eğer mümkünse banyoya küçük bir TV’nin yerleştirilmesi.



Mümkünse evde ayrı banyolar veya banyo bölümleri oluşturmak.



Eğer duş alınacaksa önce tıraş olmak.



Mümkünse elektrikli tıraş makineleri kullanmak.



Banyo için bir duvar telefonu oluşturmak.

Sabahleyin Giyinirken Dikkat Edilecek Hususlar


Takımların, ceketlerin, pantolonların kaliteli askılara asılması.



Takımların bir gün giyildikten sonra bir gün askıda bekletilmesi.



Kravatların açıktan koyuya doğru renklerine göre asılması.



Kuru temizlemeye ihtiyaç duyulmayacak giysileri tercih etmek.
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Giyinirken önce takımınızın ya da ceketinizin seçilmesi sonra gömleğin,
kravatın ve ardından da çorapların seçilmesi.

Oyalanmaları ortadan kaldırmak için bozuk para, kalem vb. gerekli kimi şeyleri
yanınıza almak.

Dolabınızın en üst çekmecesinde içine bozuklukları, araba anahtarını, kol
düğmelerini vs. koymak üzere boş bir kutu veya bir tepsi bulundurulması.


Ceplerin yürüyen albümler hâline getirilmemesi.


Her takımın veya çantanın içinde bir anahtar seti ve biraz da bozuk para
bulundurulması.


Tek bir kredi kartı genellikle bütün ihtiyaçları karşılamak için yeterlidir.

Kahvaltı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Akşam yemeğinden sonra evdeki her bireye sabah için ayrı kahvaltı tepsisi
hazırlanması.

edinilmesi.


Diğerleriyle birlikte daha sonra yıkanmak üzere ucuz bir kahvaltı tabağı setinin

Herkesin paylaşabileceği küçük bir radyo veya mutfak TV’si edinilmesi.


Mikrodalga fırın veya tost makinesiyle kolayca hazırlanabilecek pek çok
yiyecekten yararlanılması.

Vitaminler, diğer haplar vs.nin masada kolayca ulaşılabilecek bir yerde
bulundurulması.

12.2.2. Düzenleyiciler
Planlama karmaşık bir süreçtir. Bazı insanlar planlamada başarılı, bazıları ise
başarısızdır.
Planlama kısıtlı zamanın stresinden kurtulmanın anahtarıdır.
Planlama hayatımızı düzene sokacak iki katkı sağlar. Birincisi, size olduğunuz noktadan
olmak istediğiniz noktaya nasıl varılacağını gösterir. İkincisi, hedeflediğiniz noktaya
varabilmeniz için ihtiyacını duyacağınız kaynakları tanımlar.
Planlar kısa süreli veya uzun süreli olabilir. Kısa süreli planlar; bugün veya bu hafta
içinde yapmak istediklerinizi içerir. Uzun dönemli planlar ise; süresi bir haftayı aşan her
projeyle birlikte gelecek 3 ay boyunca başarmayı umduklarınızı ifade eder.
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Her sabah o günün işlerini planlayıp bu plana uyanlar, yoğun bir günün labirenti
arasında kendilerine bir yol bulup geçmiş olurlar. Ama bir plan yapılmadan zamanın
düzenlenmesi sadece şansa bırakıldığında kaos yavaş yavaş egemenliğini kurar.
Her gün fazladan bir saat kazanıp amaçlarımıza ulaşmak istiyorsak, planlama yapmamız
şarttır.
Pek çok kişi işlerinin çok yoğun olduğunu düşünür. Çünkü günlük işlerini
programlama, değerlendirme ve koordine etmekten yoksundur. Ya hep doludurlar ya da aslında
sıradan, ufak tefek şeylerle uğraşırlar.
Bir evi, projesi olmadan yapmayı düşünür müydünüz?
Önce hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirleyip sonra da bunu güncel bir yapılacaklar
listesine dönüştürmemiz gerekir.
Sürekli güncelleştirilen ve önceliklere göre sıralanan bir yapılacaklar listesinin
yaratıcılığı engelleyip kendiliğindenliği öldüreceğini düşünebilirsiniz. Oysa tam tersi:
Yapmamız gerekenler konusunda uyanıklığımızı korumak, doğal olarak boş zamanımızı en
fazla zevk almak için nasıl kullanacağımızı düşünmek, yaratmak ve planlamak için gerekli
zamanı artırır.
Etkin zaman kazanmanın ilk adımı, düzgün bir yol izlemenizi sağlayacak amaçlar
edinmektir. Öncelikli, ertelenebilir ve vazgeçilebilir işler arasında zekice tercihler yapmalısınız.
Bunu yaptıktan sonra önünüzdeki zamanı organize edip programlayabilirsiniz.
Zamanınızı kontrol altına almak, kendinizi de kontrol etmeyi gerektirir. İşe, günlük
olarak yapılacaklar listesi yazma alışkanlığı edinerek başlayın: O gün yapacaklarınızı ve
mümkünse neyi, ne zaman yapacağınızı yazın. Eğer bazı şeyleri programınıza o anda
yerleştiremiyorsanız, “Bu Hafta Yapılacaklar” veya “Gelecek Haftalarda Yapılacaklar” gibi
başlıklar kullanın.
Başarısızlık, çok az iş yapmak kadar, çok fazla iş yapmaya çalışmanın da sık rastlanan
bir sonucudur.
Günlük bölümleri ve gelecek aylar için özetleri olan düzenleyicilerinizi kullanmanın en
iyi iki yolu vardır: numaralama ve alfabetik.
Hangi işlerin önemli ve acil olduğuna karar verdikten sonra bunları A ile belirtin. B’yi
önemli olan ama acil olmayanlar için, C’yi ise daha az önemliler için kullanın.
Pek çok organizasyon uzmanı, insanları tek bir düzenleyici kullanmaları ve bunu günde
yalnızca bir kez değil, sürekli gözden geçirmeleri için zorlar.
Düzenleyici kullanımında; belirli, değişmez işler için dolmakalem, değişebilecekler için
de kurşunkalem kullanılmalı, silmek yerine biten işlemlerin üzeri çizilmelidir.
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Düzenleyicinizi geliştirmenin bir başka yolu da renkli kalem kullanmaktır.
Gününüzün en üretken dakikaları, geri kalan saatleri veya günleri planlamaya
ayırdıklarınızdır.
Planlama için her gün belirli bir zaman dilimi ayrılması gerekmektedir. Bazıları bunu
büroya gitmeden önce sessizce evde yapmayı sever. Kimileri varır varmaz, kimileri de olaylar
hâlâ kafalarında tazeyken akşam işten çıkmadan yaparlar. Bunlardan sonuncusu tavsiye
edilebilir.
Her işe ne kadar zaman ayıracağımızı belirlemek ve onu gerçekçi biçimde yapabilmek
hepimizin karşılaştığı bir zorluktur.
Günün kıyısına köşesine, randevu veya diğer işlerin aralarındaki boşa gidebilecek
zaman dilimlerine pek çok iş sıkıştırabilirsiniz.
Yapılanların niceliği değil, başarının kalitesi bütün programların asıl amacıdır.
Program yapılırken önce en zorları sıralanabilir, sonra da programa sıkı sıkı uyulur. Can
sıkıcı işleri ertelemek sadece işleri uzatır.
Düzenleyici olarak duvar çizelgelerinden ve bilgisayarlardan da yararlan mümkündür.
Etkili Zaman Yönetimi İçin Tavsiye Edilebilecek Hususlar


Hafta boyunca yapmak istediklerinizi listeleyin ve öncelik sırasına dizin.



“Günlük yapılacaklar” listesi hazırlayın ve önceliklerine göre sıralayın.



Listenizin başındaki işlere büyük bir dikkatle yaklaşın.



Başladığınız işi bir kerede tamamlayın.


“Zamanımı şu an en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim?” diye kendinize sorun
ve uygulayın.
İşler Aksi Gitmeye Başlayıp Programda Aksaklıklar Olduğunda Neler Yapılmalıdır?


Yeniden müzakere edin. Bitirme tarihini yeniden düşünün.


Kaybolan zamanı sonradan kazanın. Bir kademe planlandığından daha çok
zaman alırsa kalan kademeler için ayrılan zamanları yeniden gözden geçirin.

Proje safhasını daraltın. Zaman önemli olduğunda mühleti yetiştirmek için bazı
çok temel olmayan şeyleri iptal etmek zorunda kalabilirsiniz.

duyulabilir.

Kaynakları fazlalaştırın. Daha fazla insan veya makine gücüne ihtiyaç
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Şartlara uyulmasını isteyin.

12.2.3. Etkin Saatlerin Kullanımı
En önemli işleri en üretken saatlerde yapmak ve daha az önemli işleri daha az verimli
saatlere bırakmak, bir diğer zaman kazanma ilkesidir.
Isı Değişimi, Çalışma Verimimizi, Zihinsel Uyanıklığımızı Ve Kendimizi Nasıl
Hissettiğimizi Belirler. Herkes Aynı Olmasa Da Şu Üç Kategoriden Birine Uymaktadır.

Sabah: Çok enerjik uyanırsınız. Öğle vakti zirveye ulaşır. Akşamüzeri hemen
hemen bütün günün enerjisine yakmışsınızdır.

Akşamüzeri: Uyanmaktan nefret edersiniz. Bütün sabahı kayıtsız, uyuşuk ve
hatta somurtarak geçirirsiniz. Öğleden sonraya geç saatlerde enerjik olmaya başlarsınız.
Durulmaya başladığınızda hava çoktan kararmıştır.

Her zaman hazır: Bu mutlu kişi diğer iki tipin en iyi yönlerini almıştır, sabah
erken kalkar, öğlene doğru soğur ve öğleden sonra yeniden ısınmaya başlar.
Her yirmi dört saat içinde, içsel verimliliğinizin bir en yüksek, bir de en düşük olduğu
iki zaman vardır. Bu düşüş ve yükselişler hemen hemen her gün aynı saatlerde olur ve verimlilik
kalıbınız denilebilecek şeyi oluşturur.
Kendi Performansımızın Tepe Noktalarını Belirleyebileceğiniz Pek Çok Yöntem
Vardır. İşte Bunlardan Bazıları


En iyi ve en kötü saatlerinizi belirlemek için birkaç hafta boyunca çizelge tutun.


Vücut ısınızı yükselterek sabah verimliliğinizi artırmak için daha uzun ve ılık bir
duş alın ya da banyo yapın. Ya da yarım saat jimnastik yapın.

Sabah iyi performans gösteremiyorsanız, iyi uyuyup uyuyamadığınızı düşünün.
Ayrıca, iyi ve sakin bir kahvaltı da önemli bir enerji artışı sağlayabilir.
Yüksek verimlilik taşıyan sabah saatlerinizi arkadaş görüşmeleri, boş laflarla, gazete
okuyarak, önemsiz yazışmalar yaparak, ufak tefek sorunlarla uğraşarak geçirmeyin. Büyük
işlerle uğraşın.
Yüksek Verimlilikteki Saatlerinizde Şu İşlere Konsantre Olun


Yapılacaklar listenizdeki en önemli sorunlar



Yaratıcı düşünme



En öncelikli işler üzerinde çalışma ve tartışma

Orta Verimlilikteki Saatlerinizde Şu İşlere Konsantre Olun
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bulunun.

Kendi ofisinizdeki veya başka işyerlerindeki insanlarla bilgi alışverişinde



Rutin mektuplarınızı ve önergelerinizi yazdırın.



Daha ileriki işlerinizi planlayın ve programlayın.

Düşük Verimlilikteki Saatlerinizde İse Şu İşlere Konsantre Olun


Gelen mektupları sınıflandırın ve üzerinde çalışın.



Ziyaretçilerinizle rutin konular üzerine konuşun.



Telefon görüşmelerinizi yapın.

12.2.4. Erteleme
Erteleme genellikle, kendi kendinizi aldatmanın bir sonucudur.
Sahip olduğunuz zamanın yapmanız gerekenlere yetmeyeceği düşüncesi, motivasyonu
felç eder. Hiçbir şey yapmamak ya da önemsiz şeyler yaparak vakit geçirmek, esas yapılması
gerekenleri, tıpkı kar küreğinin önünde bir dağ gibi biriken karlar misali birbirinin üstüne yığar.
Ertelemeciliği fark etmek genellikle zordur. Çünkü önemsiz bir şey gibi görünür.
Ertelemenin Bazı Nedenleri:


Bu iş çok büyük, nereden başlayacağımı bilemiyorum.



Bu çok güç bir karar vermemi gerektiriyor, ne yapacağımı bilemiyorum.



Bu iş hiç hoş olmayan bir şey yapmamı gerektiriyor.



Kendimi pek iyi hissetmiyorum ve bu iş için yeterli enerjim yok.



Sabah/öğleden sonra işe başlamakta güçlük çekiyorum.



İşlerimi kolay kolay bitiremiyorum.

Ertelemeye Bazı Örnekler


Öncelikli işler yerine daha az öncelikli olanları yapmak,


Çok önemli bir rapor üzerine çalışmanız gerekirken masanızın üstünü
düzenlemek,

Çocuklarınızla geçirmeniz gerektiğini bildiğiniz zamanı, onlar iyice büyüyüp
çok geç olana kadar ertelemek.
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Erteleme size sayısız dakikalara, saatlere, günlere mal olur. İşleri erteleme isteğini
kontrol altına almak disiplin gerektirir, ama bir kez üstüne gidildi mi, ertelenmiş iş genellikle
göründüğü kadar zor değildir.
Ertelemenin Belli Başlı İki Nedeni Vardır

ettiririz.


Biri alışkanlıktır. Genellikle değişimi kabul etmeyip, belirli kalıpları devam

Genellikle belirli işleri (zor ve sevimsiz işler) devam ettiririz.

Ertelemecilikten Kurtulma Yollarından Bazıları


Hoşlanmadığınız işleri önce yapın.


Ertelenmesi muhtemel işi parçalara ayırın. Ancak, ilerde problem olma ihtimali
olan işleri hemen çözümlemek gerekir.


Kendinize bir bitirme tarihi belirleyin. Bu konuda gerekirse biriyle bahse girin.



İşi bitirdiğinizde kendi kendinizi ödüllendirin.



Elinizde ne varsa onunla yola çıkın.



Sıkıcı ve sevimsiz bir işi birine görev olarak vermeyi deneyin.


Bir an ertelemeciliğe boyun eğin. On beş dakika hiçbir şey yapmamak sizi çok
rahatsız edecek ve bunun sonucunda hemen işe koyulacaksınız.
Bazı insanlar ertelemeci davrandıklarını, çünkü baskı altındayken daha iyi çalıştıklarını
söylüyor. Bunun olumlu bazı sonuçları olmasına rağmen, son dakikaya kadar beklemeyi
alışkanlık hâline getirmek yapılacak işlerin kalitesiz olmasına neden olabilir.

12.2.5. Masaların Zaman Kazandırıcı Bir Çalışma Alanı Hâline
Getirilmesi
Kilit eylemler olarak düşünme, düzenleme ve programlama pek çok değişik alanlarda
yapılabilmesine karşılık günlük işlerimizin çoğunluğu masamızın başında gerçekleşir.
Eğer seçim imkânımız varsa, işimize uygun bir masa bulmalıyız. Seçeneklerimiz
arasında masa üstü dağınıklığını azaltacak çekmeceler, kişisel dosyalar, fazla bir kaplamayan
taşınabilir çöp sepeti olmalıdır.

Masamızı Nereye Koymalıyız?


Pek çok yönetici masasını kapıyı görebilecek şekilde konumlandırır.
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Bazıları dışarıdan geçenleri görmeyecekleri şekilde konumlandırır.



Bazıları ise tamamen duvara dönük bir şekilde konumlandırır.



Bazı yöneticiler ise odalarında ikinci bir masa daha bulunduruyorlar.

Masa ve Personel Yerleşimi Nasıl Olmalıdır?

Masalar, çok fazla dikkat dağıtabilecek pencerelere, açık kapı ağızlarına ya da
kalabalık koridorlara dönük olmazsa, genellikle daha fazla iş üretebilirler.

Bazı insanlar grup hâlinde çalışırken alışkanlıkla gereksiz sohbetlere girmeden
edemezler. Bunun için her bir çalışanın fiziksel yerleşimini gözden geçirmekle işe başlayın ve
konuşarak fazla zaman harcamaya meyilli personeli birbirinden ayırın.
Dağınık Masalar Etkinliğe Nasıl Zarar Verir Ve Zaman Kaybettirir?


İş üzerindeki kontrolünüzü kaybedersiniz.



Verimliliğiniz yok olur.



Dikkatiniz dağılır, yorgunluk ve gerginlik hissedersiniz.



Karmakarışık bir çalışma yeri, arkadaşlarınızın gözünde imajınızı zedeler.

Yığıntı Hastalığı
Bazı masalar alabildiğine dağınıktır. Üzerlerinde gazeteler, dergiler, kitaplar,
makbuzlar, faturalar, renk renk kâğıtlar, bloknotlar vb. yığılmıştır. Bu yığıntı altında hangi iş
bitirilebilir? O masanın arkasındaki şahıs meşgul görünüyor olabilir, ama acaba iş gerçekten
yapılıyor mu? Karmakarışık masa üstlerinin ve dosyaların nedeni, bir şeyi bir yere koyup sonra
bulamama korkusudur. Ya da unutacağınızı düşünmenizdir. Fakat masa dağınıklığının asıl
nedeni, pek çok insanın masaların üstünü nasıl kullanacağına ilişkin bir kriterden yoksun
olmasıdır. Çözüm için biraz disiplin ve yeni alışkanlıklar edinmek yeterlidir.
Masa Dağınıklığından Kurtulmanın Yolları

Yüz yüze olduğunuz sorunla uğraşmak için kendinize belirli bir zaman dilimi
koyun. Dağınıklıktan kurtulmanın en zor kısmı birikmiş pisliği temizlemektir.


Temizlik harekâtını üstesinden gelebileceğiniz “ince dilimlere” ayırın.


Çok gerekli olmayan şeyleri ayırın. Pek çok masanın üstü “belki bir gün
kullanılır” umuduyla tutulan, ama nadiren kullanılan şeylerle doludur.


Büronun bir köşesine pahalı olmayan birkaç kitap rafı koyun.



Bütün dağınık kâğıtları tek bir dosyada ya da bir kutuda toplayın.
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Şu anda çalıştığınız iş ile ilgisi olmayan her şeyi masadan kaldırın.


Onlarla ilgilenmeye hazır olana kadar diğer malzemelerin masanızın üzerinde
birikmesine izin vermeyin.


Kâğıtları günlük işlem programınıza derece derece sokun.



Hangi elinizi kullanıyorsanız, ona göre kendinizi konumlandırın.



Şu anda yaptığınız iş için önünüzde bir yer açın.



En sık kullanılan aletleri hemen ulaşılabilir bir yere koyun.



İşe başlamak için gerekli materyalleri geceden masanıza koyun.


Çalışma alanınızdaki bütün kâğıtları düzenleyebilmek için A-B-C sistemini
kullanın. A kâğıtları acil kullanım, B kâğıtları kolay ulaşılabilir, C kâğıtları ise daha sonra
gözden geçirmek üzere daha uzak bir yere yerleştirilmelidir.

Her bir kâğıt parçasına AHİD sistemine göre yaklaşın. A: At gitsin; H: Başkasına
havale et; İ: İlgilen; D: Daha sonra kullanmak veya okumak üzere dosyala.

12.2.6. Kırtasiye İşleri İle Mücadele
Yöneticilerin zamanlarının büyük bir bölümü kâğıt savaşı ile geçmektedir. Yazışmalar,
not kâğıtları, raporlar, formlar, yayınlar, fakslar ve kâğıt üzerine geçirilmiş diğer bilgiler her
gün daha da artmaktadır.
Amerikan iş hayatında çalışma saatlerinin %50-70’i kırtasiye işlerine gitmekte ve
dosyalanan dokümanların %75-85’ine bir daha hiç bakılmıyor.
Kırtasiyecilik hastalığını iyileştirmek için amacımız; bütün kırtasiye işini değil, ama
gereksiz kısımlarını elimine etmek olmalıdır.
Kırtasiye İşlerinizi Ne Zaman Ve Nasıl Ele Almalısınız?

Öncelikle en iyi yani en yüksek enerjiye ve açık bir zihne sahip olduğunuz
saatleri, gelen önemli evraklara ayırmaya çalışın.

Yörüngenize giren önceliksiz işlerle uğraşamayacak kadar meşgul ya da
kâğıtlara gömülmüş durumda iseniz, siz ya da sekreteriniz bu işleri günün sakin bir saatinde
ilgilenmek üzere tercihen uzak bir köşeye kaldırabilir.

Başkalarının ilgilenebileceği işleri onlara geri göndermek size zaman çalıcı kâğıt
yığınını azaltabilir.
Kırtasiyecilikle İlgili Başarılı Bir Sınıflandırma Nasıl Olmalıdır?
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Önemli kâğıtlar önünüze geldikten sonra şu soruyu sorun:
Bu kâğıtlar benim planıma uyuyor mu?
Cevabınız “hayır” ise: Hemen atın gitsin.
Cevabınız “evet” ise: Nasıl uyuyor diye sorun.
Her Bir İş Üzerinde Istırap Çekerek Zaman Kaybetmek İstemiyorsanız, O Zaman
İşleri Aşağıdaki Gibi Kategorize Edin

YAPILACAKLAR: Üzerinde çalışacağınız ya da çalışması için bir başkasına
havale edeceğiniz işler. (Örnek: Havaleler, faturalar, iş istekleri)

OKUNACAKLAR: Elverişli olur olmaz üzerinde düşünmek istediğiniz bilgiler.
(Örnek: Ticari gazeteler, kataloglar, firma içi raporlar vs.)

DOSYALANACAKLAR: İleride başvurabileceğiniz işler. (Örnek: Personel
politikası ile ilgili evraklar, vergi kayıtları ve yasal dokümanlar)
Nokta Yöntemi
Masanızdan her mektup, not kâğıdı ya da başka bir materyali alışınızda, sayfanın üst sol
köşesine küçük bir nokta koyun. Böyle zaman tüketici kâğıt karıştırma alışkanlığına
yakalandığınızdan emin olabilirsiniz. Böylece daha üzerinde çalışmaya başlamadan önce aynı
kâğıt parçasını ortalama 10 kez elinize almak gibi anlamsız hareketlere harcanan günlük 15
dakikanızı kazanabilirsiniz. Bu da yılda tam 8 gün eder.
Gereksiz Mektupların Önünü Kesin
Eğer gereksiz yere masanıza ya da kapınıza gelen, zamanınızı çalan mektupların
arasında boğulduğunuzu hissediyorsanız, adınızın ve adresinizin bulunduğu doğrudan
pazarlama vs. servislerden, isminizi listelerinden çıkarmalarını isteyebilirsiniz.

12.2.7. Sekreterler ve Yönetici Yardımcıları
İyi bir sekreterden daha fazla yardımcı olamaz. Yaratıcı planlama ve iş yönetimi
sayesinde sizi pek çok detaydan da kurtarır.
Eğer tek beklentiniz veya izin verdiğiniz şeyler sekreterinizin mektup ve telefonlarınızla
ilgilenmesi, arayanları kabul etmesi, daktilo kullanma, dosyalama yapması ise bir numaralı
desteğiniz konusunda kendinizi kandırıyorsunuz demektir.
Sekreterlerin Etkin Olarak Kullanılabilmesi İçin Aşağıdaki Hususların Yerine
Getirilmesi Gerekir

382


Sekreterinize sadece daha fazla sorumluluk vermeye değil, aynı zamanda onun
kendi yöntemlerini geliştirmesine, kararlar almasına ve işi götürmesine izin verin.

Sizin kendiniz için yaptığınız gibi, sekreterinizin de kendine günlük işler için bir
öncelik listesi düzenlemesine izin verin.


Övüncü paylaşın, sekreterinizi bir makine gibi görmeyin.



Sabahları kısa bir günlük toplantı yapın.



Sekreterinizi, işleri üzerine alması için teşvik edin.



Sorumluluk almaya özendirin.



Onun güçlü yönlerini kullanın.


bulacaktır.

Sekreterinizi destekleyin. Onu azarlamak yerine takdir etmeniz karşılığını



Sekreteriniz, ne beklediğinizi bilsin.



Sezgilerine güvenin.



Sekreterinizin düzen duygusuna güvenin.


Sekreterinize ikinci bir çift göz olmayı öğretin. İş ve ticari yayınları sizin ilgi
alanınızı, işinizi ve kişisel zevklerinizi göz önünde tutarak okumasını teşvik edin.


Çok önemlileri hariç, randevularla ilgilenme işini sekreterlerinize bırakın.



Sabah ve öğleden sonra görüşmelerinizi sabit bir saate alın.



Sekreterinizi sık sık yanınıza çağırmayın. Aynı şeyi ondan da isteyin.



Sekreterinize güncel bilgiler verin.


çağırmayın.

Günlük dosyalar çekmecinizde bulunsun. Durmadan sekreteri yanınıza



Sekreteriniz mümkün olduğunca fazla mektuba baksın.



Rutin işlerinizin pek çoğu için sekreterinize bütün sorumluluğu verin.



Sekreterinizin gelişimi için profesyonel bir kuruma katılmasını önerin.



Sekreterinizi alanınızdaki seminerlere ve konferanslara gönderin.
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12.2.8. Görevlendirme
Görevlendirme kavramı basit gibi görünse de genellikle çok karmaşıktır, çünkü
dünyanın en zor ve duyarlı makinesiyle; insanla ilişkilidir.
Görevlendirmede Önemli Noktalar Şunlardır


Görev olarak verdiğiniz fonksiyonları kesin biçimde belirtin.



Görevlendirmeden ne beklediğinizi ve ufkunuzu açıkça tanımlayın.



Sorunu veya görevi tanımlayın.



Yavaş olun. Küçük işlerle başlayın.



Çalışma grubu etkisini dikkate alın. Yetenekler kadar karakterler de önemlidir.



Kısa dönemli görevlendirmelerle işe başlayın.



Görev değişimi yapın. Herkese şans vererek grubu geliştirin.



Planlamaya görevlileri de katın.



Hataları minimize edebilmek için verdiğiniz görevlerle ilgilenin.

Yöneticiler Görevlendirmede İki Ana Kurala Uymalıdırlar


Kararlar, genellikle bilgi ve fikre sahip en alt düzey çalışanları da kapsamalıdır.



Sizinle eş düzeydekiler, önünüze cevap getirmeliler, sorun değil.

Görevlendirme Konusunda Şu Dokuz Adım İzlenmelidir


İşi yapma yeteneğine sahip kişileri seçin.



Seçtiklerinizin onlardan ne beklediğinizi anladığınızdan emin olun.


Çalışanlarınızın, işi götürmek için gerekli yeteneğe sahip olduklarınıza
inandığınızı bilmelerini sağlayın.


Son teslim tarihlerini tartışın.



Yerine getirilecek taahhütleri garantiye alın.



Yardımcılarınızın, onları izleyeceğinizi bilmesini sağlayın ve bunu yapın.



Başka düşünceler ve inisiyatifler için alan açın.



Başkalarının işini yapmayın.
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Ortaya çıkan sonuçları orantılı olarak ödüllendirin.

Görevlendirme Tekniğinizi Kontrol Etmede Size Yardımcı Olacak Adımlar


Gerçek amacınızı belirleyin.



Görevlilerin karar süreçlerine katılmasına izin verin.



Meydan okumalarını sağlayın.



Bilgi kaynaklarını sağlayın.



Görev verdiğiniz kişiye bir şans tanıyın.



Hatalara hazır olun.



Eleştiri yapıcı olmalı.


kaçının.

Görev verdiğiniz kişinin aldığı kararları reddetmekten veya değiştirmekten

Hâlâ Sorumlusunuz
Görevlendirme sizi herhangi bir sorumluluktan kurtarmaz. Aslında görevlendirme, daha
fazla bütünsel sorumluluk yaratır. Çünkü görevlendirmeden sonra astlarınız size karşı sorumlu
olsa da siz hâlâ üstlerinize karşı sorumlusunuz.

12.2.9. Çalışmaya Odaklanmanın Sağlanması
Önemli bir zaman hırsızlarından biri de çalışmanın bölünmesidir. Bunun en büyük
nedeni de şununla övünmektir: “Kapım her zaman açıktır”.
Elbette kimse, başkalarının ulaşamayacağı şekilde saklanmak istemez.
Geçerken uğrayan herkesi ağırlayan biri, ancak bol bol sohbet edebilir.
Çalışmanızın Nasıl Kesildiği Konusunda Şu Temel Kategorilere Dikkat Edilmelidir.


Sorumluluğu size yüklemek için çalışmanızı sürekli kesiyorlar mı?


Şirketin politikaları, hedefleri, prosedürü net olmadığı için muğlak kalmış çok
sayıda karar, günlük olarak sizin önünüze mi geliyor?

ediyor?


Davetsiz konuklar-hem dışarıdan hem de şirketten-ziyarete gelmeye devam mı

Durmadan acil durumlar mı çıkıyor?
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Kendi çalışma önceliklerinizi yerine getirmek için günün en iyi zamanını ziyaretlere
kapalı olarak geçirmelisiniz.
Kendinizi geçerken uğrayanlardan korumak için uygun yöntemler geliştirmek
zorundasınız. Bu, ya bir “sessiz saat” ve telefonlara bakan bir sekreterle, bir kaçamakla ya da
sadece evde kalıp birkaç saat rahatsız edilmeden konsantre olmakla sağlanabilir.
Çalışmalarınızın Bölünmesini En Aza İndirin


Sorumluluğu sizin üstünüze atmaya çalışanların peşini bırakmayın



Astlarınızla olan işlemlerinizi mümkün olduğunca azaltın.



Bir sınır çizin ve buna uyun.

Kendi Çalışmanızı Kendiniz Bölmeyin


Büroda ya da atölyede dolaşarak “olan biteni solumak”.


Her düzeyden çalışanla, özellikle astlarınızla, sadece onları daha iyi
tanıyabilmek için gevezelik etmek.


Ya odalara ya da atölyelere kaçıp gereksiz ziyaretler yapmak.



Kendi kendinize “ağırlanacak misafiri” oynamak.

Çalışmanızın Üstleriniz Tarafından Bölünmesini Önleyin


Kontrolü en zor olan bu hususta sizin de aynı şeyi yapıp yapmadığınızı düşünün.



Yanınıza yapacak bir iş almadan kesinlikle üstünüzü görmeye gitmeyin.


vermeyin.

Astlarınıza sekreteriniz aracılığıyla sert ve onu işinden alıkoyacak emirler


Büronun yerleşimi elverdiğinde, yöneticiler fırsat buldukça, astlarının yanına
uğrayıp çağrıyı resmiyetten kurtarmaya çalışırlar.

Çalışmanızın bölünmesi sorununun farkına vardıysanız, ikinci adım, üstünüzün
dikkatini bu duruma çekmektir.
Çalışmanızın Astlarınız Tarafından Bölünmesini Önleyin

Yardımcılarınızı, sizinle ilgili işlerini birleştirip günlük veya haftalık sunumlar
ya da planlar yapmaları için eğitin.

Söyleyeceğiniz şeyleri mümkün olduğunca topluca bildirmeyi rutin işlerden biri
hâline getirin.
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teşvik edin.

Size sorularını yöneltebilmeleri için günün belli bir bölümünü astlarınıza ayırın.
Astlarınızı, gelip çalışmanızı bölmek yerine, kısa yazılmış notlar kullanmaya


Astlarınızın, acil sorularla çalışmanızı böldükleri hissine kapılmamaları için
sürekli soru sormalarını engelleyecek cevapları önceden verin.
Çalışmanızın Sizinle Eş Düzeydekiler Tarafından Bölünmesini Önleyin


Bu kişilerle uğraşmak daha fazla diplomasi ve incelik gerektirir.



Ortak bir anlaşmaya vararak işe başlayın.



Bizzat siz de davetsiz misafirlerden olmayın.



Çalışmalarınızın bölünmesine niçin engel olamadığınızı değerlendirin.

Şirket Dışından Gelen Ziyaretçilerin Çalışmanızı Bölmesini Önleyin


Karşınızdakinin gururunu kırmadan bu işi nazikçe yapmalısınız.



Davetsiz misafirlere karşı ciddi bir tutum ve resmi bir ses tonu kullanın.



Mümkünse belirli bir zaman sınırı koyun, tabii ki ziyaretçinize ve size göre.



Ziyaretin sonu geldiğinde ayağa kalkın ve ona doğru yürüyerek teşekkür edin.



Her zaman kendinizin ve özellikle de ziyaretçinizin görebileceği bir yere saat

koyun.

Randevu defterinizi kapamak, kâğıtları düzeltmek ya da sandalyenizin ucunda
oturmak gibi davranışlarla vücut dilini kullanın.

Bu işin bitmesi gerektiğini düşünüyorsanız, “Özet olarak...” veya “Geldiğiniz
için teşekkür ederim” gibi cümleler kullanın.

söyleyin.

Yapılacak işi özetleyin. Yani konuyla ilgilenmek için neler yapacağınızı


Gelen ziyaretçinin kafasındaki özel konuyu en hızlı ve etkin şekilde dışa vurması
konusunda atak davranın ve soru sormaktan korkmayın.

Zaman yutucu palavralardan kurtulmak için “Sizin için tam olarak ne
yapabilirim” “Evet, şimdi bütün sorularınızı cevaplayabildim mi” gibi sorular sorun.


Davetsiz misafirlere çay ve kahve sunmayın.



Eğer varsa, misafirlerinizi misafir odalarında ağırlayın.
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Beklenmedik misafirinize merhaba dedikten sonra başka bir zamana randevu



Ziyaretçiyle ilgilenecek doğru kişiyi bulun.

verin.

12.2.10. Bilgi Toplama, Özümseme ve Uygulama
Günümüzdeki bilgi patlaması, sadece bilgilerin çoğalmasından kaynaklanmadı. İletişim
teknolojisindeki ilerlemeler de önemli bir faktör ve bilginin üretilmesi kadar, akışı da bizi
etkiliyor.
Her Dört Yılda Bir İkiye Katlandığı Söylenen Bilgi Miktarı Sonucu:


Gerçekten hangi bilgilere ihtiyaç duyduğumuzu ayırt edebilmenin,



Yararlı bilgileri hızla toplama yeteneğinizi sürekli güncel tutabilmenin,


Bilgi fazlalığının dikkatinizi dağıtmasını engellemenin, en iyi zaman kazandırıcı
tekniklerini seçmek, gittikçe daha önemli bir hâl alıyor.
Bilgi Kaynaklarını Verimli Bir Şekilde Kullanabilmek İçin Bazı Öneriler


geçirin.


Seçerek okuyun.
Okumadan önce hem genel hem de işle ilgili haberlerin özetlerini gözden

Okumanızı hızlandırmayı öğrenin.


Saklamak istediğiniz şeyler olursa, makalenin köşesine konuya göre bir kod
yazın ve daha sonra kesip referans için dosyalayın.


İstemediğiniz ya da okuma fırsatı bulamadığınız yayınların aboneliğini iptal


sağlayın.

Sizin okuyamadığınız yayınları, aynı konuyla ilgilenen başkalarının okumasını

edin.



Tek bir uluslararası yayına yoğunlaşın ve reklam aralarında okuyun.



Tek bir bölgesel televizyonun haber yayınını izleyin.


Zamanınız dar ve haberleri hızlı almanız gerekiyorsa, genellikle saat başı
yayımlanan ve bütün haberleri veren tek bir radyo programını seçin.


Bilgiye nerede ve nasıl ulaşacağınızı öğrenin.
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12.2.11. Daha Hızlı Okuma ve Hatırlama
Okumanızı geliştirmenin ilk adımı, okumaya daha fazla zaman yaratmaktır. Bu
konuda aşağıdakiler önerilebilir:


Okuyacağınız şeyler elinizin altında bulunsun.



Yolculuklarınızı okuyarak değerlendirin.



Önemli okumalarınızı en zinde zamanınızda yapın.



Beklerken okuyun.



Erken baskıları bir gece önceden okuyun.



Öğle yemeklerini yerken okuyun.



Uyumadan önce okuyun.



Kitap kısaltmaları ve özetlerinden yararlanın.



Amaçsızca değil, bir amaca yönelik okuyun.



İlk cümlelere yoğunlaşın.



Okurken dudaklarınızı oynatmayın.



Kelime kelime okumak yerine, grup grup okumaya alışın.



Kendinizi sürekli normalden daha hızlı okumaya zorlayın.



Durun ve özetleyin.



Okuduğunuz kitapları özgürce (şayet sizinse) işaretleyin.



Önemsizleri bir kenara atmakta kararlı olun.



Yardımlaşmalı okumadan yararlanın.

Hafızayı kuvvetlendirme teknikleri


konuşun.

Hatırlamak istediğiniz şeye çok dikkat edin.
Okuduğunuz, duyduğunuz veya gördüğünüz şeyleri kendi kendinize düşünün ve



Her yeni şeyi, belleğinizde zaten var olanlarla benzeştirin.



Dikkatli olmaya yoğunlaşın.
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Rutin işlerinizin dışına çıkın.



Hatırlamak istediğiniz şeyi zihninizde resmedin.



Hatırlatıcı ifadeler yaratın.



Yazın.



Daha düzenli olun.



Hafızanızı etkileyen diğer faktörlerin bilincinde olun.

12.2.12. Kendi Kendine Eğitim
Bilginin bu denli yaygınlaştığı günümüzde hayat boyu eğitim özel bir anlam
kazanmıştır.
Hayat boyu eğitim için bazı öneriler


Bir çalışma alanı kurun ve tüm malzemeniz hazır olsun.



İş ile ev arasındaki gidiş geliş zamanınızı kullanın.



Bir arkadaşınızla çalışın.



Yardımcı (ev temizlikçisi, çocuk bakıcısı vb. ) tutmayı düşünün.



Özel öğretmen tutun.



Kısa süreli üniversite kurslarından yararlanın.



Çok şey öğreten kısa kurslardan yararlanın.



Kasetle eğitimden yararlanın.



Beklemenin zorunlu olduğu anları ölü zamanlar hâline getirmeyin.

12.2.13. Seyahat
Yolculuğunuza çıkmadan önce şu soruları kendinize sorun:


Bu yolculuk gerekli mi?



Benim yerime başkaları çıkabilir mi?



Bir ortağınız işin önemli bir kısmıyla ilgilenebilir mi?



Posta ya da telefonla halledilebilir mi?
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Oraya gitmek yerine, onları buraya getirebilir misiniz?

Yolculuğa Çıkarken Dikkat Edilecek Noktalar

Bir yolculuğa çıkmaya karar verdikten sonra, görüşeceğiniz kişilerin telefon ve
faks numaraları, adresleri ve diğer gerekli bilgileriyle birlikte bir listesini hazırlayın. Bu listenin
bir kopyasını, nerede olduğunuzu bilmesi gereken kişilere, ailenize, sekreterinize vermelisiniz.

Yolculuk sırasında randevulaşmanız ve bazı işleri bitirmeniz gerekiyorsa,
randevular arasındaki mesafeyi mümkün olduğunca kısaltmaya çalışın.

Yolculuk esnasındaki randevularınızı coğrafik olarak da programlarsanız, şehri
iki üç kez bir uçtan bir uca geçmek zorunda kalmazsınız.

sıcak tutar.

Ziyarete gittiğiniz bölge hakkında bazı bilgiler edinmeniz ikili ilişkileri daha

Havayolu Seyahati Rezervasyonu Yaptırırken Zaman Kazandırıcı Bazı Tiyolar


Aktarmasız hatlara rezervasyon yapın.



Daima sizin kalkışınızdan önceki ve sonraki uçuşlar hakkında bilgi alınız.


öğrenin.

Her zaman önceden arayıp uçağınızın zamanında kalkıp kalkmayacağını



Cuma günü yolculuk yapmaktan mümkün olduğunca kaçının.



Mümkünse en yavaş saatler olan 6: 30-10: 00 arasındaki kalkışlardan kaçının.

Yolculuk esnasında yanınıza neler alacaksınız?

Muhtemel bir yolculuğa hazırlık olarak yanınıza almanız gerekenlerin listesini
hazır bulundurun.


Düzgün bir çanta önemli bir zaman kazandırıcı olabilir.



Giysileriniz ve aksesuvarlarınız için bölmeleri ve cepleri olan çantaları tercih

edin.

emin olun.


Valizlerinizin uçak koltuklarının altına, çantalarınızın askılıklara uyduğundan

Alacağınız eşyalar, sadece kalacağınız gün sayısına yetecek kadar olsun.


Ayakkabı, el çantası vs. gibi ağır eşyalarınızı çantanın dibine ya da özel
bölümlerine koyun.
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Yolculuk esnasında neler yapabilirsiniz?

Kitap
yararlanabilirsiniz.

okuyabilir,

kaset

dinleyebilir

veya

dizüstü

bilgisayarınızdan



Gazete, televizyon ve radyo gibi birçok kaynaktan haberleri izleyebilirsiniz.



Uçarken uyumayı öğrenin.



Rahat, tercihen kırışmaz kumaştan giysiler giyin.



Ayakkabılarınızı çıkarabilirsiniz.



Göz maskesi uyumanızı kolaylaştırabilir.

12.2.14. Sağlık ve Stres
Aktif olmayan insanların aktif olanlara göre, iki kat fazla kalp krizi riski taşıdıkları
söylenmektedir.
Kendinizi Forma Sokmak İçin 10 Tavsiye


Belirli bir planınız olsun.



Gerçekçi amaçlar edinin.



Sizi motive edecek malzemeler kullanın.



Belirli bir zaman ve yer tespit edin.



Ailenizi ve arkadaşlarınızı da ikna edin.



Egzersizlerinizi çeşitlendirin.



Sakatlanmanın önüne geçin.



Vücudunuzu derece derece geliştirin.



Kayıt tutun.



Kendinizi ödüllendirin.

İlk Muayeneden Önce Zaman Kazandırıcı Tavsiyeler


Önceki ilgili tıbbi kayıtlarınızı edinmeye çalışın.



Gördüğünüz her ilaç tedavisinin düzgünce yazılmış bir listesini bulundurun.



Dışarıda yaptırdığınız bazı testler varsa, siz de üstünüze düşeni yapın.
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İlk kez bir uzmana gidiyorsanız, önceki doktorunuzdan uzmana kısa bir not
yazmasını veya önceden telefon etmesini rica edin.


Bazı testleri artık evde yaptırmanız mümkün.

Stres; dış baskı veya tepkiler karşısında bizim oluşturduğumuz iç tepki veya verdiğimiz
tepkilerdir.
Stres; enerjinizi emer. Bağışıklık sistemini bastırarak bedenin hastalıklara karşı
direncini düşürür. Karar verme gücümüzü ve performansımızı zayıflatır, bizi mutsuz ve
özgüvensiz yapar ve sonuç olarak zihinsel ve bedensel hastalığa, hatta çöküşe bile neden
olabilir.
Stresin Nedenleri


Taşınmak ya da iş değiştirmek gibi büyük değişiklikler.



Doğum, ölüm, evlilik, ayrılık veya boşanma gibi olaylar.



Çok fazla sorumluluk ancak yetersiz yetki sahibi olmak.



Zihninizdeki resimle olanlar arasındaki uyumsuzluk.



Aniden işlerin bitmesi ya da vardiya değişimi gibi beden ritmini bozacak olaylar.



Kısa zamanda bitmesi gereken, uzun süre konsantre olmayı gerektiren işler.



Gürültü.



Ahlaka aykırı olduğuna inandığımız işler yapmak.



Zamanı çarçur eden şeyler.

Stresin Belirtileri


Bel, omuz ve boyun ağrıları,



Düzensiz uyku,



Yüksek tansiyon,



Sık çekilen baş ağrıları, hazımsızlık ve midede asit birikimi,



Rahatlayıp gevşeyememe,



Konsantre olmakta, düşünmekte ve hatırlamakta güçlük çekme,



Genel görüşü kaybetmek, saplantılı davranışlar göstermek,
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İşe, aileye duyulan ilgisizlik, özgüven yitimi, kendini sevmeme,



Ülser, şeker hastalığı ve astım,



Fiziksel ya da zihinsel çöküntü, kalp krizi, hatta kanser.

Stresten Kurtulmanın Yolları


İnsan dostluğu,



Egzersiz.

Stresten Kurtulmaya Daha Uzun Vadeli Bir Çözüm

Kendinizi stresli hissediyorsanız, kendinize, “Hissettiğim baskının kaynakları
neler?” diye sorun. Sonra her baskı kaynağı için şu soruları kendinize sorun:


Olabilecek en kötü şey nedir?



Beş yıl sonra bunun benim için bir önemi kalacak mı?



Eğer altı aylık ömrüm kalmış olsaydı buna nasıl bakardım?

12.2.15. Düzenli Uyku ve Dinlenme
En iyi zaman kazandırıcılardan biri, uyku sürenizi azaltmaktır. Diğeri ise yorganın
altındayken tamamen dinlenebilme yeteneğinizi geliştirmektir.
İyi Bir Uyku İçin Bazı Tavsiyeler


Gerçekten ihtiyacınız olan uykuyu almaya bakın.



Uyku, ilk bir veya iki saatinde en derin ve dinlendiricidir.



Rahat uyumak için uykunuzu getirecek bir banyo yapın.



Vücudunuzdaki her kası dikkatle gevşetin.



Çevrenizde monoton bir hava yaratın.



Gürültüyü yok edin.



Uykunuzun kalitesini artırın (yatakta uzun süre kalmak önemli değil)



Yatakta geçen zamanınızı kısaltmaya çalışın.



Uykuya daha az zaman ayırmaya çalışın.



Her gün aynı saatte uyumaya ve uyanmaya çalışın.
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Yatmadan önce, kafeinli yiyecek ve içeceklerden uzak durun.



Uyuyamıyorsanız, başka bir yere gidin, ışığı açın ve sıkıcı şeyler okuyun.



Uyuyamadığınız zaman uyku hapı almayın.



Kendinizi yorgun hissettiğiniz her an uykunuz var anlamına gelmez.



Öğle vakitleri şekerleme yapmaya çalışın.

12.2.16. Zaman Tasarrufu Sağlayan Elektronik Araçlar
Telefonlar ve Telefondaki Gelişmeler


Telesekreterler



Telefon tuşlama özellikleri



Ahizesiz kullanma



Görüşmelerin yönlendirilmesi



Çağrı cihazları



Mobil telefonlar



Taşınabilir telefonlar



Faks gönderme

Toplantı Alternatifleri


Telefon konferansları (aynı anda birçok kişi ile konuşabilme imkânı)



Tele konferanslar (iki veya daha fazla toplantıyı birbirine bağlar)


Video konferansı (özel olarak hazırlanmış bir oda veya stüdyodan görüntü veya
sesin uzak bölgelere gönderilmesi)
Bilgisayarlar ve Bilgisayar Alanındaki Gelişmeler


bağlar.)


Taşınabilir bilgisayarlar
Modemler (Bilgisayarınızı telefon sistemi vasıtasıyla diğer bilgisayarlara

Tarayıcılar (Yazılı bir metni veya bir grafiği kâğıt üzerinden ekrana taşırlar.)
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Ses algılayıcıları (Bu aygıtlar sözlerinizi alır ve bunları kelime işlemciniz
vasıtasıyla yazılı hâle çevirirler.)

Elektronik not tutma cihazları (Diğer bilgisayarların klavye ve mouse
direktiflerini tanıması gibi bu bilgisayarlar da yazıyı ve sembolleri tanır.)

Elektronik düzenleyiciler (Cep veya çantanıza yerleştirilebilecek kadar küçük
olup programınızı takip eder ve telefon numaralarını, adresleri ve önemli tarihleri hafızasına
alır.)
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Eren, Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., 2012.
Robbins, Stephen P.; Judge, Timotyh; Örgütsel Davranış, Çeviren: İnci Erdem,
Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2013.
Micheal Ende, Momo, Çeviren: Leman Çalışkan, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2004.
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Uygulama Soruları
1)
tartışınız.

Zamanınızı verimli kullanamadığınız bir günü düşünerek nedenleri üzerine

2)
Zamanınızı aldığını düşündüğünüz ilk üç faaliyete sıralayarak, bunları
azaltmanın yollarını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sözlükteki anlamına göre zaman “içinde olayların birbirini kovaladığı, başı sonu
olmayan, saatle ölçülen soyut kavram” olarak tanımlanmaktadır. Zaman yönetimi ise “zamanı,
mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemi” olarak ifade
edilmektedir.
Birçoğumuzun bazı konularda hayal kırıklığına uğradığı, şikâyet ettiği, gerilim ve baskı
altında hissettiği, sık sık koşuşturmaca ve yılgınlık içinde olduğu anlar olmuştur. Dünyanın en
yoğun insanlarından bazıları yalnız kariyerlerini geliştirmekle kalmazlar, aynı zamanda iş dışı
faaliyetlere de zaman ayırabilirler. Peki, bunun sırrı nedir? Bunun cevabı: Yapılması gereken
işin en kısa zamanda ve en az çabayla nasıl yapılacağını öğrenmektir. Böylece daha fazla değil,
daha zekice çalışmış oluruz.
Zamanı yönetemeyiz, yalnızca kendimizi zamana göre yönetebiliriz. Bu da
organizasyon ve plan gerektirir. Kaynak kısıtlıdır fakat onu kullanma biçimlerimiz kısıtlı
değildir. Zamanın, kullanılmadan önce ve harcandıktan sonra hiçbir değeri kalmaz. Zaman,
arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır. Zaman, olayları ölçebildiğimiz bir
süreçtir. Eğer olaylar ve olgular olmasaydı, zamanı ne algılayabilirdik, ne de ölçebilirdik.
Zaman hayattır. Geri döndürülemez. Ve hiçbir şey onun yerini tutamaz. Zamanımızı
harcamak hayatımızı harcamaktır. Zamanımızı iyi kullanabilmek hayatımızı iyi kullanıp hep
iyi sonuçlar almak demektir. Zamanımızı nasıl değerlendirebileceğimize ilişkin doğru kararlar
vermek, etrafta bulunan herhangi işi verimli şekilde yapmaktan daha önemlidir. Verimlilik
yerine göre iyidir. Başarılı insanın bizden daha fazla zamanı yoktur, bunlar zamanı etkili
kullananlardır.
Zamanınızı daha iyi kontrol etmeyi başarmaya ilk adım şu anda onu nasıl kullandığımızı
analiz etmektir. Yaptığımız işlerin zaman açısından değerlendirilmesini sağlayan “Üç Zaman
Testi”ne göre faaliyetler sırasıyla şu üç testten geçirilmelidir: Gereklilik Testi, Uygunluk Testi,
Etkinlik Testi. Bu soruların sonucunda aldığımız cevaplara göre o işe devam edilmeli veya
faaliyet azaltılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)
“İçinde olayların birbirini kovaladığı, başı sonu olmayan, saatle ölçülen soyut
kavram” olarak ifade edilen olgu aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)

Zaman

b)

Stres

c)

Zaman yönetimi

d)

Algılama

e)

Uyku

2)
“Zamanı, mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme
sistemi” olarak ifade edilen olgu aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)

Zaman yönetimi

b)

Stres yönetimi

c)

Algı yönetimi

d)

Çatışma yönetimi

e)

İşletme yönetimi

3)

Zaman ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

a)

Zamanın, kullanılmadan önce ve harcandıktan sonra hiçbir değeri kalmaz.

b)

Zaman, arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır.

c)

Zaman geri döndürülebilir.

d)

Zamanımızı harcamak hayatımızı harcamaktır.

e)

Zaman yenilenmesi mümkün olmayan bütün kaynakların en değerli olanıdır.
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4)
almaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi üç zaman testi içerisinde yer alan testler arasında yer

a)

Geçerlilik testi

b)

Algılama testi

c)

Hissetme testi

d)

Gereklilik testi

e)

Kalıcılık testi

5)
Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetiminin sağlanmasını kolaylaştıran unsurlar
arasında yer almamaktadır?
a)

Hızlı okuma

b)

Düzenli uyku

c)

İnternet bankacılığı kullanımı

d)

İnternette sörf yapmak

e)

Günlük plan yapmak

6)

Zaman kavramını tanımlayınız.

7)

Zaman yönetimi kavramını tanımlayınız.

8)

Üç Zaman Testi nelerdir? Açıklayınız.

9)

Zaman yönetiminin sağlanmasını kolaylaştıran unsurları belirtiniz.

10)

Zamanın verimsiz kullanılmasına neden olan beş faaliyet sıralayınız.

Cevaplar
1) a 2) a 3) c 4) d 5) d
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13. İŞ AHLAKI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Ahlak ve Etik Kavramları
13.1.1. Ahlak Kavramı
13.1.1.1. Ahlakı Etkileyen Faktörler
13.1.1.2. Ahlakın Önemi
13.1.1.3. Bireysel Açıdan Ahlak
13.1.1.4. Toplumsal Açıdan Ahlak
13.1.1.5. Ahlakın Diğer Sistemlerle İlişkisi
13.1.2. Etiğin Tanımı
13.1.2.1. Etiğin Temelleri
13.1.2.2. Ahlak ve Etik Kavramları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
13.2. İş Ahlakı ve İş Etiği
13.2.1. İş Ahlakı
13.2.2. İş Etiği
13.2.3. İş Ahlakı ve İş Etiği Kavramlarının Ortaya Çıkışı
13.2.4. İş Ahlakının Önemi
13.2.5. Etik Kodlar
13.2.6 İş Etiğini Etkileyen Faktörler
13.3. Ahlak Felsefesinin Sınıflandırılması
13.3.1. Araştırma Düzeyleri Bakımından Ahlak Felsefesi
13.3.1.1. Betimleyici Etik
13.3.1.2. Normatif Etik
13.3.1.3. Metaetik
13.3.2. Evrensel Açıdan Ahlak Kuralları
13.3.2.1. Objektif Ahlak
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13.3.2.2. Sübjektif Ahlak
13.3.3. Kişisel Davranışlar Yönünden Ahlakın Sınıflandırılması
13.3.3.1. Mutluluk Ahlakı
13.3.3.2. Ödev ve Sorumluluk Ahlakı
13.3.4. İnanç Yönünden Ahlakın Sınıflandırılması
13.3.4.1. Dinsel Ahlak
13.3.4.2. Laik Ahlak
13.3.5. Din ve Ahlak Birlikteliğinde Ahlakın Sınıflandırılması
13.3.5.1. Teolojik Ahlak
13.3.5.2. Ahlaki Teoloji
13.3.6. Diğer Ahlak Çeşitleri
13.3.6.1. Aile Ahlakı
13.3.6.2. Sosyal Ahlak
13.3.6.3. Toplam Ahlak
13.3.6.4. Meslek Ahlakı
13.3.6.5. Siyasal Ahlak
13.3.6.6. Akademik Ahlak
13.4. Dinler ve İş Ahlakı
13.4.1. Müslümanlık ve İş Ahlakı
13.4.2. Hristiyanlık ve İş Ahlakı
13.4.3. Yahudilik ve İş Ahlakı
13.5. Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları ve İş Ahlakı İlişkisi
13.5.1. Sosyal Sorumluluk
13.5.2. İnsan Kaynakları ve İş Ahlakı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce günümüzde iş ahlakı önem kazanmakta mıdır? Nedenleri ile açıklayınız.

2)

Etik ile ahlak arasında fark var mıdır? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Ahlak ve Etik
Kavramları

Ahlak ve etik kavramlarını tanımlayabilmek,
kapsamını açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak

İş Ahlakı ve İş
Etiği

İş ahlakı ve iş etiği kavramlarını
açıklayabilmek, kapsamını ve içeriğini
açıklayabilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Ahlak
Felsefesinin
Sınıflandırılması

Ahlak felsefesinin çeşitli sınıflandırmalarını
öğrenmek ve tartışmak

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Dinler ve İş
Ahlakı

Müslümanlık, hristiyanlık ve yahıdıilik’te iş
ahlakı anlayışının öğrenilmesi

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak

Sosyal
Sorumluluk,
İnsan Kaynakları
ve İş Ahlakı
İlişkisi

Günümüz işletmeleri açısından önem arz eden
sosyal sorumluluk ve insan kaynakları
yönetimi ile iş ahlakı arasındaki ilişkinin
incekenmesi

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Ahlak



Etik



İş ahlakı



İş etiği
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Giriş
Günümüzde örgütler açısından önemli konuların başında “iş ahlakı” gelmektedir.
Ahlak, bir sosyal bilim dalı olarak toplum içerisinde oluşmuş örf ve adetlerin, değer
yargılarının, normların ve kuralların oluşturduğu sistem bütününü inceler. Bu sistem bütünü;
bir bireyin, bir grubun ya da tüm toplumun doğru ve yanlış davranışlarını belirler ve yönlendirir.
Dolayısıyla ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve
kuralları olarak tanımlanmaktadır.
İş ahlakı, tüm işletmeler ve çalışanlar için geçerli olan ve işletmelerin sosyal
sorumluluğu çerçevesinde ortaya konulan bir kavramdır. İş ahlakı, belli bir alanda işin
yürütümü ve uygulanması sırasında yararlı görülen kurallar ve davranış şekilleri olarak
tanımlanabileceği gibi, bütün iş ilişkilerinde dürüstlüğün, güvenin, saygının ön plana
çıkarılması ve adil davranılması olarak da ifade edilebilmektedir. Genel anlamda iş ahlakını,
genel ahlak kurallarının iş yaşamında uygulanması şeklinde tanımlamak mümkündür.
İş yaşamının ahlaki ilkelere dayandırılması, hem özel hem de kamusal bir yararın
sağlanması için oldukça önemlidir. Çünkü iş ahlakı, özelde iş hayatının, genelde de kamusal
hayatın istikrarlılığında temel şartlardan biridir. “Bir toplumsal kurum, ahlak disiplini olmadan
yaşayamaz. Aksi hâlde, ortada sadece kişisel çıkar çatışmaları kalır. Toplumların bugün
mustarip olduğu buradan işte buradan geliyor. Ekonomik hayat iki yüz yıldan beri görülmedik
bir gelişmeye kavuşmuştur. Ekonomik hayattaki bu gelişmelerin ahlak dışında kalması ve ya
ahlaki yönleri ihmal edilmesi kamu hayatı için bir tehlike teşkil etmektedir.”
Bu bölümde ahlak ve etik kavramları genel olarak açıklandıktan sonra, iş ahlakı
kavramına değinilecektir. Ayrıca iş ahlakının dinler açısından önemi incelendikten sonra,
sosyal sorumluluk ve insan kaynakları yönetimi ile ilişkisi incelenecektir.
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13.1. Ahlak ve Etik Kavramları
13.1.1. Ahlak Kavramı
Ahlak kelimesinin kökeni, Arapça’da “huy” anlamında “Hulk”, Yunanca’da gelenek ve
alışkanlığı ifade eden “ethos” ve Latince’de ise ‘ethics’ sözcüğü ile paralel anlamlara sahip
gelenek, alışkanlık ifade eden ‘mos, mores’ sözcüğüe dayanmaktadır. İngilizce ‘de ahlak
kelimesinin karşılığı olarak kullanılan “ethics” kelimesinin kökeni ise Yunanca “ethos”dan
gelmektedir. Yine İngilizce’de ahlak kavramını ifade etmek üzere kullanılan “morality”
kelimesi Latince “mos” kelimesinden türetilmiştir.
Ahlak, bir sosyal bilim dalı olarak toplum içerisinde oluşmuş örf ve adetlerin, değer
yargılarının, normların ve kuralların oluşturduğu sistem bütününü inceler. Bu sistem bütünü;
bir bireyin, bir grubun ya da tüm toplumun doğru ve yanlış davranışlarını belirler ve yönlendirir.
Türk Dil Kurumunun Ahlakla İlgili Tanımlamaları şunlardır:

kuralları,


Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve

Huy, huylar, yaradılış,


Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda bulundukları eylem ve davranış
kurallarına verilen ad,


Bir kimsenin içinde yaşadığı toplumsal çevrenin törelerine uyma yetisi,


Belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireylerin
birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen törel davranış kurallarının, yasalarının, ilkelerinin toplamı,


Çeşitli toplumlarda ve çağlarda kapsamı ve içeriği değişen ahlaksal değerler



Bir kişi ya da bir insan öbeğince benimsenen eyleme kurallarının toplamı.

alanı,


Ahlaksal olan şeylerle bağlantısı olan bir görüşler dizgesi (tek kişinin, bir ulusun,
bir toplumun, bir çağın)

Felsefenin bir dalı olarak: a) Ahlak üzerine kavramsal öğretiler. b) İnsanların
kişisel ve toplumsal yaşamdaki ahlaksal eylemlerine ilişkin sorunları inceleyen felsefe
öğretileri.

Mutlak olarak iyi olduğu düşünülen veya belli bir yaşam anlayışından
kaynaklanan davranış kuralları bütünü,

Bir kimsenin iyi niteliklerini veya kişiliğini ifade eden tutum ve davranışlar
bütünü, mizaç.
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Öznesinde insan ve insan davranışları olan ve insanın yaratılıştan gelen özellikler
yanında, kendisi ile ilişkide olduğu diğer insanlarla içinde yaşadığı topluma karşı genel olarak
iyi ve kötü çerçevesinde yön veren ve eğitimle kazanılan bir davranışlar seti ya da rehberi
şeklinde tanımlamak mümkündür. Ahlakın çıkış noktası, insan davranışlarının toplumsal hayata
zarar vermeden düzenlenmesi gibi pratik bir nedenden kaynaklanmaktadır.

13.1.1.1. Ahlakı Etkileyen Faktörler
Ahlakın temelinde din, kültürel yapı, çevre, toplumsal yapı ya da gelenekler belirleyici
olmakla birlikte, salt belirleyici değillerdir. Bu açıdan bakıldığı zaman ahlak değişkendir ancak
kendini oluşturan etmenlerden bağımsız değildir.

13.1.1.2. Ahlakın Önemi
Ahlak, insan ilişkilerinde çok önemli bir yere sahip olan bir olgudur. Bireyin
alışkanlıklarını, davranışlarını, çevresiyle olan ilişkileri etkilediği için, hem bireysel boyutta
hem de toplumsal boyutta çok büyük önem göstermektedir.
Ahlak, toplumsal ve bireysel ilişkilerin düzenlemesinde sürekli ön plana çıkmış bir
olgudur. Çünkü insan davranışlarını bir takım değer yargılarına göre düzenlemektedir. Bu değer
yargıları da ahlak olgusunu karşımıza çıkarmaktadır.

13.1.1.3. Bireysel Açıdan Ahlak
Bireysel ahlak, bir tek bireyin yaşam deneyimlerindeki değerler, normlar ve inançların tümüdür.
Ahlakın söz konusu olduğu yerde, iyi ve kötü davranışları birbirinden ayırabilen bireyler vardır. Bu
bireyler bu ayrımın farkına varabilecek zihinsel olgunluktadır.
Bireysel ahlak, bireyden bireye farklılık göstermektedir. Çünkü bireysel ahlakı etkileyen ailevi,
kişisel, durumsal faktörler farklı olabilmektedir. Bu da oluşabilecek değer yargılarının ve ahlaki
değerlerin birbirinden farklı olmasını beraberinde getirmektedir.

13.1.1.4. Toplumsal Açıdan Ahlak
Ahlaki davranışların bireysel yönünün olduğu gibi bir de sosyal boyutu vardır. Ahlak, bir
bakıma, insanların bir arada yaşamalarından ortaya çıkmış bir olgudur. Çünkü insan ilişkilerini
düzenlemeye yönelik kurallar bütününün bir parçasını da ahlak oluşturmaktadır.

13.1.1.5. Ahlakın Diğer Sistemlerle İlişkisi
Geçmişten günümüze, hangi davranışların doğru hangi davranışların yanlış olduğu
konusu tartışılmaktadır. Sonuç, çeşitli din, yönetim şekillerine ve kimi zaman jeopolitik duruma
göre değişmektedir. Böylece değişik hukuk kuralları getirilerek doğru ve yanlış bu hukuk
çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bireylerin kendilerine ve topluma karşı
davranışları hukuk kuralları çerçevesinde düzenlenmiş olmasına rağmen, din ve ahlak kuralları
da hukukun yanında ve özünde toplumsal yaşamı düzenlemektedir. Ayrıca ahlak ve iktisat
ahlakı da çalışma hayatını disipline etmektedir. Bir toplumun işe yönelik bakışı bir başka
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toplumdan farklılıklar gösterebilmektedir. Aynı zamanda toplumun çeşitli kesimleri arasında
da farklı yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir. Bazı kesimler işe yönelik olumlu bir tutum
geliştirirken bazıları işten çok dinlenme ve eğlenceyi ön plana alabilmektedir.

13.1.2. Etiğin Tanımı
Etik sözcüğü Latin kökenli olup, ahlak bilimi anlamına gelmektedir. Moral ya da etik,
kelime ve gramer açısından ahlak ile paralel yapıya sahiptir. Etimolojik olarak benzer olsalar
da ahlakın olgusal olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık, etik, bu olgunun kendisine yönelik
araştırmadır. Bu yönden ahlak felsefesi ya da ahlakbilim şeklinde ifade edilebilen etik, insanın
bireysel ve toplumsal ilişkilerini nasıl yönlendirmesi gerektiğini iyi ve kötü davranışı
belirleyecek ölçütlerin neler olabileceğini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir.

13.1.2.1. Etiğin Temelleri
Her ne kadar etik anlayışının tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, dünyanın
farklı yerlerinde, birçok farklı toplulukta çok eski çağlardan beri etik anlayışının var olduğu
bilinmektedir.

13.1.2.2. Ahlak ve Etik Kavramları Arasındaki Benzerlikler ve
Farklılıklar
Etik ile ahlak kavramları birbirleriyle iç içe iki kavram olup çoğu zaman birbirlerinin
yerine kullanılabilmektedirler. Ancak bu iki kavram her ne kadar yakın anlamlı olsalar da ayrı
ayrı açıklanması gereken kavramlardır.
Bu ayrım kapsamında, etik, insan davranışlarını sorgulayan düşünsel soyut bir
faaliyettir. Ahlak ise insan davranışlarını belirleyen toplumsal somut bir sistemdir. Ahlak,
kendiliğinden şekil almış, geleneklerden gelmiş, toplum gereksinimleri doğrultusunda oluşmuş
ve ondan güç alan genel kabul görmüş kurallar bütünüdür. Bu sebeple toplumdan topluma
değişebileceği gibi aynı toplum içinde de zaman içerisinde değişim gösterebilmektedir. Yazılı
olmayan standartlardan oluşmaktadır. Ancak etik, ahlak üzerine söz söyleme faaliyetidir.

13.2. İş Ahlakı ve İş Etiği
13.2.1. İş Ahlakı
İş ahlakı, tüm işletmeler ve çalışanlar için geçerli olan ve işletmelerin sosyal
sorumluluğu çerçevesinde ortaya konulan bir kavramdır. İş ahlakı, belli bir alanda işin
yürütümü ve uygulanması sırasında yararlı görülen kurallar ve davranış şekilleri olarak
tanımlanabileceği gibi, bütün iş ilişkilerinde dürüstlüğün, güvenin, saygının ön plana
çıkarılması ve adil davranılması olarak da ifade edilebilmektedir. Genel anlamda iş ahlakını,
genel ahlak kurallarının iş yaşamında uygulanması şeklinde tanımlamak mümkündür.
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13.2.2. İş Etiği
Geçmişten bugüne değin doğru ve yanlış davranışın ne olduğu tartışılagelen bir
konudur. Geçmişten günümüze dek tartışılagelen doğru ve yanlış davranış yere, zamana ve
dayanılan kaynağa göre farklılık gösterebilmektedir.
İş etiği, iş ile ilgili kararları ahlaki standartlara göre değerlendirme süreci olarak
tanımlanabilmektedir.

13.2.3. İş Ahlakı ve İş Etiği Kavramlarının Ortaya Çıkışı
İş ahlakı ve etiği kavramlarının gelişimine baktığımızda, bu gelişimin toplumsal,
ekonomik ve politik alalardaki değişim ve gelişimlerle paralellik gösterdiği, bu alanlarda
yaşanılan değim ve gelişimlerden etkilendiğini görmekteyiz. Aynı zamanda ekonomik, siyasal
ve kültürel süreçler de iş ahlakının gelişimi ile şekillenmektedir.
İş ahlakı konusu yeni bir konu değildir. Endüstri toplumu öncesinde iş ahlakı ve iş etiği,
gelenekler ve dinsel inançlar üzerine yapılandırılmış kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

13.2.4. İş Ahlakının Önemi
İş yaşamının ahlaki ilkelere dayandırılması, hem özel hem de kamusal bir yararın
sağlanması için oldukça önemlidir. Çünkü iş ahlakı, özelde iş hayatının, genelde de kamusal
hayatın istikrarlılığında temel şartlardan biridir. “Bir toplumsal kurum, ahlak disiplini olmadan
yaşayamaz. Aksi hâlde, ortada sadece kişisel çıkar çatışmaları kalır. Toplumların bugün
mustarip olduğu buradan işte buradan geliyor. Ekonomik hayat iki yüz yıldan beri görülmedik
bir gelişmeye kavuşmuştur. Ekonomik hayattaki bu gelişmelerin ahlak dışında kalması ve ya
ahlaki yönleri ihmal edilmesi kamu hayatı için bir tehlike teşkil etmektedir.”

13.2.5. Etik Kodlar
Bir meslek ya da uygulama alanında, normal hayatta olduğu gibi toplum tarafından iyi
ya da kötü olarak ifade edilen davranış ve tutumlar bulunmaktadır. Etik kurallar, etik ilkeler
gibi davranışlara yön gösteren, onlardan türetilen somut olan düzenlemelerdir. Etik kodlar ise,
belli bir konudaki etik kurallar bütününü ifade etmektedir.
Meslek etiği kodlarının, genel olarak üç temel fonksiyonu içerdiğini söylenebilmektedir.
Birincisi, mesleğin ideallerinin toplum ve meslek çalışanları arasında dağılmasını sağlamak,
ikincisi meslekteki etik davranışlara yardımcı olmak, üçüncüsü de beklenenin altındaki
davranışları kontrol etmek ve kabul edilir davranış standartlarının geliştirilmesini sağlamaktır.

13.2.6 İş Etiğini Etkileyen Faktörler
İş etiğini etkileyen faktörler çok çeşitli olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ama çok temel
etkileyen faktörlere baktığımızda, küreselleşmenin, kültürün ve sosyal sorumluluk anlayışının
önde geldiği görülmektedir.
412

13.3. Ahlak Felsefesinin Sınıflandırılması
13.3.1. Araştırma Düzeyleri Bakımından Ahlak Felsefesi
13.3.1.1. Betimleyici Etik
Betimleyici ahlak, ahlak alanındaki bilimsel veya tasvir yaklaşımını ifade eder. Bu ahlak
anlayışı kurallar oluşturmaz, kişinin davranışlarını gözlemleyerek davranışların sonuçlarını
tanımlar. Ahlaki davranış düzeyinde olması gerekenle değil olan olguyla ilgilenir. Ahlaki
inançlarla ilgili sosyolojik veya psikolojik olguları anlatır. Betimleyici ahlak, olayları dışarıdan
gözlemler ve bilimsel bir yaklaşımla tasvir ederek açıklar.

13.3.1.2. Normatif Etik
Bir görüşe göre ahlakla anlaşılan; kişilere iyi ve kötünün ne olduğunu, olaylar karşısında
nasıl davranılması gerektiğini, yaşamda asıl amaçların ne olması gerektiğini anlatan, nasıl bir
yaşam sürdürülmesi gerektiği hakkında bilgi veren, kurallar ve ilkeler oluşturan normatif
ahlaktır. Normatif ahlak, kişilere yaşamlarında neleri yapmaları, nelerden kaçınmaları
gerektiğini göstererek, yükümlülüklerini anlatarak rehberlik yapmaktadır. Normatif ahlak nasıl
yaşamamız gerektiğini belirleyen ahlaki ilkeleri araştırır, hayattaki en önemli değere nelerin
sahip olduğunu tartışır, adil bir toplumda olması gereken özellikleri değerlendirir, kişileri
ahlaken değerli kılan özelliklerin neler olduğunu sorgular.

13.3.1.3. Metaetik
Metaetik ahlak felsefesinde çağdaş yaklaşımı ifade etmektedir. Aynı zamanda eleştirel
veya analitik etik olarak da tanımlanmaktadır. Metaetiğe göre etik; ahlak yargılarını inceler. En
önemli özelliği ahlaki yargı ve amaç önermemesi, herhangi bir şeyi iyi, kötü veya yükümlülük
olarak tanımlamamasıdır. Etiğin bilim ışığında yeniden kurulmasını savunur.

13.3.2. Evrensel Açıdan Ahlak Kuralları
13.3.2.1. Objektif Ahlak
Sosyal hayatta kişilerin birbirleri ile ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini
belirleyen ahlak kuralları objektif ahlak kurallarıdır. Başkasına verilen bir söze sadık kalmak,
başkalarının malında, işinde, namusunda gözü olmamak, yoksul insanlara yardımda bulunmak
objektif ahlak kurallarına örnek gösterilebilir.

13.3.2.2. Sübjektif Ahlak
Ahlak kuralları, kişiler, gruplar veya toplumlar için farklılıklar gösteren değer
yargılarıdır. Nelerin doğru-yanlış veya iyi-kötü olduğu kişiler, gruplar ve toplumlar arasında
farklı olabilmektedir. Bir toplum için doğru ve güzel olan diğer bir toplum için yanlış ve kötü
kabul edilebilir. Görülmektedir ki ahlak kuralları sübjektif değer yargılarıdır.
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13.3.3. Kişisel Davranışlar Yönünden Ahlakın Sınıflandırılması
13.3.3.1. Mutluluk Ahlakı
İnsan davranışlarının mutlak amacı olarak mutluluğu gören düşünceler eudaimonism
olarak tanımlanmaktadır. Topluma mutluluk getiren şeyler iyi kabul edilmiştir. Devletin amacı
da bütün insanları mutlu edecek yararlı işler yapmaktır. Her şey yararlılığına göre
değerlendirilmeye başlanmıştır. Yaşamda ulaşılması gereken amaç yararlılığa dönüşmüştür. Bu
süreçte eudaimonismden utilitarisme (yararcılık) geçilmiştir.

13.3.3.2. Ödev ve Sorumluluk Ahlakı
Kant’ın ahlakı ödev ahlakıdır. Bu ödev ahlakının temelinde saygı vardır. Saygı duygusu
ahlak yasasının içinde bulunmaktadır. Diğer ahlakçılar gibi iyi ve kötüyü bir duygunun
belirlediğini kabul etmemektedir. Ahlak yasasına saygı insanın kendi değerini hissetmesini
sağlar ve kendisine güç kazandırır.

13.3.4. İnanç Yönünden Ahlakın Sınıflandırılması
13.3.4.1. Dinsel Ahlak
Dinsel ahlak temelini dinî değerlerden alan ahlak felsefesidir. Ödev ve sorumluluk
duygusu bu ahlak anlayışında önem taşımaktadır. Kişi önce Allah’a sonra da kendisine ve
topluma karşı sorumlu tutulur. Bireysel istek ve ihtiyaçların karşılanmasından ziyade toplum
huzuru ve istikrar önceliklidir.

13.3.4.2. Laik Ahlak
Laik ahlak; dinî inanç ilkeleriyle ilişkisi olmayan, gücünü kişinin vicdan ve iradesinden
veya toplumdan alan, aklın ilkelerine göre düzenlenen ahlak felsefesi olarak tanımlanmaktadır.
Bu felsefenin temelinde kişi için bireysel haz ve faydacılık unsurları barındıran ahlak yer
almaktadır. Laik ahlak anlayışında ahlaki değer ve davranışların temeli dinî görüşlerden
arındırılıp, liberalist veya sosyalist görüşlerle oluşturulmaktadır. Dinî ahlak bir cemaat ahlakı
olduğu hâlde laik ahlak üniversal aklı kabul eden bir vatandaş ahlakıdır.
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13.3.5. Din ve Ahlak Birlikteliğinde Ahlakın Sınıflandırılması
13.3.5.1. Teolojik Ahlak
Teolojik ahlak, sistematik teolojinin ögelerinden birisi kabul edilmektedir. Teolojik
ahlak, ahlak-din ilişkisini inceleyen eski bir ahlak felsefesidir. Teolojik ahlak anlayışında değer
ve davranış ilkelerinin kaynağı kişinin kendisi değil, “metafizik veya aşkın bir varlıktır.
Teolojik ahlakta kişi kendi davranışlarını belirleyemez, dış bir iradenin emirlerine uyar, bu
nedenle insan araç olarak görülür. Bu nedenle teolojik ahlakın insan özgürlüğü ile
bağdaşmadığı da bir diğer görüştür.

13.3.5.2. Ahlaki Teoloji
Ahlâkî teoloji; insan davranışlarının esasının vahye dayanılarak belirlenmesidir.
Allah’ın varlığını, insanın ahlâkî amaçlarıyla ispat eder, ahlâkî görevleri ilâhî emir ve iradeleri
dikkate alarak oluşturur.

13.3.6. Diğer Ahlak Çeşitleri
13.3.6.1. Aile Ahlakı
Ailenin başlıca fonksiyonu, topluma yeni fertlerin kazandırılması, cinsi içgüdülerin
düzenlenmesi ve iktisadi faaliyetleridir. Bunların yanında en önemli özelliği insan neslini
devam ettirmesi ve çocuk yetiştirmesidir. Bu özellik, içinde birçok rolleri kapsamaktadır.

13.3.6.2. Sosyal Ahlak
Kişi davranışlarına karar verirken eğer serbest olabiliyorsa o zaman sorumluluk söz
konusu olabilmektedir. Kişinin hür olması her yolun ona eşit derecede açık olduğunu
göstermemektedir. İşte bu, sorumluluk derecesini tayin etmede düşünülmesi gereken konudur.
Toplum kişilerden bulundukları durumlara uygun davranışlar beklemektedir. Kişiler sosyal
statülerine uygun rol davranışı yapmalıdırlar. İnsanlar sahip oldukları bazı konumları doğuştan
elde ederler. Cinsiyet, aile, çocukken yaşanılan çevre kişinin kendi iradesi dışında oluşmaktadır.
Kişinin bulunduğu bu ortam kendine özgü rolleri kişiye öğretir. Anne, baba ve diğer büyüklerin
öğrettiği bu roller kişinin davranış biçimlerini belirler. Bu rollerle birlikte ve belki de farkına
varmadan sosyal değerler öğrenilir.

13.3.6.3. Toplam Ahlak
Toplumu oluşturan bireylerin ve grupların bir bütün olarak ahlaki değer ve kurallara
uyması toplam ahlak kavramını oluşturmaktadır. Toplumda bu anlamda bir ahlak anlayışının
oluşturulması için toplam ahlak yönetiminin uygulanması gerekmektedir.
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13.3.6.4. Meslek Ahlakı
Meslek seçiminde güdülecek ahlaki amaç, insanlara o yolda daha faydalı olabilmektir.
Bu amaca ulaşabilmek için her meslek dalı kendi içinde meslek ahlakı denilen bir ahlak düzeni
oluşturmalıdır. Bir toplumda, meslek seçiminde ve mesleklerin kendi meslek ahlaklarını
oluşturmalarında, bireylerin mesleğe ilgisi, mesleğin toplum içindeki saygınlığı ve mesleği
yapanların topluma hizmet bilinçlerinin de rolü vardır. Her mesleğin kendine ait çeşitli
gereklilikleri ve nitelikleri vardır. Meslek ahlakı her şeyden önce, o mesleği icra edenlerin
mesleğin gerektirdiği nitelik ve özelliklere ne derece sahip olup olmadığıyla yakından ilgilidir.

13.3.6.5. Siyasal Ahlak
Siyasetin belirli ahlak kurallarına sahip olması ve bu kurallara bağlı kalınarak yapılması
gerekmektedir. Siyaset hakka ve halka hizmet demektir. Ahlakın olmadığı siyaset anlayışında
yolsuzluklar ve yozlaşmalar baş göstermektedir. Siyasal ahlak kurallarından ziyade siyasal
ahlakı bozan davranışların neler olduğu konusu daha fazla tartışılmaktadır.

13.3.6.6. Akademik Ahlak
Bilim araştırmasının ahlak ilkelerinin tamamı bilim ahlakını oluşturmaktadır. Bilim
ahlakı bilimi doğuran, onu yaşatan bilime amacını gösteren ve yöntemlerini oluşturan kuralların
bütünüdür. Bilim ahlakının henüz ödev ahlakı, aşk ahlakı, fayda ahlakında olduğu gibi bir
sistematiği oluşturulmamıştır. Bilim ahlakı bilim adamlarının bile farkına varmadan uyduğu bir
ahlak türüdür. Bilim ahlakı toplumların kabul ettiği diğer ahlaklara eşittir ve hatta bazı
yönlerden üstündür. Çünkü diğerlerinin yapamadığı düzeyde hayatımızı düzene koymakta
etkilidir.

13.4. Dinler ve İş Ahlakı
13.4.1. Müslümanlık ve İş Ahlakı
İslam ahlakı, insanın belli davranışlarını ve hayatın belirli aşamalarını değil, tüm
hayatını kuşatmaktadır. İnsanın çevresindeki her şeyle ilişkisi ahlak çemberinin içine girer.
Ahlakı “Allah’ (cc) emirlerine saygı, mahlûkatına şefkat” şeklinde tanımlayanlar, bu çemberin
genişliğini göstermek istemişlerdir. Şayet insan, kendisine ve çevresine yönelik ahlaki
görevlerini Allah (cc) rızasını umarak yerine getirirse, tüm bunlar Allah (cc) katında hayır ve
iyilik olarak kaydedilmektedir.
İslam dini, insanı terbiye ederken onun hem davranışlarını ve hem de davranışlarına yön
veren duygularını ve iç dünyasını eğitmeyi amaçlar. Yani, İslam dini, hem görünün hâl ve
hareketlerimizi hem de iç dünyamızı düzeltmeyi hedef almıştır. Bunun için de;
 Önce insanı iyi ve doğruya götürecek esasları belirtmiş,
 Daha sonra da kaçınılmadığı takdirde insanı felakete götürecek tehlikeli noktalara
dikkat çekmiştir.
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İslam ahlakı, hayatı iyi ve kötü bütün yönleriyle ele almakta, insana iyi bir gelecek
sağlamak ve onu sorumlu tutmak için hayatına müdahale etmekte, gerçek iyi ve kötüyü Allah’ın
(cc) bileceğini belirterek insanı kötüden sakınıp iyiyi elde etmeye yöneltmektedir. Böylece
insanın sadece görünür yönleri değil, iç dünyası da İslam ahlakının eğitim alanına girmektedir.
İslam ahlaka genel olarak bakar. Öncelikle genel ahlakın daha sonra da iş ahlakının
düzeltilmesine çalışır. Bunun için hem Allah’a hem de kendisine ve çevresine karşı bazı
yükümlülükleri ortaya koymuştur.
İnsanın Allah’a Karşı Ahlaki Sorumlulukları
İyi ve Övülen Tutum ve Davranışlar


Allah’a Karşı Saygılı Olmak ve O’nun Azabından Sakınmak (Takva)



Allah’ı Sevmek ve O’nu Anmak (Zikir)



Allah’a Karşı Minnettarlık (Şükür)



Allah’a İçten Bağlılık (Şükür)



Allah’tan Özür ve Bağışlanma Dilemek (Tövbe ve İstiğfar)



Allah’ı Yardıma Çağırmak (Dua)



Allah’a Güvenmek ve O’na Dayanmak (Tevekkül)

Kötü Yerilen Tutum ve Davranışlar


Allah’a Karşı Büyüklenmek ve Kendini Yeterli Görmek (Tekebbür ve İstiğna)



Allah’a Karşı Nankörlük ve O’na Düşmanlık (Küfür)



Allah’tan Ümit Kesmek



Dinde Aşırı Gitmek

İnsanın Kendisine ve Çevresine Karşı Ahlaki Sorumlulukları
İyi ve Övülen Tutum ve Davranışlar


Genel Olarak İyilik ve Doğruluk



İyilerle Dost Olmak



İyilikte Yardımlaşmak ve Kötülüğe Karşı Koymak



Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)
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Namuslu Olmak (İffeti Korumak)



Arabuluculuk Yapmak



Emaneti Riayet Etmek



Adil Olmak



Kardeşlik



Hoşgörü ve Bağışlama



Olumsuzluklara Karşı Dayanıklı Olma ve Direnme (Sabır)



Alçakgönüllülük (Tevazu)



Sözünde Durma ve Yeminini Yerine Getirmek



Köleyi Özgürleştirmek



Görgülü Olmak



Dünya-Ahiret Dengesini Korumak



İnsanlara Karşı İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek

Kötü ve Yerilen Tutum ve Davranışlar


Genel Olarak Kötülük



Cimrilik



İftira



Yapılan İyiliği Başa Kakmak



Başkalarını Çekiştirmek (Gıybet)



Kendini Beğenmişlik (Gıybet)



Bozgunculuk (İfsat)



Çekememezlik (Haset)



Savurganlık (İsraf)



Adam Öldürmek
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Yalan Söylemek



İnsanları Küçük Düşürmek



Gösteriş Yapmak (Riya)



Zina ve Fuhuş



Eşcinsellik



Önyargılı Olmak (Su-i Zan)



Sarhoşluk ve Kumar



Dünyaya Aşırı Düşkünlük (Sekülerlik)



Rüşvet Almak ve Vermek

İslam Ahlâk Sistemi, Manevi Süzgeci Başarma ve Bunu işe Nakletme İçin Bazı
Belirli Rehberleri İçerir. Bunlar,


Tevhit



Adalet



Emanetçilik/Hilafet



Denge İhtiyacı

13.4.2. Hristiyanlık ve İş Ahlakı
Katoliklerde ve Protestanlarda İş Ahlakı
İş ahlakı konusunda Hristiyanlığın iki mezhebi olan, Katolik ve Protestan mezhepleri
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Katoliklik özellikle çalışma eylemi ile ibadetler arasında
bir denge kurulmasını önermektedir. Oysa Protestanlık çalışmayı ibadet olarak kabul
etmektedir. Bu sebeple ileriki bölümde daha ayrıntılı anlatılacağı üzere Protestanlığın
kapitalizmin temelinde yatan düşünce olduğu kabul görmektedir.
Protestan hareketin ortaya çıktığı döneme kadar tüccar sınıfın toplumsal konumunun ve
durumunun iyi olmadığı söylenilebilir. Bunun en önemli sebebi yukarıda da bahsedildiği gibi
Katolik anlayışta çalışmak dinî açıdan olumlu görülse de ahlaki açıdan ticaret hoş
karşılanmamaktadır. O dönemdeki Kilise öğretileri, soylular ve ayrıca Halk Kültürü, para ile
uğraşılmasını sürekli olarak eleştirme ve aşağılama eğilimindedir. Her ne kadar Kilise’nin
elinde büyük miktarda servet birikimi olsa da, para ile uğraşmak günahlı ve meşru olmayan bir
iş olarak kabul edilmektedir. Tüccarın da, temelde para ve servet birikimi ile uğraştığından,
günahlı ve meşru olmayan bir iş yaptığı düşünülmektedir. Tüccar sınıfını hor gören Hristiyan
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öğretisine göre yoksulluk yüceltilmiştir ve bu durum “Ey yoksul olanlar, ne mutlu size,
Tanrı’nın Egemenliği sizindir!” ifadesiyle belirtilmiştir.
Hristiyanlığın İş Ahlakı İle İlgili Genel İlkeleri


Kendinden aşağı statüdekilerin hakkının yenmemesi,



Dince yasaklanan konularda ticaret yapılmaması,



Yapılan işin sonuçlarının başkalarına zarar vermemesi,



Topluma katkı sağlamayan işlerin terk edilmesi,



Tembelliğin hoş görülmemesi,



Çevreye ve topluma karşı sorumlu davranılması,



Çok fazla uyunmaması,



Elde edilen zenginliğin şahsi çıkarlar için kullanılmaması,



Ödeme gücünden emin olunmadan borç alınmaması,



Yasaların belirlediğinden yüksek faiz alınmaması,



Lüks tüketimden kaçınılmasıdır.

Protestan İş Ahlakı
Protestan iş ahlakı anlayışında çok çalışma inancı, öngörülmüş hedeflerin
başarılmasında yaratıcılık, din ve ahlak inancı ön plana çıkmaktadır. Her türlü savurganlıktan
ve tembellikten kaçınılması, kaynakların korunması, boş zaman yerine çalışma süresinin
artırılmasının tercih edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Weber’in Yaklaşımı
Weber, “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserinde Protestanlığın
kapitalizmin ilerlemesinde itici unsur olduğunu savunmuştu. Bu nedenle protestan ahlakını
anlamak için Weber’in düşüncesi önem kazanmaktadır.
Toplumsal yaşamda insanların düşünce, inanç ve değerlerinin belirleyici olduğunu ileri
süren Weber, çağdaş Batı toplumlarında ortaya çıkan kapitalizmin yalnızca Batı Avrupa
toplumlarında yer alan inanç ve değerler sisteminin etkisi altında ortaya çıktığını ileri
sürmüştür. Weber’ e göre tarihsel süreç içerisinde çeşitli toplumlar kapitalist nitelikteki
ekonomik etkinlikler içinde bulunmuşlardır ancak kapitalizm, tarihsel özgünlüğe sahip somut
bir toplumsal sistem olarak yalnızca Batı Avrupa’da ortaya çıkmış ve çağdaş Batı dünyasının
uygarlığına dönüşmüştür.
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Weber’e göre protestanlığın Kalvinist şeklinde Almanca’daki ‘meslek’ sözcüğünde,
dinî bir tasarım olduğu açıktır. Protestanlığın temel görüşü, her türlü koşul altında dünyevi
ödevin yerine getirilmesinin Tanrıyı hoşnut kılan tek yaşam biçimi olduğudur. Dinî gereklerini
yerine getirmek için insanlar bu dünyada gündüz olduğu sürece onları gönderenin işlerini
yapacaklardır. Tanrının kendi şanını arttırma ile ilgili açıkça görülen dileğine, sadece çalışma
ile hizmet edilir. Zamanı boşa harcama bütün günahlar içinde ilk ve ilkece en ağır olanıdır.
Toplumsal yaşam içinde zaman kaybı ‘boş konuşma’, lüks, sağlık için yeterli olanından fazla
uyku ahlaki açıdan mutlak olarak itiraz edilecek konulardır. Bütün bu çalışma süresi sonunda
elde edilen kazanç ve zenginliğin şahsi çıkarlar için kullanmayacağı da temel kurallardan bir
diğeridir. Nitekim katı bir Kalvinist uygulama sonucunda Hollanda’da 7 yıl sonra aşırı bir
sermaye birikimi ile karşılaşıldığı görülmektedir.

13.4.3. Yahudilik ve İş Ahlakı
Museviliğin 10 Emri
1. Ben seni kölelikten kurtaran Yehova’yım.
2. Benden başka Tanrı’ya tapmayacaksın.
3. Put yapmayacaksın.
4. Kendini büyültüp, Yehova’nın adını almayacaksın.
5. Altı gün çalışıp Cumartesi dinleneceksin.
6. Anneni babanı sayacaksın.
7. Öldürmeyeceksin.
8. Çalmayacaksın.
9. Zina etmeyeceksin
10. Komşunun varlığına göz dikmeyeceksin.
Tevrat’ta İş Ahlakı
Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat’tır ve Tevrat’ta iş ahlakı ile ilgili pek çok ayet
bulunmaktadır. Örneğin yaratılış bahsinde geçen “ Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri
dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin” ayeti
çalışmak üzerine vurgu yapmaktadır.
Yahudilerin çok para sahibi olması dinen teşvik edilen bi konudur: “Altın ve gümüş
ayağın sağlam basmasını sağlar,” “zenginlik ve güç kalbi coşturur”, “dindar kişi parayı
vücudundan çok sever, sevmelidir.” Hıristiyan öğretisi ve kilisenin yoksulluğu yücelttiği
gözönüne alındığında, yoksulluğu sayesinde cennete gitmeye çalışan Hıristiyan ile altın ve
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gümüş toplamayı cennete gitmenin aracı olarak gören Yahudi arasındaki zihniyet ayrılığının
ekonomik alandaki etkisi farklı olacaktır ve olmuştur. Nitekim “Hıristiyanlık kendine bağlı, çok
dindar bir kişiyi rahip, keşiş (monk) yapar, Yahudilik ise akılcı (rationalist) bir iş adamı yapar.”
Ayrıca ticarette kullanılan ölçü ve tartı aletleri ile ilgili de Tevrat’ta yer alan hükümler
vardır. Genel olarak bu hususlarda doğruluk ve dürüstlük telkin edilmiş hile ise yasaklanmıştır.
Tevrat’ta yer alan bir başka husus ise çalışanların hakları ile ilgilidir ve çalışanların
haklarının gözetilmesi, adil davranılması emredilmiştir. Tüm Yahudiler için haftada bir gün
tatildir. Çalışma, yapılan iş karşılığında ücret alma meşru görülmüş ve teşvik edilmiştir.
Bütün ilahi dinlerde olduğu gibi Yahudilikte de faiz yasaklanmıştır. Ancak Yahudilerde
genellikle Yahudi dışındakilere faiz uygulandığı görülmektedir.

13.5. Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları ve İş Ahlakı İlişkisi
13.5.1. Sosyal Sorumluluk
Sosyal sorumluluk, işletmenin ekonomik faaliyetlerinin toplumun çıkarlarına zarar
verilmeden yönetilmesidir. Bir başka deyişle, sosyal sorumluluk; işletmenin ekonomik ve yasal
koşullara, iş ahlakına, örgüt içi ve dışı kişi ve grupların beklentilerine uygun bir çalışma
stratejisi gütmesi demektir. Sosyal sorumluluk, işletmelerin ve yöneticilerinin insanları,
toplumu ve çevreyi etkileyen işletme faaliyetlerinden dolayı hesap verme durumunu anlatır.
Artık işletmeler yaşamlarını sürdürebilmek ve toplumun olumsuz tepkileriyle karşılaşmamak
için sosyal sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundadırlar.
Sosyal sorumluluk kavramı da iş ahlakı kavramının gelişimine bağlı olarak gün geçtikçe
önemi arttırmıştır. Sosyal sorumluluk, işletmelerin ekonomik faaliyetlerini, toplum çıkarlarına
zarar vermeden yönetmesini ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle, sosyal sorumluluk, işletmenin
yasal ve ekonomik şartlara, iş ahlakına, örgüt içi ve dışı birey ve grupların beklentilerine uygun
bir çalışma anlayışı benimsemesidir.
İş ahlakı kavramı ile sosyal sorumluluk kavramı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
Tüm birey ve kurumların içinde yaşadıkları çevreye karşı sorumlulukları vardır. Sosyal
sorumluluk esasen, iş ahlakının bir gereğidir. Bir başka ifadeyle, iş ahlakı, sosyal sorumluluğu
da içeren bir anlam taşır.
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İşletmelerin Çalışanlarına Yönelik Sorumlulukları
 İş güvenliği sağlanmalı (örneğin iş yerinde sağlığı ve emniyeti tehdit edici ortam
olmaması)
 Liyakat ilkesini uygulamalı (örneğin kayırma ve torpile fırsat verilmemesi)
 Aile hayatına saygılı ve yardımcı olmalı (örneğin hamilelere daha uzun izin imkânı,
çalışanların çocukları için anaokulu imkânı)
 Çalışanın özel hayatına saygılı olmalı (örneğin farklı siyasi görüşte olan çalışanın
mağdur edilmemesi)
 Çalışanın iş hayatından tatmin olabilmesi için önlemler almalı ve gelişmeler
aramalıdır. (örneğin kişinin iş özelliklerinin kuvvetlendirilmesi, iletişim becerisinin
zenginleştirilmesi, stresle baş etme yollarının öğretilmesi)
İşletmelerin Tüketiciler Ya da Kullanıcılara Yönelik Sorumlulukları
 Ürün/hizmet güvenliği ve kalitesi sağlamalı
 Garanti süre ve şartları bakımından kandırıcı olmamalı
 Yanıltıcı paketleme, yanıltıcı reklam, özetle yanıltıcı pazarlama yapma-malıdır
İşletmelerin Çevreye Yönelik Sorumlulukları
 Canlılara ve doğaya zarar vermemeli,
 Çevre kirliliğine yol açmamak,
 Doğal kaynaklara zarar vermemelidir.
İşletmelerin Topluma Yönelik Sorumlulukları
 “İyi vatandaş” gibi devletin yasa ve yönetmeliklerine uymalı,
 Vergisini ödemeli,
 Toplumsal yaşamı zenginleştirecek sosyal-kültürel-sportif etkinliklere katkıda
bulunmalıdır.
İş Ahlakı Anlayışına Duyulan İhtiyacın Artmasına Neden Olan İşletme Dışı
Faktörler


Hayat tarzlarının değişimi ve buna bağlı olarak tüketimdeki aşırı artış,


Kitle iletişim araçlarının etkisiyle kültürler arasındaki etkileşim ve kültürlerin
hızlı değişimi,
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Adalet mekanizmasının etkin olmayışı ve yavaş işlemesi,


Haksız kazanç yollarının artışı ve bu durumun insanları kolay yoldan kazanmayı
teşvik etmesi,


Genel olarak toplum ahlakının zedelenmesi,



Ekonomik yapının bir bütün olarak işletmeleri ahlaksızlığa sevk etmesi.

İş Ahlakı Anlayışına Duyulan İhtiyacın Artmasına Neden Olan İşletme İçi
Faktörler

Kâr maksimizasyonu amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne
geçmesi ve onları gölgede bırakması,


ve tutkuları,

Çalışanların kişisel ahlaki değer yargıları,
İşletme sahipleri, ortakları ve yöneticilerinin kişisel ahlaki algılamaları, hırsları



İşletme içi denetim ve yaptırım mekanizmalarının zayıflığı,



Yöneticinin çalışanlara ulaşılması zor ya da gerçekçi olmayan hedefler koyması,



Çalışanların iş programına yetişme kaygısı ve zamanın iyi kullanılmaması,



Batmamak için kriz zamanında her yöntemin denenebilmesi,


olmaması,


Şirket yönetiminin nepotizme (hısımcılık) tavır alacak kadar profesyonel

Şirket ile çalışanların ya da çalışanla diğer bir çalışanın çıkarlarının çatışması,


Çalışanların ödüllendirmesinde ve maaşların belirlenmesinde eşitliği sağlayıcı
somut bir yönetimin olmadığına çalışanlar arasında inanç,

Şirket yönetiminin tecrübesizlik ya da kişisel yetersizlik nedeniyle yönetsel
zafiyet içinde olması ya da çalışanlarca öyle algılanması,

Şirket yönetiminin paydaşlar nezdinde şirket itibarını yüksek tutmak adına
mevzuata aykırı davranması,

Şirketin temel değerlerinin, amaç ve misyonunun
benimsenmemiş olması, ortak bir kurum kültürünün eksikliği.

tüm

çalışanlarca
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13.5.2. İnsan Kaynakları ve İş Ahlakı
 Ayrımcılık: Çalışanlar için cinsiyet, din, dil, mezhep gibi kriterler dikkate alınarak
farklı uygulamalar yapılması
 Fırsat Eşitliği: Tüm çalışanlara eşit şans verilmemesi
 İşe Alma: İşe alımlar sırasında tüm adayların eşit şekilde aynı kriterler ile
değerlendirilmemesi
 Terfi: Yükselmelerde potansiyel sahibi adaylar arasından seçim yapılırken eşit fırsat
tanınmaması, terfilerin adil bir şekilde yapılmaması
 Ücretlendirme: Şirket içinde adil, şirket dışında rekabetçi, yapılan iş ile ücretin
uyumlu olduğu bir sistem kurulmaması
 Firma ve çalışanın mahremiyeti
 Taciz: Çalışanın diğer çalışanlar, yönetici veya sistem tarafından rahatsız edilmesi
 Tenkisat: Şirketlerin küçülme sırasında hangi kriterlere göre küçülme yaparak
eleman çıkarttığının tanımlanmaması ve adil yapılmaması, işten çıkartılan çalışanlar için
herhangi bir yardımcı faaliyet (outplacement gibi) yapılmaması
 İhbarcılık: Şirket içerisinde oluşturulan şikâyet mekanizmasının gizliliğinin
sağlanmaması ve sistemin iyileştirilmesi yerine çalışanların aleyhine kullanılması
 İşyeri güvenliği ve çalışanların sağlığı: Çalışanların sağlığını tehlikeye atacak
durum ve koşullarla ilgili önlem alınmaması.
 İnsan kaynakları planlaması (doğru olma, misyon ve vizyon),
 İnsan kaynakları temini ve seçimi (işin ehlini verilmesi),
 İşe alıştırma (mobing vs),
 Performans değerlendirme (somut ölçütler, araç olarak kullanma),
 Ücret yönetimi
Etik ile İşletme Performansını Etkileyen Bazı Faktörler:


Firma içi güven ortamı



Kalite



Müşteri memnuniyeti
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Çalışan bağlılığı



Kârlılık

İş Ahlakının Oluşturulmasında ve Yerleştirilmesinde Alınması Gereken
Tedbirler:
 İşletme yönetimleri, iş ahlakı konusunda “ahlak standartları” tespit etmeli ve bu
standartlara uygun hareket etmelidir,
 İşletme sahip ve yöneticilerinin tüm çalışanlara ve çevreye karşı örnek olacak şekilde
ahlaki davranış ve eylemlerde bulunması gereklidir,
 İşletme sahip ve yöneticilerinin organizasyonda iş ahlakının tesis edilmesi
konusunda kararlı ve inançlı olması gerekir,
 Organizasyonda üst yönetim tarafından iş ahlakı konusundaki çalışmaları izlemek
üzere bir “Ahlak Kurulu” oluşturulmalıdır,
 Organizasyonda “ahlak kültürü”nün uzun dönemli olarak kurumsallaşması
gereklidir,
 Organizasyonda iş ahlakına yönelik davranış ve eylemler takdir görmeli ve
ödüllendirilmeli; buna karşın iş ahlakına uygun olmayan davranışlar kınanmalı, gerekirse
cezalandırılmalıdır,
 Organizasyonda ahlak konusuna önem verildiği açık olarak hissedilmelidir.
(Örneğin, organizasyonda iş ahlakına yönelik afiş ve sloganlar asılmalıdır.),
 İş ahlakı konusunda çalışanlara sürekli eğitim sağlanmalıdır,
 İş ahlakına yönelik hukuksal düzenlemeler (örneğin, vergi kaçakçılığı ile mücadele
programı, kaçak işçi çalıştırma ile mücadele, haksız rekabet ile mücadele, tüketici koruma, vs.)
yapılmalıdır,
 İş ahlakına yönelik bazı resmi kurumlar (rekabet kurulu, tüketici koruma kurumu,
vs.) oluşturulmalıdır.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Zaim, Halil; İş Hayatında Erdemli İnsan, İstanbul, UTESAV, 2012.
Robbins, Stephen P.; Judge, Timotyh; Örgütsel Davranış, Çeviren: İnci Erdem,
Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2013.

427

Uygulama Soruları
1)

İnternet üzerinden beş farklı firmanın etik kodlarını bulunuz.

2)

Bulduğunuz etik kodları ve firmaların faaliyetlerini karşılaştırarak tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde örgütler açısından önemli konuların başında “iş ahlakı” gelmektedir.
Ahlak, bir sosyal bilim dalı olarak toplum içerisinde oluşmuş örf ve adetlerin, değer
yargılarının, normların ve kuralların oluşturduğu sistem bütününü inceler. Bu sistem bütünü;
bir bireyin, bir grubun ya da tüm toplumun doğru ve yanlış davranışlarını belirler ve yönlendirir.
Dolayısıyla ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve
kuralları olarak tanımlanmaktadır.
İş ahlakı, tüm işletmeler ve çalışanlar için geçerli olan ve işletmelerin sosyal
sorumluluğu çerçevesinde ortaya konulan bir kavramdır. İş ahlakı, belli bir alanda işin
yürütümü ve uygulanması sırasında yararlı görülen kurallar ve davranış şekilleri olarak
tanımlanabileceği gibi, bütün iş ilişkilerinde dürüstlüğün, güvenin, saygının ön plana
çıkarılması ve adil davranılması olarak da ifade edilebilmektedir. Genel anlamda iş ahlakını,
genel ahlak kurallarının iş yaşamında uygulanması şeklinde tanımlamak mümkündür.
İş yaşamının ahlaki ilkelere dayandırılması, hem özel hem de kamusal bir yararın
sağlanması için oldukça önemlidir. Çünkü iş ahlakı, özelde iş hayatının, genelde de kamusal
hayatın istikrarlılığında temel şartlardan biridir. “Bir toplumsal kurum, ahlak disiplini olmadan
yaşayamaz. Aksi hâlde, ortada sadece kişisel çıkar çatışmaları kalır. Toplumların bugün
mustarip olduğu buradan işte buradan geliyor. Ekonomik hayat iki yüz yıldan beri görülmedik
bir gelişmeye kavuşmuştur. Ekonomik hayattaki bu gelişmelerin ahlak dışında kalması ve ya
ahlaki yönleri ihmal edilmesi kamu hayatı için bir tehlike teşkil etmektedir.”
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Bölüm Soruları
1)
“Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve
kurallar” olarak ifade edilen olgu aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)

Örf

b)

Ahlak

c)

Etik

d)

Sosyal sorumluluk

e)

Kültür

2)
“Ahlak felsefesi” olarak ifade edilen olgu aşağıdaki kavramlardan hangisini
tanımlamaktadır?
a)

Kültür

b)

Sosyal sorumluluk

c)

Etik

d)

Betimleyici ahlak

e)

Örf

3)
almaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi inanç yönünden ahlakın sınıflandırılması arasında yer

a)

Laik ahlak

b)

Betimleyici ahlak

c)

Normatif ahlak

d)

Objektif ahlak

e)

Subjektif ahlak
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4)

Sosyal sorumluluk kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)
Sosyal sorumluluk, işletmenin ekonomik faaliyetlerinin toplumun çıkarlarına
zarar verilmeden yönetilmesidir.
b)
Sosyal sorumluluk kavramı da iş ahlakı kavramının gelişimine bağlı olarak gün
geçtikçe önemi arttırmıştır.
c)
İş ahlakı kavramı ile sosyal sorumluluk kavramı arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır.
d)

Sosyal sorumluluk, iş ahlakını da içeren bir anlam taşır.

e)

Sosyal sorumluluk esasen, iş ahlakının bir gereğidir.

5)
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlıkta övülen tutum ve davranışlar arasında
yer almamaktadır?
a)

Genel olarak iyilik ve doğruluk

b)

İyilerle dost olmak

c)

Emaneti hıyanet etmek

d)

Dünya-ahiret dengesini korumak

e)

Adil olmak

6)

Ahlak kavramını tanımlayınız.

7)

Etik yönetimi kavramını tanımlayınız.

8)

Araştırma düzeylerine göre ahlak sınıflandırmaları nelerdir? Açıklayınız.

9)

Sosyal sorumluluk ile iş ahlakı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

10)

İnsan kaynakları yönetimi açısından iş ahlakının önemini izah ediniz.

Cevaplar
1) b 2) c 3) a 4) d 5) c
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14. KAMU ETİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kamu Etiği
14.1.1. Etik Nedir
14.1.2. Kamu Etiği
14.1.3. Kamu Yönetim Etiğine İlişkin İlke Ve Standartlar
14.1.4. Kamu Yönetiminde Etiğin Önemi
14.1.5. Kamu Görevlilerinden Beklenen Başlıca Etik Davranışlar
14.1.6. Kamu Yöneticilerinden Beklenen Etik Davranışlar
14.1.7. Etik İkilem
14.1.8. Kamu Görevlilerinin Karşılaşabilecekleri Etik İkilemler
14.2. Kamu Görevlileri Etik Kurulu
14.2.1. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun İşlevleri
14.2.2. Etik Davranış İlkeleri
14.2.2.1. Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci İlkesi
14.2.2.2. Halka Hizmet Bilinci
14.2.2.3. Hizmet Standartlarına Uyma
14.2.2.4. Amaç ve Misyona Bağlılık
14.2.2.5. Dürüstlük ve Tarafsızlık İlkesi
14.2.2.6. Saygınlık ve Güven
14.2.2.7. Nezaket ve Saygı
14.2.2.8. Yetkili Makamlara Bildirim
14.2.2.9. Çıkar Çatışmasından Kaçınma
14.2.2.10. Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması
14.2.2.11. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
14.2.2.12. Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
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14.2.2.13. Savurganlıktan Kaçınma
14.2.2.14. Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan
14.2.2.15. Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık
14.2.2.16. Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
14.2.2.17. Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
14.2.2.18. Mal Bildirimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
açıklayınız.

Sizce günümüzde kamu etiğine karşı hassasiyet artmış mıdır? Nedenleri ile

2)
açıklayınız.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun işlevleri nelerdir? Sıralayarak kısaca
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Kamu Etiği

Kamu etiğini tanımlayabilmek, kapsamını
açıklayabilmek; kamu yönetim etiğine ilişkin
ilke ve standartları sıralayabilmek; kamu
görevlilerinden beklenen başlıca etik
davranışlar; kamu yöneticilerinden beklenen
başlıca etik davranışlar

Okuyarak/araştırarak

Kamu Görevlileri
Etik Kurulu

Kamu görevlileri etik kurulunun işlevlerini ve
etik davranışlara yönelik ilkelerini izah
edebilmek

Okuyarak/araştırarak
ve tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Etik



Kamu etiği



Kamu görevlileri etik kurulu



Etik davranış ilkeleri



İş etiği
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Giriş
Örgütsel davranış yalnızca özel sektöre yönelik bir bilim dalı olarak algılanmamalıdır.
Örgütsel davranış bilimi tarafından ortaya konulan kurallar ve teoriler kendisini özel sektörde
gösterebildiği gibi kamu sektöründe de gösterebilmektedir.
Örgütsel davranış ile yakın ilişki içerisinde olan endüstri ilişkileri açısından devletin üç
temel rolü bulunmaktadır. Bu roller; hakem, işveren ve düzenleyici olarak literatürde yer
almaktadır. Nitekim bu bölüm açısından öne çıkan rol ise şüphesiz devletin “işveren” rolüdür.
Devlet işveren rolü neticesinde bünyesinde milyonlarca kişiyi farklı pozisyonlarda istihdam
etmektedir.
Örgütsel davranış açısından önem arz eden bir diğer önemli konu ise etik (ahlak
felsefesi) konusudur. Nitekim bu konu 13. bölümde ayrıntılı bir biçimde açıklanmış olmakla
birlikte, kamu sektörü açısından önemi üzerinde durulmamıştır.
Bu bölümde öncelikle “kamu etiği” teorik olarak ele alınacaktır. İkinci ana başlık olan
“Kamu Görevlileri Etik Kurulu” kısmında ise konuya ilişkin teorik bilgilerin yanında
uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ve karşılaşılan etik ikilemler incelenecektir.
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14.1. Kamu Etiği
14.1.1. Etik Kavramı
Etik; Kişinin davranışlarını temel alan ahlak ilkelerinin tümüdür. İnsanlara işlerini nasıl
yapmaları gerektiğini belirlemede yardımcı olan değerler ve ilkelerdir.
Felsefenin ahlakla ilgilenen dalıdır. Yani ahlak felsefesidir. Çeşitli mesleklerin
yürütülmesinde uyulması gereken değerlerin başında gelmektedir.

14.1.2. Kamu Etiği
Yönetim alanında, doğru davranışlara ulaşmak için gerekli olan ilke ve standartlardır.

14.1.3. Kamu Yönetim Etiğine İlişkin İlke ve Standartlar
İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine
rehberlik ederler. Devlete ve kamu görevlilerine olan güveni artırır, yönetimin meşruiyetini
geliştirir ve devlet-millet bütünleşmesini sağlar.
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.

14.1.4. Kamu Yönetiminde Etiğin Önemi
Kamu hizmetleri, devlete emanet olarak verilen vergilerle yerine getirilmektedir. Kamu
görevlileri bu emaneti yasaların yanı sıra ahlaki değer ve ilkelere göre kullanmalıdır.
Yasaların yetersiz kaldığı alanlardaki boşluğu etik değerler doldurmaktadır. Kamu
görevlilerine teslim edilen emanetin hoyratça kullanılması hem kamuya olan güveni azaltır hem
de sunulan hizmetlerin miktar ve kalitesinin düşmesine yol açar.
Kamu etik ilkeleri, ortaya çıkabilecek suiistimalleri daha baştan önlerken, mevcut
denetim yöntemleri ise yolsuzluk ve suiistimalleri ancak ortaya çıktıktan sonra tespit
edebilmektedir.

14.1.5. Kamu Görevlilerinden Beklenen Başlıca Etik Davranışlar

Her zaman yüksek etik standartları izleyiniz, kamu yararı doğrultusunda halkın
devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışınız.

Görevinizi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken,
dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranınız.
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Meslektaşlarınıza ve hizmetten yararlananlara içten saygı gösteriniz, tarafsız ve
adil davranınız.

Meslektaşlarınızın ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate alınız ve
karar alma sürecine onları da katınız.


Meslektaşlarınızın yaptıkları iyi işleri takdir ediniz ve duyurunuz.


Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayınız, akraba, eş dost
ve yakınlarınızı kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmayınız.

Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olunuz, kendinizin ve
yakınlarınızın çıkar sağlayabileceği durumlardan kaçınınız.


Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleniniz.


Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.
Mal varlığınızda artış olması durumunda, bunu zamanında bildiriniz.


girmeyiniz.

Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleniniz.
Görev yaptığınız kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine


Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye
almayınız, size sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkânlardan uzak
durunuz.


Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınınız.



Etik değerlere uygun örnek davranışlar gösteriniz.


Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarınız, sonuç
alamaz iseniz durumu yetkili mercilere bildiriniz.
Çıkar çatışması veya etik dışı bir durumla karşılaştığınızda, tavsiye almak için güvenilir
kıdemli bir meslektaşınızla konuşabilir ya da kurumunuzdaki etik komisyonuna müracaat
edebilirsiniz.

14.1.6. Kamu Yöneticilerinden Beklenen Etik Davranışlar
Yönetim görevinizi yerine getirirken:

bildiriniz.

Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere
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Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve her hangi bir ihlal varsa
belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturunuz.


Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ediniz.


Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim
potansiyellerini göz önüne alınız.


Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranınız.



Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözünüz.



Karar ve davranışlarınızda tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olunuz.



Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek davranış gösteriniz.


İşinizde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek
standartları sürdürünüz.

14.1.7. Etik İkilem
Etik ikilem; birden fazla değerin çatışma hâlidir. Böyle bir durumda bu değerlerden
birisi korunurken diğeri korunamamakta veya feda edilebilmektedir.

14.1.8. Kamu Görevlilerinin Karşılaşabilecekleri Etik İkilemler
Bu ikilemlerden ilki; Kamu görevlilerin önündeki seçeneklerden hiçbirisinin tatmin
edici olmaması, ancak bunlardan daha iyi olduğu düşünülen seçeneğin belirlenmesi durumudur.
Yani kötüler arasından birinin seçilmesi durumu.
İkincisi; tüm seçeneklerin iyi olması ve bunlardan birinin seçilip diğerlerinin feda
edilmesi durumudur. Yani en iyiler arasından birinin seçilmesi durumu.
Üçüncüsü ise; farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması
muhtemel bir kararın verilmesidir.
Dördüncüsü de; kamu görevlilerinin verecekleri kararların muhtemel sonuçlarından
kendilerinin veya yakınlarının olumlu ya da olumsuz, dolaylı veya dolaysız etkilenmeleri
durumudur.

14.2. Kamu Görevlileri Etik Kurulu
14.2.1. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun İşlevleri

Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış
ilkelerini belirlemek,
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Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiası ile re’sen veya yapılacak
başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak,

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve
bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek,


Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemek,


Kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada
karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak görüş bildirmek.

14.2.2. Etik Davranış İlkeleri
1.

Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci İlkesi

2.

Halka Hizmet Bilinci

3.

Hizmet Standartlarına Uyma

4.

Amaç ve Misyona Bağlılık

5.

Dürüstlük ve Tarafsızlık İlkesi

6.

Saygınlık ve Güven

7.

Nezaket ve Saygı

8.

Yetkili Makamlara Bildirim

9.

Çıkar Çatışmasından Kaçınma

10.

Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

11.

Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı

12.

Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı

13.

Savurganlıktan Kaçınma

14.

Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan

15.

Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık

16.

Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu

17.

Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler

18.

Mal Bildiriminde Bulunma
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14.2.2.1. Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci İlkesi
Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi,
katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği,
öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar (Yönetmelik, Md. 5).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin ilki, “görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci” dir. Bu maddede, kamu
görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken çağdaş yönetim ilke ve esasları
sıralanmaktadır. Söz konusu ilkelerin bir kısmı, Yönetmeliğin diğer maddelerinde ayrıntılı
olarak ele alınmaktadır. Örneğin dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri 9. maddede, saydamlık ve
katılımcılık ilkeleri ise 19. maddede detaylandırılmaktadır.
Kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken dikkate almaları gereken çağdaş
yönetim ilkeleri
Kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken dikkate almaları gereken çağdaş
yönetim ilkeleri ana hatlarıyla aşağıda açıklanmaktadır.


Sürekli Gelişim



Katılımcılık



Saydamlık



Tarafsızlık



Dürüstlük



Kamu Yararını Gözetmek



Hesap Verebilirlik



Öngörülebilirlik



Hizmette Yerindelik



Beyana Güven

14.2.2.2. Halka Hizmet Bilinci
Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını
kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini
yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve
hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler (Yönetmelik, Md. 6).
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin ikincisi, “halka hizmeti bilinci” başlığını taşımaktadır. Bu broşürde, kamu
görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken halka hizmet bilinciyle hareket etmelerini
sağlayacak davranış ve eylemler, örneklerle açıklanmaktadır.
Bu çerçevede kamu görevlileri, halka hizmet etmenin herhangi bir kişi veya grubun
çıkarına hizmet etmekten çok daha önemli olduğunu idrak ederek, kamu hizmetlerini yerine
getirirken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler:


Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak



Hizmet kalitesini yükseltmek ve halkın memnuniyetini artırmak


Halkın ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmetten
yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklanmak

14.2.2.3. Hizmet Standartlarına Uyma
Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini
belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve
işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar
(Yönetmelik, Md. 7).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin üçüncüsü, “hizmet standartlarına uyma” dır.
Hizmet almak üzere kamu kurumlarına müracaat eden vatandaşlar, çoğu zaman iş ve
işlemlerle ilgili hangi belgelerin gerektiğini, nereye müracaat edeceklerini, nasıl bir yol
izleyeceklerini ve işlerinin ne kadar sürede tamamlanacağını bilmemektedirler. İşlerinin hızlı
ve sorunsuz görülebilmesi için, kendilerine yardımcı olacak bir tanıdık, eş dost veya akraba
aramakta ya da iş takipçisi ve aracılara yönelmektedir. Bu arayış ve yönelim etik dışı
davranışlara (sıra bekleyen vatandaşların önüne geçme, aracı veya iş takipçisi vasıtasıyla kamu
görevlisine hediye ya da bahşiş verme vb.) zemin hazırlamaktadır.
Vatandaşların kamu kurumlarındaki işlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan
kendilerinin takip edebilmelerini sağlamak amacıyla öncelikle kamu kurumlarının hizmet
standartlarını ve iş süreçlerini belirlemesi ve bunları internet, afiş, levha, el ilanı, broşür vb.
yönlendiriciler vasıtasıyla halka duyurması gerekmektedir.

14.2.2.4. Amaç ve Misyona Bağlılık
Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun
davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda
hareket ederler (Yönetmelik, Md. 8).
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin dördüncüsü, “amaç ve misyona bağlılık” tır.
Kamu kurumları, belirli amaç ve görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak
oluşturulmuştur. Söz konusu amaç ve görevler, yasal ve idari düzenlemelerin yanı sıra
hazırlanan plan ve programlarda somutlaşmaktadır.
Geçmiş yıllarda kamu kurumlarının faaliyetleri büyük ölçüde Devlet Planlama Teşkilatı
tarafından hazırlanan beş yıllık kalkınma planlarına ve yıllık programlara göre
şekillenmekteydi. Kamu yönetimi alanındaki gelişmelere paralel olarak geleneksel planlama
anlayışı, günümüzde yerini “stratejik planlama” anlayışına bırakmıştır.
Ülkemizde kamu kurumları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
gereğince stratejik plan hazırlamak zorundadırlar. Stratejik planlama sürecinde kurumlar
amaçlarını, hedeflerini ve misyonlarını katılımcı bir anlayışla belirlemektedirler.
Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin
için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri
kapsayan bir şemsiye kavramdır. Misyon örgütün faaliyet alanını tanımlamaya ve “biz ne iş
yapıyoruz” sorusuna cevap bulmaya çalışır.
Kamu görevlilerinin temel görevi, kurumlarınca belirlenen misyon bildirimine uygun
hareket etmek ve ortaya konulan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye çalışmaktır. Ayrıca kamu
görevlilerinin ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda
hareket etmeleri de gerekmektedir.

14.2.2.5. Dürüstlük ve Tarafsızlık İlkesi
Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri
doğrultusunda hareket ederler. Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada
dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar; insan
hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış
ve uygulamalarda bulunamazlar.
Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her
türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.
Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik
ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin
yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata
uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler (Yönetmelik, Md. 9).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin beşincisi, “dürüstlük ve tarafsızlık” ilkesidir. Dürüstlük ve tarafsızlık ilkesiyle kamu
görevlilerine yüklenen ödev ve yükümlülükler kısaca şu şekilde sıralanmaktadır:
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Yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etme



Ayrımcılık yapmama



İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede bulunmama



Fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmama



Takdir yetkisinin kullanımı



Takdir yetkisini kullanmaktan kaçınmama



Takdir yetkisini kendisine veya yakınlarına çıkar sağlama amacıyla kullanmama



Öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı davranmama



Adam kayırmacılık



Hizmet kayırmacılığı


Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini
engellememe

14.2.2.6. Saygınlık ve Güven
Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin
gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu
hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren
davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.
Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir
görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü
davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar.
Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda,
baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan
rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar
talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler (Yönetmelik, Md. 10).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin altıncısı, “saygınlık ve güven” dir.

14.2.2.7. Nezaket ve Saygı
Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten
yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin
dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler (Yönetmelik, Md. 11).
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin yedincisi, “nezaket ve saygı”dır.
Kamu hizmetleri, vatandaşların vergileriyle yerine getirilmektedir. Vatandaşlar, düşük
maliyetli ve kaliteli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet
etmektedir. Bu anlamda kamu hizmeti bir “emanet”tir. Kamu görevlileri, bu emanetin
bilincinde olarak, halka zevkle ve hevesle hizmet etmeli, meslektaşlarına ve hizmetten
yararlananlara karşı sabırlı, nazik, saygılı ve güler yüzlü olmalıdır.

14.2.2.8. Yetkili Makamlara Bildirim
Kamu görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan
veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi hâlinde veya hizmetlerini
yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu
yetkili makamlara bildirirler.
Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve
kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar (Yönetmelik, Md. 12).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin sekizincisi, “yetkili makamlara bildirim”dir.
Kararlar verme durumunda olan amirinin etik davranış ilkelerine aykırı bir eylemini
gördüğünde, bu durumu yetkili makamlara bildirmeye karar vermesi son derece zordur.
Bütün zorluklara rağmen, “gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım” ya da “bana
dokunmayan yılan, bin yıl yaşasın” anlayışı ile hareket etmek ve ahlak dışı uygulamaları
görmezden gelmek doğru değildir.
Bu nedenle kamu görevlilerinin, yasadışı veya etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan iş
ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi hâlinde; hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem
veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara
bildirmeleri gerekir.

14.2.2.9. Çıkar Çatışmasından Kaçınma
Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra
etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına
ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali
ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları hâlini ifade eder.
Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının
doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya
da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için
gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar
çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar (Yönetmelik, Md. 13).
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin dokuzuncusu, “çıkar çatışmasından kaçınma”dır. Bu broşürde, çıkar çatışması
kavramı ve hâlleri örneklerle açıklanmaktadır.
Kamu yönetimi etiğinin en önemli konularının başında, çıkar çatışması (conflict of
interest) gelmektedir. Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif
şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına,
arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve
onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları hâlini
ifade eder.
Kamu görevlisinin yapacağı işlem, eylem veya alacağı karardan olumsuz olarak
etkilenecek ya da bunlardan çıkar sağlayacak kişilerin içinde, kendisinin ya da eş, dost, akraba,
arkadaş, daha önceki işinden tanıdığı kimselerin (objektif olarak davranmasını ya da karar
vermesini etkileyebilecek herkes) bulunması, çıkar çatışmasını ortaya çıkarmaktadır.

14.2.2.10. Görev
Kullanılmaması

ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla

Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya
üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve
hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya
kayırmacılık yapamazlar.
Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının
kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir
kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat
sağlayamazlar.
Kamu görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde
ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere
doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek
için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir
kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar.
Kamu görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını
doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar (Yönetmelik, Md. 14).

14.2.2.11. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını
etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya
da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.
Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev
sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.
448

Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan
gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan
doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.
Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve
bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve
hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler.
Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, yabancı kişi ve
kuruluşlar tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri saklı
kalmakla birlikte, söz konusu maddede belirtilen sınırın altında kalanlar da beyan edilir
(Yönetmelik, Md. 15).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin on birincisi, “hediye alma ve menfaat sağlama yasağı” dır.
Kamu görevlisi olmasaydım ya da işgal ettiğim makam ve mevkide
bulunmasaydım, bu hediye yine de bana verilecek miydi?


Cevap “kesinlikle evet” ise hediye alınabilir.



Cevap “hayır” ise ya da “tereddüt” varsa hediye reddedilmelidir.

Teklif edilen hediyenin büyük ya da küçük olması, maddi değerinin bulunup
bulunmaması önemli değildir. Bir kamu görevlisi maddi değeri büyük olan bir hediyeden
etkilenmeyebilir, başka birisi değersiz gibi görülen bir hediyeden etkilenebilir. Kamu görevlisi
kendisine verilen hediyeden etkilenmese bile, hediye aldığını gören üçüncü kişiler etkilendiğini
düşünebilirler; kamu yönetimi ve yöneticilerine duyulan itibar ve güven sarsılabilir. Bu nedenle
hediye kabul etmede “sıfır tolerans” ilkesi uygulanmalıdır.

14.2.2.12. Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal
amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an
hizmete hazır hâlde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar (Yönetmelik, Md. 16).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin on ikincisi, “kamu malları ve kaynaklarının kullanımı”dır.

14.2.2.1.13. Savurganlıktan Kaçınma
Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının
kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını,
işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar (Yönetmelik, Md.
17).
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin on üçüncüsü, “savurganlıktan kaçınma” dır.

14.2.2.14. Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan
Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını
bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı
beyanat veremezler (Yönetmelik, Md. 18).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin on dördüncüsü, “bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan” başlığını taşımaktadır.
Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken zaman zaman yetkilerini aşarak
çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklamalarda, taahhütlerde, vaatlerde veya girişimlerde
bulunabilmektedirler. Böyle durumlarda hem ilgili kurumlar zor durumda kalmakta, hem de
vatandaşlar gereksiz yere umutlandırılarak beklenti içine sokulmaktadırlar. Örneğin üst düzey
bir maliye bürokratının çalışanlara erken emeklilik hakkı tanınacağını beyan etmesi.

14.2.2.15. Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık
Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve
tüzel kişilerin talep etmesi hâlinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler.
Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini,
faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması,
olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya
tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak
etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler (Yönetmelik, Md. 19).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin on beşincisi, “bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık” başlığını taşımaktadır.

14.2.2.16. Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve
yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman
açık ve hazır olurlar.
Yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem
veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.
Yönetici kamu görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için
gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve
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bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve
diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek
olmayı kapsar.
Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi
sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını
izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür (Yönetmelik, Md. 20).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin on altıncısı, “yöneticilerin hesap verme sorumluluğu” dur

14.2.2.17. Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde
faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz.
Kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı
kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı
olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri
görev ve iş verilemez (Yönetmelik, Md. 21).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin on yedincisi, “eski kamu görevlileriyle ilişkiler” dir. Bu başlık altında iki çıkar
çatışması türü ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi “eski kamu görevlilerinin kamu
hizmetlerinden ayrıcalıklı ve imtiyazlı bir şekilde faydalanmak istemesi” ve ikincisi ise “kamu
görevlisinin ayrıldığı kurumla iş yapmak istemesi”.

14.2.2.18. Mal Bildiriminde Bulunma İlkesi
Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve
taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde
bulunurlar.
Kurul, gerek gördüğü takdirde mal bildirimlerini inceleme yetkisine sahiptir. Mal
bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar (bankalar
ve özel finans kurumları dâhil) talep edilen bilgileri, en geç otuz gün içinde Kurula vermekle
yükümlüdürler (Yönetmelik, Md. 22).
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelikte yer alan etik davranış
ilkelerinin on sekizincisi, “mal bildiriminde bulunma” ilkesidir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Zaim, Halil; İş Hayatında Erdemli İnsan, İstanbul, UTESAV, 2012.
Robbins, Stephen P.; Judge, Timotyh; Örgütsel Davranış, Çeviren: İnci Erdem,
Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2013.
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Uygulama Soruları
1)

İnternet üzerinden beş farklı firmanın etik kodlarını bulunuz.

2)

Bulduğunuz etik kodları ve firmaların faaliyetlerini karşılaştırarak tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik; kişinin davranışlarını temel alan ahlak ilkelerinin tümüdür. İnsanlara işlerini nasıl
yapmaları gerektiğini belirlemede yardımcı olan değerler ve ilkelerdir. Kamu Etiği ise; yönetim
alanında, doğru davranışlara ulaşmak için gerekli olan ilke ve standartlar olarak
tanımlanmaktadır.
Kamu hizmetleri, devlete emanet olarak verilen vergilerle yerine getirilmektedir. Kamu
görevlileri bu emaneti yasaların yanı sıra ahlaki değer ve ilkelere göre kullanmalıdır. Yasaların
yetersiz kaldığı alanlardaki boşluğu etik değerler doldurmaktadır. Kamu etik ilkeleri, ortaya
çıkabilecek suiistimalleri daha baştan önlerken, mevcut denetim yöntemleri ise yolsuzluk ve
suiistimalleri ancak ortaya çıktıktan sonra tespit edebilmektedir.
Kamu Görevlilerinin Karşılaşabilecekleri Etik İkilemler; Bu ikilemlerden ilki; Kamu
görevlilerin önündeki seçeneklerden hiçbirisinin tatmin edici olmaması, ancak bunlardan daha
iyi olduğu düşünülen seçeneğin belirlenmesi durumudur. Yani kötüler arasından birinin
seçilmesi durumu. İkincisi; tüm seçeneklerin iyi olması ve bunlardan birinin seçilip diğerlerinin
feda edilmesi durumudur. Yani en iyiler arasından birinin seçilmesi durumu. Üçüncüsü ise;
farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın
verilmesidir. Dördüncüsü de; kamu görevlilerinin verecekleri kararların muhtemel
sonuçlarından kendilerinin veya yakınlarının olumlu ya da olumsuz, dolaylı veya dolaysız
etkilenmeleri durumudur.
Ülkemizde konu ile ilgili oluşturulan ve Başbakanlık bünyesinde olan Kamu Görevlileri
Etik Kurulu’nun işlevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış
ilkelerini belirlemek,

Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiası ile re’sen veya yapılacak
başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak,

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve
bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek,


Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemek,


Kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada
karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak görüş bildirmek.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından oluşturulan Etik Davranış İlkeleri şu şekilde
sıralanmaktadır:
1.

Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci İlkesi

2.

Halka Hizmet Bilinci
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3.

Hizmet Standartlarına Uyma

4.

Amaç ve Misyona Bağlılık

5.

Dürüstlük ve Tarafsızlık İlkesi

6.

Saygınlık ve Güven

7.

Nezaket ve Saygı

8.

Yetkili Makamlara Bildirim

9.

Çıkar Çatışmasından Kaçınma

10.

Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

11.

Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı

12.

Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı

13.

Savurganlıktan Kaçınma

14.

Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan

15.

Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık

16.

Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu

17.

Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler

18.

Mal Bildiriminde Bulunma
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Bölüm Soruları
1)
“Kişinin davranışlarını temel alan ahlak ilkelerinin tümü” olarak ifade edilen
olgu aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)

Örf

b)

Ahlak

c)

Etik

d)

Sosyal sorumluluk

e)

Kültür

2)
“Kamu yönetimi alanında, doğru davranışlara ulaşmak için gerekli olan ilke ve
standartlar” olarak ifade edilen olgu aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a)

Kamu etiği

b)

Etik ikilem

c)

Etik

d)

Ahlak

e)

Kamu görevlileri etik kurulu

3)
Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık bünyesinde olan Kamu Görevlileri Etik
Kurulu’nun işlevleri arasında yer almamaktadır?
a)
Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış
ilkelerini belirlemek
b)
Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiası ile re’sen veya yapılacak
başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak
c)
Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiası ile re’sen veya yapılacak
başvurular üzerine gerekli görüldüğü takdirde görevliye hapis cezası vermek
d)

Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemek

e)
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve
bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından oluşturulan
etik davranış ilkeleri arasında yer almamaktadır?
a)

Nezaket ve saygı

b)

Bireysel çıkarları ön planda tutma

c)

Mal bildiriminde bulunma

d)

Savurganlıktan kaçınma

e)

Amaç ve misyona bağlılık

5)
Aşağıdakilerden hangisi dürüstlük ve tarafsızlık ilkesiyle kamu görevlilerine
yüklenen ödev ve yükümlülükler arasında yer almamaktadır?
a)

Takdir yetkisini kendisine veya yakınlarına çıkar sağlama amacıyla kullanmama

b)

Ayrımcılık yapmama

c)

Kayırmacılık yaparak yakınlarına çıkar sağlamak

d)

İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede bulunmama

e)

Öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı davranmama

6)

Kamu etiği kavramını tanımlayınız.

7)

Etik ikilem kavramını tanımlayınız.

8)

Kamu görevlilerinin karşılaşabilecekleri etik ikilemler nelerdir? Açıklayınız.

9)

Kamu Görevlileri Etik Kurulu hakkında bilgi veriniz.

10)
sıralayınız.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından oluşturulan etik davranış ilkelerini

Cevaplar
1) c 2) a 3) c 4) b 5) c
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