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ÖNSÖZ
Günümüz bilgi ekonomisi çağında iletişim ve üretim teknolojilerinin hızlı gelişimi,
çalışan beklentilerinin sürekli değişimi, örgütlerin büyümesi ve karmaşıklaşması yönetim işini
de çok daha zor ve önemli bir boyuta taşımıştır. Sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin
yarattığı karmaşık sorunlar yönetim biliminin değişimine ve gelişimine neden olmuş, hedeflere
ulaşmada ve sorunların çözümünde yeni teknik ve yaklaşımların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu gelişmelere bağlı olarak yönetim farklı yaklaşımlarıyla halen de gelişmeye devam
etmektedir. Bu durumda yöneticilerin başarıya ulaşması, yeni yönetim yaklaşım ve
uygulamalarını öğrenmekten ve uygulamaya koymaktan geçmektedir. Yöneticiler “güncel”
olarak adlandırdığımız yönetim yaklaşımlarını bilimsel bir bakış açısıyla ele almalı ve yakından
takip etmelidirler.
Yönetimde kullanılan yaklaşımların zaman içerisinde değişiklik gösterdiği gerçeği
dikkate alınarak, bugün kitabımıza konu olan yönetim yaklaşımları 14 temel bölüm haline
getirilmiş ve siz öğrencilerin yönetim kavram, yaklaşım ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi
olmalarının ve öğrenmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Bugüne kadar olan gelişim sürecinde
yönetim yaklaşımlarının zaman içerisinde hedefe ulaşmak için kullandıkları yöntemler farklılık
göstermiş olmasına rağmen, yöntemlerin verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak konularına
odaklandığı gerçeği aynı kalmaktadır.
Bu çalışmanın hazırlanmasında manevi desteği olan ailem başta olmak üzere katkısı
olan herkese teşekkürlerimi sunarım.

I

ÖNSÖZ .............................................................................................................................................................. I
KISALTMALAR ............................................................................................................................................... VIII
YAZAR NOTU ................................................................................................................................................... IX
1. YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN VE UYGULAMALARININ GELİŞİMİ: KLASİK VE NEO-KLASİK YÖNETİM
YAKLAŞIMLARI ................................................................................................................................................. 1
(GENEL BAKIŞ) .................................................................................................................................................. 1
1.1. Yönetim Kavramı ......................................................................................................................................... 7
1.1.1. İşletme Yönetimi .................................................................................................................................. 7
1.1.2. Yönetimin Evrensel Özelliği ................................................................................................................. 8
1.2. Yönetim Düşüncesinin ve Uygulamalarının Gelişimi .................................................................................... 8
1.2.1. Çağdaş Yönetim Öncesi Dönem (1880 Öncesi) .................................................................................... 8
1.2.2. Çağdaş Yönetim Dönemleri ................................................................................................................. 9
1.2.2.1. Klasik Yönetim Dönemi .............................................................................................................. 10
1.2.2.1.1. Sanayi Devrimi ve İşletmecilik Açısından Önemi ................................................................ 10
1.2.2.1.2. Klasik Yönetim Teorisi ........................................................................................................ 10
1.2.2.1.3. Klasik Yönetim Düşüncesinde İnsan Tabiatıyla İlgili Varsayımlar ....................................... 11
1.2.2.1.4. Klasik Örgüt Teorisine Yöneltilen Eleştiriler ....................................................................... 12
1.2.2.2. Neoklasik Yönetim Dönemi ........................................................................................................ 12
1.2.2.2.1. Hawthorne Araştırmaları Kapsamında Yapılan Deneyler (1924-1932) .............................. 13
1.2.2.2.2. Hawthorne Araştırmalarının Sonuçları............................................................................... 13
2. YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN VE UYGULAMALARININ GELİŞİMİ: MODERN VE POSTMODERN YÖNETİM
YAKLAŞIMLARI ............................................................................................................................................... 19
(GENEL BAKIŞ) ................................................................................................................................................ 19
2.1. Modern Yönetim Yaklaşımı ........................................................................................................................ 25
2.1.1. Sistem Yaklaşım ...................................................................................................................................... 25
2.1.1.1. Sistem Tanımı ................................................................................................................................. 25
2.1.1.2. Entropi - Pozitif Entropi – Negatif Entropi ...................................................................................... 27
2.1.1.3. Yönetimde Sistem Yaklaşımı ........................................................................................................... 27
2.1.1.3.1. Yönetimde Sistem Yaklaşımının Yöneticiye Sağladığı Faydalar ............................................... 28
2.1.1.3.2. Sistem Yaklaşımının Yönetim Düşünce Ve Uygulamasına Getirdiği Yenilikler ........................ 29
2.1.1.3.3. Sistem Yaklaşımına Yöneltilen Eleştiriler ................................................................................ 29
2.1.2. Durumsallık (Koşullu Bağımlılık) Yaklaşımı ............................................................................................. 29
2.2. Post-Modern Yönetim Yaklaşımı ............................................................................................................... 31
3. ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM (ADAPTASYON) ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR .................... 37
3.1. Genel Görünüm ......................................................................................................................................... 43
3.2. Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları .............................................................................................................. 44
3.2.1. Durumsallık (Koşul - Bağımlılık) Yaklaşımı ......................................................................................... 44
3.2.2. Genel Örgütsel Gruplaşma (Organizational Configuration) Yaklaşımı ............................................... 44
3.2.3. Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı (Resource Dependence Theory) ........................................................... 44
3.2.3.1. Kaynak Bağımlılığı Kuramının Temel Varsayımları ve Değişkenleri ............................................ 45

II

3.2.4. Örgütsel Strateji Yaklaşımı (Organizational Strategy Approach) ....................................................... 46
3.2.5. Bilgi işleme Yaklaşımı (Information Processing Approach) ................................................................ 47
3.2.6. Vekâlet Yaklaşımı (Agency Theory) .................................................................................................... 47
3.2.7. İşlem Maliyeti Yaklaşımı (Transaction Cost Theory) ......................................................................... 48
3.2.7.1. İşlemin Boyutları ........................................................................................................................ 49
3.2.8. Kurumlaşma, Kurumsallaşma Yaklaşımı (Institutionalization Theory) ............................................... 49
3.3. Popülasyon Ekolojisi (Örgütsel Ekoloji - Çevre Bilim Yaklaşımı, Tabii Seleksiyon) Yaklaşımı ..................... 50
4. KÜRESELLEŞME, YENİ EKONOMİ, ENTELEKTÜEL SERMAYE, BİLGİ ve BİLGİ YÖNETİMİ ................................. 56
4.1. Küreselleşme .............................................................................................................................................. 62
4.2. Yeni Ekonomi ............................................................................................................................................. 63
4.3. Entelektüel Sermaye .................................................................................................................................. 64
4.3.1. Entelektüel Sermayenin Ana Unsurları .............................................................................................. 66
4.3.1.1. Yapısal Sermaye ......................................................................................................................... 66
4.3.1.2. İlişkisel Sermaye / Müşteri Sermayesi ....................................................................................... 66
4.3.1.3. İnsan Sermayesi ......................................................................................................................... 66
4.3.2. Bazı Entelektüel Sermaye Modelleri .................................................................................................. 66
4.3.3. Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi .................................................................................................... 67
4.3.4. Entelektüel Sermayenin Yönetimi ..................................................................................................... 68
4.4. Bilgi ve Bilgi Yönetimi ................................................................................................................................ 69
4.4.1. Karıştırılan Bazı Kavramlar ................................................................................................................. 69
4.4.2. Bilgi Hiyeraşisi .................................................................................................................................... 69
4.4.3. Bilgi Türleri (Kaynağına Göre) ............................................................................................................ 69
4.4.4. Bilgi Türleri (Rekabete Göre) ............................................................................................................. 70
4.4.5. Bilgi Türleri (İşletme İç Çevresine Göre) ............................................................................................ 70
4.4.6. Bilgi Yönetimi Nedir? ......................................................................................................................... 71
4.4.6.1. Bilginin Etkin Yönetimi ............................................................................................................... 71
4.4.6.2. Bilgi ve Bilgi Yönetiminin Amaçları ............................................................................................. 72
4.4.6.3. Bilgi ve Bilgi Yönetiminin Uygulanması ...................................................................................... 72
5. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ......................................................................................................................... 76
5.1. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı ............................................................................................................... 82
5.2.

Önemli Bazı Kalite Temsilcileri ........................................................................................................... 83

5.3.
Kalite Kavramı .................................................................................................................................... 83
5.3.1. Kalitenin Boyutları ......................................................................................................................... 83
5.4. Kalite Kontrolden Toplam Kalite Yönetimine Geçiş ................................................................................... 84
5.5. Klasik ve Toplam Kalite Yönelimli Örgütlerin Özellikleri ............................................................................ 85
5.6. Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları ......................................................................................................... 86
5.7. Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri .................................................................................................. 86
5.7.1. (İç ve Dış) Müşteri Odaklılık ............................................................................................................... 87
5.7.2. Liderlik ............................................................................................................................................... 87
5.7.3. Herkesin Katılımı, Ekip Çalışması, İletişim .......................................................................................... 87
5.7.4. Sürekli İyileştirme “Kaizen”................................................................................................................ 88
5.7.5. Hedeflerle ve Verilerle Yönetim ........................................................................................................ 88
5.7.6. Süreç Yönetimi ................................................................................................................................... 88

III

5.7.7. Önlemeye Dönük Yaklaşım ................................................................................................................ 88
5.7.8. Sürekli Eğitim ve Öğrenen Organizasyon ........................................................................................... 88
5.8. Toplam Kalite Yönetimi ile Diğer Yönetim Yaklaşımları Arasındaki İlişkiler ............................................... 88
6. ŞEBEKE VE SANAL ORGANİZASYONLAR ...................................................................................................... 95
6.1. Şebeke Organizasyonlar .......................................................................................................................... 101
6.1.1. Şebeke Organizasyonlara Giriş ........................................................................................................ 101
6.1.2. Şebeke Organizasyonların Türleri .................................................................................................... 102
6.1.2.1. Dâhili Şebeke (Internal Network) ............................................................................................. 102
6.1.2.2. Dengeli Şebeke Organizasyonu ................................................................................................ 103
6.1.2.3. Dinamik Şebeke Organizasyonu ............................................................................................... 105
6.2. Sanal Organizasyonlar ............................................................................................................................. 106
6.2.1. Sanallık ve Sanal Gerçeklik Kavramları ............................................................................................ 106
6.2.2. Sanal Organizasyonlar ..................................................................................................................... 106
6.2.3. Sanal Organizasyonların Ortaya Çıkmasındaki Etkenler .................................................................. 106
6.2.4. Sanal Organizasyon Türleri .............................................................................................................. 106
6.2.5. Sanal Organizasyonların Özellikleri .................................................................................................. 107
6.2.6. Sanal Organizasyonların Yönetimi ................................................................................................... 107
6.2.7. Sanal Organizasyonların Avantaj ve Dezavantajları ......................................................................... 108
6.2.8. Şebeke Organizasyonları ve Sanal Organizasyonlar Arasındaki Farklılıklar ..................................... 109
6.2.9. Sanal Organizasyon Örnekleri .......................................................................................................... 109
7. İÇSEL PAZARLAMA YAKLAŞIMI VE İŞVEREN MARKASI .............................................................................. 115
7.1. İçsel Pazarlama Yaklaşımı ....................................................................................................................... 121
7.1.1. İçsel Pazarlama Yaklaşımının Boyutları ............................................................................................ 122
7.1.1.1. Geliştirme................................................................................................................................. 122
7.1.1.2. Ödüllendirme ........................................................................................................................... 123
7.1.1.3. Vizyon ...................................................................................................................................... 123
7.1.2. İçsel Pazarlama Yaklaşımının Amaçları ............................................................................................ 123
7.1.3. İçsel Pazarlama Yaklaşımının Yararları ............................................................................................. 123
7.2. İşveren Markası Yaklaşımı ....................................................................................................................... 124
7.2.1. Örgütsel Çekicilik Nedir? .................................................................................................................. 124
7.2.2. İşveren Markası Nedir? .................................................................................................................... 124
7.2.3. İşletmelerin Güçlü Bir İşveren Markası Olmasını Sağlayan Nedir? .................................................. 125
7.2.4. İşveren Markası Oluşum Süreci ....................................................................................................... 125
7.2.5. Güçlü Bir İşveren Markasının Sağlayacakları ................................................................................... 125
7.2.6. İşveren Markasının Yönetimi ........................................................................................................... 126
8. TEMEL (ÖZ, ÇEKİRDEK) YETENEK, CORE COMPETENCE - VE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA OUTSOURCİNG- ............................................................................................................................................ 132
8.1. Temel (Öz, Çekirdek) Yetenek - Core Competence - ................................................................................. 134
8.2. Dış Kaynaklardan Yararlanma -Outsourcing- Kavramı Nedir? ................................................................ 135
8.2.1. Dış Kaynak Kullanımının Özellikleri .................................................................................................. 137
8.2.2. Dış Kaynak Kullanımı Türleri ............................................................................................................ 138
8.2.2.1. Yararlanılan dış kaynağın çeşidine göre dış kaynak kullanımı .................................................. 138
8.2.2.2. Yararlanılan dış kaynağın kapsamına göre dış kaynak kullanımı .............................................. 139

IV

9. YALIN YÖNETİM (LEAN MANAGEMENT), KÜÇÜLME (DOWNSIZING) VE BENCMARKING (KIYASLAMA) ..... 143
9.1. Yalın Yönetim Nedir? ............................................................................................................................... 145
9.2. Küçülme Nedir? ....................................................................................................................................... 146
9.2.1. Küçülme Uygulamalarına İlişkin Beklentiler .................................................................................... 147
9.2.2. Küçülme Süreci ................................................................................................................................ 147
9.2.2.1. Küçülme Sürecinin Aşamaları................................................................................................... 147
9.2.3. Küçülme Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri ................................................................. 148
9.3. Benchmarking (Kıyaslama) Nedir? .......................................................................................................... 149
9.3.1. Benchmarking’in Özellikleri ............................................................................................................. 149
9.3.2. Bencmarking Türleri ........................................................................................................................ 150
10. PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ............... 153
10.1. Psikolojik Güçlendirme Nedir? ............................................................................................................... 155
10.1.1. Psikolojik Güçlendirmenin Boyutları .............................................................................................. 155
10.1.2. Psikolojik Güçlendirmenin Faydaları ........................................................................................ 156
10.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Nedir? ............................................................................................... 156
10.2.1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Boyutları ................................................................................. 157
10.2.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışını Ortaya Çıkaran Faktörler ........................................................... 157
10.3. Psikolojik Sözleşme Nedir? ..................................................................................................................... 158
10.3.1. Psikolojik Sözleşmenin Özellikleri .................................................................................................. 158
10.3.2. Psikolojik Sözleşme Türleri ............................................................................................................ 158
11. LİDERLİK, GİRİŞİMCİLİK, ÖRGÜT İÇİ GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ............................................. 163
11.1. Liderlik Nedir? ........................................................................................................................................ 165
11.1.1. Liderlikle İlişkili Özellikler ............................................................................................................... 166
11.1.2. Liderlik Türleri ................................................................................................................................ 166
11.1.2.1. Etkileşimsel Liderlik ................................................................................................................ 166
11.1.2.2. Dönüşümcü Liderlik ............................................................................................................... 166
11.1.2.3. Karizmatik Liderlik .................................................................................................................. 166
11.1.2.4. Vizyoner Liderlik..................................................................................................................... 167
11.1.2.5. Otokratik Liderlik ................................................................................................................... 167
11.2. Girişimcilik ............................................................................................................................................. 167
11.2.1. Girişimci Kimdir? ............................................................................................................................ 167
11.2.2. Girişimcilik Düzeyleri ..................................................................................................................... 168
11.2.3. Girişimciliğin Davranışsal Boyutları ................................................................................................ 168
11.2.3.1. Yenilikçilik .............................................................................................................................. 168
11.2.3.2. Proaktiflik ............................................................................................................................... 168
11.2.3.3. Risk Alma................................................................................................................................ 169
11.2.3.4. Özerklik .................................................................................................................................. 169
11.2.3.5. Özerklik .................................................................................................................................. 169
11.2.3.6. Sosyal Ağları Yönetme ........................................................................................................... 169
11.3. Örgüt İçi Girişimcilik .............................................................................................................................. 169
11.3.1. Bağımsız Girişimci ve Örgüt içi Girişimci Arasındaki Farklar ................................................. 170
11.4. Sosyal Girişimcilik .................................................................................................................................. 171
11.4.1. Sosyal Girişimci Kimdir? ................................................................................................................. 171

V

12. NEGATİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİ ....................................................................................... 175
12.1. Sessizlik ve Örgütsel Sessizlik ................................................................................................................. 177
12.1.1. Örgütsel Sessizliğin Sınıflandırılması .............................................................................................. 177
12.1.1.1. Kabullenici Sessizlik ................................................................................................................ 177
12.1.1.2. Korunma Amaçlı Sessizlik ...................................................................................................... 177
12.1.1.3. Koruma Amaçlı Sessizlik ........................................................................................................ 177
12.1.2. Örgütsel Sessizliğin Nedenleri ....................................................................................................... 177
12.2. Sinizm ve Örgütsel Sinizm ...................................................................................................................... 178
12.2.1. Örgütsel Sinizmin Nedenleri .......................................................................................................... 178
12.2.2. Örgütsel Sinizm Biçimleri ............................................................................................................... 179
12.2.2.1. Kişilik Sinizmi .......................................................................................................................... 179
12.2.2.2. Kurumsal Sinizm ..................................................................................................................... 179
12.2.2.3. İşgören Sinizmi ....................................................................................................................... 180
12.2.2.4. Örgütsel Değişim Sinizmi ....................................................................................................... 180
12.2.2.5. Mesleki Sinizm ....................................................................................................................... 180
12.3. Yabancılaşma ........................................................................................................................................ 180
12.3.1. Yabancılaşmanın Boyutları ............................................................................................................ 180
12.3.2. Çalışanların İşe Yabancılaşmalarını Etkileyen Faktörler ................................................................. 181
12.3.3. Çalışanların İşe Yabancılaşmalarının Sonuçları .............................................................................. 181
12.4. Mobbing/Psikolojik Taciz ....................................................................................................................... 181
12.4.1. Psikolojik Taciz Sonucu: Mesleki Tükenmişlik ve Boyutları ............................................................ 182
13. KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK .................................................... 186
13.1. Kurumsal İtibar ...................................................................................................................................... 189
13.1.1. Olumlu Kurumsal İtibarın Kuruluş İçin Yararları ............................................................................ 189
13.1.2. Kurumsal İtibarını Etkin Şekilde Yöneten Şirketler ........................................................................ 189
13.1.3. Kurumsal İtibar Nedir? ................................................................................................................... 190
13.1.4. Kurumsal İtibarın Bileşenleri .......................................................................................................... 191
13.1.4.1. Kurumsal İtibar Yönetimi Modeli ........................................................................................... 192
13.1.5. Kurumsal Kimlik ............................................................................................................................. 192
13.1.5.1. Örgütlerin Kimlik Çeşitleri ........................................................................................................... 193
13.1.6. Kurumsal İmaj ................................................................................................................................ 193
13.1.7. Kurumsal Kimlik, İmaj ve İtibar İlişkisi ............................................................................................ 194
13.1.8. Kurumsal İtibarla İlgili Genel Çıkarımlar ........................................................................................ 195
13.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk.................................................................................................................. 195
13.2.1. Sosyal Sorumluluk Nedir? .............................................................................................................. 196
13.2.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? .............................................................................................. 196
13.2.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Teorik Temelleri .......................................................................... 196
13.2.3.1. Sosyal Paydaşlar Teorisi ......................................................................................................... 196
13.2.3.2. Toplumsal Sözleşme Teorisi ................................................................................................... 196
13.2.3.3. Sosyal Adalet Teorisi .............................................................................................................. 197
13.2.3.4. Haklar Teorisi ......................................................................................................................... 197
13.2.3.5. Deontolojik Teori ................................................................................................................... 197
13.2.4. Bir Kurum İçin KSS’nin Boyutları .................................................................................................... 197
13.2.5. Olası KSS Konular ........................................................................................................................... 197
13.2.6. Sosyal Sorumluluk Projesinin Oluşturulması ................................................................................. 198
13.2.6.1. Projenin Oluşturulması İçin Planlama .................................................................................... 198

VI

13.2.7. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kazanımları .................................................................................. 198
13.2.8. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye ........................................................................................ 199
14. STRATEJİK ORTAKLIKLAR İLE YÖNETSEL ETİK VE ETİK SİSTEMLERİ ........................................................... 203
14.1. Stratejik Ortaklıklar ............................................................................................................................... 206
14.1.2. Stratejik Ortaklıkların Başlıca Kuruluş Nedenleri ........................................................................... 207
14.1.3. Stratejik Ortaklık Türleri ................................................................................................................ 207
14.1.3.1. Lisans Anlaşmaları (Lisanslama) ............................................................................................. 207
14.1.3.2. Satış Yetkisi Verme veya Acentelik ........................................................................................ 207
14.1.3.3. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ......................................................................... 207
14.1.3.4. Üretim İmtiyaz Hakkı (Franchising) ........................................................................................ 208
14.1.3.5. Endüstriyel Konsorsiyum: ...................................................................................................... 208
14.1.3.6. Satınalma ............................................................................................................................... 208
14.1.3.7. Birleşme ................................................................................................................................. 208
14.1.3.8. Ortak Girişim (Joint Venture) ................................................................................................. 209
14.1.4. Stratejik Ortaklıkların Yararları ...................................................................................................... 209
14.1.5. Stratejik Ortaklıkların Sakıncaları ................................................................................................... 209
14.2. Yönetsel Etik ve Etik Sistemleri .............................................................................................................. 209
14.2.1. Yönetsel Etik (Managerial/Administrative Ethics) Kavramı ........................................................... 210
14.2.2. Yönetsel Etiğin Ana Amacı ............................................................................................................. 210
14.2.3. Bir Yöneticinin Benimsemesi Gereken EVRENSEL "Etik İlkeler"..................................................... 210
14.2.4. Bir Yöneticinin Kaçınması Gereken Davranışlar ............................................................................. 211
14.2.5. Teleolojik Etik Yaklaşımları ............................................................................................................ 211
14.2.5.1. Bencillik (Egoizm) İlkesi .......................................................................................................... 212
14.2.5.2. Faydacılık İlkesi ...................................................................................................................... 212
14.2.6. Deontolojik Etik Yaklaşımları ......................................................................................................... 212
14.2.6.1. Haklar Teorisi ......................................................................................................................... 212
14.2.6.2. Adalet Teorisi ......................................................................................................................... 213
14.2.6.3. Kant Ahlakı ............................................................................................................................. 213
14.2.7. Etik Dışı Davranışın Kaynakları ....................................................................................................... 213
14.2.7.1. Etik Dışı Davranışın Kaynaklarının Sınıflandırılması ............................................................... 214
14.2.8. İşletmelerde Karşılaşılan Bazı Önemli Etik Dışı Davranış Türleri .................................................... 215
14.2.8.1. Yolsuzluk ve Yönetsel Yolsuzluk ............................................................................................. 215
14.2.8.1. Maddi Çıkar İçerikli Yönetsel Yolsuzluk ............................................................................. 215
14.2.8.2. Manevi Çıkar İçerikli Yönetsel Yolsuzluk ........................................................................... 216
14.2.9. Etik Dışı Davranışın Önlenmesi ...................................................................................................... 217

VII

KISALTMALAR


TKY: Toplam Kalite Yönetimi



ES: Entelektüel Sermaye



KSS: Kurumsal Sosyal Sorumluluk



ÖVD: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

VIII

YAZAR NOTU
Sevgili Öğrenciler,
Örgütsel Yönetim kavramları zaman içerisinde değişen ve gelişen bir yapıya sahiptir.
Yönetimin evrensel özelliğinin yanında yönetim düşünce ve uygulamalarının gelişimi çağdaş
yönetim öncesi ve çağdaş yönetim dönemi olarak temel iki döneme ayrılmıştır. Bu dersimizde
çağdaş yönetim dönemlerinin başlangıcını oluşturan klasik, neoklasik ve modern yönetim
dönemlerini inceleyerek bir başlangıç yapıyor ve sonrasında günümüz şartlarında giderek
çeşitlenen ve karmaşıklaşan bilgi ekonomisi çağının gereklerine uygun sayısı oldukça fazla olan
ve giderek de sayısı artan post modern yönetim yaklaşımlarından en önemli olanlarını
inceliyoruz. Bu kitapta yer alan konuların iyi bir şekilde öğrenilmesi ile yönetimde güncel
yaklaşımları takip etmeniz, özümsemeniz ve çalıştığınız örgütlerde uygulamaya geçirmeniz
sizleri katma değeri yüksek ve yerinin doldurulabilirliği zor olan yani insan sermayesi tanımına
uyan çalışanlar durumuna getirecektir. Siz öğrencilerime çalışmalarınızda gayret, motivasyon
ve derslerinizde üstün başarılar dilerim.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yönetim ve işletme yönetimi kavramlarını açıklayınız.
2) Yönetim niçin evrensel olma özelliğine sahiptir?
3) Yönetim düşüncesinin ve uygulamalarının gelişimini değerlendiriniz.
4) Yönetim düşüncesinin ve uygulamalarına yöneltilen eleştirileri tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yönetim ve kapsamı

Yönetimin temel
özelliklerini kavramak

Konu ilgili kavramları araştırmak
ve tartışmak yolu ile elde
edilecektir.

Yönetim düşüncesinin
ve uygulamalarının
gelişimi

Yönetim düşüncesinin ve
uygulamalarının
özelliklerini anlamak

Yönetim düşüncesinin ve
uygulamalarının okunması ve
araştırılması yoluyla
kazandırılacaktır.

Klasik ve Neoklasik
dönemin özellikleri

Klasik ve Neoklasik
dönemin özellikleri
kavramak

Konu ile ilgili temel kavramlar ve
örneklerin okunması ve tartışılması
ile elde edilecektir.

Klasik ve Neoklasik
döneme getirilen
eleştiriler

Klasik ve Neoklasik
döneme getirilen
eleştirilerde dikkat edilecek
noktaları kavramak

Konu ilgili kavramları araştırmak
ve tartışmak yolu ile elde
edilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Yönetim



İşletme yönetimi



Evrensel yönetim



Klasik yönetim



Neoklasik yönetim



Bilimsel yöntem



Yönetim Süreci



Bürokrasi yaklaşımı



Hawthorne araştırmaları
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Giriş
Yönetimin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Oysa yönetimin bir bilim olarak ele
alınması ve profesyonel yönetici mesleği oldukça yenidir. Yönetim hem bilim, hem sanat hem
de evrensel olma özelliğine sahiptir. Yönetim düşünce ve uygulamalarının gelişimini anlamak,
takip etmek ve örgütlerde uygulamak bilgi ekonomisi çağında sürdürülebilir rekabet avantajı
kazanmada işletmeler açısından oldukça büyük öneme sahiptir.
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1.1. Yönetim Kavramı
Yönetim kavramı bir asırdan daha uzun bir süredir geliştirilmekte olan bir kavramdır. K
Ekonomik bir amaca dayalı olarak kurulan işletmelerin fiziksel, finansal ve işgücünden
meydana gelen kaynaklarının en uygun (optimal) biçimde sevk ve idare edilmesini ifade
etmektedir.
“Yönetim sanatların en eskisi, bilimlerin ise en yenisidir”.
Yönetim Kavramının bu ölçüde yeni olmasının nedeni, 18. yüzyılda başlayan endüstri
devrimine gelinceye kadar üretime dayalı büyük kuruluşların yokluğudur. Bu yönden
bakıldığında endüstri devriminin başlamasına kadar olan uzun geçmişi, "işletme kavramı öncesi
devir" veya "bilimsel öncesi devir" şeklinde nitelendirmek mümkündür.
Ancak bu geçmiş devirlerde de yöneten ve yönetilen kişi ve toplulukların var olduğu
dikkate alınırsa, yönetim kavramının çok eski tarihlerde hatta ilk çağlarda bile var olduğunu
söylemek mümkündür.
Yönetim kavramının bir tanımını daha yapacak olursak, yönetim "bir amaca ulaşmak
için başkaları ile işbirliği yapmaktır". Yönetim her şeyden önce belli bir hedefe başkalarıyla
birlikte
erişme,
bir
başka
deyişle
başkalarına
iş
yaptırma
faaliyetidir.
Yönetim bu özelliği ile amaca erişirken başkalarıyla beraber hareket etmesi amaçlanan
hedeflere ancak başkalarının yardım ve işbirliği ile erişebilmelidir. Gerçekten, insan yetenekleri
daha gelişmiş olsaydı, başkalarının yardım ve işbirliğine ihtiyaç duyulmayacaktı.
Sosyal bilimler ile teknik bilimler arasında doğuş ve gelişim bakımından önemli bir fark
vardır. Teknik bilimler icatlara dayanır ve birtakım buluşlarla başlar. Bu buluşlar, sonradan
geliştirilerek
yaygın
bir
biçimde
kullanılacak
şekle
sokulur.
Sosyal bilimler ise, mevcut toplumsal uygulamaların özellikli ve ortak taraflarının bir teori
olarak oluşturulmasını amaçlar; bir diğer ifadeyle toplumsal olayları açıklama amacına yönelir.
Bu
yaklaşım
açısından
bakıldığında
yönetim
bir
sosyal
bilim
dalıdır.
1.1.1. İşletme Yönetimi
İşletme yönetimi ise, sosyal bir bilim dalı olmakla beraber teknik bilimler tarafından
geliştirilen birçok yöntemden yararlandığı için, bu yaklaşım bakımından daha değişik bir
görünüm verir. Buna göre işletme yönetimi sosyal olayları belli bir konuda (işletmecilik
alanında) inceleyen ve bu yaklaşıma göre genel yönetim disiplininin bir dalı olan, ancak
kullandığı teknik yöntemler nedeniyle eski yönetim anlayışından çok daha farklı ve karmaşık
yönleri bulunan özellikli bir bilim dalıdır.
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1.1.2. Yönetimin Evrensel Özelliği
Günümüzün toplumu çok geniş bir sorumluluk alanına sahiptir. Evrensel özellik,
yönetimin dar kalıplar içine sıkışmasını engellemektedir. Sadece bir fabrika veya mağaza gibi
işletmelerde değil, aynı zamanda evlerde, gece kulüplerinde, dini kuruluşlarda, okullarda, spor
kulüplerinde de yönetim faaliyetleri vardır.

1.2. Yönetim Düşüncesinin ve Uygulamalarının Gelişimi
Yönetim biliminin gelişmesinin incelenmesiyle yönetim biliminin gelişmesinin çok eski
olmadığı görülür. Yani, modern işletme yönetiminin gelişmesi yenidir.
Özellikle 18. yüzyılda işletmelerin büyümesi sonucunda yeni durumlar kendisini
göstermiştir. Tarihi gelişme ile beraber işletme yönetimine yaklaşım farklılaşmaya
başlamıştır. Yönetimin incelenmesi olgusu uygarlık kadar eskidir. Yönetimin gelişmesini genel
bir görünüşten ziyade zaman çizgisi üzerinde incelemek daha faydalı olacaktır. Gerçekten
yönetim bugüne gelinceye kadar önemli aşamalar kaydetmiştir. Bu aşamaları sırasıyla
inceleyeceğiz.

Şekil 1.1: Çağdaş Yönetim Öncesi ve Çağdaş Yönetim Dönemi
1.2.1. Çağdaş Yönetim Öncesi Dönem (1880 Öncesi)
Bu dönem, insanların işbirliği çabaları ile başlayıp, bilimsel olarak incelenmeye
başlandığı 1880 yılına kadar devam etmektedir.
Çağdaş yönetim öncesi dönemde işçiler, hemen hemen tamamen kendi nezaretçilerinin
hükmü altında bulunmakta ve sosyal kast sistemine dayalı otokratik bir ilişki içinde
bulunmaktaydılar.
Eski Mısır Piramitleri bu dönemde yapıldılar. İşlerin insanlar tarafından yapılmasında
kırbaç, demir gülle ve zincir etkili araçlar durumunda idi.
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Roma İmparatorluğu toplumlarında, Roma kentlisi olmak, yöneticileri diğer insanlardan
ayırmıştı. Roma Lejyonu gibi, Roma Orduları da iktidarda bulunanların arzularını yerine
getirmekte etkili oluyorlardı. Bu dönem, günümüzde dahi papalığın ilk devirlerinde olduğu gibi
hükümet idaresinin merkezi kontrol sistemine dayalı Roma Kilisesinin kuruluşuna şahitlik
etmiştir.
Bu dönem, öylesine birbiriyle zıtlıklarla dolu bir dönemdi ki, lordlar ve köylüler,
imparator ve köle, varlıklı olanlarla fakir olanlar ayrı uçlarda yaşıyorlardı.
Bu dönemde, yönetim kavramlarını içeren örgütlenmiş bir bütünü incelemeye ihtiyaç
duyulmamıştı.
Her hangi bir kimse yalnız yetkili bir pozisyona sahip olma gereğini duyardı ve yetki
ise bu dönemin sosyal ve ekonomik sistemlerinde kuvvet ve kontrol olarak kabul edilirdi.
İnsanların kaderlerine boyun eğmekten başka çareleri yoktu. Onlar hayatta bulundukları yerler
için dünyaya gelmişler ve bundan başka da birşey bilmezler, hayatlarının devamından başka
hiç birşeyle ilgilenmezlerdi. Bir başarının sağlanması yıllar alırdı. Katedrâllerin, piramitlerin
inşaası uzun yıllar devam etmişti.
Bu dönemde, aynı işleri yapan sanatkârlar loncaları oluşturdular. Loncalar, modern
esnaf ve sanatkâr birliklerinin öncüleri oluyorlardı. Buna rağmen bunlara içinde yer aldıkları
sosyal sistem içinde gerekli önem verilmiyordu. Loncaların etkileri, yaşam için çok acı
çektikleri köylerin dışına taşamazdı. Onlar, sadece yaşam için mücadele ederlerdi. İnsanlar
içinde yaşadıkları bu durumların dışında bir düşünüşe bağlayınca, iletişim ve üretimde
sağladıkları günlük gelişmeleri görünce ümitlendiler ve etkili bir yönetim ihtiyacını o zaman
anladılar. Bu, daha iyi bir yönetim için yapılan araştırma, keşfedilen Yeni Dünya'ya (Amerika
Kıtası) yerleştikten sonra başladı ve artık karanlık çağlar geride kaldı.
Söz konusu bu örgütler, esasında bazı yönetim fonksiyonlarını uyguladılar.
Günümüzde varolan belli başlı ilkelerin temellerini attılar. Ancak bu dönemde birbiri ile uyum
sağlayan yönetim düşüncesinde bir bütünlük oluşmadı. Kuvvet ve yetkinin duygusuz uygulanışı
bu dönemin yönetim ve örgüt düşüncesini oluşturmaktaydı.
1.2.2. Çağdaş Yönetim Dönemleri
Çağdaş Yönetim Dönemi 1880’li yıllardan başlayıp günümüze kadar devam eder.
Bu dönem içinde;





Klâsik
Neoklasik
Modern
Post Modern
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1.2.2.1. Klasik Yönetim Dönemi
1.2.2.1.1. Sanayi Devrimi ve İşletmecilik Açısından Önemi
18.yy’ın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Yönetimin bir bilim haline gelmesi ve işletme
yönetiminin doğması sanayi devrimi ile gerçekleşmiştir. İngiltere’de başlayan ve daha sonra
Avrupa ve Amerika’ya yayılan sanayi devrimi ile fabrika sistemi ortaya çıkmıştır.
Küçük ve dağınık halde bulunan üretim birimleri bir çatı halinde toplanarak
merkezileşmiştir. Daha önce tarımda çalışan insanlar kentlere göç etmiş, sanayi toplumunun
dev fabrikalarının niteliksiz veya yarı nitelikli işçilerini oluşturmuşlardır. Geleneksel esnaf ve
sanatkarlar yeni sanayi düzeni içinde nitelikli fabrika işçileri haline gelmişlerdir.
Sanayi devriminden sonra sermaye yoğunlaşmış ve bunun sonucunda örgütlerin sayısı
artmış, bünyeleri karmaşıklaşmış ve faaliyet alanları çeşitlenmiştir. Üretimde buharlı
makinaların kullanılması ile kitle üretiminin olanaklı hale gelmesi örgütsel devrime, örgütsel
devrim ise yönetsel devrime neden olmuştur. Yöneticilik ile Sahiplik kavramları birbirinden
ayrılmıştır (Daha önceleri sahipliğin bir fonksiyonu olarak düşünülen yönetim faaliyeti, ücretli
profesyonel yöneticilere devredilmiştir).
1.2.2.1.2. Klasik Yönetim Teorisi
Örgüt verimliliği, üretimin rasyonelliği ile ölçülür. İnsanlar rasyonel davranır. Örgüt
üyeleri, üstlerinin rehberlikleri olmadan pozisyonlarının gerektirdiği ilişkileri yürütemezler.
Görev sınırları belirlenmedikçe ve sınırlar içinde kalınmaya zorlanılmadıkça işgörenler etkileri
dışına çıkarlar. Faaliyetlerin, görevlerin önceden belirlenmesi ve düzenlenmesi mümkündür.
Yönetim, işgörenlerin biçimsel faaliyetleri ile ilgilenir. Örgüt faaliyetlerinin
yönetiminde, objektiflik esastır. Koordinasyon gönüllü değildir, üst kademece yönetilir. Yetki
üst kademededir (yukarıdan aşağıya) Uzmanlaşma verimliliği arttırır, kontrolü kolaylaştırır.
Yönetim fonksiyonları kişisel ve çevresel faktörlerden etkilenmez, evrenseldir.
Klasik Yönetim Teorisi, tarihsel süreç içerisinde birbirini takip eden 3 farklı yaklaşım
olarak ele alınmaktadır:
1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
2. Yönetim Süreci Yaklaşımı
3. Bürokrasi Yaklaşımı
1.2.2.1.2.1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Öncüsü; Frederick Winslow Taylor’dır. Taylor, Amerikalı makina mühendisidir.
1800’lü yılların sonuna doğru, üretimde karşılaşılan sorunların çözümü için bilimsel bir yöntem
geliştirmiştir. 1911’de Bilimsel Yönetimin İlkeleri adlı kitabı yayınlanmıştır. İşletmenin
biçimsel yapısını incelemektedir. Deneyime dayalı usuller yerine, her işin her öğesi için
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bilimsel metoda dayalı yöntemdir. İş görenlerin bilimsel olarak seçimi, gelişim için gerekli
eğitim önemlidir.
1.2.2.1.2.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı
Öncüsü; Fransız asıllı Henry Fayol’dur. 1916 yılında yönetimi süreç olarak ortaya
koymuştur. Yönetim sürecinin fonksiyonları; Planlama, Organizasyon, Yöneltme,
Koordinasyon, Kontrol’dur. Organizasyonun tamamını ele almaktadır. Fayol’a göre; her
organizasyonda faaliyetler 6 grupta toplanır: Bunlar; Teknik faaliyetler, Ticari faaliyetler,
Finansal faaliyetler, Güvenlik faaliyetleri, Muhasebe faaliyetleri ve Yönetim faaliyetleri’dir.
Fayol’a göre; hiyerarşik yapıda aşağıya inildikçe teknik yeterlilik, yukarı çıkıldıkça
yönetsel yetkinlilik artmaktadır. Prensipler (kural ve kaideler), her yönetici tarafından değişen
şartlara uygun olarak ayarlanmaktadır.
Fayol’a göre en fazla kullanım zorunluluğu olan prensipler;
•

Yetki ve sorumluluk / İnsiyatif

•

Emir – Komuta / Hiyerarşi

•

Merkezcil Yönetim / Yönetim birliği

•

Örgüt amaçlarının bireysel amaçlardan üstünlüğü

•

İş bölümü / Ücret ve ödül / Disiplin / Eşitlik

•

Birlik ve beraberlik ruhu / Örgüte bağlılık

•

Eşitlik Hakkaniyet/Girişim-Teşebbüs
1.2.3.2.2.3. Bürokrasi Yaklaşımı

Öncüsü; Max Weber’dir. Akılcı kural va kaidelere dayanan bir modeldir. Bürokrasinin
özellikleri: Tüm faaliyetler, görevler önceden belirlenmiş ve yazılı olarak bildirilen yönetmelik
ve tüzüklere göre)biçimsel görevlerle dağıtılmıştır. Yetkiler açıkça belirlenmiştir. Keyfi yetki
yoktur. Akılcı ücretlendirme, cezalar ve ödüllendirmeler kademeli olarak açıklanmıştır. Her ast,
bağlı olduğu üstçe denetlenmektedir. İlişkiler ispat amacıyla yazılı haberleşmeye
dayandırılmaktadır.

1.2.2.1.3. Klasik Yönetim Düşüncesinde İnsan Tabiatıyla İlgili Varsayımlar
•

Çalışmaktan hoşlanmaz, mümkün olduğu kadar az çalışmaya gayret eder.
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•

Sorumluluk yüklenmek istemez, yönetilmeyi tercih eder, hırs sahibi değildir, yarınından
emin olmak ister.

•

Bencildir, örgüt amaçlarına kayıtsızdır.

•

Değişikliklere karşı direnir.

•

Saftır, çok zeki değildir.

1.2.2.1.4. Klasik Örgüt Teorisine Yöneltilen Eleştiriler
•

Ekonomik insan modeline dayanması,

•

İnsanı bir makine gibi görmesi,

•

Formel örgütle ilgilenmesi, informal örgütü hiçe sayması,

•

İnsan davranışlarının örgütün yapı ve işleyişinde etkisi olmadığını varsayması,

Davranış bilimciler ise klasik yönetim düşüncesi ilkelerini;
•

Çalışanların girişimciliğinin engelleneceği,

•

Pasif ve üstlerine bağımlı hale getireceğini,

•

Kabiliyet ve kapasitelerini tam olarak ortaya koymalarını önleyeceği,

•

Klasik yönetim düşüncesi ilke ve varsayımlarının deneysel olarak geçerliliklerinin test
edilmemiş olması

bakımından eleştirmişlerdir.

1.2.2.2. Neoklasik Yönetim Dönemi
Klasik Yönetim Döneminde; insan akılcı ve çıkarlarını düşünen iktisadi bir varlık ve
aynı zamanda bir makine olarak görülmüştür.
1930’larda yaşanan ekonomik buhranın etkisiyle organizasyon problemlerinin artması
sonucunda klasik teorinin eksikliklerinin hissedilmesi ve birtakım araştırmaların katkısı yeni
bir yönetim düşüncesinin doğmasını sağlamıştır.
1930’lu yıllarda “insan ilişkileri” adı altında yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır.
İnsan ilişkileri yaklaşımı, neoklasik yönetim düşüncesi, insan unsurunu ön plana çıkaran bir
yaklaşımdır.
Yeni yaklaşımda, klasik düşüncenin kavram ve ilkeleri, insan ilişkileri yaklaşımının
etkileriyle, yumuşatılmıştır, inceltilmiştir ve geliştirilmiştir.
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Neoklasik Yönetim = İnsan İlişkileri Yaklaşımı +Klasik Düşünce’ den oluşmaktadır.
Peki FARK nedir?
Klasik yönetim düşüncesinin ana ekseni “bilimsel yönetim”, neoklasik yönetimin ana
ekseni ise “insan ilişkileri”dir.
Motivasyon (güdüleme),
Liderlik,
Grup davranışı,
Kişilerarası ilişkiler,
İletişim gibi “mikro” konularla gelişmeye başlamış;
Biçimsel olan ve olmayan örgüt,
Sosyal ve teknik sistemler arasında etkileşim,
Birey ve örgüt bütünleşmesi v.b.
“Makro” sorunlar üzerine eğilerek olgunlaşmış ve “örgütsel davranış yaklaşımı” ve
“sanayide hümanizm” akımına dönüşmüştür.
Modern yönetim düşüncesinin doğmasına zemin hazırlamıştır.
1.2.2.2.1. Hawthorne Araştırmaları Kapsamında Yapılan Deneyler (1924-1932)
Western Electric kuruluşunun Hawthorne fabrikalarında Elton Mayo ve arkadaşları
önderliğinde;
•

Işıklandırma Deneyleri.

•

Röle Montaj Odası Deneyi

•

İkinci Röle Montaj Odası Deneyi

•

Mika Yarma Test Odası Deneyi

•

Mülakat Programı

•

Seri Bağlama Odası Gözlemleri
1.2.2.2.2. Hawthorne Araştırmalarının Sonuçları

•

Bir işçinin verimliliği, onun fiziki değil psikolojik ve sosyal kapasitesine bağlıdır.
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•

Yönetici çalışanların sosyal kapasiteleri hakkında ne kadar fazla bilgiye sahip olursa,
onları etkili biçimde yönlendirmesi daha kolay olur.

•

İş yerinin ve işin düzenlenmesinde çalışanların gruplar halinde ve sevdikleri insanlarla
bir arada çalışmalarının sağlanması önemlidir.

•

İşçiyi daha fazla çalışmaya isteklendirmede ekonomik değil, sosyo-psikolojik faktörler
daha önemli rol oynar.

•

İşçiler iş yaşamında tek tek ve bağımsız bireyler olarak değil, grup üyeleri olarak hareket
ederler.

Kişilerle ilgili bulguları:
•

Klasiklerin ortaya koyduğu “akılcı ekonomik” insan modelinin gerçeklere uymadığını
göstermiştir.

•

Grup fertleri grup aracılığıyla birtakım ihtiyaçlarını giderirler.

•

Çalışanların değişikliklere karşı her zaman mantıklı tepki göstermesi mümkün değildir.
Duygusal faktörler, değer hükümleri ve değişikliğin onlar için taşıdığı anlamı dikkate
almak gerekir.

•

İşçiyi daha fazla çalışmaya isteklendirmede ekonomik değil, sosyo-psikolojik faktörler
daha önemli rol oynar.

•

İşçiler iş yaşamında tek tek ve bağımsız bireyler olarak değil, grup üyeleri olarak hareket
ederler.

Örgütlerle ilgili bulguları:
•

Örgütler arasında karşılıklı bağımlılık bulunan “sosyal bir sistemdir”.

•

Örgütlerin; mal ve hizmet üretmek ve çalışanlarını tatmin etmek gibi iki önemli
fonksiyonu vardır.

•

Örgütler aynı zamanda bir “his ve duygular sistemidir”.

•

İnsanın örgüte, örgütün de insana ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır.

•

İşçiyi daha fazla çalışmaya isteklendirmede ekonomik değil, sosyo-psikolojik faktörler
daha önemli rol oynar.

•

İşçiler iş yaşamında tek tek ve bağımsız bireyler olarak değil, grup üyeleri olarak hareket
ederler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yönetim ve işletme yönetimi kavramının anlaşılması sağlanmıştır.
Yönetimin evrensel olmaözelliği incelenmiştir. Yönetim düşüncesinin ve uygulamalarının
gelişiminden söz edilmiştir. Çağdaş yönetim öncesi dönem (1880 öncesi) ile çağdaş yönetim
dönemleri ele alınmıştır. Çağdaş yönetim dönemlerinin ilki klasik yönetim dönemi ve ona bağlı
olarak sanayi devrimi ve işletmecilik açısından önemi ele alınmıştır. Ayrıca, klasik yönetim
teorisi kapsamında; bilimsel yönetim yaklaşımı, yönetim süreci yaklaşımı ve bürokrasi
yaklaşımları açıklanmıştır. Klasik yönetim düşüncesinde insan tabiatıyla ilgili varsayımlar ile
klasik örgüt teorisine yöneltilen eleştiriler ele alınmıştır. Aynı zamanda çağdaş yönetim
dönemlerinin ikincisi neoklasik yönetim dönemi
ve bu dönemi başlatan Hawthorne
Araştırmaları ve bu araştırmalar kapsamında yapılan deneyler (1924-1932) ile Hawthorne
Araştırmalarının sonuçları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

“Yönetim” Kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tüm örgütler için geçerlidir.
b) Sadece işletmeleri ilgilendirir.
c) Verimliliği arttırma amacı güder.
d) Belli bir amaca yöneliktir.
e) Başkalarıyla işbirliği yapmayı hedefler.

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Teorisi’nin özelliklerinden birisi
a) Örgüt verimliliği, üretimin rasyonelliği ile ölçülür.
b) Örgüt üyeleri, üstlerinin rehberlikleri olmadan pozisyonlarının gerektirdiği
ilişkileri yürütemezler.
c) Yönetim, çalışanların biçimsel olmayan faaliyetleri ile ilgilenir.
d) Örgüt faaliyetlerinin yönetiminde, objektiflik esastır.
e) Koordinasyon gönüllü değildir, üst kademece yönetilir.

3)
Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim Yaklaşımında Taylor’ın yönetim
uygulamalarıyla ilgili görüşlerinden biri olamaz?
a) İşe göre adam seçilmelidir.
b) Bilimsel yöntemler benimsenmelidir.
c) Uzmanlaşmaya gidilmelidir.
d) İnsana göre süreçler belirlenmelidir.
e) İşlerin standardı belirlenmelidir.
4) Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik Yönetim Yaklaşımında öne çıkan kavramlardan biri
değildir?
a) İş standartları
b) Motivasyon.
c) Liderlik.
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d) Grup davranışı
e) İletişim
5) Hawthorne Araştırmalarından elde edilen Sonuçlar ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Bir işçinin verimliliği onun psikolojik ve sosyal kapasitesine bağlıdır.
b) İşçiyi daha fazla çalışmaya isteklendirmede sosyo-psikolojik faktörler daha
önemli rol oynar.
c) İşçiler iş yaşamında bireysel olarak hareket ederler.
d) Yöneticinin çalışanların sosyal kapasiteleri hakkında oldukça bilgiye sahip
olması daha iyi bir yönlendirme için gereklidir.
e) İş yerinin ve işin düzenlenmesinde çalışanların sevdikleri insanlarla bir arada
çalışmalarının sağlanması önemlidir.
6) “Ekonomik bir amaca dayalı olarak kurulan işletmelerin fiziksel, finansal ve işgücünden
meydana gelen kaynaklarının en uygun (optimal) biçimde sevk ve idare edilmesini ifade
etmektedir”.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine uymaktadır?
a) Liderlik
b) İnsan Kaynakları Yönetimi
c) Pazarlama Yönetimi
d) Kalite Yönetimi
e) Yönetim
7) Çağdaş Yönetim Öncesi Dönemde yönetim ve örgüt düşüncesini oluşturan
kavramlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çalışanların fikirlerine önem verme
b) Kaliteli ürün üretme
c) Kuvvet ve yetkinin duygusuz uygulanışı
d) İşbirlikçi davranış biçimi
e) Hoşgörü
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8) I. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
II. Yönetim Süreci Yaklaşımı
III. Bürokrasi Yaklaşımı
Yukarıdaki yönetim yaklaşımları hangi yönetimsel döneme aittir?
a) Klasik
b) Neoklasik
c) Modern
d) Post Modern
e) Çağdaş Yönetim Öncesi
9) “Yönetim Süreci” yaklaşımının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Frederick W. Taylor
b) Henry Fayol
c) Frank ve Lillian Gilbreth
d) Max Weber
e) Charles Babbage
10) Aşağıdakilerden hangisi Henry Fayol’a göre bir organizasyonda yer alan faaliyetlerden
biri değildir?
a) Yönetim faaliyetleri
b) Teknik faaliyetler
c) Muhasebe faaliyetleri
d) Pazarlama faaliyetleri
e) Finansal faaliyetler

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)d, 4)a, 5)c, 6)e, 7)c, 8)a), 9)b, 10)d
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2. YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN VE UYGULAMALARININ GELİŞİMİ:
MODERN VE POSTMODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
(GENEL BAKIŞ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Modern Yönetim Yaklaşımı
2.1.1. Sistem Yaklaşım
2.1.1.1. Sistem Tanımı
2.1.1.2. Entropi - Pozitif Entropi – Negatif Entropi
2.1.1.3. Yönetimde Sistem Yaklaşımı
2.1.2. Durumsallık (Koşullu Bağımlılık) Yaklaşımı
2.2. Post-Modern Yönetim Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Modern Yönetim Yaklaşımının işletme yönetimine getirdiği yenilikler nelerdir?
2) Modern Yönetim Yaklaşımında işletmelerin kapalı sistemden açık sistem anlayışına
geçişini hızlandıraan sebepler neler olmuştur?
3) Sistem Yaklaşımı ile ilgili olarak işletmelerin Pozitif Entropiye maruz kalmamak
için yapması gerekenler neler olmalıdır?
4) Durumsallık (Koşullu Bağımlılık) Yaklaşımına göre işletmeler için “en iyi” kavramı
neye göre değişmektedir?
5) Post-Modern Yönetim Yaklaşımına göre işletmelerin ve işletme çalışanlarının
sahip olması gereken özellikler neler olmalıdır? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Modern yönetim
yaklaşımının
özelliklerinin
belirlenmesi

Modern yönetim yaklaşımı
kavramını ve özelliklerini
kavramak

İlgili konuyu araştırarak çeşitli
örnekler ile incelemek
vasıtasıyla elde edilecektir.

Sistem yaklaşımının
yönetimde kullanımı

Sistem yaklaşımının
yönetimde kullanımında
dikkat edilecek noktaları
kavramak

Konu ilgili araştırmak ve
tartışmak yolu ile elde
edilecektir.

Durumsallık
yaklaşımının getirdiği
yenilikler

Durumsallık yaklaşımının
getirdiği yenilikler yerini ve
önemini anlamak

Konu ile ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Post-Modern Yönetim
düşüncesinin
oluşturulması

Post-Modern Yönetim
düşüncesinin
oluşturulmasında temel
fikirleri özümsemek

Konuyu, çeşitli yönleriyle
birlikte tartışmak vasıtasıyla
elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar









Modern Yönetim Yaklaşımı
Sistem Yaklaşım
Pozitif Entropi
Negatif Entropi
Yönetimde Sistem Yaklaşımı
Durumsallık (Koşullu Bağımlılık) Yaklaşımı
Post-Modern Yönetim Yaklaşımı
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Giriş
Klasik ve neoklasik yönetim dönemleri sonrasında ortaya çıkan modern yönetim
dönemi ve yaklaşımı işletmelerin iç çevrelerine yönelik bakış açılarının dış çevreye kayması ve
sonuç olarak kapalı sistem anlayışından açık sistem anlayışına yönelmelerine neden olacak dış
çevre ve piyasa koşullarının değişimi sonucu önem kazanmaktadır. Klasik ve Neoklasik
dönemlerde piyasalarda talebin arzdan fazla olması nedeniyle işletmeler ürettiklerini rahatlıkla
satabiliyordu. Oysa rakiplerin artması, işletmelerin sayısının hızla çoğalması, teknolojik,
ekonomik ve sosyal koşulların değişmesi sonucunda arzın talebi aşmasıyla müşteriler de daha
seçici olmaya başlamıştır. Bu bölümde, dış çevre koşullarının çok fazla önem kazandığı modern
ve post modern yönetim dönemlerinin temel özelliklerinden söz edilecektir.
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2.1. Modern Yönetim Yaklaşımı
1950'li yılların sonlarından itibaren, endüstride beşerî ilişkiler yaklaşımının yeterli
verimlilik sağlamakta başarısız olduğunu belirten yazarlar gerek bilimsel yönetim ve gerekse
neo klasik yönetim akımının tavsiyelerine tereddütle bakarak araştırmalarına yeniden yön
vermeğe başlamışlardır.
Modern yönetim yaklaşımında sistem ve durumsallık yaklaşımları önem kazanmıştır.
2.1.1. Sistem Yaklaşım
2.1.1.1. Sistem Tanımı
Genel olarak sistem, birbiriyle ilişkili parçalardan oluşmuş bir bütün olarak
tanımlanabilir.
Sistem birbiriyle ilişkili belirli parçalardan (alt sistemlerden) oluşmuş, dış çevresiyle
ilişki hâlinde olan bir bütündür.
Sistem birbirine bağımlı olan iki veya daha fazla parça veya alt sistemlerden oluşan,
çalışma ve özellikleri itibariyle belirli sınırları olan ve diğer sistemlerden ayırt edilebilen
örgütlenmiş bir bütün olarak tanımlanmaktadır.
Sıralanan tanımlar incelendiğinde sisteme ilişkin üç temel noktaya vurgu yaptıkları
görülmektedir:
- Sistem belli parçalardan (bileşenler, alt sistemler) meydana gelmiş bir bütündür.
- Sistemi oluşturan parçaların aralarında sıkı bir ilişki vardır.
- Sistem ve sistemi oluşturan parçalar çevreyle etkileşim hâlindedirler.
Özet olarak;
"Sistem" kavramı çok geniş bir anlama sahiptir. Çok basite indirgendiğinde "sistem",
iki ya da daha fazla fiziksel, biyolojik, beşerî ve düşünsel varlıklar arasındaki devamlı ilişkiler
şeklinde açıklanabilir. Güneş sistemi, sindirim sistemi, haberleşme sistemi, düşünce sistemi v.b.
Mekanik, biyolojik, sosyal bütün sistemler kendini oluşturan alt sistemlerden meydana
gelmektedir. Örneğin insan vücudu birçok temel sistemin bir araya geldiği bütüncül bir yapıdır.
Sinir sistemi, dolaşım sistemi veya sindirim sistemi bu alt sistemlerden bazılardır.
Örgütlerde tıpkı insan vücudu gibi alt sistemlere sahiptirler. Üretim, pazarlama,
muhasebe bir işletme için örnek olarak verilebilecek alt sistemler niteliğindedir. Alt sistemler
birbirlerinden çeşitli sınırlarla ayrışmaktadırlar. Ayrıca örgüt sistemini de dâhil olduğu üst
sistemden ayıran bir sınır olduğu unutulmamalıdır.
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Sistem ile sistemin faaliyette bulunduğu ortam arasında malzeme, enerji, bilgi alışverişi
varsa, bu tür sistemlere açık sistem denir. Açık sistem, çevrede meydana gelen değişimlere göre
iç bünyesinde değişiklikler yaparak (negatif entropi) dinamik dengesini koruyan ve çevreye
uyum sağlayan bir özellik arz eder.
Kapalı sistemin ise; çevreyle alışverişi yoktur, pozitif entropi (mevcut enerjisinin
tükenmesi) ile bir süre sonra faaliyetlerini durdurmak zorunda kalır.
Sistem yaklaşımı öncelikle örgütleri çevreleriyle ilişkili birer alt sistem olarak
değerlendirmesiyle farklılaşmaktadır. Daha önceki dönemlerde bilindiği gibi örgütsel konular
çevresel etkilerden izole edilerek araştırma konusu yapılmıştır.
Sistem yaklaşımının getirdiği ikinci yenilik ise sistem ve alt sistemler arasındaki
ilişkilerin de örgütsel analize konu edilmesidir.

Şekil 2.1: Genel Olarak Sistem Yaklaşımı
Sistemin Parametreleri
Sistemin objesini oluşturan, varlığını sürdüren, ona varlık özelliği kazandıran
parametrelerdir: Girdiler, Süreçler, Çıktılar, Kontrol, Sınırlamalar.
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Şekil 2.2: Sistemin Parametreleri
2.1.1.2. Entropi - Pozitif Entropi – Negatif Entropi
Entropi kavramı termodinamikten alınmıştır.
Pozitif entropi sistemdeki enerjinin tükenmesi, faaliyetlerin bozulması, dengenin
kaybolması, karışıklık ve aksamaların belirlenmesi ve sonunda sistemin faaliyetlerinin durması
yönündeki eğilimi ifade eden bir kavramdır.
Kapalı sistemlerde entropi kuvvetli iken, açık sistemlerde çevreye uyum sağlama
kabiliyetinden dolayı durdurulabilir, entropinin etkileri negatif hale getirilebilir. Dolayısıyla
açık sistemlerde negatif entropi vardır.
2.1.1.3. Yönetimde Sistem Yaklaşımı
Yönetimde sistem yaklaşımı ise, yönetim konusunda belli bir düşüncenin ortaya çıkışını
beslemek ve geliştirmek suretiyle yönetimin karmaşık çevresinin ve problemlerinin açığa
çıkartılmasında yöneticiye yardımcı olmaktadır. Yönetimde sistem yaklaşımının temel
kavramı, örgüt elemanları veya alt sistemleri arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Bu yaklaşım
hedeflerin tespiti ile başlar ve ağırlık noktasını "bütün"ün tasarımı üzerinde yoğunlaştırır. Fakat
bütünün tasarımı, bütünü oluşturan elemanların tasarımından farklıdır. Bu da sistem
yaklaşımının en belirgin niteliği olan "synergism" den ileri gelmektedir.
Synergism ya da sinerji ise, bütünün diğer parçaların toplamından daha büyük olmasına
denmektedir. Eğer her parça ayrı ayrı hareket ederse üretkenlik düşer.
Yönetimde sistem yaklaşımını gerektiren başlıca iki neden söz konusudur:
Birincisi, örgüt yapılarının gittikçe karmaşıklaşmasıdır.
Bu karmaşıklığa ise teknolojik gelişmeler, örgüt ile çevre arasında artan ilişkiler, ürün
çeşitliliği ve ürünlerin piyasa ömürlerinin kısalması neden olmaktadır.
İkincisi ise, yönetim alanındaki yeni gelişmelerdir.
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Bu gelişmeler ise bilgi-geri besleme teorisi, geliştirilmiş karar verme süreci, yönetim
bilimi tekniklerindeki gelişmeler ve elektronik bilgi işlem araçları (internet, e-mail vb.) dır.

Tablo 2.1: Klasik, Neo Klasik ve Modern Yönetim Yaklaşımlarının Sistem Yaklaşımı
Açısından Karşılaştırılması

2.1.1.3.1. Yönetimde Sistem Yaklaşımının Yöneticiye Sağladığı Faydalar
1. Yöneticiye görevini dar bir şekilde, sadece kendi fonksiyonu açısından
yorumlamaktan kurtularak, kendi sisteminin, bağlı olduğu diğer alt-sistemleri ve çevre
koşulları da dikkate alma fırsatı vermiştir.
2. Yöneticiye kendi sisteminin amaçlarını daha geniş bir açıdan bakarak, sistemin
amaçları ile ilişkilendirmek imkanı vermiştir.
3. Yönetici organizasyon yapısını alt-sistemlerin amaçları ile uyumlu hale getirme
şansını elde etmiştir.
4. Yönetici, alt-sistemleri değerlendirirken bu sistemlerin esas sisteme yaptıkları
katkıyı belirleme imkanına kavuşmuştur.
5. Yönetici sistem dışı ve sistem içi faktörleri daha kolay ayırt edebileceği için,
aksaklıkların belirlenmesinde ve bu aksaklıkların giderilmesi için etkili çözüm yolları
bulunmasında, daha iyi bir konuma gelmiş olmaktadır.
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2.1.1.3.2. Sistem Yaklaşımının Yönetim Düşünce Ve Uygulamasına Getirdiği
Yenilikler
Örgütü, çevresiyle ilişkili bir açık sistem olarak ele alır. Dolayısıyla örgütler, çevresel
faktörlerdeki değişimlere uyabilmek için bünyelerinde çeşitli değişiklikler yapacaklardır.
(Başarısız örgütleri, bu tür değişikliği gerçekleştiremeyen örgütler olarak görmek mümkündür.)
Sistemin parçaları (alt-sistemler) arasındaki karşılıklı ilişki ve karşılıklı bağlılık
vurgulanmaktadır. Bir gemi filosunun hızının, hızı en düşük olan gemiye bağlı olması gibi; bir
örgütün başarısı da en zayıf birimin başarısına bağlıdır. Yöneticinin görevi bu karşılıklı
bağlılıkları yönetmektir. Sistem yaklaşımı, örgütte neler olduğunun açıklanmasına ek olarak
bunların nasıl ve niçin olduklarının açıklanmasını da sağlamıştır.
Sistem yaklaşımı, örgütü etkileyen bütün değişkenleri ve parametreleri bir arada
görmeyi sağlar. Böylece daha sağlıklı bir genelleme yapma imkanı doğmuştur.
Sistem yaklaşımı ile klasik ve davranışsal yönetim yaklaşımlarının önerilerini,
bulgularını ve özelliklerini daha iyi değerlemek; kuvvetli ve zayıf yönlerini daha iyi anlamak;
dolayısıyla bunları daha iyi kullanmak imkanı doğmuştur.
Sistem yaklaşımı, yönetim düşünce ve uygulamasına yeni boyutlar ve özellikler getiren,
değişik bir yaklaşım olarak yorumlanmalıdır. Dolayısıyla sistem yaklaşımı ile yöneticinin
kullanabileceği kavram ve araçlar sayıca daha artmıştır. Bu nedenle sistem yaklaşımını her türlü
organizasyona uygulamak mümkündür.
2.1.1.3.3. Sistem Yaklaşımına Yöneltilen Eleştiriler
Sistem yaklaşımının bir teori oluşturmaktan ziyade, kavramsal bir çevrede oluşturma
özelliği taşıdığı öne sürülmüştür.
Sistem kavramlarının bazı teorik yaklaşımları açıklamaktan uzak olduğu, kavramların
yetersiz ve kısıtlı kaldığı belirtilmiştir.
Sistem yaklaşımı daha iyi yetişmiş yöneticilerin varlığını ve bu yöneticiler arasında ekip
çalışması alışkanlığını zorunlu kılmaktadır. İyi yetişmiş üst düzey yöneticilerinin bulunmaması
veya bu yöneticilerin ekip çalışmasının gereklerini yerine getirmemeleri, böyle bir yaklaşımın
uygulanmasını başarısız kılacaktır.
2.1.2. Durumsallık (Koşullu Bağımlılık) Yaklaşımı
Çağdaş anlamda yönetim ve organizasyon kuramlarının ulaştığı en son nokta
durumsallık yaklaşımıdır. Bu görüşe göre, her yerde ve her zaman işletmeler için geçerli
olabilecek bir yönetim ve örgüt yaklaşımı yerine, her işletmenin kendi yapısına, içinde
bulunduğu duruma ve çevre şartlarına en uygun modeli uygulamak gerekir.
Bu özelliği ile durumsallık yaklaşımı yönetim ve örgüt anlayışına dinamizm getirecek
çağdaş bir yaklaşımdır.
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Şekil 2.3: Durumsallık Yaklaşımı
Sistem yaklaşımı örgütsel analize ilişkin oldukça önemli açılımlar sağlamış olsa da
soyut kavramlara dayanıyor olması ve oldukça genel bir bakış açısıyla hareket etmesi
noktasında eleştirilmiştir.
Örgütsel analize klasiklerin katı kurallarıyla yaklaşmanın da sistem yaklaşımının genel
ve soyut bakış açısından yola çıkmanın da tek başlarına yetersiz kaldığı görüşü giderek yaygın
bir kabul görmüştür. Bu durum durumsallık yaklaşımının ortaya çıkışını hızlandırmıştır.
Günümüzde yaşanan bilgi çağı bağlamında anlamlarını yitirmiş olsalar da bu çalışmalar
yönetim ve organizasyon alanına önemli katkılar sağlamış kilometre taşları olarak görmek ve
daha sonraki gelişmelerin bu yapı üzerine inşa edildiğini göz ardı etmemek gerekmektedir.
Durumsallık yaklaşımına göre örgüt yapısı, çevrenin belirsizliği, değişim hızı veya
karmaşıklığı, teknoloji ve örgütün büyüklüğü gibi koşulların durumuna göre farklılaşmaktadır.
Durumsallık yaklaşımı, örgütü açık sistem olarak kabul etmekte ve çevresel koşulların
örgüt yapısı üzerindeki etkilerini araştırma konusu yapmaktadır.
Sosyal sistemlerin sınırları zor tarif edilen yapılar olduğu hatırlanırsa örgütün çevresel
parametrelerdeki değişimlere karşı ne kadar korumasız olduğu açık bir şekilde görülecektir. Bu
noktada durumsallık yaklaşımı örgütün faaliyet gösterdiği çevrenin örgüt yapısı üzerinde
belirleyici bir rol oynadığı üzerinde durmaktadır.
Teknoloji kavramı genelde teknolojik yenilik olarak algılanmaktadır. Bu yanlış algı,
kavramın oldukça geniş olan esas anlamını daraltmaktadır.
Örgütü bir sistem olarak ele aldığımızda teknolojinin tanımı, girdilerin çıktı hâline
dönüştürülmesi için harcanan tüm mekanik ve zihinsel dönüştürme süreçleri şeklinde karşımıza
çıkacaktır. Bu bağlamda teknoloji kavramının örgüt türlerinin (kamu, özel, üretim, hizmet vb.)
tümünde var olan, daha geniş kapsamlı bir olgu olduğuna dikkat edilmelidir.
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Teknoloji ve çevre gibi örgüt yapısını belirlediği düşünülen koşullardan biri de örgütün
büyüklüğüdür. Aston Grubu’na göre belli bir seviyenin üzerinde büyüklüğe erişen örgütlerde
işler kişisel etkileşimler aracılığıyla yürütülemez. Bu durumda etkili bir örgüt yapısının
tasarlanması kaçınılmaz olmaktadır.
Örgütsel büyüklük arttıkça örgütte uzmanlaşma, standardizasyon ve biçimselleşme
eğilimi artış gösterecektir. Ayrıca büyüyen örgütlerde merkezileşme eğiliminin düşeceği
belirtilmektedir.

2.2. Post-Modern Yönetim Yaklaşımı
Modern sonrası olarak ifade edilen Postmodernizm terimi, bir önceki dönemden kopuş
anlamında, modernizmin sonrasını, ötesini belirtmektedir. Burada “post” kavramı yalnızca
zamansal değil, kuramsal bir dönüşümü de tarif etmektedir.
Postmodernizm, İkinci Dünya Savaşı sonrasında sanat, edebiyat ve bilimsel alandaki
inançların ve iyimserliğin değişimini ifade eden bir düşünce biçimi olarak da tanımlanabilir.
Sosyal bilimlerde bir düşünce sistemi olarak postmodernizm, yerleşmiş düşünce
kalıplarından kurtulmayı hedefleyen; her türlü bilimsel araştırma ve birikmiş bilgi birikimini
eleştiren, bir anlamda yerleşmiş düzene başkaldırmayı ifade eden, her şeyi nispi (relative) gören
bir bakış açısını ifade etmektedir.
Bir başka deyişle, postmodernizm bilimsel bilgi üretimi ve gerçeği bulma çabalarını
sorgulamakta ve "gerçek" olarak sunulanın, dış çevre gerçeğinin (external reality) açıklaması
olduğu hususunu eleştirmektedir. "Doğru" veya "gerçek" olan, egemen olan dış çevre
unsurlarına bağlıdır. Böyle olunca, yönetim ve organizasyon alanında herkes kendine göre bir
"doğru" tarif edebilir. Bu "doğrular piyasa mekanizması içinde kabul görür veya görmez.
Önemli olan kişilerin serbest olmaları, yaratıcı olmaları ve farklılıklarıdır.
Sosyal bilimlerde postmodernist yaklaşım çok tartışmalıdır, çünkü bir kavram olarak
postmodernizmin tanımı üzerinde fikir birliği yoktur. Bazılarına göre postmodernizm şüpheci,
karamsar bir bakış açısıdır. Bilimsel araştırmayı, sebep - sonuç ilişkisini, gerçeği bulma
arayışını ve tahmin yapmayı reddeder. Çünkü her şey birbirine bağlıdır ve "gerçek" olarak
açıklanan, esasında İlişkili olduğu çevre faktörlerinin değişmesi ile değişir ve gerçek olmaktan
çıkar. Diğerlerine göre postmodernizm, fonksiyonel ve rasyonel düşünce anlayışına bir
alternatiftir. Bazılarına göre de postmodernizm, endüstri ötesi (postindustrialism) ve bilgi çağı
toplumlarını anlama ve araştırma metodudur.
Herkesin paylaştığı ve üzerinde ittifak ettiği bir tanımı olmayan postmodernizm,
yönetim ve organizasyon düşüncesi açısından şunu ifade etmektedir: Farklılıklar yaratıcılığı
teşvik eder. İnsanlara "doğruları empoze etmek yerine, onları tamamen serbest bırakmalı ve
kendi İstediklerini yapmalarına fırsat verilmelidir. Bürokratik ve formal yapılaşma yerine,
kişiyi esas alan informal gruplar geçmelidir.
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Bu ve benzeri görüşler küreselleşme ve bilgi çağı ortamında ileri sürülen pek çok
yönetim kavram ve uygulamasının temelini oluşturmuştur.
Nihayet bu konuya son vermeden belirtmek istediğimiz bir husus da şudur: Dersimizin
bu bölümünün başlığı olarak kullandığımız Post-Modern Yönetim Yaklaşımı çok basit olarak
Modern Yönetim Yaklaşımından sonraki kavram ve yaklaşımları ifade etmektedir. PostModern başlığı altında topladığımız görüş ve yaklaşımlar, biraz önce açıklamaya çalıştığımız
postmodernizm bakış açısından geliştirilmiş görüş ve yaklaşımlar anlamında değildir.
1970'li yılların ortalarından itibaren yönetim ve organizasyon düşünce ve
uygulamalarında pek çok sayıda yeni ve değişik görüşler ortaya çıkmıştır. Bazılarına göre
bugün itibariyle yeni bir "management theory jungle" (yönetim teorilerinin çok sıklaştığı ve
karmaşıklaştığı bir ortamı ifade eden bir terimdir) bahsedilebilir. Yönetim ve organizasyon
literatüründe ve uygulamalarında ortaya çıkan bu yeni kavram ve teknikleri bundan sonraki
derslerimizde göreceğiz (Bu kavram ve tekniklerin bir kısmı Türkçemizde henüz tam karşılığını
bulmadığından, terimlerde netlik sağlamak bakımından kavramların hem İngilizcesi hem de
Türkçesinden söz edilecektir.
Yönetim düşüncesinin gelişmesinde önemli bir yeri olan Peter Drucker, günümüzdeki
gibi çalkantılı (turbulent) ortamlarda, yönetim işinin esasının değişmediğini, sadece
işletmelerin yaşamaları ve başarıları üzerinde yeni baskılar oluştuğunu vurgulamaktadır.
Uygulama alanında durum gerçekten böyledir. Ancak teori alanında, bu yeni kavram ve
tekniklerin bir kısmının, daha önce incelenen çeşitli yönetim ve organizasyon teori ve
yaklaşımlarının bir uzantısı, uygulaması veya değişik yorumu olduğu da görülmektedir.
1990'lı yılların en temel ve genel çevresel değişmeleri olarak ortaya çıkan globalleşme,
küreselleşme, demokratikleşme ve insan hakları, bilgi işleme ve iletişim teknolojisindeki
gelişmeler ve nihayet artan rekabet, hem bu yeni kavram ve tekniklerin doğumuna ortam
hazırlamış, hem de bu kavram ve tekniklerin uygulamalarını zorunlu hale getirmiş ve
kolaylaştırmıştır. Ayrıca bunlara ek olarak, yönetim ve tekniklerinin moda ve geçici akımlara
konu olması (fads and fashion) eğilimi de günümüzde bu yeni kavramların uygulama alanını
genişletmiş görünmektedir.
Netice olarak özellikle Modern Yönetim Yaklaşımının katkıları ile organizasyonlar bir
sosyoteknik sistem olarak ele alınmış; bir yandan sosyal yapıyı oluşturan birimlerin diğer
yandan teknik bünyenin beraberce optimizasyonu hedeflenmiştir. Geliştirilen organizasyon
yapıları ve işleyiş özellikleri ile bir yandan teknik rasyonellik sağlanmaya, diğer yandan da
insan unsuru ile ilgili olarak sosyal disiplinlerin bulguları kullanılmaya, böylece bir bütün
olarak organizasyonlarda rasyonellik gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde klasik ve neoklasik dönemleri sonrası ortaya çıkan Modern Yönetim
Yaklaşımından söz edilmektedir. Modern yönetim döneminde dış çevre koşullarının önem
kazanması ile işletmeler kapalı sistem anlayışından açık sistem anlayışına sahip olmuşlardır.
Dış çevre koşullarına önem vermeyen işletmeler ise pozitif entropiye maruz kalmaktadırlar.
Sistem yaklaşımının yönetimde uygulanması sinerji ve negatif entropi gibi kavramların
önemini arttırmıştır. Klasik ve neoklasik dönemlerde işletmeler her işletme için geçerli bir “en
iyi” arayışı içerisinde olmuşlardır. Oysa Durumsallık yaklaşımı ile işletmeler iç ve dış çevre
koşullarının etkileşimi sonucunda ortaya çıkan ve işletmeden işletmeye değişen bir “en iyi”
kavramının olabileceğini kabul etmişlerdir. Yani, en iyi yönetim teorisi, en iyi yönetim modeli,
en iyi yönetim uygulaması durumsallık yaklaşımına göre işletmeden işletmeye değişmektedir.
Modern Yönetim yaklaşımı sonrası Post-Modern Yönetim Yaklaşımına geçilmektedir.
Sosyal bilimlerde postmodernist yaklaşım çok tartışmalıdır. Çünkü bir kavram olarak
postmodernizmin tanımı üzerinde fikir birliği bulunmamaktadır. Postmodernizm, yönetim ve
organizasyon düşüncesi açısından; farklılıklar yaratıcılığı teşvik etmeli, insanlara "doğruları
empoze etmek yerine, onları tamamen serbest bırakmalı ve kendi İstediklerini yapmalarına
fırsat verilmelidir. Bürokratik ve formal yapılaşma yerine, kişiyi esas alan informal gruplara
geçmelidir. Bu ve benzeri görüşler küreselleşme ve bilgi çağı ortamında ileri sürülen pek çok
yönetim kavram ve uygulamasının temelini oluşturmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Sistem kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sistem birbiriyle ilişkili belirli parçalardan oluşmuştur.
b) Sistem dış çevresiyle ilişki hâlinde olan bir bütündür.
c) Sistem, çalışma ve özellikleri itibariyle belirli sınırlara sahiptir.
d) Sistem içerisinde yer alan alt sistemler birbiri ile ilişki içerisinde değildir.
e) Sistem, diğer sistemlerden ayırt edilebilen örgütlenmiş bir bütündür.

2) Aşağıdakilerden hangisi Modern Yönetim Yaklaşımında “örgüt yapısı” na yönelik
özelliklerden biri değildir?
a) Bilgi işleyen bir birim olarak örgüt
b) Kontrol
c) Bilgi akışı
d) Kapalı sistem
e) Alt sistemler arası ilişkiler
3) Aşağıdakilerden hangisi bir sistemin objesini oluşturan, varlığını sürdüren, ona
varlık özelliği kazandıran parametrelerinden biri değildir?
a) Girdiler
b) Çıktılar
c) Kriterler
d) Süreçler
e) Kontrol
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4) Durumsallık (Koşullu Bağımlılık) Yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Her yerde ve her zaman işletmeler için geçerli olabilecek bir yönetim ve örgüt
yaklaşımı olduğunu savunmaktadır.
b) Örgütü açık sistem olarak kabul etmektedir.
c) Hem iç hem de dış çevre koşullarını dikkate almaktadır.
d) Çevresel koşulların örgüt yapısı üzerindeki etkilerini araştırma konusu
yapmaktadır.
e) Sistem yaklaşımı ile birlikte modern yönetim döneminde ortaya çıkmıştır.
5) Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin, yönetim ve organizasyon düşüncesi
açısından ifade ettiği anlamlardan biri değildir?
a) Farklılıklar yaratıcılığı teşvik eder.
b) İnsanlara "doğruları empoze etmek” yerine, onları tamamen serbest
bırakmalıdır.
c) İnsanların kendi istediklerini yapmalarına fırsat verilmelidir.
d) Kişiyi esas alan informal gruplara geçmelidir.
e) Bürokratik ve formal yapılaşma örgütsel gelişime katkı sağlar.
6) Aşağıdakilerden hangisi sistem türleri arasında yer almaktadır?
a) Bütünsel sistem
b) Dengeli sistem
c) Açık sistem
d) Kapsayıcı sistem
e) Dinamik sistem
7) Aşağıdakilerden hangisi Durumsallık Yaklaşımı’nın diğer yaklaşımlardan farklılık
göstermesine neden olan ilkeler arasında yer almaktadır?
a) Verimlilik
b) Teknoloji
c) Bağlılık
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d) Kapasite
e) Kültür
8) Post-modernizmin diğer yaklaşımlardan temel farklılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Örgüt ve çevre arasındaki sınırın belirsizliği
b) Çalışanların bir alanda uzmanlaşması
c) Organizasyon yapısının farklılığı
d) Mikro ölçekli bakış açısı x
e) Teknolojinin etkin kullanımı
9) Durumsallık Yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevresel koşulların örgüt yapıları üzerindeki etkilerini araştırır.
b) Örgütü açık sistem olarak kabul eder.
c) Her yerde ve her zaman işletmeler için geçerli olabilecek bir yönetim ve örgüt
yaklaşımıdır.
d) Büyüyen örgütlerde merkezileşme eğilimi düşmektedir.
e) Örgütsel büyüklük arttıkça örgütte uzmanlaşma,
biçimselleşme eğilimi artış gösterecektir.

standardizasyon

ve

Cevaplar
1)d, 2)d, 3)c, 4)a, 5)e, 6) c, 7)b, 8)d, 9)c
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3. ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM (ADAPTASYON) ve
DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Genel Görünüm
3.2. Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları
3.2.1. Durumsallık (Koşul - Bağımlılık) Yaklaşımı
3.2.2. Genel Örgütsel Gruplaşma (Organizational Configuration) Yaklaşımı
3.2.3. Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı (Resource Dependence Theory)
3.2.3.1. Kaynak Bağımlılığı Kuramının Temel Varsayımları ve Değişkenleri
3.2.4. Örgütsel Strateji Yaklaşımı (Organizational Strategy Approach)
3.2.5. Bilgi işleme Yaklaşımı (Information Processing Approach)
3.2.6. Vekâlet Yaklaşımı (Agency Theory)
3.2.7. İşlem Maliyeti Yaklaşımı (Transaction Cost Theory)
3.2.7.1. İşlemin Boyutları
3.2.8. Kurumlaşma, Kurumsallaşma Yaklaşımı (Institutionalization Theory)
3.3. Popülasyon Ekolojisi (Örgütsel Ekoloji - Çevre Bilim Yaklaşımı, Tabii Seleksiyon)
Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımlarının kapsamı nedir? Anlatınız.
2) Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımlarının çeşitleri nelerdir? Herbirinin anafikrini kısaca
anlatınız.
3) Popülasyon Ekolojisi (Örgütsel Ekoloji - Çevre Bilim Yaklaşımı, Tabii Seleksiyon)
Yaklaşımı nedir, temel özellikleri nelerdir? Anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Adaptasyon (Uyum)
Yaklaşımları

Adaptasyon (Uyum)
Yaklaşımlarının kapsamı
hakkında detaylı bilgi
edinmek.

Konu ilgili kavramları araştırmak
ve tartışmak yolu ile elde
edilecektir.

Popülasyon Ekolojisi
(Örgütsel Ekoloji Çevre Bilim Yaklaşımı,
Tabii Seleksiyon)
Yaklaşımı

Popülasyon Ekolojisi
(Örgütsel Ekoloji - Çevre
Bilim Yaklaşımı, Tabii
Seleksiyon) Yaklaşımı ve
özelliklerini kavramak

Konu ile ilgili kavramları okumak
ve tartışmak vasıtasıyla
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları



. Durumsallık (Koşul - Bağımlılık) Yaklaşımı



Genel Örgütsel Gruplaşma (Organizational Configuration) Yaklaşımı



Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı (Resource Dependence Theory)



Örgütsel Strateji Yaklaşımı (Organizational Strategy Approach)



Bilgi işleme Yaklaşımı (Information Processing Approach)



Vekâlet Yaklaşımı (Agency Theory)



İşlem Maliyeti Yaklaşımı (Transaction Cost Theory)



İşlemin Boyutları



Kurumlaşma, Kurumsallaşma Yaklaşımı (Institutionalization Theory)


Popülasyon Ekolojisi (Örgütsel Ekoloji - Çevre Bilim Yaklaşımı, Tabii
Seleksiyon) Yaklaşımı
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Giriş
Teori ya da kuram bir konuyla ilgili geçerliliği ve güvenilirliği bilimsel yöntemlerle
saptanmış genel bir açıklama düzlemidir. Teori; ele aldığı konuyla ilgili kapsamlı, detaylı,
sistemli açıklamalar ve kurallar bütünüdür. Bilimsel bir teorinin; geçmişteki ve günümüzdeki
olayları açıklaması, ayrıca geleceğe yönelik öngörülerde bulunması gerekmektedir. Bilimsel
kuramlar, çeşitli somut (uygulamalardan gözlemlenen) olayları, soyut ve düşünsel düzleme
sistematik ve detaylı olarak taşımaktadır. Bu geçişi yaparken çeşitli kavramları kullanır veya
yeni kavramlar ortaya koyar. Bu bağlamda kuramlar; deney, gözlem gibi bilgi toplama
yöntemleriyle elde edilen verilerin; düşünceler ve kavramlarla tanımlanıp sistematik hâle
getirilmiş anlamlı kurallar bütününü ifade etmektedir.
Peter Drucker’in ifade ettiği gibi “Yönetim biliminde teori, uygulamadan önce gelmez”.
Teori; uygulanmış ve kanıtlanmış olanı değerlendirerek, uygulamanın yapısını ve işleyişini
sistemli biçimde açıklamaktadır. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda; genel örgütsel gruplaşma,
kaynak bağımlılığı, bilgi işleme, vekalet, işlem maliyeti, kurumsallık, örgütsel ekoloji gibi
kısaca değineceğimiz kuramsal konuların “Yönetimde Güncel Yaklaşımlar” dersimizin bir
bölümü olarak ele alınmasının doğru olacağı düşünülmüştür.
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3.1. Genel Görünüm
Organizasyonlar incelenirken ele alınabilecek bir diğer bakış açısı da organizasyonların
nasıl değiştiği ve varlığını sürdürdüğüdür. Özellikle, çevrenin organizasyonlar üzerindeki
etkisini vurgulayan Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Yaklaşımı İle birlikte organizasyonların,
yöneticiler tarafından bilinçli ve sistematik olarak alınan kararlarla değiştikleri ve çevrelerine
uyum sağladıkları görüşü, değişim konusunda yaygın bir görüş olarak süregelmiştir. Bu görüşe
göre, işletme yönetimi, içinde bulunduğu çevreyi sürekli olarak izler, gelişmeleri belirler,
organizasyonun yapı ve işleyişinde değişiklikleri yapacak kararları alır, bunları uygular ve
böylece organizasyonlar çevrelerine uyum sağlamış olurlar. Bunu yapmayan veya yapamayan
organizasyonlar ise çevrelerinden kopar ve bir süre sonra faaliyetlerini durdurmak veya sahip
değiştirmek zorunda kalır.
Organizasyonların bu şekilde bilinçli olarak alınmış kararlarla çevrelerine uyum
sağlamalarını inceleyen görüşler "Adaptasyon - Uyum - Yaklaşımı" olarak adlandırılmaktadır.
1975'li yılların ortalarından itibaren organizasyon teorisinde ağırlık kazanan bir diğer
görüş, organizasyonların çevreleri ile olan ilişkileri ve çevreye uyumlarını incelerken uyumun
yöneticilerin bilinçli olarak verdikleri kararlar yerine çevrenin seçiciliği"ne ağırlık veren görüş
olmuştur. Organizasyon teorisinde bu görüş; "Ekolojik Görüş", "Popülasyon Ekolojisi" veya
"Örgütsel Nüfus Çevrebilim Modeli" olarak da bilinmektedir.
Organizasyon teorisinde "Ekolojik Görüş", "Popülasyon Ekolojisi" veya "Örgütsel
Nüfus Çevrebilim Modeli" olarak da bilinen bu görüşün ana fikri şudur: Doğadaki canlı
varlıklar nasıl doğal bir seçimle (seleksiyonla) elenip bir kısmının yaşamı son bulurken diğerleri
bir evrim içinde gelişerek yaşamlarını sürdürüyorsa, organizasyonlar dünyasında da durum
bunun benzeridir. Çevre (ekosistem), işletmenin içinde bulunduğu sektör ve ekonomi
bünyesinde bulunan organizasyonlardan (canlılardan) bir kısmını elimine etmekte, bir kısmını
da seçerek yaşamlarına devam etmelerine imkân vermektedir. Böylece çevre, ekonomideki
organizasyon sayısını kontrol etmektedir.
Organizasyonların incelenmesinde böyle bir bakış açısı, daha önceki görüşlerden
farklılık göstermektedir. Daha öncekilerin mikro bir yaklaşımla tek tek organizasyonları
inceleyip rasyonellik arayışına karşın, değişim ve uyumu esas alan görüşler daha çok makro
yaklaşımla, tüm organizasyonları esas alıp sosyoloji - iktisat bakış açısı ile konuya
yaklaşmışlardır.
Bu farklı bakış bir anlamda iktisat İle İşletme disiplinleri arasındaki farka
benzemektedir. Bilindiği gibi işletme disiplini mikro bir yaklaşımla tek tek organizasyonları
incelerken, iktisat disiplini işletmelerin toplamından oluşan bütünü, yani tüm ekonomiyi esas
alır. 1970'lerin ortalarından itibaren Organizasyon Teorisi ile ilgili yaklaşımların bu ikinci
gruba, makro bakış açısına kaydığını söylemek mümkündür. Ancak organizasyonları değişim
ve uyum açısından inceleyen bu grupta, gerek amacı gerek temel kavramları açısından
birbirinden farklı görüşler mevcuttur. Şimdi bunları göreceğiz:
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3.2. Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları
3.2.1. Durumsallık (Koşul - Bağımlılık) Yaklaşımı
Bu yaklaşımın temel görüşü şudur: İşletme organizasyonlarının yapı ve işleyişini,
işletmelerin içinde bulundukları çevre koşullarının özellikleri, işletmede kullanılan teknoloji ve
işletmelerin büyüklükleri etkilemektedir. Mikro bir bakış açısını yansıtan bu görüşe göre,
işletme yöneticileri, bu koşulların neler olduğunu izleyip inceleyecekler ve bu özelliklere uygun
bir yapı ve işleyiş süreçleri geliştireceklerdir. Örneğin sürekli değişen çevre koşullarında, daha
çok kişiye ağırlık veren ve formallik derecesi az, organik tarzda bir organizasyon yapısı uygun
olacaktır.
Buna benzer şekilde yöneticiler çevre koşullarına uymak için yapı ve işleyiş ile ilgili
kararları verecekler ve işletmelerinin çevre koşullarına uyumunu, adaptasyonunu
sağlayacaklardır. Bu uyum veya adaptasyonu sağlayamayan işletmeler ise "çevre koşullarına
uygun olmayan" yapı veya süreçlerle çalışacaklar ki bu durum onların rekabetteki etkinliklerini
azaltacaktır.
Sonuç olarak; yöneticilerinin bilinçli ve sistematik bir analiz sonucu vermiş oldukları
kararlarla yapılarını ve kullandıkları süreçleri değiştirecekler ve böylece çevrelerine uyum
sağlayacaklardır.
3.2.2. Genel Örgütsel Gruplaşma (Organizational Configuration) Yaklaşımı
Örgütsel Konfigürasyon veya Genel Örgütsel Gruplaşma olarak adlandırılabilecek bu
görüş, esasında, doğrudan organizasyonlarda değişimi inceleyen bir görüş değildir. Bu görüşün
esası şudur: Organizasyonları anlamayı hedefleyen çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bu teoriler
organizasyonların nasıl ve neden başarılı olduklarını, performansı etkileyen faktörleri ayrı ayrı
incelemiştir. Bir kısmı bu faktörleri organizasyon içindeki teknik ve sosyal bünyelerle, bir kısmı
formal yapılarla, bir kısmı da değişik dış çevre özellikleri ile açıklamıştır.
Oysa organizasyonları ve performanslarını bu şekilde ayrı ayrı ve birbiri ile ilişkisiz
teorilerle açıklamak yerine, bütün bu teorileri birlikte dikkate alarak, organizasyonlarda
performansı etkileyen çeşitli özellikleri (attributes) ve bunları etkileyen faktörleri gruplar
halinde belirlemeye çalışmak daha yararlı olacaktır. Başka bir deyişle, organizasyonlarda
etkinlik ve verimlilik ile ilişkili değişik özellikler taşıyan organizasyon gruplaşmaları -örgütsel
konfigürasyonlar- belirlemek, organizasyonları anlamak açısından daha yararlı olacaktır.
3.2.3. Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı (Resource Dependence Theory)
Açık sistem düşüncesinden hareketle, örgütler varlıklarını sürdürmek ve özellikle
gerekli kaynakları edinmek için dış çevrelerindeki unsurlarla etkileşim içinde olmak
zorundadırlar. Örgütlerin çevrelerinden edindikleri bilişsel, finansal ve fiziksel kaynaklara
duydukları ihtiyaç onları bu kaynakların sağlayıcılarına bağımlı hale getirmektedir. Kaynak
bağımlılığı yaklaşımı çevreyi, kıt kaynakları içinde barındıran ve bu kaynakların diğer örgüt
popülasyonları ile paylaşıldığı bir yer olarak görmektedir.
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Kaynak bağımlığı kuramının kuramsal altyapısının bazı kuramsal konular üzerine
kurulduğundan bahsedersek; kaynak bağımlılığı teorisi, kurumsal olarak açık sistem düşüncesi
temeline dayanan, örgütlerin tamamen kendilerine yeterli olmadığı, ihtiyaç duyulan kaynakları
kendi kendilerine sağlayamadıkları ve bu sebepten gereksinimlerini çevrelerindeki unsurlardan
temin etme zorunlulukları olduğu görüşünü kabul eder. Bu da örgütlerin çevredeki diğer
örgütlerle ve unsurlarla ilişki içine girme gereksinimini doğurur. Belirtilen böyle bir durum da,
çevreyi örgütler için belirsiz kılmaktadır.
Kaynak bağımlılığı kuramı, sosyal mübadele kuramına dayanan yazının örgütler arası
ilişkilere olan ilgisini paylaşmaktadır. Ancak eşit şartlar altında olmayan ilişkiler ve bunların
örgütsel sonuçları da kaynak bağımlılığı yaklaşımı açısından önemlidir. Dolayısıyla, kaynak
bağımlılığı yaklaşımı için daha temel bir kuramsal hareket noktasını, Emerson ve daha sonra
da Blau’nun sosyal ortamlardaki alışverişlerden doğan bağımlılık ve güç ilişkileri üzerine ileri
sürdükleri fikirler oluşturmaktadır.
3.2.3.1. Kaynak Bağımlılığı Kuramının Temel Varsayımları ve Değişkenleri
Kaynak bağımlılığı yaklaşımı, arkasından geldiği durumsalcı düşünceyle önemli ve o
zamanlar için yeni olan bir yönelimi paylaşmaktaydı. İki yaklaşım da, örgütleri anlamaya ve iyi
yönetilmelerini sağlamak için çareler aramaya yönelik araştırma ilgisini örgütlerin içine odaklı
olmaktan dışına taşımakta, faaliyet gösterdikleri çevrenin örgütler açısından taşıdığı önemi
vurgulamaktaydı. Ancak, kaynak bağımlılığı fikirlerinden hareket edenler durumsalcı
yaklaşımın örgütsel yapıların tasarımıyla sınırlı ilgisinin ve başarının bu yolla çevreye
sağlanacak uyuma bağlı olduğu tezinin ötesine gitmekteydiler.
Aldrich ve Pfeffer’in de belirtmiş oldukları gibi, kaynak bağımlılığı yaklaşımı,
durumsalcı düşüncelerden farklı olarak, dikkati esasen iki iddiaya çekmek istemekteydi. Bu
iddialardan biri, örgütlerin daha genel olarak ne yaptıklarının da sadece kendi amaçlarına veya
yöneticilerine değil, çevrenin yarattığı baskılara ve getirdiği kısıtlara bağlı olduğudur. Ayrıca
örgütler, dışarıdan gelen bu taleplere ve sınırlamalara karşılık verirken, sadece uyum gösterme
değil, çevreyle ilişkilerini olabildiğince kendi çıkarları doğrultusunda yönetme gayreti
içindedirler.
İkinci iddia da, örgütlerin kendi bünyeleri içinde de gücün önemli bir rol oynadığı,
dolayısıyla, karar alma süreçlerinin siyasi bir nitelik taşıdığıdır. Kaynak bağımlılığı
yaklaşımının esasını bu iki tez oluşturmaktadır. Çevre karmaşıklaştıkça ve belirsizlik arttıkça
örgütün çevreden kaynak temin etmesi tehlikeye düşebilir. Örgütler bu tür risklerden kaçınmak
için çevrelerine (tedarikçi, müşteriler, rakipler, yasalar - yönetmelikler, teknoloji, düzenleyici
kuruluşlar vb.) olan kaynak bağımlılıklarını ortadan kaldırmaya ya da azaltmaya dönük
stratejiler belirler.
Kaynak bağımlılığı kuramı, örgütler arası ilişkilere dair beş temel argüman ortaya
koymaktadır:
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1. Toplumu ve içindeki karşılıklı ilişkileri anlamak için incelenmesi gereken temel birim
örgütlerdir.
2. Örgütler bağımsız veya yalıtık varlıklar değildirler. Aksine diğer örgütlerle girdikleri
karşılıklı bağımlılık ilişkileri ağı tarafından sınırlandırılmaktadırlar.
3. Bu bağımlılık ilişkisi, bağımlı olan tarafın davranışlarına ilişkin belirsizlikle birlikte
ortaya çıktığında, örgütün varlığını sürdürmesi ve başarılı olması bir sorunsal haline
gelmektedir.
4. Bütünüyle başarılı sonuçlar vermese de yeni bağımlılık ilişkileri yaratılmasına sebep
olsa da örgütler, mevcut bağımlılık ilişkilerini yönetmelerini sağlayacak eylemlere
girişmektedirler.
5. Bu bağımlılık ilişkileri hem örgütler arasında hem de örgüt içinde yaratılan gücün
kaynağıdır. Bu güç de örgütün davranış seçeneklerini belirleyen bir etkiye sahiptir.
3.2.4. Örgütsel Strateji Yaklaşımı (Organizational Strategy Approach)
Örgütsel Strateji veya Stratejik Yönetim yaklaşımı, esasında Stratejik Yönetim adı
altında ele alınan ve incelenen konuları içermektedir. Ayrı bir örgütsel uyum yaklaşımı olarak
öncülüğünü Miles ve Snow, Chandler, Mintzberg ve Porter'ın yaptığı bu görüşün ana fikri
şudur: Organizasyonlar, üst kademe yönetimlerinin formüle ettiği stratejileri uygulayarak
çevrelerine uyum sağlarlar. Bunun için üst kademe yönetim, işletmeyi etkileyen çevresel
koşullardaki değişmeleri sürekli izler, bu değişmelerin ne gibi fırsatlar (opportunities)
yarattığını veya ne gibi tehlikeleri (threats) beraberinde getirdiğini tespite çalışır. Öte yandan
işletmenin kuvvetli ve zayıf yönlerini ayrı ayrı değerlemeye tabi tutarak organizasyonun
kaynaklarının nerede ve nasıl kullanılacağına karar verirler. Verilen bu kararlar işletmenin
stratejisini oluşturur. Bu süreç esasında SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) olarak bilinen süreçtir.
İşletmeler rekabet avantajı sağlamak veya mevcut avantajı devam ettirebilmek için
çeşitli stratejiler geliştirerek uygulayacaklardır. Bunlar SWOT sonucuna göre saldırgan hücum (offensive) özellikli olabileceği gibi, savunma (defensive) özellikli de olabilir. Gerekli
ve uygun stratejiyi kararlaştıramayan veya strateji uygulamasında başarısız olan işletmeler
çevreleri ile uyumu sağlayamayacaklardır. Bu da işletmelerin rekabet avantajlarını kaybederek
faaliyetlerini durdurmaları ile sonuçlanabilecektir.
Stratejik Yönetim yaklaşımı ve Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı organizasyonlarda uyum
(adaptasyon) teorileri denildiğinde ilk akla gelenlerdir.
Ancak ikisi arasındaki en önemli fark şudur: Stratejik yaklaşım, SWOT olarak özetlenen
bakış açısı ile dış çevredeki gelişmelerin fırsat ve tehlike olarak nitelendirilmesi ile iç bünyedeki
zayıf ve kuvvetli yönlerin tespitine ağırlık vermektedir. Daha sonra bu analiz sonucuna göre
kurumsal (corporate), işletme (business) ve fonksiyonel düzeyde İzlenebilecek en uygun
kaynak kullanma yollarını yani stratejileri belirlemeye çalışmaktadır.
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Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı ise, kritik nitelik taşıyan kaynakların özelliğine göre dış
çevredeki işletmelerle geliştirilecek işbirliği ve dayanışmayı vurgulamaktadır.
3.2.5. Bilgi işleme Yaklaşımı (Information Processing Approach)
Bilgi işleme yaklaşımı, tıpkı insan beyni gibi, organizasyonları, en alt kademesinden en
üst kademesine kadar bilgi işleyen ve karar üreten birimler olarak ele alır. Alt kademelerde daha
önce belirlenmiş bulunan ilke ve prosedürlere göre kararlar üretilirken, üst kademelere
çıkıldıkça bu ilkelerin ve prosedürlerin değiştiği ve stratejik nitelikteki kararların üretildiği
görülür.
Organizasyonları bilgi işleyen birimler ve iletişim sistemleri olarak gören bu yaklaşıma
göre, organizasyonların çevrelerine uyumu, çevreleri ile ilgili bilginin toplanması, işlenmesi ve
karara dönüştürülmesi süreci sayesinde başarılmaktadır. Çevrelerine uyumu sağlayarak
yaşamlarını sürdüren organizasyonlar, karar, ilke, çerçeve ve mekanizmalarında değişiklik
yapabilen, değişen şartlara ilişkin bilgileri toplayıp değerleyebilen organizasyonlardır.
Günümüz çevresel koşulları, organizasyonların bilgi (enformasyon) toplama ve işleme
kapasite, çabukluk ve esnekliklerinin önemini artırmıştır. Enformasyon Teknolojisi (IT) olarak
bilinen bu konu, organizasyonların stratejik seçimler yapmalarında önemli bir rol oynar hale
gelmiştir, işletmelerin kullandığı enformasyon teknolojisi, organizasyonların karar verme
esneklik ve çabukluğunu etkileyerek çevreye uyum (adaptasyon) sağlamaları üzerinde etkili
olmaktadır.
Sonuç olarak; çevresinden bilgi toplayamayan, bilgi yaratmayan, bunları işleyip belirli
kararlara dönüştüremeyen veya bunları hızla yapamayan işletmelerin, çevreleri ile bağları
kopmakta, çevreleri ile uyumları kaybolmaktadır. Bunu yapabilenler ise adaptasyonda başarılı
olarak faaliyetlerini devam ettirebilmektedirler.
3.2.6. Vekâlet Yaklaşımı (Agency Theory)
Vekâlet yaklaşımı, amaçlan ve çıkarları farklı iki kişinin (tarafın) birbiri ile
yardımlaşması durumunda ortaya çıkan sorunları inceleyen bir yaklaşımdır. Esas itibariyle bu
yaklaşım, iktisatçıların yardımlaşma durumunda olan tarafların motivasyonları, birbirini
kontrol etmeleri ve aralarındaki bilgi akışı konularını incelemesi ile gelişmeye başlamıştır.
Ortak bir amaç uğruna yardımlaşmak durumunda olan iki tarafın birincisi Vekâlet veren
(principal) diğeri de Vekil (agency)dir. Vekâlet veren belirli sonuçlara ulaşabilmek için vekil'in
yardımına ihtiyaç duyar, vekil de bu sonuçlara ulaşmak için gerekli kararları alır ve faaliyetleri
gerçekleştirir. Bir işin gerçekleştirilmesinin başkasına devredildiği durumlarda vekâlet ilişkisi
(agency relationship) söz konusu olur.
Organizasyon teorisi açısından bakılırsa, vekâlet veren (principal) olarak hissedar
(sahip), vekil olarak yönetici veya vekâlet veren olarak üst yönetici, vekil olarak ast (çalışan),
müşteri satıcı ele alınabilir, iktisatçıların bakışına göre vekil kendi kişisel çıkarlarına göre
motive olur, rasyonel davranır ve riskten kaçınır. Vekâlet veren, çeşitli özendirmelerle
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(incentives) vekili motive edebilir. Ancak eğer vekâlet veren vekilin davranışlarını değerleyip
yönlendiremiyorsa, aralarında çatışma başlayacaktır.
İşletmelerde sahiplik ve yöneticiliğin ayrılması ve yönetimin profesyonel yöneticilere
geçmeye başlaması ile birlikte işletmenin performansının kim tarafından, nasıl ve nereye kadar
kontrol edileceği önemli bir sorun olarak belirmiştir. Amaca ulaştıracak işler konusunda "vekil"
daha fazla bilgiye sahiptir. "Vekâlet veren", çeşitli teşvik ve kontrol önlemleri ile vekilin
amaçlar doğrultusunda çalışmasını denetlemek isteyecektir. Bu sorunun nasıl çözümleneceği
vekâlet yaklaşımının uğraştığı konular arasındadır.
Bu yaklaşıma göre vekâlet veren, başta ücretleme ve ödüllendirme olmak üzere politika
belirleme, bilgi akışını kontrol etme, vekilin alacağı kararları kontrol etmeye imkân verecek bir
organizasyon oluşturma, ikili görüşme, işine son verme gibi araçlarla vekilin davranışlarını
yönlendirmeye çalışacaktır. Buna karşılık vekil, işler ve faaliyetler ile ilgili olarak vekâlet
verenden daha fazla bilgiye sahiptir. Böylece ikisi arasında bir "bilgi asimetrisi" (information
asymmetry) vardır. Bu bilgi asimetrisi, yani iki taraf arasındaki olayla ilgili bilgi farklılığı, daha
çok vekil'in lehinedir. Bilgi asimetrisi yanında önemli bir diğer kavram da "kişisel çıkar" opportunitism kavramıdır. Buna göre vekâlet ilişkisine giren her iki tarafı motive eden kendi
çıkarlarıdır. Taraflar en fazla çıkarı elde etmek üzere davranacaklardır.
Vekâlet yaklaşımının organizasyon teorisine katkısı ise; Yönetici ücretleme ve
ödüllendirme planlarının yapılması; risk yönetimi, bilgi akış sistemleri tasarımı; çeşitlendirme
(diversification), stratejik iş birimleri (strategic business units SBU) ve çeşitli işletmeler arası
birlikteliklerde (joint ventures, franchising gibi) karar veren yönetici ile sahip durumundaki
taraf arasındaki sorunları netleştirmek ve çözüm alternatifleri geliştirmek gereklidir. Ayrıca
yöneticilerin çevreye uyum için verdikleri kararlar ile hissedarların çıkarları arasındaki ilişkinin
incelenmesinde de vekâlet yaklaşımı kullanılabilir.
3.2.7. İşlem Maliyeti Yaklaşımı (Transaction Cost Theory)
İşlem Maliyetleri Yaklaşımı’nın temel odak noktaları, işlemler ve bunlardan doğan
maliyetlerdir. İşlem, basit olarak alıcı ile satıcı arasındaki değişimi ifade eder. İşlemler, bir ürün
veya hizmet teknolojik olarak ayrılan bir ara yüz üzerinden transfer edildiğinde ortaya çıkar ve
işlemler özelliklerine bağlı olarak farklılaşırlar. İşlemin karakteristikleri arasında işlemde yer
alan varlıkların işleme özgün olma derecesi, gelecek ve işlemin taraflarına ilişkin belirsizlik
düzeyi, değişim anlaşmasının karmaşıklığı ve işlemin gerçekleşme sıklığı yer alır.
İşlem Maliyetleri Yaklaşımı’nın temel odak noktaları, işlemler ve bunlardan doğan
maliyetlerdir. İşlem, basit olarak alıcı ile satıcı arasındaki değişimi ifade eder. İşlemler, bir ürün
veya hizmet teknolojik olarak ayrılan bir ara yüz üzerinden transfer edildiğinde ortaya çıkar ve
işlemler özelliklerine bağlı olarak farklılaşırlar. İşlemin karakteristikleri arasında işlemde yer
alan varlıkların işleme özgün olma derecesi, gelecek ve işlemin taraflarına ilişkin belirsizlik
düzeyi, değişim anlaşmasının karmaşıklığı ve işlemin gerçekleşme sıklığı yer alır.
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İşlem Maliyeti Yaklaşımı organizasyonel sınır kararlarını açıklamada baskın kuramsal
çerçeve haline gelmiştir. Diğer pek çok etkili kuramlar gibi, işlem maliyetleri teorisi de
geliştirildiği ilk halde değildir. Yeni teorik ve ampirik çalışmalar karşısında düzenlenmeye,
geliştirilmeye, düzeltilmeye ve genişletilmeye devam etmektedir. İşlem maliyeti yaklaşımı
temel dayanak noktasını pazarı ve hiyerarşiyi alternatif yönetim yapıları olarak tanımlayan
Coase‘nin 1937 tarihli Firmaların Doğası makalesinden alır. Coase bu makalede pazar ve
hiyerarşi arasındaki seçimin işlemlerin farklılığından kaynaklandığını savunur.
Özetle işlem maliyetleri ekonomisi, alternatif yönetişim kurumlarının incelenmesi
olarak görülebilir. Williamson’a göre, iktisadi örgüt karakteristikleri birbirinden oldukça farklı
olan işlemleri, maliyet ve kapasiteleri farklı olan yönetişim yapılarıyla, işlem maliyetlerini
minimize edecek şekilde uyumlu hale getirme çabası olarak ortaya çıkmaktadır.
3.2.7.1. İşlemin Boyutları
İşlemin üç boyutu bulunmaktadır. Bunlar:
a) Varlık Özgüllüğü: Varlık özgüllüğü varlıkların alternatif kullanımlar için transfer
edilebilme durumunu ifade eder. Varlıkların özgül olduğu durumlarda ilgili işlem dışında çok
az değeri vardır. Bu tür özgül varlıklar gerektiren durumlarda, tedarikçiler müşterilere aşırı
kiralar ödeterek fırsatçı hareket edebilir.
b) Belirsizlik: Örgütlerin öngöremediği veya kontrol edemediği çevresel değişiklikler
belirsizliği yaratmaktadır. Williams, Thompson’un “belirsizlik, karmaşık yapıdaki örgütler için
asıl sorun olarak görülmektedir ve belirsizlikle başa çıkmak yönetsel süreçler kadar önemlidir”
görüşüne vurgu yapmaktadır.
c) Sıklık: İşlemlerin sıklık düzeyinin pek çok yansımaları vardır. İşlemlerin çok sık
yapılması, bir örgütün tedarik ettiği ürün/hizmeti değerlendirmesine, tedarikçilerde istendik
davranışları geliştirmesine kendi riskini azaltmasına olanak verir. Bir diğer yansıması ise,
miktar (örgütsel büyüklük) ve örgütsel form ile ilgilidir.
3.2.8. Kurumlaşma, Kurumsallaşma Yaklaşımı (Institutionalization Theory)
Bir organizasyon yaklaşımı olarak kurumlaşma, organizasyonların yapı ve
davranışlarının, sadece pazar koşulları tarafından değil fakat kurumsal nitelikteki baskılar,
bekleyişler ve inançlar tarafından da etkilendiğini söylemektedir. Örneğin sosyal bekleyişler,
devletin bekleyiş ve yönlendirmeleri, o endüstri dalında hâkim olan iş yapma usulleri,
organizasyonların üzerinde etki yapan kurumsal nitelikte baskılardır.
Dolayısıyla Kurumlaşma Yaklaşımı, belli bir çevrede faaliyet göstermekte olan
organizasyonların yapı ve işleyiş özellikleri ile çevrenin özellikleri arasında bir benzeşme,
paralellik öngörmektedir. Eşbiçimlilik veya eş-şekillilik (izomorfizm- isomorphism) olarak da
adlandırılan bu benzerlik, organizasyon ile çevresi arasındaki ilişkiyi kuran en önemli
faktördür.
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Aynı dalda çalışan organizasyonlar benzer çevresel baskılara maruz kalacaklar ve
çevrenin bekleyiş ve zorlamalarına paralel olarak benzer yapı ve işleyiş özelliği
kazanacaklardır. Böylece eşbiçimlilik ortaya çıkacaktır. Bütün organizasyonlar aynı
eşbiçimliliği göstereceğinden sonunda ortaya "kurumsal eşbiçimlilik" (institutional
isomorphism) çıkacaktır. Yani aynı daldaki organizasyonlar yapı ve işleyiş özellikleri açısından
birbirlerine benzeyeceklerdir.
Organizasyonlar, bu yapısal eşbiçimlilikleri yanında, çevresel baskılar karşısında, belirli
işleri yapma prosedürleri açısından da çevre ile eşbiçimli uyumlu olacaklardır. Çevrenin, belirli
işlerin nasıl yapılacağının belirlenmesi istek ve bekleyişi karşısında, organizasyonlar çeşitli
faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceği konularında belirlilik sağlamak, kişiden kişiye farklı
uygulamaların yapılmasını önlemek amacıyla çeşitli yazılı talimatlar, prosedürler
geliştireceklerdir.
Ülkemizde, kurumsallaşma konusu ile ilgili olarak ilk akla gelenin, işlerle ve
organizasyon birimleri ile ilgili tanımların yapılması ve yazılı prosedürlerin hazırlanması
olmasının arkasındaki neden budur. Kurumlaşma olayının, dış çevre ile bu kadar yakın ve sıkı
bir ilişki içinde olması dolayısıyla, Kurumsallaşma Yaklaşımı ile Ekolojik Yaklaşım arasındaki
sınır yavaş yavaş kaybolmaktadır.

3.3. Popülasyon Ekolojisi (Örgütsel Ekoloji - Çevre Bilim Yaklaşımı,
Tabii Seleksiyon) Yaklaşımı
Örgütsel ekoloji yaklaşımı, adaptasyon yaklaşımları gibi tek bir örgütü çalışma konusu
olarak ele almak yerine, örgüt toplulukları kavramını bu yaklaşımda ön plana çıkarmıştır.
Hannan ve Freeman’a göre, alt düzeydeki bir analiz birimi, daha üst düzeydeki çalışma birimini
anlamadan tam olarak incelenemez. Bu bakış açısı esasında, sistemler yaklaşımının temel
görüşünü de yansıtmaktadır.
Örgütsel ekoloji yaklaşımının çıkış noktasını “neden bu kadar çok çeşit örgüt var?”
sorusu oluşturur. Bu soruya koşut olarak, örgütler dünyası birbirleriyle etkileşim içinde bulunan
örgüt topluluklarının bir toplamı olarak görülmektedir. Dolayısıyla örgütsel çeşitliliği
şekillendiren birbirinden bağımsız iki değişken bulunmaktadır: Örgüt topluluklarının sayısı ve
her bir örgüt topluluğunu oluşturan örgütlerin sayısı. Hem örgüt topluluklarının, hem de her bir
örgüt topluluğunu oluşturan örgütlerin sayılarınıysa iki örgütsel olay birlikte belirlemektedir.
Bu olaylar, yeni örgütlerin kurulması veya doğması ve var olan örgütlerin kapanması veya
ölmesidir.
Örgütsel ekoloji yaklaşımının temel kuramsal dayanağı, evrimsel biyolojidir. Kolaylıkla
anlaşılabileceği gibi örgütsel ekoloji modeli, evrimleşme kuramlarına dayandırılmaktadır.
Burada Darwin’in doğal ayıklanmacılık kuramının örgütsel ekolojiye verdiği önemli bir destek
söz konusudur. Darwinci bakış açısına göre doğadaki canlılar iki aşamalı bir süreçten
geçmektedirler. Bunlardan ilki çeşitlenme, ikincisi ise uyum göstermedir ki; bunların yönünü
farklı güçler belirlemektedir. Bu kuram, genetik çeşitlenme aşamasının, uyum gösterme
açısından tercih edilmiş bir yönelişi olmadığını belirtmektedir.
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Kuramların çevreyi tanımlayış biçimleri, örgüt-çevre ilişkisine dair yaklaşımlarını da
biçimlendirmektedir. Örneğin, koşul bağımlılık kuramında örgüt çevreyi etkileyemez, sadece
çevredeki değişiklikleri saptayarak ona göre tasarımında değişiklikler yapar ve böylece çevreye
uyumlanarak hayatta kalır. Kaynak bağımlılığı kuramında ise, çevrenin belirsizlik kaynağı
olma niteliği yine kabul edilmekle birlikte, örgütlerin bu belirsizlik karşısında sadece
kendilerini uyulmamakla yetinmeyecekleri vurgulanır. Koşul bağımlılık kuramı ile stratejik
seçim görüşü arasında bir köprü kurularak, kaynak bağımlılığı kuramında örgütlerin, diğer
örgütlerle bağlantılar kurarak veya alanı doğrudan değiştirerek çevreyi etkileyecekleri
vurgulanır.
Örgütsel ekoloji kuramında ise, örgütlerin kaderi çevreleri tarafından tayin edilir.
Örgütlerin hayatta kalmaları onların eylemlerinin sonucu değildir. Örgütler çevresel koşullar
tarafından seçilebilirler ya da ayıklanabilirler. Yeni kurumsal kuramda örgüt-çevre ilişkisi
karşılıklı etkileşim biçimindedir. Örgütler, hem içine doğdukları ve tarihsel olarak oluşmuş
kurumsal çevre tarafından biçimlenirler, hem de kendi eylemleri ve diğer örgütle
etkileşimleriyle bu çevreyi yeniden üretirler ve değiştirirler. İşlem maliyeti kuramında ise örgütçevre arasındaki sınır bulanıktır.
Örgüt kuramının kökensel olarak, bilim yapmak ile yöneticilere yol göstermek ikiliğini
yaşadığını yukarıda belirtmiştik. Kısaca bilimci-yönetimci ikiliği şeklinde adlandırılan bu
ayırım açısından söz konusu kuramların araştırma niyetlerini incelediğimizde koşul bağımlılık,
kaynak bağımlılığı ve işlem maliyeti kuramlarının hem bilim yapmak hem de örgütleri etkili ve
verimli kılacak öneriler geliştirmek, örgütsel ekoloji ve yeni kurumsal kuramın ise temel olarak
örgütsel ve yönetsel olguları açıklamayı ve/veya anlamayı sağlayan modeller ve bakış açıları
geliştirmeye çalışan bilimci bir anlayışa sahip olduğu söylenebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımlarının ne olduğu ve kapsamı açıklanmıştır.
Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımlarının içerdiği konular açıklanmıştır. Bu konular içerisinde,
Durumsallık (Koşul - Bağımlılık) Yaklaşımı, Genel Örgütsel Gruplaşma (Organizational
Configuration) Yaklaşımı, Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı (Resource Dependence Theory),
Kaynak Bağımlılığı Kuramının Temel Varsayımları ve Değişkenleri, Örgütsel Strateji
Yaklaşımı (Organizational Strategy Approach), Bilgi işleme Yaklaşımı (Information
Processing Approach), Vekâlet Yaklaşımı (Agency Theory), İşlem Maliyeti Yaklaşımı
(Transaction Cost Theory), İşlemin Boyutları, Kurumlaşma, Kurumsallaşma Yaklaşımı
(Institutionalization Theory) ile Popülasyon Ekolojisi (Örgütsel Ekoloji - Çevre Bilim
Yaklaşımı, Tabii Seleksiyon) Yaklaşımı açıklanmıştır.
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Üçüncü Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Kaynak bağımlılığı kuramının, örgütler arası ilişkilere
dair beş temel argümanı ile ilgili olarak doğru değildir?
a) Toplumu ve içindeki karşılıklı ilişkileri anlamak için incelenmesi gereken temel
birim örgütlerdir.
b) Örgütler bağımsız veya yalıtık varlıklar değildirler.
c) Bu bağımlılık ilişkisi, bağımlı olan tarafın davranışlarına ilişkin belirsizlikle birlikte
ortaya çıktığında, örgütün varlığını sürdürmesi ve başarılı olması bir sorunsal haline
gelmektedir.
d) Bütünüyle başarılı sonuçlar vermese de yeni bağımlılık ilişkileri yaratılmasına sebep
olsa da örgütler, mevcut bağımlılık ilişkilerini yönetmelerini sağlayacak eylemlere
girişmektedirler.
e) Bu bağımlılık ilişkileri hem örgütler arasında hem de örgüt içinde yaratılan gücün
kaynağıdır. Ancak bu güç örgütün davranış seçeneklerini belirleyen bir etkiye sahip
değildir.
2)
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yöneticilerin çevreye uyum için verdikleri
kararlar ile hissedarların çıkarları arasındaki ilişkinin incelenmesinde faydalanılmaktadır?
a) Örgütsel strateji yaklaşımı (organizational strategy approach)
b) Kurumlaşma, kurumsallaşma yaklaşımı (ınstitutionalization theory)
c) Vekâlet yaklaşımı (agency theory)
d) Genel örgütsel gruplaşma (organizational configuration) yaklaşımı
e) Kaynak bağımlılığı yaklaşımı (resource dependence theory)
a) Yaklaşımı (ınstitutionalization theory)
3) Örgütsel ekoloji ……………………..yaklaşımının temel kuramsal dayanağı, evrimsel
biyolojidir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğu tamamlamaktadır?
a) Vekâlet yaklaşımı
b) Örgütsel ekoloji yaklaşımı
c) Örgütsel strateji yaklaşımı
d) Kurumlaşma, kurumsallaşma yaklaşımı
e) Kaynak bağımlılığı yaklaşımı
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4) ‘Organizasyonların bilinçli olarak alınmış kararlarla çevrelerine uyum sağlamalarını
inceleyen görüşlerdir.’
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a) İşlem Maliyeti Yaklaşımı
b) Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı
c) Kurumsallaşma Yaklaşımı
d) Adaptasyon Yaklaşımı
e) Vekâlet Yaklaşımı
5) ………………nın temel dayanağı evrimsel biyolojidir.
Yukarıdaki ifadeyi tamamlayarak tek bir örgütü çalışma konusu olarak ele almak
yerine, örgüt toplulukları kavramını ön plana çıkaran yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Örgütsel Strateji Yaklaşımı
b) Durumsallık Yaklaşımı
c) Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı
d) Sistem Yaklaşımı
e) Popülasyon Ekolojisi Yaklaşımı
6) Aşağıdakilerden hangisi Durumsallık (Koşul – Bağımlılık)Yaklaşımının sahip olduğu
bakış açısını yansıtmaktadır?
a) Makro
b) Merkezi
c) Mikro
d) Dinamik
e) Fonksiyonel
7) Amaçları ve çıkarları farklı iki kişinin (tarafın) birbiri ile yardımlaşması durumunda
ortaya çıkan sorunları inceleyen bir yaklaşımdır.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Bilgi İşleme Yaklaşımı
Vekalet Yaklaşımı
Örgütsel Strateji Yaklaşımı
İşlem Maliyeti Yaklaşımı
Kurumsallaşma Yaklaşımı

8) İşlem Maliyeti Yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Organizasyonel sınır kararlarını açıklamada baskın kuramsal çerçeve haline
gelmiştir.
b) Alternatif yönetişim kurumlarının incelenmesi olarak görülebilir.
c) Odak noktası işlemler ve bunlardan doğan maliyetlerdir.
d) Organizasyonları bilgi işleyen birimler ve iletişim sistemleri olarak görür.
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e) İktisadi örgüt karakteristikleri birbirinden oldukça farklı olan işlemleri
uyumlaştırma çabası gösterir.
9) Kurumsallaşma Yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Organizasyonel çevre tamamen önemini yitirmektedir.
Kurumsal nitelikteki baskılar, bekleyişler ve inançlar önem kazanmaktadır.
Eşbiçimlilik veya eş-şekillilik ortaya çıkmaktadır.
Yazılı talimatlar ve prosedürler ortaya çıkmaktadır.
Ekolojik yaklaşım ile arasındaki sınır giderek kaybolmaktadır.

10) Popülasyon Ekolojisi yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Örgüt-Çevre ilişkisi karşılıklı etkileşim biçimindedir.
Temel kuramsal dayanağı evrimsel biyolojidir.
Darwin’in doğal ayıklamacılık kuramının önemli bir desteği bulunmaktadır.
Örgütlerin kaderi çevreleri tarafından tayin edilmektedir.
Genellikle tek bir örgütü çalışma konusu olarak ele almaktadır.

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)b, 4)d, 5)e, 6)c, 7)b, 8)d, 9)a, 10)e
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4. KÜRESELLEŞME, YENİ EKONOMİ, ENTELEKTÜEL SERMAYE,
BİLGİ ve BİLGİ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1. Küreselleşme
4.2. Yeni Ekonomi
4.3. Entelektüel Sermaye
4.3.1. Entelektüel Sermayenin Ana Unsurları
4.3.1.1. Yapısal Sermaye
4.3.1.2. İlişkisel Sermaye / Müşteri Sermayesi
4.3.1.3. İnsan Sermayesi
4.3.2. Bazı Entelektüel Sermaye Modelleri
4.3.3. Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi
4.3.4. Entelektüel Sermayenin Yönetimi
4.4. Bilgi ve Bilgi Yönetimi
4.4.1. Karıştırılan Bazı Kavramlar
4.4.2. Bilgi Hiyeraşisi
4.4.3. Bilgi Türleri (Kaynağına Göre)
4.4.4. Bilgi Türleri (Rekabete Göre)
4.4.5. Bilgi Türleri (İşletme İç Çevresine Göre)
4.4.6. Bilgi Yönetimi Nedir?
4.4.6.1. Bilginin Etkin Yönetimi
4.4.6.2. Bilgi ve Bilgi Yönetiminin Amaçları
4.4.6.3. Bilgi ve Bilgi Yönetiminin Uygulanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Küreselleşme nedir ve küreselleşme doğuran başlıca faktörler nelerdir? Açıklayınız
2) Değişim unsurlarına göre eski ve yeni ekonomiyi karşılaştırınız.
3) Entelektüel sermaye ve entelektüel sermayenin ana unsurları olan yapısal sermaye,
ilişkisel sermaye / müşteri sermaye ile insan sermayesini tanımlayınız.
4) Kaynağına, rekabete ve işletme iç çevresine göre bilgi türleri nelerdir, örnek vererek
açıklayınız.
5) Bilginin etkin yönetimi ile bilgi yönetiminin amaçları ve bilgi yönetiminin
uygulanmasını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Küreselleşme ve yeni
ekonomi

Küreselleşme ve yeni
ekonominin özelliklerini
kavramak

Konu ile ilgili temel kavramlar ve
örneklerin okunması ve
tartışılması ile elde edilecektir.

Entelektüel sermaye,
unsurları ve yönetimi

Entelektüel sermaye,
unsurları ve yönetiminin
önemini anlamak

Konu ile ilgili temel kavramlar ve
örneklerin okunması ve
tartışılması ile elde edilecektir.

Bilgi ve bilgi yönetimi
sürecini ve dikkat edilmesi
gereken noktaları kavramak

Süreç basamaklarının
tanımlanması yoluyla
kazandırılacaktır.

Bilgi ve bilgi yönetimi
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Anahtar Kavramlar


Küreselleşme



Yeni Ekonomi



Bilgi Ekonomisi



Entelektüel Sermaye



Entelektüel Sermaye Yönetimi



Yapısal Sermaye



İlişkisel Sermaye



Müşteri Sermayesi



Bilgi



Bilgi Yönetimi
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Giriş
Küreselleşme sürecine bağlı olarak rekabetin dünya ölçeğine taşınmasıyla daha önce
ulusal pazardaki rakipleriyle rekabet halinde olan işletmeler, uluslararası işletmelerin de dünya
pazarına girmesiyle birlikte artık uluslararası aktörlerle de rekabet etmek zorunda kalmışlardır.
Sonuç itibariyle, daha önce ulusal nitelikte olan rekabet, küreselleşme süreciyle birlikte
uluslararası nitelik kazanmıştır. Rekabetin daha da arttığı küresel dünyada, işletmelerin hayatta
kalabilmek için, küresel rekabetin getirmiş olduğu unsurları bünyelerinde barındırmaları ve
organizasyonel yapılarını, plan ve stratejilerini bu doğrultuda oluşturmaları hayati önem
taşımaktadır.
Yeni ekonomi bilgi ekonomisidir. Yeni ekonomide bilgi hem nitelik hem de nicelik
açısından daha önceki dönemlerde kullanılan girdilerden daha önemli bir hale gelmektedir.
İşletmeler açısından yeni ekonominin kuralları eski ekonomi yani sanayi ekonomisinin
kurallarından çok daha farklıdır. Sanayi ekonomisinden yeni ekonomiye geçişte değişen ve
dönüşen faktörler çok iyi anlaşılmalıdır. Sermaye kavramı da benzer olarak somut sermayeden
soyut sermayeye doğru önemli bir dönüşüm yaşamaktadır. Entelektüel sermaye işletmelerin
yeni ekonomideki en değerli ve en yüksek katma değer üreten sermayesidir. Entelektüel
sermayenin unsurları ile birlikte anlaşılması ve yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.
Yeni ekonomide bilgi ve bilgi türlerinin işletmeler açısından öneminden söz ederken
bilgi yönetiminin anlaşılması da hayati önem taşımaktadır.
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4.1. Küreselleşme
Küreselleşme; “Ülkeler arasındaki mal, hizmet, uluslararası sermaye hareketleri ve
teknolojik gelişimin hızlı bir şekilde artmasını ve serbestleşmesini ve bunlar sonucu ortaya
çıkan ekonomik gelişmeyi” ifade eder.
Bu tanımlarda da görüldüğü gibi küreselleşmeyle ilgili birbirine alternatif olabilecek
tanımlar çoğaltılabilir.
Küreselleşme eğiliminin hızla artması ve bunun sonucu olarak çokuluslu işletmelerin
dünya ekonomilerinde ağırlıklarını hissettirmesi, üretim metotlarında Japonlaşma eğiliminin
yaygınlaşması, rekabet üstünlüğü savaşında yeni rakiplerin piyasaya girmesi vb. faktörler
organizasyonel modellerin geleneksel yapısını sarsıcı bir biçimde etkilemiştir.
Küreselleşmeyi doğuran başlıca faktörler:
- Sermayenin serbest dolaşımı,
- Teknoloji transferi,
- Teknoloji ve bilgi teknolojisi alanındaki gelişmeler,
- Küresel işletmeler.
Ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanda ortak bir takım değerlerin ulusal sınırları
aşıp dünya çapında yayılması ve bütünleşmesi olarak anlamlandırılan küreselleşme olgusu,
hayatın her alanında etkisini göstermektedir. Bu alanların en önemlisi iktisadi alanda yaşanan
küreselleşmedir. Zira dünyada yaşanan birçok gelişme iktisadi kökenli olduğu için, ekonomik
alanda yaşanan küreselleşme diğer alanlarda yaşanan gelişmelerin temelini oluşturmuştur.
Küreselleşme sürecine bağlı olarak rekabetin dünya ölçeğine taşınmasıyla daha önce
ulusal pazardaki rakipleriyle rekabet halinde olan işletmeler, uluslararası işletmelerin de dünya
pazarına girmesiyle birlikte artık uluslararası aktörlerle de rekabet etmek zorunda kalmışlardır.
Sonuç itibariyle, daha önce ulusal nitelikte olan rekabet, küreselleşme süreciyle birlikte
uluslararası nitelik kazanmıştır.
Rekabetin daha da arttığı küresel dünyada, işletmelerin hayatta kalabilmek için, küresel
rekabetin getirmiş olduğu unsurları bünyelerinde barındırmaları ve organizasyonel yapılarını,
plan ve stratejilerini bu doğrultuda oluşturmaları hayati önem taşımaktadır.
Teknolojik alanda meydana gelen olağanüstü gelişmeler ve ürünlerin standartlaşmasıyla
rekabet, bugün, üründen ziyade hizmet rekabeti üzerine kaymıştır. Bu durum da her geçen gün
hizmet sektörünün daha da önem kazanmasını sağlamaktadır.
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4.2. Yeni Ekonomi
Yeni ekonomi bilgi ekonomisidir. Yeni ekonomide bilgi hem nitelik hem de nicelik
açısından daha önceki dönemlerde kullanılan girdilerden daha önemli bir hale gelmektedir.
Bilgi, emek ve sermayenin pabucunu dama atarak adeta yegâne üretim faktörü haline gelmiştir.
Bu nedenle yeni ekonominin en önemli özelliklerinden biri bütün iktisadi faaliyetlere bilginin
entegre edilmesi, başka bir ifadeyle iktisadi faaliyetlerdeki bilgi yoğunluğunun göreceli olarak
önemli oranda artmasıdır.

Şekil 4.1: Sanayi Ekonomisinden Bilgi Ekonomisine Geçiş
Bilgi ticareti ve bilgi yoğun mal ve hizmetlerin ticareti büyük ölçüde arttığı için
günümüzde bilgi bir ürün olarak çok daha önemli bir hale gelmiştir.
Bilişim teknolojileri bir ekonominin bilgi temelli olmasına imkan sağlamaktadır. Bilgi
ekonomisinde bilginin yaratılması hem bilgi işçilerine hem de bilgi tüketicilerine yani insanlara
aittir. Bilgi ekonomisinde kuruluşların en önemli kaynakları klasik üretim faktörleri değil bilgi
ve beşeri sermayedir.
Bilginin üretilmesi ve mal olarak kullanılması, yenilik (inovasyon) ve icatlar yeni
ekonomide servet ve refahın oluşmasında temel belirleyicidir.
Bilgiye dayalı ekonomi, bilginin üretilmesi ve kullanılmasının refahın artırılması ve
yaşam standardının yükseltilmesinde asıl rolü oynadığı ekonomidir. Bu ekonomide bilgi işçisi
önemli bir rol oynamaktadır.
Bilgi işçisi: Kendisini bilgisiyle tanımlayan çalışanlara bilgi işçisi denilmektedir. Bilgi
işçisinin özellikleri:
- Kendisini bilgisiyle tanımlar,
- Uzmanlık konusu içinde hareketlidir,
- Para başarısının bir göstergesi değildir,
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- Resmi bir okul bitirmiş olması gerekir,
- Hiyerarşi yoktur,
- Sendikanın gücünü zayıflatacaktır.
Tablo 4.1: Değişim Unsurlarına Göre Eski ve Yeni Ekonomi Karşılaştırması

Yeni ekonominin en önemli zorluklarından birisi organizasyonların, sürekli değişim
gösteren küresel pazarlarda rekabet edebilmek ve hayatta kalabilmek için değişime ve gelişime
açık olmak, adaptasyon göstermek; inovasyon yapmak ve şekil değiştirmek zorunda kalmasıdır.
Bu hızlı değişimi yakalayabilmek, olası kaos ortamlarıyla başa çıkabilmek için
geleneksel yöntemler artık yetersiz kalmaktadır. Yeni sorunlar; yeni çözümler, stratejik
yönetim uygulamaları içeren yeni yöntemler gerektirmektedir. Bu boşluğu dolduramayan, bu
sorunlarla başa çıkamayan yönetimler, pazardaki yerlerini yeni girişimcilere kaptırmakla karşı
karşıya kalacaklardır (Davenport, Leibold ve Voelpel, 2006:25).

4.3. Entelektüel Sermaye
İşletmeler 3 çeşit sermaye kullanarak faaliyetlerini sürdürürler:



Fiziksel Sermaye ( fabrika, teçhizat, stoklar vb.)
Finansal Sermaye ( nakit, yatırımlar, alacaklar vb.)



Entelektüel Sermaye
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Entelektüel Sermaye; yeni ekonominin maddi olmayan sermayesidir.
Günümüz ekonomisinde tüm dünyada bilgi toplumuna geçiş süreciyle yaşanan
değişimle, işletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek ve rekabet yaratmak için yeni sermaye
varlıklarına gerek duymaktadır. Bilgi çağı, faaliyet gösterilen sektör fark etmeksizin
işletmelerin başarılı olabilmeleri için yeni bilgi ve yeteneklere sahip olmayı gerektirmektedir.
Bir işletme rekabet ortamında bir avantaj yakalamak istiyor ise, elinde diğer
işletmelerde bulunmayan değerli kaynaklar bulundurmak zorundadır. Geçmişin işletme
kaynakları olan; hammadde, sermaye ve makineler yerine günümüzde marka, teknik bilgi,
müşteri sadakati, beceri ve yaratıcılık gibi kavramlar çok daha fazla önem kazanmaya
başlamıştır.
Entelektüel sermaye, sınırlı sayıda parlak zekaya, bilgi ve beceriye sahip yöneticilerin
varlığıyla işletmeleri geliştirmeye çalışmanın aksine, çalışanların tamamının bu yetilerle
donatılmasının gerekli olduğunu öngören bir yaklaşımdır.
Çalışanlar arasında ilişkilerin geliştirilmesi, yapılan çalışmaların formelleştirilmesi,
yaratıcılığın, yenilikçiliğin geliştirilmesi ile organizasyonların değer yaratabileceğini savunan
bir bakış açısıdır.
eşittir.

Bir işletmenin piyasa değeri, fiziksel varlıkları ile entelektüel sermayesinin toplamına
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4.3.1. Entelektüel Sermayenin Ana Unsurları
4.3.1.1. Yapısal Sermaye
Yapısal sermayenin iki amacı bulunmaktadır. İlki bilgi aktarımını düzenlemek ve bilgi
kaybını önleyecek önlemler almak. İkincisi çalışanların verilere, uzmanlara ve bilginin
tamamına zamanında ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bireyin bilgisi kullanılmaya ve örgütsel
değeri yaratmak için paylaşılmaya bir kez başlandığı zaman, bu katma değer “ürün” artık
entelektüel sermayenin bir parçası haline gelir.
4.3.1.2. İlişkisel Sermaye / Müşteri Sermayesi
Müşteri sermayesi; işletmenin mevcut müşterileri ile ilişkilerini ve bunların işletmeye
bağlılıkları ile işletme dışındaki kişilerle ilişkilerini kapsamaktadır. Müşteri sermayesi,
organizasyonun müşteri, tedarikçi ve toplumun geri kalan kesimiyle ilişkisinin değerini ortaya
koyar ve söz konusu kişilerin organizasyona bağımlılıklarını ifade eder.
4.3.1.3. İnsan Sermayesi
İnsan sermayesi çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini içerir. İnsan sermayesi,
organizasyonun problemlerini çözmeyi sağlayan kombine edilmiş insan yeteneğidir. İnsan
sermayesi insanın doğasındadır ve organizasyon tarafından sahip olunamaz. Bu nedenle, insan
sermayesi, insanlar ayrıldıklarında organizasyondan ayrılabilir. İnsan sermayesi aynı zamanda
yaratıcılık ve yenilikçiliğin ölçülmesi yoluyla bir organizasyonun etkili bir şekilde insan
kaynağını nasıl kullanacağını da içerir.
İnsan sermayesinin unsurları aşağıdaki gibidir:
- Eğitim,
- Mesleki yeterlilik,
- Teknik bilgi (know-how),
- Yetenek / beceri oluşturmaya yönelik çalışmalar,
- Girişimcilik coşkusu, mucitlik, değişimcilik,
4.3.2. Bazı Entelektüel Sermaye Modelleri
Bazı entelektüel sermaye modellerine aşağıda yer verilmiştir:
1. Dengelenmiş Başarı Karnesi (Balanced Scorecard) Modeli
2. Soyut Varlıkları İzleme Modeli
3. Skandia Değer Şeması Modeli
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4. Skandia Pusulası Modeli
5. Kavramsal Model
4.3.3. Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi
Geleneksel performans yönetim sisteminin temelini oluşturan sermaye getirisi ve hisse
başına kar gibi ölçütler, işletmelerin gerçek performanslarını göstermek konusunda yetersiz
kalmaktadır. Bu muhasebe yönelimli yaklaşımlar, entelektüel sermayenin değer yaratma ve
performans değerleme sistemi içerisindeki önemini vurgulamaktan uzaktırlar.
İşletme yöneticilerinin çoğu, kullanabilecekleri entelektüel sermayenin değerini tam
olarak ölçemedikleri için işletmelerin kaynak yapısını yanlış algılayabilmektedirler. Bu
nedenle, entelektüel varlıklar etkin olarak yönetilememekte ve değer yaratma süreci bundan
zarar görmektedir.
Entelektüel sermayeyi ölçmenin başlıca nedenleri aşağıdaki gibi 3 şekilde sıralanabilir.
- Yöneticilerin işletmelerin değer yaratan unsurlarını anlamalarını kolaylaştırmak,
- İşletme performansının değerlendirilmesinde kullanılacak güvenilir bir değerleme
aracı elde etmek,
- Finansal kaynak bulma süreci içerisinde, işletmelerin ödeme güçlerinin
belirlenmesinde kullanılacak güvenilir bir ölçüt elde etmektir.
Entelektüel sermayenin ölçülmesinin bir ihtiyaç olmasının yanı sıra, bu ölçüm
işletmelere bir çok faydalar da sağlayacaktır. Bu faydalar şöyle sıralanabilir:
- Maddi olmayan varlıkları teşhis etme ve ayrıntılarıyla planlama,
- İşletme içinde bilgi akışı modellerini tanıma,
- Kritik bilgi meselelerini önceliklendirme,
- İşletme içinde öğrenme modellerini hızlandırma,
- En iyi uygulama için güçlü bir olurluk incelemesi sunarak, işletme içinde en iyi
uygulamaları teşhis etme ve yayma,
- Aktif değerinin denetlenmesinde ve değer artırma yollarını aramada,
- Bilginin nasıl karşılıklı ilişkiler oluşturduğunu anlamada,
- Kurumsal sosyal ağlar anlayışı ve değişim temsilcilerini teşhis etme,
- Yenilikte (buluşta) artış,
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- Ortak faaliyetleri artırmak ve bilgi yönetiminin yararlarını artan farkındalığı sonucu
kültürü paylaşan bir bilgi,
- İşgörenin kurum algısının ve motivasyonunun artması,
- Performansa dayalı bir kültür oluşturma.
4.3.4. Entelektüel Sermayenin Yönetimi
Entelektüel sermaye unsurlarının özelliklerine göre, entelektüel sermayenin
yönetiminde bazı ilkeler geliştirilmiştir. Bu ilkeleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:
-

İşletmeler insan ve ilişkisel sermayenin sahibi değildir. Bu varlıkların mülkiyetini insan
sermayesinde çalışanlarla, ilişkisel sermayede müşteri ve tedarikçileriyle paylaşır. Bu
varlıkları yönetebilmek ve kar edebilmek için müşterek mülkiyetin kabul edilmesi
gerekir.

-

Bir işletmenin kullanabileceği insan sermayesini yaratabilmesi için ekip çalışmasını ve
öğrenmenin sosyal biçimlerini destekleyip geliştirmesi gerekir. İşletmeler disiplinler
arası yetenekler sayesinde yetenekleri yakalayıp, formülize eder ve sermayeye
katabilirler. Çünkü bilginin paylaşılması bireye daha az bağlı olunmasını sağlar.

-

Tüm zeki ve yetenekli çalışanlar varlık niteliği taşımaz. Kurumsal zenginlik yaratan
çalışan başka hiç kimse tarafından daha iyi yapılamama anlamında tescilli ve yapılan
işin müşteriler tarafından ödenen değeri ortaya çıkarma anlamında stratejik becerilere
sahip kişilerdir. Bu özelliklere sahip insanlara yatırım yapılmalıdır.

-

Yapısal sermaye işletmelerin doğrudan sahip olduğu bir yetenektir ve kolayca kontrol
edilebilir. Ancak pek çok müşteri buna çok az değer verir. Bu nedenle, müşterilerin
işletmenin elemanları ile kolay işbirliği yapmasını sağlayacak şekilde yönetilmesi
gerekir.

-

Yapısal sermaye müşterilerin değer verdiği çalışmaları destekleyen bilgi stoklarını
yığmak ve bu enformasyonun işletme içindeki akışını hızlandırmak amaçlarına hizmet
eder. Bu nedenle, ihtiyaç duyulan şeyler kullanıma hazır, ihtiyaç duyulabilecek şeyler
ise, kolay ulaşılabilir durumda olmalıdır.

-

Enformasyon ve bilgi pahalı olan fiziksel ve finansal varlıkların yerini tutmalıdır.

-

Bilgi müşteriye göre özelleştirilmelidir. Bu nedenle seri üretim çözümleri yüksek karlar
getirmez.

-

Her işletme içinde yer aldığı sektörün değer zincirini hammaddeden son kullanıcıya
kadar yeniden analiz etmelidir.

-

Yöneticiler dikkatini mal akışı yerine enformasyon akışına toplamalıdır. Çünkü
günümüzde enformasyon işin kendisini oluşturur.
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4.4. Bilgi ve Bilgi Yönetimi
Hızla artan rekabet ortamında ve bilgi ekonomisi çağında bilgi, işletmelerin rekabet
etmelerinde en önemli kaynaklardan biri haline gelmiştir. Klasik işletme tanımlarında
işletmenin değerini belirleyen makineler, stoklar, binalar gibi maddi varlıkların yanı sıra artık
maddi olmayan bir varlık olarak bilgi ÇOK FAZLA önem kazanmıştır. İşletmeler rekabetin çok
olduğu ortamlarda farklılıklarını makine, teçhizat veya malzeme ile sağlamakta güçlük
çekmektedir. Günümüzde REKABETTE FARK YARATACAK asıl kaynağın bilgi olduğu ve
bilgiye ÇOK fazla önem verilmeye başlandığı görülmektedir (Dinçmen, 2010:13).
4.4.1. Karıştırılan Bazı Kavramlar
Veri: Yapılan işlemlerin belli biçimlerde tutulmuş kayıtlarıdır. Veriler, olaylar
hakkındaki birbirinden ayrı, nesnel gerçekleri ifade eder.
Enformasyon: Genellikle belge şeklinde ya da görsel veya işitsel bir mesajdır. Fark
yaratan veri olarak da düşünülebilir.
Bilgi: Belli bir düzen içindeki deneyimlerin, değerlerin, amaca yönelik enformasyonun
ve uzmanlık görüşünün, yeni deneyimlerin ve enformasyonun bir araya getirilip
değerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturan esnek bir bileşimidir.
4.4.2. Bilgi Hiyeraşisi

Şekil 4.2: Bilgi Hiyeraşisi
4.4.3. Bilgi Türleri (Kaynağına Göre)
Örtülü Bilgi;
Herhangi bir şekilde kodlanmamış, kayıt altına alınmamış, bireylerin zihinlerinde olan
bilgiye örtülü bilgi denir (Pasher ve Ronen, 2011:91). Kayıt altında olmayan örtülü bilgiye
ulaşmak çok zordur, çünkü genellikle insanlar bu bilgiden veya bu bilginin başkalarına
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faydasından habersizdir. Örtülü bilginin açık hale getirilmesi sayesinde bilgi başkalarıyla da
paylaşılır hale getirilir. Ürün geliştirmenin ilk basamağı fikir geliştirmektir, bir başka ifadeyle
ürün geliştirme örtülü bilgiyle başlar (KMWG, 2001:14). Çalışanların deneyimleri ve iş
tecrübeleri de örtülü bilgi olarak sınıflandırılır.
Açık Bilgi;
Yazıyla, resimle ve/veya başka yöntemlerle kodlanmış, kayıt altına alınmış bilgilere
açık bilgi denir (Barutçugil, 2002:63). Bilgi türleri içinde paylaşılması ve yönetilmesi en kolay
olanıdır. Yazının bulunması bilgi paylaşımının ve yeni bilgilerin ortaya çıkmasının önünü
açmıştır. Kâğıt icadıyla bu süreç hız kazanmıştır. Bilgisayarın bulunması bilgi dünyası için
bambaşka bir dönüm noktası olmuştur. Son 30 yılda bilgisayar sistemlerinin gelişmesi ile ortaya
çıkan yeni bilgilere bakıldığında bu açıkça görülmektedir. Ancak bilgi dünyası için asıl büyük
gelişme internetin yaygınlaşması olmuştur. İnternetin yaşantımıza girmesiyle bilginin artışında
dikey bir yükseliş görülmektedir (Research Trends, 2012).
4.4.4. Bilgi Türleri (Rekabete Göre)
• Temel Bilgiler: Aynı sektörde olan işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve rekabet
edebilmeleri için hepsine gerekli olan bilgiler.
• Gelişmiş Bilgiler: Aynı sektörde rekabet içinde olan işletmeleri diğerlerinden ayıran,
rekabet avantajı sağlayan, işletmenin öne geçmesini olanak veren bilgilerdir.
• İnovasyon Bilgisi: İşletme tarafından uygulanmış, işletmenin elinde bulunan, onu
diğerlerinden önemli derecede ayrıştıran ve sektör lideri, endüstri öncüsü yapan bilgidir
(Holsapple ve Jones, 2007:420).
4.4.5. Bilgi Türleri (İşletme İç Çevresine Göre)
• Deneysel Bilgi Varlıkları: Yaşanmış olaylar neticesinde öğrenilmiş bilgilerdir.
Know-how olarak da tanımlanabilir. Daha çok örtülü bilgi şeklinde işletmelerde bulunur.
Bunun için bu bilginin transferi ve saklanması zordur.
• Kavramsal Bilgi Varlıkları: Kayıt altına alınmış, kodlanmış bilgileri kapsamaktadır.
İşletmenin ürün tasarımları, tasarım bilgileri, marka hakları bu kapsama girmektedir.
• Alışılmış Bilgi Varlıkları: İşletmenin operasyonel işlerinde edinmiş olduğu, her gün
kullandığı örtülü bilgilerdir. Organizasyonel kültür ve alışkanlıklar bu kapsam da
değerlendirilebilir.
• Sistematik Bilgi Varlıkları: İşletmenin bilinçli bir şekilde organize ettiği, kayıt altına
aldığı, oluşturduğu ve sakladığı bilgi varlıklarıdır. Belgeler, ürün el kitapları, veri tabanları,
yazılımlar, işletmenin sahip olduğu patentler ve lisanslar bu kapsama girmektedir.
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4.4.6. Bilgi Yönetimi Nedir?
Bilgi yönetimi geçmişi çok eskilere uzanmayan diğer alanlara göre çok daha yeni bir
alandır. Klasik ekonomi, bilginin önemini tam olarak anlayamamıştır. Bu alanın öncüleri olarak
1970’lerde Peter Drucker’ın, 1980’lerde Seivby’nin ve 1990’larda Nonaka ve Takeuchi’nin
yayımladığı akademik makaleler bilgi yönetimini geliştirmiştir (Uriarte,2008:32). 1970’lerde
bilginin artan önemine vurgu yapan araştırmacılar bunu bir yönetim yaklaşımı olarak ele
almışlardır. 1980’lerden sonra işletmeler için bilgi, rekabetin en önemli kaynaklarından biri
olarak algılanmış ve bu dönemde “Bilgi Çalışanı”, “Bilgi Yaratma”, “Bilgi Mühendisliği”,
“Bilgi Tabanlı Sistemler” gibi birçok yeni kavram ortaya çıkmıştır (Uriarte, 2008:34).
Bilginin bir güç olması şüphesiz işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Ancak
bilginin kontrolsüz yönetimi işletmelere bir başarı sağlayamaz. Bilginin işletmelerde fayda
sağlayabilmesi için sistematik bir biçimde yönetilmesi şarttır. Bu açıdan bilgiden fayda
sağlayabilmenin kilit unsuru olan bilgi yönetiminin uygulanması işletmeler için gereklidir.
İşletmeler bilgi yönetimi aracılığıyla bilginin toplanmasını, üretilmesini, dağıtımını,
paylaşımını ve kullanımını en etkin ve verimli bir biçimde sağlamalıdır (Erkollar, 2010:229).
Bilginin bir işletmede değere dönüşebilmesi, fark yaratması ve rekabet avantajı
oluşturması için kurum düzeyinde işletme stratejisine uygun bir bilgi yönetimi uygulanmalıdır.
Bilgi yönetimi aracılığı ile örtülü ve açık bilgi dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu bilgi
çalışanlarda deneyime ve yeteneğe dönüştüğü zaman "değer yaratma" süreci başlayacak,
kurumun amaçlarına uygun, statik bilgiyi dinamik hale getiren bir sistem kurulmuş olacaktır
(Öztemel, 2010:29).
Bilgi yönetimi, işletmenin ihtiyacı olan örtülü ve açık bilgiyi uygun bilgi
kaynaklarından sağlayarak işletmenin teknolojik yenilik ve değer yaratma kapasitesinin
artırılması aktiviteleri olarak tanımlanabilir.
4.4.6.1. Bilginin Etkin Yönetimi
Bilginin etkin bir şekilde yönetiminde dört süreç vardır:
1) Elde Etmek: Daha hızlı öğrenme ve deneyim kazanma yoluyla yeni bilgiler
edinmek.
2) Geliştirmek: Bilgiyi kişisel, takım ve organizasyonel düzeyde geliştirmek.
3) Elde Tutmak: Bilginin organizasyonu içinde kalmasını olabildiğince iyi bir şekilde
sağlamak.
4) Paylaşmak: Bu bilgiyi bilgi organizasyonu içinde ve dışında müşterilerle ve diğer
paydaşlarla karlı bir şekilde paylaşmak.
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4.4.6.2. Bilgi ve Bilgi Yönetiminin Amaçları
Bilgi yönetiminin en önemli amacı, örgütte var olan kayıtlı ya da potansiyel bilgi
kaynaklarını ortaya çıkarmak ve iş süreçlerine dahil etmektir. Bununla birlikte;
- Öğrenme eğrisini hızlandırmak,
- Daha hızlı bir iyileştirme sağlamak,
- Örgüt içerisinde yeni bilgi üretmek,
- Örgütsel kararlarda ulaşılabilir bilginin kullanımını sağlamak,
- Doğru bilginin, doğru insanlara, doğru zamanda ulaşmasını sağlamak,
- Hızlandırılmış transformasyona imkan sağlamak,
4.4.6.3. Bilgi ve Bilgi Yönetiminin Uygulanması
Bilgi yönetiminin uygulaması bilginin nasıl yönetileceği ve günlük işlerde daha etkili
olarak nasıl kullanılacağına yönelik birbirini izleyen altı adımda ele alınmıştır.
1) Bilgi yönetimini işletme amaçlarıyla ilişkilendirmek (Bilgi yönetimi çerçevesi),
2) Çekirdek bilgi yönetimi takımını oluşturmak,
3) Kritik bilgi varlıklarını tanımlamak (Bilgi yönetimi denetimi),
4) Bilgi yönetiminin paylaşılan değerlerini, vizyonunu, amaçlarını geliştirmek,
5) Yeni bilgi yönetimi yapısını, sistemlerini, süreçlerini, teknolojilerini, rollerini,
sorumluluklarını ve ödüllerini yaratmak,
6) Bilgi yönetimine uygun organizasyonel kültürü oluşturmak ve sürdürmek.

Dördüncü Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi entelektüel sermayenin ana unsurları arasında yer almaktadır?
a) Bilgisayar programları
b) Eğitim
c) Beceri
d) Müşteri
e) İş süreçleri
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2) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye neden olan başlıca faktörler arasında yer
almaz?
a) Teknoloji ve bilgi teknolojisi alanındaki gelişmeler
b) Küresel işletmeler
c) Ulusal rekabetteki artış
d) Sermayenin serbest dolaşımı
e) Teknoloji transferi
3) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Ekonomisi’nden Bilgi Ekonomisi’ne geçişte yaşanan
birtakım değişimlerden biri değildir?
a) Yalın organizasyonlara geçiş olmuştur.
b) Büyük üretim birimlerine geçiş olmuştur.
c) Niş pazarlama önem kazanmıştır.
d) Kalite önem kazanmıştır.
e) Taşeronla çalışmaya başlanmıştır.
4) Aşağıdakilerden hangisi işletme iç çevresine göre sınıflandırılmış bir bilgi türü değildir?
a) Örtülü bilgi varlıkları
b) Alışılmış bilgi varlıkları
c) Sistematik bilgi varlıkları
d) Deneysel bilgi varlıkları
e) Kavramsal bilgi varlıkları
5) Aşağıdakilerden hangisi Yeni Ekonomiyi Sanayi Ekonomisinden ayıran temel
özelliklerden biridir?
a) Bürokratik Kişilik
b) Dikey Entegrasyon
c) Hiyeraşik Yapı
d) Toplu Pazarlama
e) Girişimcilik
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6) Bilgi Yönetiminin uygulanması ile ilgili olan aşamalardan hangisi yanlıştır?
a) Bilgi Yönetimini organizasyonel amaçlarla ilişkilendirmek
b) Çekirdek bilgi yönetimi takımını kurmak
c) Kritik bilgi varlıklarını tanımlamak
d) Bilgi yönetiminin paylaşılan değerlerini geliştirmek
e) Bilgi yönetimini organizasyonel kültür ile ilişkilendirmekten kaçınmak
7) Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Sermaye Modellerinden biri değildir.
a) Soyut Varlıkları İzleme Modeli
b) Başabaş Analizi Modeli
c) Dengelenmiş Başarı Karnesi (Balanced Scorecard) Modeli
d) Skandia Değer Şeması Modeli
e) Kavramsal Model
8) Aşağıdakilerden hangisi yapısal sermayenin en önemli amaçları arasında yer
almaktadır?
a) Yaratıcılık
b) Organizasyonlar arası işbirliği
c) Bireysel yeteneklerin geliştirilmesi
d) Bilgiye zamanında ulaşılabilmesini sağlama
e) Yenilikçiliğin geliştirilmesi
9) Entelektüel Sermaye yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken bazı ilkeler
bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi entelektüel sermayenin yönetiminde göz
önünde bulundurulması gereken ilkelerden biri değildir.
a) Ekip çalışması ve öğrenmenin desteklenmesi gerekir.
b) Stratejik becerilere sahip çalışanlara yatırım yapılmalıdır.
c) Enformasyon ve bilgi pahalı olan fiziksel ve finansal varlıkların yerini
tutmamalıdır.
d) Bilgi müşteriye göre özelleştirilmelidir.
e) Her işletme içinde yer aldığı sektörün değer zincirini hammaddeden son
kullanıcıya kadar yeniden analiz etmelidir.
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10) Aşağıdakilerden hangisi Yeni Ekonominin temel özelliklerinden biri değildir?
a) Üretim odaklıdır.
b) Üretim küreselleşmiştir.
c) İşbirliği önem kazanmıştır.
d) İnovasyon önem kazanmıştır.
e) Bilgi önem kazanmıştır.

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)b, 4)a, 5)e, 6)e, 7)b, 8)d, 9)c, 10)a
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5. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı
5.2. Önemli Bazı Kalite Temsilcileri
5.3. Kalite Kavramı
5.3.1. Kalitenin Boyutları
5.4. Kalite Kontrolden Toplam Kalite Yönetimine Geçiş
5.5. Klasik ve Toplam Kalite Yönelimli Örgütlerin Özellikleri
5.6. Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları
5.7. Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri
5.7.1. (İç ve Dış) Müşteri Odaklılık
5.7.2. Liderlik
5.7.3. Herkesin Katılımı, Ekip Çalışması, İletişim
5.7.4. Sürekli İyileştirme “Kaizen”
5.7.5. Hedeflerle ve Verilerle Yönetim
5.7.6. Süreç Yönetimi
5.7.7. Önlemeye Dönük Yaklaşım
5.7.8. Sürekli Eğitim ve Öğrenen Organizasyon
5.8. Toplam Kalite Yönetimi ile Diğer Yönetim Yaklaşımları Arasındaki İlişkiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
tartışınız.

Toplam kalite yönetimini diğer yönetim yaklaşımlarından ayıran farklılıkları

2)

Klasik ve toplam kalite yönelimli örgütlerin özelliklerini karşılaştırınız.

3)

Toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri nelerdir? Açıklayınız.

4)

Önemli bazı kalite temsilcilerinin kaliteye yaptıkları katkıyı tartışınız.

5)

Kalite kontrolden toplam kalite yönetimine geçiş sürecini değerlendiriniz.

78

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kalite kontrolden
toplam kalite
yönetimine geçiş

Kalite kontrolden toplam
kalite yönetimine geçişte
farklılıkları kavramak

Kalite kontrolden toplam kalite
yönetimine tarihsel sürecin
incelenmesi yoluyla
kazandırılacaktır.

Klasik ve toplam kalite
yönelimli örgütlerin
özellikleri

Klasik ve toplam kalite
yönelimli örgütlerin
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olmak ve
karşılaştırma yapabilmek

Konu ile ilgili temel kavramlar ve
örneklerin okunması ve
tartışılması ile elde edilecektir.

Toplam kalite
yönetiminin temel
ilkeleri

Toplam kalite yönetiminin
temel ilkelerini kavramak

Konu ile ilgili temel kavramlar ve
örneklerin araştırılması yoluyla
kazandırılacaktır.

Toplam kalite yönetimi
ile diğer yönetim
yaklaşımları arasındaki
ilişkiler

Toplam kalite yönetimi ile
diğer yönetim yaklaşımları
arasındaki ilişkiler hakkında
kapsamlı bilgi sahibi olmak

Konu ile ilgili temel kavramlar ve
örneklerin okunması ve
tartışılması ile elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Toplam kalite yönetimi



İç müşteri



Dış müşteri



Kaizen



Süreç yönetimi



Önlemeye dönük yaklaşım



Öğrenen organizasyon
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Giriş
Günümüzde işletmeler hem mevcut hem de potansiyel müşterilerinin istek ve
ihtiyaçlarını karşılamak ayrıca sürekli değişen pazar şartlarına uyum sağlayabilmek için
atılımlar yapmaya başlamıştır. İşletmeler, bu atılımların sonucunda kaliteyi iyileştirmek,
müşteri tatminini sağlamak ve dolayısıyla rekabet gücünü artırmak için toplam kalite yönetimi
anlayışını benimsemektedir. Toplam kalite anlayışına göre, kalite kontrol süreci, müşterilerin
kalite ihtiyaçlarının tanımlanmasıyla başlayıp, hatasız ürünün tüketicilere ulaştırılmasıyla
devam eder ve müşterinin memnuniyetiyle son bulur. Toplam kalite felsefesinde, ilk seferinde
doğru işlerin yapılması ve uzun dönemli kontrollere gerek duyulmaması hedeflenmiştir.
Toplam kalite anlayışının tüm örgüt içinde yaygın olarak kullanılması ve yönetim felsefesini
de etkilemesi sonucu, Toplam kalite yönetiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Toplam Kalite yönelimli örgütlerin sahip olması gereken özellikleri çok iyi
özümseyerek klasik yönelimli örgütlerden farklılıklarını ayırt edebilmek özellikle uygulamada
önemli ölçüde değer yaratmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi anlayışını hem teknik hem de
felsefe olarak ve ilkeleriyle birlikte benimseyip uygulamaya geçirmeyen bir işletmenin uzun
dönemde içinde yer aldığı piyasada rakiplerinin önüne geçme şansı olmayacaktır. Toplam
Kalite Yönetimi ayrıca diğer tüm güncel yönetim yaklaşımlarının da temelini oluşturmaktadır.
Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımını uygulamada benimsemeden diğer yönetim yaklaşımlarını
uygulamaya çalışmak hiçbir
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5.1. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı
Teknolojik gelişmelerin yavaş ilerleme gösterdiği 1950 ve 60’lı yıllarda, rekabetçi
gücün temeli üretim üstünlüğüne dayanmaktaydı. Büyük üretim hacimleriyle geniş pazarlara
giren dev şirketler rakiplerini geride bırakabiliyorlardı. 1970’lerde teknolojinin yaygınlaşması
ve Uzakdoğulu Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin bu teknolojileri kullanarak daha ucuz üretim
faktörleriyle uluslararası pazarlara girmesi, rekabetin yönünü maliyetler üzerinde
yoğunlaştırmaya başlamıştır.
1980’lerde ise ucuz ve bol ürünlere doyan insanları, artık kaliteli ürünler çekmeye
başlamıştır. Kaliteli ürünlere olan talep Batı’da oluşmuş, bunu karşılayacak arz ise Doğu’dan,
özellikle de Japonya’dan gelmiştir. Günümüzde rekabet unsurlarına kalitenin yanında hız
üstünlüğü ve esneklik de eklenmekte ve piyasaya kısa sürede, müşteri ihtiyaçlarının
doğrultusunda ürün ve hizmet süren işletmeler, rekabetçi avantajı yakalamaktadır.
1980'li yıllarda başlayan ve 1990'lı yıllarda yaygınlık ve popülarite kazanan yönetim
yaklaşımlarının başında Toplam Kalite Anlayışı ve Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality
Management, TQM) gelmektedir. Kalite konusu işletmeciliğin temel konularından birisi
olmuştur. Kalite Yönetimi ile ilgili ilk sistematik çalışmaları 1932 yılına kadar, W. A.
Shewhart'in çalışmalarına kadar götürmek mümkündür. Ancak bu konu 1980'lere kadar tüm
işletme faaliyetlerine yön verecek ve ayrı bir yönetim düşüncesi oluşturacak düzeye
gelmemiştir. Bu tarihlere kadar kalite konusu daha çok üretimde istatistik kalite kontrolü
uygulamaları şeklinde ve belirli kişi veya departmanların sorumlu olduğu bir iş olarak
gelişmiştir.
1950'li ve 60'lı yıllarda Philip Crosby, Edward Demings, Armond Feigenbaum, Joseph
Duran ve Kaon Ishikawa başta olmak üzere çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar
ve ileri sürülen fikirler, globalleşme olarak tarif edilen ortamın ortaya çıkması ile birlikte, kalite
konusunun tüm işletme faaliyetlerine yön veren temel bir kavram haline gelmesine yardımcı
olmuştur.
Ülkemiz işletme yönetimi uygulamalarında da kalite temel bir kavram haline gelmiş ve
bu konuda çok geniş bir literatür oluşmaya başlamıştır.
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Toplam kalite yönetimi kurumda önemli bir role sahiptir. Toplam kalite yönetimi
kurumlarda uygulanarak sürekli olarak performans artırılabilir. Böylece, kuruluşların önemli
ölçüde hizmet ve ürün kalitesi açısından kendi iç ve dış müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılaması
mümkün olacak, verimli ve karlı bir iş geliştirebilecektir. Toplam kalite yönetiminin bir
kurumda başarılı olabilmesi için toplam kalite yönetimi ilkelerinin uygulanması gerekmektedir.

5.2.

Önemli Bazı Kalite Temsilcileri

E. DEMİNG: Yönetim Felsefesi
J. JURAN: Planlama ve Kalite Maliyeti
A. FEIGENBAUM: Toplanı Kalite Kontrolü
K. ISHIKAVVA: Kalite Çemberleri
G. TAGUCHI: Buluş Yönetimi
S. SINGO:“Pokc - Yoke” (sıfır hata)
P. CROSBYı İlk seferinde doğru yapma
T. PETERS: Müşteri Odaklılık
C. MOLLER: Kişisel Kalite

5.3.

Kalite Kavramı

Kalite aslında, çok bilindik bir kelimedir. Bununla birlikte, kalite kelimesinin anlamı ve
kullanımı üzerine yapılmış birçok farklı tanımlama bulunmaktadır. Kalite” kavramı,
Latincedeki “qualitas” kelimesinden türetilmiştir. Latince’de “nasıl oluştuğu” anlamına
gelmektedir. Bu kavramı Çiçero ve Yunanlı yazarların birçoğu “mahiyet veya nitelik”
anlamlarında kullandıkları görülmektedir.
Bugün için genel olarak kabul edilen tanım olarak şu verilebilir: Kalite, müşterilerin,
mal ve hizmetlerden beklentilerinin karşılanması, hatta daha fazlasının verilmesidir.
5.3.1. Kalitenin Boyutları
David A. Garvin, kaliteyi belirgin ve ölçülebilen parametreleri kullanan stratejik bir
model ile tanımlamaya çalışmıştır. Garvin kalite tanımı konusunda aşağıdaki sekiz boyutu
önermektedir (Garvin, 1987, s. 104):
1. Performans: Bir ürünün temel işletim özellikleridir. Bir otomobil için bunlar;
otomobilin hızı, konforu, yakıt tüketimi, taşıma kapasitesi olabilir. Temel anlamda, tüketicinin
beklediği özelliklerdir.
2. Özellikler: Müşteri tarafından ikincil önem derecesine sahip, görünen ürün veya
hizmet konularıdır. Ürünün temel özelliklerine ek olarak sunulan özelliklerdir; Bir uçuşta
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sunulan yemek hizmeti gibi. Bir kol saati için bu. standart bir saat üzerine dört farklı renkli
bandın eklenmesidir.
3. Güvenilirlik: Bu boyut, bir ürünün belirli bir zaman aralığı içinde fonksiyonlarını
yerine getirememesi ihtimalini gösterir. Ürünün satın alındıktan ne kadar süre sonra bozulduğu
veya bozulma süreleri arasındaki süre gibi kriterlerle ölçülebilir.
4. Uygunluk: Bir ürünün tasarım veya işletim özelliklerinin, belirlenen standartları
karşılama derecesidir. Bir otomobilin yakıt tüketiminin belirlenen seviyenin çok üzerinde
olmaması örnek olarak gösterilebilir.
5. Sağlamlık-Dayanıklılık: Bir ürünün, değiştirilmesi veya yenilenmesi gereken
zamana kadar kullanım miktarı veya süresidir. Ürünün yaşam süresini ifade eder. Ekonomik ve
teknik boyutta incelenebilir.
6. Servis Hizmetleri: Ürünün gerektirebileceği hizmetler için (örneğin tamir) hız,
nezaket, dürüstlük ve hizmetin her an bulunabilir olmasıdır.
7. Estetik: Kalitenin sübjektif özelliklerinden biridir. Bir ürünün görünüşü, verdiği
hisler, sesi, tadı veya kokusu gibi özelliklerdir.
8. Algılanan Kalite: Bir müşterinin bir ürün veya bir marka üzerinde sahip olduğu fikir
ve düşüncelerdir. Yine sübjektif bir niteliğe sahiptir. Ünlü bir modacının ismini taşıyan bir
elbise, müşteriyi, benzer fakat daha az tanınmış bir modacının elbisesinden daha az çekecektir.

5.4. Kalite Kontrolden Toplam Kalite Yönetimine Geçiş
Kalite olayının, bir Toplam Kalite Felsefesine dönüşmesine kadar daha çok istatistik
kalite kontrolü şeklinde kalmıştır. Bu çerçevede kalite, üretilen malların, belirlenmiş bulunan
teknik standartlarda olup olmadığını anlamak amacı ile örnekleme ve diğer istatistik tekniklerin
kullanıldığı ve bunun belirli kişiler tarafından yapıldığı bir faaliyet olarak kalmıştır. İmal edilen
ürünlerin kabul edilebilir standart aralıklarında olup olmadığı, örneklemenin nasıl yapılması
gerektiği, incelenen örnekler için ne gibi istatistik yöntemlerin kullanılacağı, kalite kontrolden
sorumlu kişilerin eğitimi gibi konular kalite olayının ana konuları olmuştur.
Yukarıda isimleri belirtilen bazı kalite temsilcilerinin yapmış oldukları çalışmalar,
konuyu istatistik uygulamalardan ibaret olmaktan çıkarmış, tüm işletme çalışanlarının
sorumluluğu haline getirmiştir. Hatta daha da ileri giderek kalite sadece üretimi yapan
işletmenin sorunu olmaktan çıkmış, nihai ürünün müşteriye ulaşmasına kadar üretim zinciri
üzerinde yer alan tüm işletmelerin sorunu ve sorumluluğu haline gelmiştir. Yani kalite olayı
"teknik" bir uygulama olmaktan çıkarak bir "felsefe" haline dönüşmüştür.
Müşteriye "daha ucuz", "daha kaliteli" ve "daha çabuk" mal ve hizmet sunmak tüm
işletmelerin temel hedefi olmuştur. Bunun için işletmelerin kendi iç işleyişlerini yeniden
düzenlemeleri, bazı faaliyetlerini outsourcing’e tabi tutmaları, şebeke organizasyonları
geliştirmeleri, JIT (just in time) uygulaması veya stratejik birliktelikler oluşturmaları gibi
uygulamalar yaygınlık kazanmaya başlamıştır.
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Bütün bu gelişmeler 'Toplam Kalite Yönetimi" ilişkilidir. Böylece kalite olayı bir
istatistik uygulama olmaktan çıkmış, hedef ve strateji belirlemeden organizasyon yapısı
belirlemeye; çalışanların davranışlarını belirlemekten iş yapma usullerini belirlemeye kadar
geniş bir alanda etkili olan bir yönetim felsefesine dönüşmüştür.

5.5. Klasik ve Toplam Kalite Yönelimli Örgütlerin Özellikleri
KLASİK (GELENEKSEL)
ÖRGÜT

TOPLAM KALİTE
YÖNELİMLİ ÖRGÜT

- Standartlara uymak,

-Tarafların doyumu ve
başarısı,

- Başkalarını kontrol
etmek,

- Kendi kendini kontrol etmek,

- Sistem kaliteyi belirler,

- Müşteri kaliteyi
belirler,

- Öğrenenler pasiftir,

- Öğrenenler aktiftir,

- Sıkı kontrol,

- Sürekli gelişme,

- Maliyete dayalı,

- Sonuca dayalı,

- Bütçeye göre plan,

- Plana göre bütçe,

- Çalışıyorsa değiştirme,

- Çalışıyorsa da değiştir,

- Üretimden sonra kalite,

- Kalite plan ile başlar ve
süreklidir,

- Değişme pahalıdır,

- Değişim kârlıdır,
(Yenilikçilik)

(Statiklik)
- Maliyet unsuru olarak
eğitim,

- Üretim unsuru olarak eğitim,

- İç rekabet

- Dış rekabet,

,

- Bireysel görevler,

-Takım olarak amaçlar,

- Otokratik yönetim,

- Katılmalı yönetim,

- Başkalarının ikazı ile

- Kendiliğinden çalışma,
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çalışma,
- Bağımsız bir birine
katlanan üyeler,

-Birbirine
bağlı,
olmaktan ve çalışmaktan
hoşlanan üyeler,

- Riskten sakınma,

- Tehditlere meydan
okuma,

- Aciliyet duygusundan

- Doğal aciliyet duygusu.

birlikte

yoksunluk.

5.6. Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları
TKY’nin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
· Müşteri ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesi, sonucunda tüm süreçleri bu
ihtiyaçlara göre yönlendirmek,
· Mümkün olan en yüksek kalite seviyesine ulaşmak ve müşteri tatminin arttırılması
yoluyla şikayetlerin en aza indirilmesi,
· Ürün geliştirme süresinin azaltılması,
· Maliyetlerin düşürülmesi,
· Moral ve verimliliğin arttırılması,
· İletişim alanında etkin yöntemler oluşturulması,
· Problem çözümünde ekip yaklaşımının geliştirilmesi,
· Etkili bir rekabet stratejisinin oluşturulması süreçlerde sürekli bir iyileştirme ve
gelişme ortamının sağlanması.

5.7. Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri
1- (İç ve Dış) Müşteri Odaklılık
2- Liderlik
3- Herkesin Katılımı, Ekip Çalışması, İletişim
4- Sürekli İyileştirme “Kaızen”
5- Hedeflerle ve Verilerle Yönetim
6- Süreç Yönetimi
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7- Önlemeye Dönük Yaklaşım
8- Sürekli Eğitim ve Öğrenen Organizasyon
5.7.1. (İç ve Dış) Müşteri Odaklılık
Giderek artan rekabetin baskısı işletmeleri yaptığını satan bir kurum olmaktan çıkararak,
satılabileni yapan bir kurum haline getirmektedir. Bunun için müşteri odaklılık ilkesi; kaliteyi
müşteri belirler deyimiyle özdeş ifade edilmektedir.
Müşteri odaklılık ilkesi Toplam Kalite Yönetimi’nin en önemli unsurlarından birisi
olup; müşteriyi bütün işletme faaliyetlerinin ana hareket noktası olarak görür. Bu ilkeye göre
bir işletmenin varlık amacını; müşteriyi tatmin etmek, müşteriyi elinde tutmak ve müşteri
bağlılığını sağlamak oluşturmaktadır.

5.7.2. Liderlik
Lider; bir grup insanın, kendi kişisel ve grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere takip
ettikleri; onun isteği, emir ve talimatı doğrultusunda davrandıkları kişidir. Başarılı TKY
uygulamaları örgütsel kültürde değişim gerektirdiği için sürekli gelişmeyi amaçlayan yönetim
çabaları olmaksızın örgütsel kültürde değişim olması mümkün değildir. Bu sebeple mevcut
sistemden TKY’ ye geçilmesi üst yönetimin vereceği karara bağlıdır.
“Örgütlerin gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir."
5.7.3. Herkesin Katılımı, Ekip Çalışması, İletişim
TKY’de tam katılımın iki önemli unsuru bulunmaktadır.
Tüm TKY çalışmalarında üst Yönetimin liderliği, Takım çalışması ve Ruhunun teşvik
edilmesidir.
TKY’ de herkesin katılımı önemlidir. Katılım, sadece kalitenin sürekli gelişimi için
yapılmamalıdır. Tam Katılım, motivasyonu arttırmak için de önemlidir. Karar alma sürecinde
ise, sadece danışılarak da olsa iş görenlerin katılımının sağlanması durumunda, işverenler
alınan kararları daha dikkatli olarak uygulamaya çalışacaklardır. TKY stratejisinin
uygulanabilmesi için gerekli olan katılımcılık, etkili yönetim uygulamaları ile desteklenerek
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güçlendirilmeli ve çalışanların işlerine ve kuruluşa karsı geliştirmeleri gereken tavır, tutum ve
davranışsal dönüşüm sağlanmalıdır.
TOPLAM KALİTE İNSANLARI YÖNETMEK DEĞİL, İNSANLARLA YÖNETMEKTİR.
5.7.4. Sürekli İyileştirme “Kaizen”
5.7.5. Hedeflerle ve Verilerle Yönetim
5.7.6. Süreç Yönetimi
Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir.
Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı
haline getiren işlemler dizisidir.
Süreç yönetimi aşağıdaki konuları kapsar;
1. Süreçlerin tanımlanması
2. Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi
3. Süreç sahiplerinin belirlenmesi ve
4. Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi.
5.7.7. Önlemeye Dönük Yaklaşım

TKY’de esas olan hataları tespit etmek yada hataları ayıklamak değil hata yapmamayı
sağlamaktır. Bu gelecek zamanda düşünebilmek anlamına gelmektedir.
Planlarda olabilecek aksaklıklara karşı önlemlere yer vererek,
Hata kaynaklarının kurutarak,
Süreç bazında kontroller yaparak,
Yapılan hatalardan dersler çıkararak hataların oluşması engellenebilir.
5.7.8. Sürekli Eğitim ve Öğrenen Organizasyon

5.8. Toplam Kalite Yönetimi ile Diğer Yönetim Yaklaşımları
Arasındaki İlişkiler
Toplam Kalite Yönetimi anlayışı, Klasik, Neo-klasik veya Modern Yönetim
yaklaşımları gibi ayrı, kendine has "özü" ve sistematiği olan bir yönetim yaklaşımı (teorisi)
mıdır? Yoksa belli tekniklerden oluşan bir yönetim uygulaması mıdır? Toplam Kalite Anlayışı
derinliği olan bir teorik yaklaşım mıdır, yoksa bir süre sonra popülaritesi sona erecek olan bir
"yönetim modası" mıdır? Bu ve benzeri soruların cevaplarının, bu yaklaşımların taraflarınca,
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bu yaklaşımları "inanç düzeyinde" benimseyenlerle, bu yaklaşımları bir işletme "enstrümanı"
olarak görenler tarafından farklı şekillerde verildiğini belirtmeliyiz.
Birçoklarına göre; Toplam Kalite Yönetimi bir moda değil, fakat yönetim düşünce ve
uygulamalarında köklü bir değişimi ifade eden bir yaklaşımdır. Toplam Kalite Yönetimine
yöneltilen eleştiriler uygulamadaki hatalardan kaynaklanmaktadır.
a) TKY ile diğer yaklaşımlar arasındaki en önemli farklardan birisi yöneticilerin rolü
konusundaki anlayıştır. TKY anlayışına göre yöneticilerin "karar verme" ve "kontrol etme"
fonksiyonları daralmış, daha çok koç'luk (coaching) ve danışmanlık fonksiyonu artmıştır.
Uygulamada "güçlendlrme-empowerment", "ters dönmüş üçgen - reversed (inverted) triangle"
ve "yatay organizasyon" şeklinde ortaya çıkan bu anlayış, organizasyonlarda "düşünen ve karar
veren" ile "işi fiilen yapan" arasındaki ayrımı ortadan kaldırmış veya en azından "bulanık" hale
getirmiştir.
b) TKY organizasyonun temel amacı olarak "müşteri tatmini"ni öngörmektedir. Kâr, bu
"tatmin"in bir sonucudur. Öte yandan klasik anlayışa göre firmanın sahibi sermaye sahibidir.
Firma sahibi ile "kâr"dan pay alacak diğer gruplar arasında (müşteriler, çalışanlar, satıcılar...)
bir çatışma vardır. Oysa TKY'ne göre bir çatışma değil bir birleşme vardır. Çünkü firmanın esas
varlığı sermaye değil fakat "insan kaynağı"dır (human Capital). Bu insan kaynağı "müşteri
memnuniyeti" için mal/hizmet üretmektedir. Dolayısıyla hammadde satıcısından (supplier)
başlayarak malı müşteriye verinceye kadarki zincir üzerinde yer alan tüm işletmelerin işbirliği
yapmaktan çıkarları vardır. Çünkü tüm firmalar müşteriye hizmet etmek için kurulan
"sistemler"dir. Bu görüş daha da ileri götürülerek, toplumun her kesiminin işletmelerin
"paydaşı" olduğu, dolayısıyla işletmelerde yönetim değil "yönetişim" (corporate governance)
uygulaması olması gerektiği ileri sürülmektedir.
c) TKY ile Klasik görüşler, organizasyon yapısı ve işleyişi konusunda da farklılık
göstermektedir. Klasik anlayış, her çalışanı (özellikle yöneticileri), işletme sahibinin temsilcisi
- vekili (agency) olarak görmektedir. Yönetim literatüründe vekâlet (temsilcilik) yaklaşımı
(agency approach) olarak ele alınan bu görüşün esası her insanın kendi çıkarını maksimize
etmeye çalışması varsayımına dayanmaktadır. Günümüz işletmelerinde sahiplik ile
yöneticiliğin ayrılması, yöneticileri sahibin çıkarlarını maksimize etmek durumunda olan
temsilciler-vekiller (agent) durumuna getirmiştir. Bu nedenlerle organizasyon yapısı ve işleyişi,
yöneticileri, firma sahiplerinin çıkarları doğrultusunda davranmaya sevk eden, kontrol eden bir
özelliğe sahiptir. Oysa TKY, kaliteyi tüm çıkarların önüne geçen bir hedef olarak belirlediği
için organizasyondaki ilişkiler ast-üst, sahip-vekil (temsilci) yerine müşteriye kaliteli ürün
sunmak için işbirliği yapan kişiler arasındaki ilişkilere dönüşmektedir, işbirliği yapanlar sadece
bir firma içindeki çalışanlar değildir. Bunlara satıcılar, bayiler, çalışanların aileleri, ortaklar da
dâhildir. Bütün bu grupları ifade etmek için "sosyal paydaş" terimi kullanılmaktadır.
d) TKY'nin diğer yaklaşımlardan bir diğer farklılığı da, TKY ile ilgili fikir ve
uygulamaların akademisyenler tarafından değil fakat sanayide ve kamuda yöneticilik yapanlar
tarafından geliştirilmiş olmasıdır.
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e) TKY'de "sistem", klasik yaklaşıma göre daha kapsamlıdır. TKY'de sistem,
tedarikçilerden müşteriye kadardır. Oysa klasik anlamda sistem, tedarikçileri, müşterileri ve
diğer "paydaşlar"ı sistem dışında bırakır.
f) TKY, işlerin tasarımında,
yöneticilerin rollerinde, organizasyonun
yapılandırılmasında, çalışanların yeteneklerinde ve davranışlarında, iş yapma usullerinde,
iletişim ve bilgi dağıtımında önemli değişiklikler gerektirmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde toplam kalite yönetimi kavramının anlaşılması sağlanırken, önemli bazı
kalite temsilcilerinden ve savundukları önemli görüşlerden söz edilmiştir. Ayrıca kalitenin
boyutları ile toplam kalite yönetiminin amaçlarınn anlaşılması hedeflenmiştir. Kalite
kontrolden toplam kalite yönetimi anlayışını geçiş sürecini anlaşılması sağlanmıştır. Klasik ve
toplam kalite yönelimli örgütlerin özelliklerine ve farklılıklarına karşılaştırmalı olarak
irdelenmiştir.
Toplam kalite yönetiminin 8 temel ilkesi detaylı olarak incelenmiştir. Bunlar: (İç ve Dış)
Müşteri Odaklılık; Liderlik; Herkesin Katılımı, Ekip Çalışması, İletişim; Sürekli İyileştirme
“Kaizen”; Hedeflerle ve Verilerle Yönetim; Süreç Yönetimi; Önlemeye Dönük Yaklaşım ile
Sürekli Eğitim ve Öğrenen Organizasyonlar’dır. Ayrıca, toplam kalite yönetimi ile diğer
yönetim yaklaşımları arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
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Beşinci Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin ilkelerinden değildir?
a) Tam katılım
b) Süreç yönetimi
c) Liderlik
d) Müşteri odaklılık
e) Rekabet
2)Aşağıdakilerden toplam kalite yönetiminin amaçları arasında yer almaz?
a) Maliyetlerin düşürülmesi
b) Moral ve verimliliğin artırılması
c) Sonuçları optimize etmesi
d) İletişim alanında etkin yöntemler oluşturulması
e) Ürün geliştirme sürecinin azaltılması
3)Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönelimli örgülerin özelliklerinden biri değildir?
a) Katılmalı yönetim
b) İç rekabet
c) Sonuca dayalı
d) Kendi kendini kontrol etmek
e) Öğrenenler aktiftir
4)Aşağıdakilerden hangisi kalitenin boyutlarından birisi değildir?
a) Geçerlilik
b) Güvenilirlik
c) Performans
d) Uygunluk
e) Estetik
5)Yönetimi ilk olarak “yönetim felsefesi” olarak ele alan kalite temsilcisi kimdir?
a) E. Deming
b) J. Juran
c) A. Feigenbaum
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d) K. Ishikawa
e) G. Taguchı
6) Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Örgütleri’ne ait bir özellik değildir?
a) Standartlara uymak
b) Bireysel görevler
c) Sıkı kontrol
d) Sürekli gelişme
e) Bütçeye göre plan
7) Toplam Kalite Yönetimi’nde sağlıklı bir iletişimin pozitif sonuçları oluşmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi’nde sağlıklı bir iletişimin
sonuçlarından biri olamaz?
a) Kurum amaçlarına odaklanmak
b) Müşteri isteklerine odaklanmak
c) Kararların yavaş alınması
d) Katma değer yaratmak
e) Gri alanları yok etmek
8) Toplam Kalite Yönetiminin yaygınlık ve popülarite kazandığı yıl aralıkları
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1940 – 1950’li yıllar
b) 1980 – 1990’li yıllar
c) 1960 – 1970’li yıllar
d) 1950 – 1960’lı yıllar
e) 1970 – 1980’li yıllar
9) Kalite Çemberlerini geliştiren ve önem kazandıran kalite temsilcisi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Taguchi
b) Singo
c) Crosby
d) Deming
e) Ishikawa

93

10) Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönelimli örgütleri klasik yönelimli
örgütlerden ayıran özelliklerden biridir?
a) Maliyete Dayalı
b) Otokratik Yönetim
c) Sonuca Dayalı
d) Üretimden sonra kalite
e) Riskten sakınma

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)b, 4)a, 5)a, 6)d, 7)c, 8)b, 9)e, 10)c

94

6. ŞEBEKE VE SANAL ORGANİZASYONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1. Şebeke Organizasyonlar
6.1.1. Şebeke Organizasyonlara Giriş
6.1.2. Şebeke Organizasyonların Türleri
6.1.2.1. Dâhili Şebeke (Internal Network)
6.1.2.2. Dengeli Şebeke Organizasyonu
6.1.2.3. Dinamik Şebeke Organizasyonu
6.2. Sanal Organizasyonlar
6.2.1. Sanallık ve Sanal Gerçeklik Kavramları
6.2.2. Sanal Organizasyonlar
6.2.3. Sanal Organizasyonların Ortaya Çıkmasındaki Etkenler
6.2.4. Sanal Organizasyon Türleri
6.2.5. Sanal Organizasyonların Özellikleri
6.2.6. Sanal Organizasyonların Yönetimi
6.2.7. Sanal Organizasyonların Avantaj ve Dezavantajları
6.2.8. Şebeke Organizasyonları ve Sanal Organizasyonlar Arasındaki Farklılıklar
6.2.9. Sanal Organizasyon Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Şebeke Organizasyonları tanımlayarak türleri hakkında bilgi veriniz ve
birbirleriyle karşılaştırınız.
2)
Sanallık ve Sanal Gerçeklik Kavramlarını açıklayarak Sanal Organizasyonlar
ve Sanal Organizasyonların Ortaya Çıkmasındaki Etkenleri tartışınız.
3)
Sanal Organizasyon Türlerini (Dâhili Şebeke (Internal Network), Dengeli
Şebeke Organizasyonu, Dinamik Şebeke Organizasyonu), Özelliklerini ve Yönetimini
açıklayınız.
4)

Şebeke Organizasyonları ve Sanal Organizasyonlar Arasındaki Farklılıkları
açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şebeke
Organizasyonlar ve
Türleri

Sanal Organizasyonlar
ve Türleri

Şebeke
Organizasyonları ve
Sanal Organizasyonlar
Arasındaki Farklılıklar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu ile ilgili ayrıntıları ve
özellikleri kavramak

Konu hakkında araştırma ve
inceleme yolu ile bilgi
edinilecektir.

Konu ile ilgili ayrıntıları ve
özellikleri kavramak

Konu hakkında araştırma ve
inceleme yolu ile bilgi
edinilecektir.

Konu ile ilgili farklılıkları
detaylı analiz etmek

Konu hakkındaki çeşitli
örnekleri inceleme yoluyla bilgi
edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Şebeke Organizasyonlar



Dâhili Şebeke (Internal Network)



Dengeli Şebeke Organizasyonu



Dinamik Şebeke Organizasyonu



Sanal Organizasyonlar



Sanal Gerçeklik



Dengeli Sanal Organizasyon



Dinamik Sanal Organizasyon
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Giriş
Başlangıçta etkin bir organizasyon yapısının nasıl olması gerektiği üzerine odaklanan
organizasyon çalışmaları, 20. yüzyılın sonlarından itibaren değişmeye başlamış ve yeni
görüşler gündeme gelmiştir. En önemlileri olan iletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki hızlı
gelişmeler, uluslararasılaşmayla artan rekabet baskısı ve insan hakları kavramındaki gelişmeler
olan pek çok gelişme, organizasyonların yapılandırılmaları ve işleyişleri üzerinde köklü
değişiklikler meydana getirmiştir.
Son derece hızlı bir şekilde değişen ve gelişen bu yeni iş dünyası ortamında işletmeler,
yaşamlarını devam ettirebilmek ve rekabet avantajı elde edebilmek için yeni örgütsel yapılanma
şekilleri arayışı içine girmiş ve yeni işbirliği modelleri ve stratejilerine yönelmiştir. Müşteri
beklentilerini en iyi ve en hızlı şekilde karşılama istek ve gerekliliği, sanal organizasyonlar ve
şebeke organizasyonları gibi kavramları gündeme getirmiştir.
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6.1. Şebeke Organizasyonlar
6.1.1. Şebeke Organizasyonlara Giriş
İşletmeler dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) ve yalın organizasyona gitme
çabalarının sonucu yapı olarak küçülmeye başlamışlardır. Bu küçülme sonucu daha önce kendi
bünyelerinde yürüttükleri pek çok iş ve faaliyet, başka işletmelerden alınmaya başlamıştır.
Kendilerinden hizmet alınan bu dışarıdaki işletmeler, konularında temel yeteneği (uzmanlığıcore competence) olan işletmelerdir. Böylece bu gelişme, işletmeleri, kontratlarla birbirlerine
bağlanan birimler topluluğu haline, yani bilinen ismi ile "şebeke-network" haline getirmiştir.
Bu durum mükemmelliğe doğru gidişte önemli bir adımdır.
Şebeke organizasyon yapıları, her biri belirli bir faaliyet alanında uzmanlaşmış
işletmelerin, tanımlanmış rol ve sorumluluklar ile bir araya gelmesi ve bir örgütler ağının
oluşturulmasını ifade eden yapılardır. Bu tür bir ilişki içerisinde yer alan işletmelerin aralarında
çok iyi ve etkin bir iletişim ve bilgi paylaşma düzeni kurmaları son derece önemlidir. Şebeke
organizasyonları şöyle tanımlanabilir: Bir mal veya hizmet üretmek için iki ya da daha fazla
işletmenin aralarında işbölümüne giderek uzun süreli işbirliğine yönelmelerinden oluşan
organizasyon yapısıdır (Eren, 2008, s.297).
Klasik organizasyon yapılarında, amaçlara ulaşmak için yapılan iş ve faaliyetler, tek bir
yönetim altında, çeşitli kriterlere göre oluşturulmuş departmanlarda (üretim departmanı,
pazarlama departmanı, araştırma ve geliştirme departmanı vb.) gerçekleştirilir. Bu nedenle de
tüm bu işler için gerekli olan kaynaklar işletmenin kontrolü altındadır. Oysa şebeke
organizasyonlarında, temel işletme faaliyetlerinin her biri ayrı bir yönetim altında çalışan ayrı
bir işletmenin konusu olur. Örneğin, satınalma işi, bu konuda uzmanlaşmış olan ayrı bir işletme
tarafından, üretim, pazarlama, araştırma ayrı bir işletme tarafından gerçekleştirilir (Koçel, 2003,
s.394).
Şebekeye dâhil olan ayrı işletmeler, aracı organizatör (broker) rolü üstlenen küçük ve
merkezî bir birim tarafından yönlendirilmektedir. Üretim, satın alma, pazarlama gibi işletme
fonksiyonlarının aynı çatı altında yapılması yerine, bu fonksiyonların sözleşme yapılan ve
elektronik olarak merkezi birime bağlı olan ayrı işletmeler tarafından yerine getirilmesi söz
konusudur. Bu tür bir organizasyonda eğitim, ulaştırma, hukuki işlemler gibi hizmetler
organizasyon dışına taşınmakta ve dünyanın herhangi bir ülkesinde tasarımı yapılan bir ürünün
imalatı bir başka ülkede, dağıtım ve satışı ise ayrı bir ülkede yerleşik işletmeler tarafından
yerine getirilebilmektedir.
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Merkez ofisi yönetici ve kurmaylarının koordinasyonu ile satınalma, pazarlama, üretim
ile muhasebe ve finans faaliyetleri birbirinden farklı fakat hepsi kendi alanlarında uzmanlaşmış
işletmeler tarafından yürütülmektedir. Bu işletmeler aralarında yapmış oldukları işbirliği
anlaşmasıyla bir araya gelmektedir. Sözkonusu anlaşmaya göre işletmeler bu şekilde bir
işbirliğine giderken kendi aralarında bir koordinasyon merkezi ve ortaklaşa bir genel
koordinatör atayarak faaliyetlerini yürütmeye çalışır (Eren, 2008, s.298).
Şebeke organizasyon yapısı aslında çok da yeni bir organizasyon şekli sayılmamaktadır.
Çünkü işletmeler arası stratejik birliktelikler (strategic alliances) ve joint-venture şeklindeki
organizasyonlar, bir anlamda şebeke organizasyonu uygulamalarıdır.
6.1.2. Şebeke Organizasyonların Türleri
İşletme faaliyetlerinin şebeke anlayışı içinde farklılaştırılması sonucu üç tür şebeke
ortaya çıkmaktadır:
• Dâhili Şebeke (Internal Network)
• Dengeli Şebeke (Stable Network)
• Dinamik Şebeke (Dynamic Network).
6.1.2.1. Dâhili Şebeke (Internal Network)
Dâhili şebeke organizasyonunda, bir işletme bünyesindeki temel faaliyetler farklı
işletmelerin konusu olmakta, ancak kaynakların tamamı yine aynı işletme bünyesinde
kalmaktadır (Koçel, 2003, s.396). Diğer bir ifadeyle farklı işletme faaliyetleri aynı
organizasyon bünyesinde yer alan farklı işletmeler tarafından yerine getirilmektedir. İşletmenin
üst yönetimi, sadece bu farklı işletmelerin faaliyetlerini koordine etme görevini yapmaktadır:
Bir ürünün aynı holding bünyesinde yer alan bir işletme tarafından üretilmesi, bir başka işletme
tarafından pazarlanması ve satış sonrası hizmetin de bir başka işletme tarafından sağlanması
gibi.
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Bu yapıda şebekedeki her işletme birbirinin müşterisi konumundadır ve birbirleriyle
ilişkilerini piyasa şartlarına uygun olarak yürütmektedir.
Dahili şebeke organizasyonunda faaliyetler, aynı çatı altında yer alan, çeşitli
işletmelerce yerine getirilir. Böylece dışarıdan kaynak alım ihtiyacı azaltılır. Bu tür yapılarda,
hiyerarşi yoktur ve koordinasyon broker denilen aracı tarafından sağlanır. Ülkemizdeki bazı
holding işletmelerinde görülen uygulamaya benzemektedir.
Örneğin, bir holdingde, malzeme satınalma konularında uzmanlaşan bir işletme vardır
ve holding bünyesindeki diğer işletmelerin tamamı malzeme satın almalarını bu işletme
aracılığıyla yapar. Ancak etkinlik sağlanabilmesi için, bu merkezi satınalma işletmesinin
fiyatları, holding bünyesi dışındaki bir başka malzeme satıcısı ile rekabet edebilir düzeyde
olmalıdır (Koçel, 2003, s.397).
6.1.2.2. Dengeli Şebeke Organizasyonu
Dengeli şebeke organizasyonunda belirli bir oranda dış kaynaklardan yararlanılır.
Dengeli şebeke organizasyonlarının dahili şebeke organizasyonlarından farkı, belirli bir mal
veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynakların birbirinden tamamen bağımsız olan
işletmelerin bünyesinde olmasıdır (Genç, 2004, s.171). Dengeli şebeke organizasyonlarında yer
alan işletmeler, yönetim ve mülkiyet olarak birbirlerinden bağımsızdır. Ancak bu işletmeler
belirli bir üretim için birbirleriyle alış veriş içerisindedir (Koçel, 2003, s.398).
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Belirli bir mamulün üretimi için koordinasyon içinde çalışan işletmelerden oluşan
dengeli şebeke organizasyonu özellikle otomobil sektöründe çok sık rastlanan bir organizasyon
modelidir. Toyota firmasının çok geniş anlamda kullandığı bir model olan dengeli şebeke
organizasyonları, işletmenin sabit masraflarının azaltılması ve kalitenin artırılmasında oldukça
etkilidir.
Lider konumundaki otomotiv firması, otonun belli parçalarını bünye dışındaki başka
işletmelerden almaktadır. Burada Lider işletme sadece bir çeşit "broker"lık yapan, belli bir plan
ve koordinasyon içinde tamamen bünye dışı işletmeler tarafından üretilen mal ve hizmetleri
birleştiren ve müşteri ile ilişki kuran bir organizatör konumundadır. Bunun anlamı, İşletmelerin
çok az sayıda "çekirdek" personel veya "iskelet kadro" İle çalışmaları ve esas itibariyle
planlama, koordinasyon ve kontrol fonksiyonu ile haberleşmenin çok önem kazanmış
olmasıdır. Bu uygulama sayesinde bir anlamda lider işletme sabit masraflarını da azaltmış
olmaktadır.
Bu konudaki bir diğer örnek de, ülkemizde işletmecilik uygulamalarında çok
gördüğümüz yemek temini hizmetlerinin, temizlik hizmetlerinin, personel taşıma hizmetlerinin,
güvenlik hizmetlerinin ve hatta sekreterlik hizmetlerinin, işletmenin kendi bünyesinde
yürütülmek yerine dışarıdan, başka işletmelerden alınması uygulamalarıdır. Bu sayede, örneğin
taşıma hizmetleri konusunda, işletmenin kendisi vasıtaların sahibi olmayacak, bünyesinde şoför
ve tamir-bakım elemanı gibi personel bulundurmayacak, yedek parça ve diğer bakım onarım
aletlerini bulundurma gereği olmayacaktır.
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6.1.2.3. Dinamik Şebeke Organizasyonu
Diğer şebeke organizasyonu türlerinden farklı olarak dinamik şebeke
organizasyonlarında ana işletme (lider işletme) pozisyonunda bir işletme yoktur. Bu nedenle
şebekeye dâhil işletmeler diğer şebeke yapılarına nazaran daha serbest hareket edebilme
özgürlüğüne sahiptirler. Şebekeyi oluşturan işletmeler, brokerlik (organizatörlük) fonksiyonu
gören herhangi bir işletmenin koordinasyonu altında faaliyetlerini birleştirmektedirler (Koçel,
2003, s.399).

Dinamik şebeke organizasyonlarına dahil işletmelerden her biri, belirli bir görevi yerine
getirmek amacıyla, kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmaya göre faaliyetlerini sürdürürler.
Bunun en belirgin örneği ortak girişimler (joint venture) dir.
Dinamik şebeke organizasyonu içinde yer alan işletmeler arasındaki ilişkiler, merkezî
bir plan veya koordinasyona göre değil, piyasa mekanizmasına göre oluşmaktadır. Dinamik
şebeke organizasyonları çok daha esnek organizasyon biçimlerine sahiptir.
Yani mesela otomotiv yan sanayinde olduğu gibi, yan sanayi sayılan bir işletmenin,
sadece belli bir otomotiv firmasına hizmet etmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
Organizatör durumundaki işletme, eğer daha başka bir satıcıdan (işletmeden) daha uygun
şartlarda (fiyat, kalite, termin vb. açılarından) mal veya hizmet temin edebiliyorsa, bu yeni satıcı
networke dâhil olmaktadır. Böylece tüm işletmeler piyasa koşullarına uymak, piyasa disiplini
içinde rekabetin zorlamasını hissederek çalışmak zorundadır. İşletmeler arasındaki ilişkiler
"emir-komuta zinciri" içinde değil, piyasa mekanizması içinde şekillenmektedir.
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6.2. Sanal Organizasyonlar
6.2.1. Sanallık ve Sanal Gerçeklik Kavramları

Sözlük anlamıyla bakıldığında “sanal” kelimesi, gerçekte mevcut olmayıp insan
zihninde tasarlanan demektir. Dolayısıyla gerçekte olmadığı hâlde varmış gibi görülen,
hissedilen anlamında kullanılabilir.
“Sanal gerçeklik” kavramı da, bu gerçekte mevcut olmayan olay veya varlığın, sanki
mevcutmuş gibi hissedilmesi, mevcutmuş gibi görülmesini ifade etmektedir (Koçel, 2003,
s.442).
6.2.2. Sanal Organizasyonlar

Sanal Organizasyon; varlığı kısmen ya da tamamen, iletişim teknolojileri ile birlikte
ortaya çıkmış olan internete, kablolu sistemlere, telefon sistemlerine vb. bağlı olan bir işletme,
kulüp, topluluk, enstitü, kurum veya benzeri kuruluşlardır.
Buradaki üyeler, birbirinden bağımsız olsalar da çok iyi tanımlanmış rol ve statü
ilişkilerine sahiptir.
Sanal Organizasyon, çalışanların belli bir yerde toplanmadığı, değişik mekanlarda ki
işletmelerin bir ürün veya hizmetin üretiminin belirli safhalarında yer aldığı, bilgisayar
olanakları ile sürekli haberleşme içinde bulunan ve sanki tek bir organizasyon gibi müşterilerine
mal veya hizmet sunan bir organizasyondur.
6.2.3. Sanal Organizasyonların Ortaya Çıkmasındaki Etkenler
- Gelişen Rekabet Ortamı,
- Müşterilerin Sürekli Değişen Talepleri,
- Hızlı Talep Karşılama Zorunluluğu,
- Bilgiye Kolay Erişim,
- Yüksek Beklentiler,
- Rekabetle beraber gelen çabuk hareket etme zorunluluğu,
- Her türlü kaynak ve uzmanlık bilgisine ulaşma zorunluluğu,
- Sayısı gittikçe artan yeni uzmanlık isteyen ürün ve hizmetler sunma zorunluluğu.
6.2.4. Sanal Organizasyon Türleri

Sanal organizasyonlar iki türden oluşmaktadır:
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Dengeli Sanal Organizasyon: Örgütler arası işbirliğin az veya çok süreklilik özelliği
taşıdığı, risk ve sahipliğin dağıtıldığı, lider işletme etrafında örgütlenme olduğu organizasyon.
Dinamik Sanal Organizasyon: Liderliğin paylaşıldığı, organizatör işletme kavramının
olduğu, işbirliğin geçici olduğu organizasyonlar.
6.2.5. Sanal Organizasyonların Özellikleri
Sanal organizasyonların özellikleri aşağıdaki gibidir:
- Çeşitli organizasyonların sahip oldukları bilgi ve uzmanlıklardan ortak bir amaç
doğrultusunda yararlanmak için, bunlar iletişim teknolojisiyle birbirlerine bağlanmışlardır.
- Sanal organizasyonlar uyum yeteneği yüksek bir organizasyondur. Sanal
organizasyonlar cevap yeteneği yüksek olan bir organizasyondur. Yani, müşteri taleplerine
cevap verme süresi kısa olan organizasyondur.
- Sanal organizasyonların başarısı, şebeke içinde yer alan birimlerin birbirlerine yüksek
derecede güven duymalarına bağlıdır. Bu tür organizasyonlarda da kişiler arası ilişkiler,
iletişim ve birbirini anlama önem kazanmaktadır.
- İşletmeler, sanallık arttıkça "içi boşalan" kuruluşlar haline gelmektedir. Buna göre
işletmeler dış kaynaklardan yararlanma yoluna gittikçe, daha önce işletme içinde yapılan işler
dışarıyla çıkarılmakta ve bu işler konularında uzman olan işletmelere gitmektedir.
- Sanal yapılarda hiyerarşik yeri ifade eden unvanlar yerine fonksiyonel unvanlar önem
kazanır.
- Yüksek verimliliği düşük maliyetle elde ederler.
6.2.6. Sanal Organizasyonların Yönetimi
Pek çok farklı bilgi teknolojisi, sanal organizasyonların yönetimini destekleyen bilgi
altyapısını oluşturmak için bütünleştirilebilir.
Yeni örgütsel tasarım örnekleri, sanal organizasyon alt birimleri, teknolojik düzenleme,
üretim otomasyonu, elektronik iletişim ve elektronik müşteri-tedarikçi ilişkilerini
kapsamaktadır.
Bu bilgi teknolojilerinin avantajını elde eden sanal organizasyonlar, örgütsel tasarım
değişkenlerine imkân verir.
Etkin bir sanal organizasyon yönetimi birkaç mekanizmaya ihtiyaç duyar. Bu
mekanizmaların her biri üç aşamadan oluşmakta ve mekanizmaların içinde yer almaktadır:
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1) Önoluşum mekanizması;
- Tanıma aşamasındaki potansiyel pazar fırsatlarını tanıma,
- Potansiyel üyelere işletme yeteneklerini tanıtma,
- Oluşturma aşamasında; potansiyel sanal organizasyon üyelerini tanıma.
2) Dışsal erişim mekanizması;
- Bütün aşamalarda, dış çevreden pazar araştırmasına benzer bilgi toplama,
- İşlem aşamasında sanal organizasyonun ürün ve hizmetlerini tanıtma,
- Sanal organizasyon ve müşterileri arasındaki işlemleri destekleme.
3) Koordinasyon mekanizması;
- Oluşturma aşamasında seçilmiş üyelerin izleyeceği süreçleri birleştirme,
- İşlem aşamasında üyeler arasındaki faaliyetleri koordine etme, tasarım, üretim,
dağıtım, muhasebe gibi işletmeler arasında işlemsel fonksiyonları destekleme.
6.2.7. Sanal Organizasyonların Avantaj ve Dezavantajları
Sanal organizasyonların avantajları aşağıdaki gibidir:
- Rekabet üstünlüğü,
- Esnek çalışma saatleri,
- Yüksek verimlilik,
- Amaca yönelik yönetim anlayışı,
- Lokal olumsuzluklarda iş sürdürülebilirliği,
- Çalışanın yüksek performansı,
- Düşük maliyet,
- Yüksek motivasyon,
- Uzman personel,
- Hızlı adaptasyon yeteneği.
Sanal organizasyonların dezavantajları aşağıdaki gibidir:
- Örgütsel bilgi ve dosya gizliliğinin korunması,
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- Bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılacak yatırımlar,
- İş görenlerin sosyal ilişkilerden uzak olması nedeniyle yalnızlık hissetmeleri,
- Aidiyet hissi.
6.2.8. Şebeke Organizasyonları ve Sanal Organizasyonlar Arasındaki Farklılıklar
Şebeke ve sanal organizasyonlar birbirleriyle yakın ilişkili olan kavramlardır.
Organizasyonlar sanallaştıkça şebeke organizasyonu hâline gelmekte veya tersinden
bakıldığında organizasyonlar şebeke organizasyonu yapısına doğru gittikçe sanallaşmaktadır
denilebilir. Sanal organizasyon ve şebeke organizasyonları arasında o kadar yakın bir ilişki
vardır ki bazen bu iki kavram eş anlamlıymış gibi bile kullanılabilmektedir. Ancak bu iki
kavram arasında farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıkları şöyle özetlemek mümkündür (Akkavuk,
1997, s.5):

6.2.9. Sanal Organizasyon Örnekleri
Sık sık duymaya başladığımız "sanal bankacılık", "sanal alışveriş", "sanal oyunlar",
"sanal ARGE" ve benzeri diğer uygulamaların hepsinde sanal organizasyon örneklerini görmek
mümkündür. Görünen odur ki, önümüzdeki yılların ve özellikle 21. yüzyıl işletmeciliğinin
temel özelliklerinden birisi olarak, imalattan satışa, çalışma yaşamından insan kaynaklarına,
temel ve uygulamalı araştırmalardan pazarlamaya, müşteri hizmetlerinden tedarikçi (supplıer)
ilişkilerine kadar hemen her şey "sanal" bazda ve "cyberspace" ortamında gerçekleşecektir.
Mükemmellik ve kalite arayışı yönündeki bu yarış bitiş hattı olmayan bir yarıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde şebeke organizasyonlar ve şebeke organizasyonların türleri (dâhili şebeke
organizasyonu (ınternal network), dengeli şebeke organizasyonları ve dinamik şebeke
organizasyonları) incelenmiştir.
Aynı zamanda sanallık ve sanal gerçeklik kavramları incelenirken, sanal
organizasyonların ortaya çıkmasındaki etkenler, sanal organizasyon türleri ile sanal
organizasyonların özellikleri hakkında bilgi edinilmiştir. Sanal organizasyonların yönetim şekli
ile sanal organizasyonların avantaj ve dezavantajları açıklanmıştır. Bunun yanı sıra şebeke
organizasyonları ve sanal organizasyonlar arasındaki farklılıklar ortaya konurken, sanal
organizasyon örneklerinden de söz edilmiştir.
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Altıncı Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi sanal organizasyon türleri arasında yer alır?

a)

Merkezi

b)

Dinamik

c)

Ulusal

d)

Fonksiyonel

e)

Müşteri odaklı

2)

Aşağıdakilerden sanal organizasyonların dezavantajları arasında yer alır?

a) Aidiyet hissi
b) Düşük maliyet
c) Yüksek motivasyon
d) Uzman personel
e) Esnek çalışma saatleri
3)
yanlıştır?

Sanal ve şebeke organizasyonlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi

a)

Sanal organizasyon şebeke organizasyonun özel bir şeklidir.

b)

Sanal organizasyonlarda yapılanma geçicidir.

c)

Her şebeke organizasyon bir sanal organizasyondur.

d)

Sanal organizasyonlarda lider tek değildir.

e)

Şebeke organizasyonlarda bölünüp eklenme bölüm bazındadır.
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4)

Aşağıdakilerden hangisi sanal organizasyonların özelliklerinden biri değildir?

a)

Unvanlar işin niteliğine göre belirlenir.

b)

Uyum yeteneği yüksektir.

c)

Bilgi ve uzmanlığa dayanır.

d)

Cevap yeteneği yüksektir.

e)

Hiyerarşik ilişkiler güçlüdür.

5)
……………………………., bir işletme bünyesindeki temel faaliyetler farklı
işletmelerin konusu olmakta, ancak kaynakların tamamı yine aynı işletme bünyesinde
kalmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu dolduracak en uygun kelimeyi işaretleyiniz.
a)

Dâhili Şebeke organizasyonu

b)

Dengeli Şebeke organizasyonu

c)

Dinamik Şebeke organizasyonu

d)

Harici Şebeke organizasyonu

e)

Öğrenen Şebeke organizasyonu

6) Bir mal veya hizmet üretmek için iki ya da daha fazla işletmenin aralarında işbölümüne
giderek uzun süreli işbirliğine yönelmelerinden oluşan organizasyon yapısıdır.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a) Sanal Organizasyon
b) Şebeke Organizasyon
c) Dengeli Sanal Organizasyonlar
d) Dinamik Sanal Organizasyonlar
e) Dâhili Sanal Organizasyonlar
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7) Aşağıdakilerden hangisi sanal organizasyonların ortaya çıkmasında rol oynayan
etkenlerden biri değildir?
a) Gelişen rekabet ortamı
b) Müşterilerin sürekli değişen talepleri
c) Yüksek Beklentiler
d) Bilgiye erişim zorluğu
e) Çabuk hareket etme zorunluluğu
8) Sanal organizasyonlar bazı özelliklere sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi sanal
organizasyonların özelliklerinden birisi değildir?
a) İletişim teknolojisiyle birbirlerine bağlanmışlardır.
b) Uyum yetenekleri yüksektir.
c) Bağlı birimlerin birbirlerine güven duymaları önemli değildir.
d) Müşteri taleplerine cevap verme süresi kısadır.
e) Fonksiyonel unvanlar önem kazanmıştır.
9) I. Önoluşum mekanizması
II. Dışsal erişim mekanizması
III. Koordinasyon mekanizması
Etkin bir sanal organizasyon yönetimi için yukarıdaki mekanizmalardan hangisi ya da
hangilerine ihtiyaç bulunmaktadır?
a) I, II, III
b) Yalnız I
c) I, II
d) I, III
e) II, III
10) Aşağıdakilerden hangisi sanal organizasyon yönetiminde ihtiyaç duyulan koordinasyon
mekanizmasıyla ilişkili bir faaliyettir.
a) Potansiyel üyelere işletme yeteneklerini tanıtma
b) Oluşturma aşamasında seçilmiş üyelerin izleyeceği süreçleri birleştirme
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c) Bütün aşamalarda, dış çevreden pazar araştırmasına benzer bilgi toplama
d) Oluşturma aşamasında; potansiyel sanal organizasyon üyelerini tanıma
e) Sanal organizasyon ve müşterileri arasındaki işlemleri destekleme

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)e, 5)a, 6)b, 7)d, 8)c, 9)a, 10)b
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7. İÇSEL PAZARLAMA YAKLAŞIMI VE
İŞVEREN MARKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. İçsel Pazarlama Yaklaşımı
7.1.1. İçsel Pazarlama Yaklaşımının Boyutları
7.1.1.1. Geliştirme
7.1.1.2. Ödüllendirme
7.1.1.3. Vizyon
7.1.2. İçsel Pazarlama Yaklaşımının Amaçları
7.1.3. İçsel Pazarlama Yaklaşımının Yararları
7.2. İşveren Markası Yaklaşımı
7.2.1. Örgütsel Çekicilik Nedir?
7.2.2. İşveren Markası Nedir?
7.2.3. İşletmelerin Güçlü Bir İşveren Markası Olmasını Sağlayan Nedir?
7.2.4. İşveren Markası Nasıl Oluşturulur, Sürdürülür ve Yükseltilir?
7.2.5. İşveren Markası Uygulama Alanları
7.2.6. İşveren Markası Oluşum Süreci
7.2.7. Güçlü Bir İşveren Markasının Sağlayacakları
7.2.8. İşveren Markasının Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İçsel
değerlendiriniz.
2)

pazarlama

yaklaşımının

kapsamını

açıklayınız?

3

Boyutunu

İçsel pazarlama yaklaşımının amaçlarını ve yararlarını açıklayınız.

3)
İşletmelerin güçlü bir işveren markası olmasını sağlayan nedir? İşveren markası
nasıl oluşturulur, sürdürülür ve yükseltilir? Açıklayınız.
4)

İşveren markasının oluşumu ve yönetimi süreçlerini açıklayınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İçsel pazarlama
yaklaşımı ve boyutları

İçsel pazarlama yaklaşımı
ve boyutları hakkında
detaylı bilgi sahibi olmak

Konu ile ilgili temel kavramların
okunması ve anlaşılması yoluyla
kazandırılacaktır.

İçsel pazarlamanın
amaçları ve yararları

İçsel pazarlamanın
amaçları ve yararlarını
anlamak ve kapsamı
hakkında detaylı bilgi
sağlamak

Konunun okunması, araştırılması
ve tartışılması ile elde edilecektir.

Örgütsel çekicilik
bağlamında işveren
markası ve oluşum süreci

Örgütsel çekicilik
bağlamında işveren
markası ve oluşum süreci
hakkında detaylı bilgi
sağlamak

Konu ile ilgili oluşum sürecinin
örneklenmesi ve tartışılması ile
elde edilecektir.

İşveren markası
uygulama alanları

İşveren markası uygulama
alanlarını kavrayabilmek

Konu ile ilgili örnekleri araştırma
ve tartışma yolu ile edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar


İçsel Pazarlama



Geliştirme



Ödüllendirme



Vizyon



Örgütsel Çekicilik



İşveren Markası
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Giriş
İçsel pazarlama yaklaşımının işletme yönetimi tarafından benimsenmesi ve
uygulanması yetenekli çalışanların memnuniyetini ve kurumsal bağlılığını sağlamada oldukça
önem taşımaktadır. İçsel pazarlama yaklaşımı kısaca, dış müşteri memnuniyetinin iç müşteri
memnuniyetinden geçtiği ve bu nedenle iç müşteri memnuniyetini odak noktası olarak kabul
eden bir anlayıştır. İç müşteriyi memnun etmeye yönelik vizyon, geliştirme ve ödüllendirme
boyutlarında stratejiler geliştirilmelidir.
İşveren markası yaklaşımı da işletmelerin örgütsel çekicilik bağlamında ele alması
gereken kavramlardan biridir. Yetenekli çalışanları işletmeye çekme ve elde tutmada oldukça
etkili güncel stratejik bir yönetim yaklaşımıdır. Günümüz işletmeleri artık sadece tüketici
markası değil işveren markası yaratma çabası içerisine de girmelidir. Bu da pazarlama ve insan
kaynakları yönetiminin ortak çabası ile mümkün olacaktır.
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7.1. İçsel Pazarlama Yaklaşımı
Bu çalışmada, literatürde daha çok HİZMET PAZARLAMASI ile ilişkili olarak ele
alınan İçsel Pazarlama Anlayışı ve uygulamalarının aynı zamanda SİKY bağlamında da
oldukça önemli bir stratejik araç olarak ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır.
Hizmet işletmelerinde 3 tür pazarlama yaklaşımından söz edilebilir. İlki, tüketiciler ile
işletmeler arasındaki ilişkiye dayalı dışsal pazarlamadır. İkincisi, tüketiciler ile çalışanlar
arasındaki ilişkiye dayalı interaktif pazarlamadır. Üçüncüsü ise, işletme ile çalışanlar arasındaki
ilişkiye dayalı içsel pazarlamadır.
Hizmet kavramının daha çok gündeme gelmesiyle birlikte, işletmeler için “insan”
faktörü daha çok önem kazanmaya başlamıştır. Bu durum içsel pazarlamanın ortaya çıkmasına
yol açmıştır. İçsel pazarlama kavramı ilk defa Berry (1981) tarafından kullanılmıştır.
İşletme çalışanlarını iç müşteriler olarak tanımlayan Berry (1981), iç müşteri tatminin
dış müşteri üzerindeki etkilerini vurgulamak üzere içsel pazarlama kavramını ileri sürmüştür.
İçsel pazarlama kavramı ilk defa Berry (1981) tarafından kullanılmıştır.
Banka çalışanlarını iç müşteriler olarak tanımlayan Berry (1981), iç müşteri tatminin dış
müşteri üzerindeki etkilerini vurgulamak üzere içsel pazarlama kavramını ileri sürmüştür. Bu
anlayışta firmalar, pazarlamanın sadece müşterilere yönelik “dışsal pazarlama” faaliyetlerinden
oluşmadığını, müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde tatmin edilmesi için gereken faaliyetlerin
yerine getirilebilmesi için öncelikle çalışanların yani iç müşterilerin tatmin edilmesi ve
eğitilmesi gerektiğini benimsemeye başlamışlardır.
İçsel Pazarlama Yaklaşımının Ana Amacı; işletme yönetiminin çalışanların ihtiyaçlarını
dikkate alması ve çalışanların motivasyonunu sağlamasıdır.
İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin Başarısı Neye Bağlıdır?
Çalışanların MUTLULUK, işte kalma niyeti, örgütsel bağlılık, iş motivasyonu ve iş
tatmini gibi pozitif iş tutumlarına sahip olmalarını sağlamakla mümkündür (Ewing ve Caruana,
1999).
İçsel pazarlamanın temel faaliyetleri:




Örgüt içi bilgi akışının sağlanması,
Personel eğitimi,
Katılımcı ruh oluşturulmasıdır.

İçsel pazarlama iç müşterileri ve dış müşterileri arasında bir etkileşim kurar ve eski
müşterileri ile ilişkileri devam ettirmeyi hedefler. Eski müşterileri elde tutmak önemlidir, çünkü
yeni müşteri kazanmanın maliyeti şirketler için oldukça yüksektir.
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Şekil 7.1: İçsel Pazarlama Yaklaşımı Modeli
Model'de görüldüğü gibi, içsel pazarlama karması, müşteri tatmini, fonksiyonlar arası
koordinasyon çerçevesinde işgören motivasyonu, yetkilendirme ve iş tatmininin üzerindeki
etkisini inceler.
Modelin merkezinde çalışanları motive eden, fonksiyonlar arası koordinasyonu
sağlayan ve müşteri odaklılığa yönelen pazarlama yaklaşımı vardır.
Müşteri odaklılık, işletme hedefleri ve müşteri tatmini için oldukça önemlidir ve tüm
pazarlama çabaları bu çerçevede yürütülür.
7.1.1. İçsel Pazarlama Yaklaşımının Boyutları
Bu bağlamda içsel pazarlama literatüründe belirtilen tanımlar ve Money ve Foreman’ın
(1995) içsel pazarlama ölçeği doğrultusunda çalışanları geliştirme, ödüllendirme ve vizyon
boyutlarında iç müşterinin tatminini arttırmaya yönelik içsel pazarlama faaliyetleri
sıralanmıştır.
7.1.1.1. Geliştirme
Çalışanlar işlerini iyi yapmaları ve gerekli görevleri bilmeleri için eğitilmelidir,
kuruluşların hedefleri için çalışmalıdırlar. Ayrıca güçlendirme çalışanların gelişiminin etkin bir
parçasıdır, çalışanlar için güçlendirme, yetki, düşünmek, davranmak, hareket sağlayan
anlamına gelir ve işleri daha hızlı ve kolay hale getirmek için alınan kararlardır. Bu çalışanların
etkililiğine bağlıdır, kendi takdirini kullanmaları ve kendinden emin ve etkili yeni sorumluluk
almaları gerekir.
Müşteri odaklılık, işletme hedefleri ve müşteri tatmini için oldukça önemlidir ve tüm
pazarlama çabaları bu çerçevede yürütülür.
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7.1.1.2. Ödüllendirme
Çalışanları özendirmek ve işe bağlamak amacıyla başarılı olanlara bir takım ödüller
verilir ve bu sistem çalışanların motivasyonlarını arttırır. Ödüllendirme çalışanların kişisel
kontrolünü ve kurallarla uyumlu davranmasını sağlar. İşletmede ödüllendirilmiş bir çalışan
işletmesini önemli, anlamlı ve etkili olarak algılayacak, daha istekli bir şekilde işletmenin
amaçlarına ulaşmasına yardımcı faaliyetler içinde bulunacaktır.
7.1.1.3. Vizyon
Vizyon gelecekte ulaşılmak istenen konumu tanımlar. İşletmenin çalışanlarına
inanabilecekleri bir vizyon sunması ve bu vizyonu tüm çalışanlarla etkin bir şekilde paylaşması
çalışanların işletmeyi sahiplenmelerini sağlar. Çalışanların vizyonlarının geliştirilmesi,
işletmeyi arzu edilen geleceğe taşımaya odaklanmalarını sağlar.
7.1.2. İçsel Pazarlama Yaklaşımının Amaçları
İçsel pazarlamanın temel amacı, dış müşteri tatminini sağlamaktır. Çünkü, işletmelerin
faaliyetlerinin odak noktası dış müşteridir. Bu tatminin sağlanması yoluyla, müşteri bağlılığı ve
işletmeyi tekrar tercih etme olasılığı artacak ve sonuçta işletme karlılığında ve pazar payında
artışa yol açacaktır. Müşteri tatmini ise özellikle hizmet işletmelerinde çalışanlar tarafından
sağlanacaktır.
Bunu sağlamanın yolu ise, yukarıda belirtilen prensipler dikkate alınarak, çalışanların
tatmin oldukları etkin bir süreç oluşturmaktan geçmektedir. Bu sebeple, müşteri yönlü bir örgüt
kültürü oluşturarak, nitelikli elemanları işe alarak, eğiterek, işletme içinde etkin bir iletişim
sistemi sağlayarak, motive ederek, dış müşteri tatmini artırılabilir.
Temel amacın dışında içsel pazarlamanın diğer amaçları şunlardır:
- Organizasyondaki nitelikli çalışanların örgütsel bağlılığını artırmak,
- Yönetim ve çalışanlar arası motivasyonu sağlamak ve artırmak,
- Değişen ekonomik, politik ve teknolojik çevrede, rekabet edebilir hizmet sunumu için
kaliteye uygun yönetim anlayışını benimsemek,
- Verimliliği artırmaktır.
7.1.3. İçsel Pazarlama Yaklaşımının Yararları
İçsel pazarlama programları başarılı bir şekilde uygulandığı takdirde işletmelere önemli
yararlar sağlamaktadır. Bu yararlar;
- İşten ayrılma oranında düşüş sağlanır. Çalışanların işletmeye bağlılığının artması
sonucu iş gücü devir hızı düştüğünden dolayı işe alma, eğitim maliyetleri, hatalı ürün ve hizmet
üretiminde azalış bakımından giderlerin azalmasını sağlar.
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- Çalışanların işe bakış açısı değişir, işlerini severek yaparlar, dolayısıyla çalışan
tatmininde artış olur.
- Çalışanların memnuniyet düzeylerinin yükselmesi sonucu, kendilerini işlerine
adadıklarından dolayı hizmet kalitesinde artış sağlanır.
- Organizasyonda değişime ve yeniliklere açık bir örgüt kültürünün oluşmasına
yardımcı olur. Çalışanların değişime gösterdikleri tepkilerin azalmasını sağlar.
- Etkin bir iç pazarlama stratejisi kullanan bir örgüt çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını
geliştirerek yetenekli çalışanları koruyabilir. Önceki yapılan çalışmalar içsel pazarlama
algılarının örgütsel bağlılığı olumlu etkileyebilir olduğunu göstermektedir.

7.2. İşveren Markası Yaklaşımı
Değişen işgücü dengeleri sonucu, iş dünyasında yetenek savaşları (war for talent) daha
da görünür hale gelmiştir. Bu nedenle işverenler yüksek nitelikli çalışanları örgütlerine çekmek
ve elde tutabilmek için insan kaynaklarına görünür bir imaj yaratma çabasına girmişlerdir. Bu
kapsamda son yıllarda gündeme gelen insan kaynakları çalışmalarına yeni bir boyut kazandıran
işveren markası kavramı ortaya çıkmıştır (Beehchler ve Woodward, 2009).
“The War for Talent” (Yetenek Savaşı) adlı kitapta yetenek savaşı zamanında işletmeler
için ideal adayların nasıl çekileceği ile nitelikli ve en iyi adayların işletmenin iş tekliflerini kabul
etmesinin nasıl sağlanacağının bilinmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Deneysel tasarımlar, neden sonuç ilişkisini araştıran araştırma modellerinde ön plana
çıkmaktadır.
Ulrich (1997), “Human Resource Champions” (İnsan Kaynakları Şampiyonları) adlı
kitabında yeteneklerin elde edilmesinin ve elde tutulmasının İKY’de rekabetçi bir alan haline
geldiğini savunmaktadır. Michaels vd. (2001)
7.2.1. Örgütsel Çekicilik Nedir?

İşletmelerin, potansiyel ve mevcut çalışanlar tarafından çalışılmak istenecek çekici bir
işyeri olarak nitelendirilmesi alanyazında çoğunlukla “Örgütsel Çekicilik” kavramı ile ifade
edilmektedir. Nitekim örgütsel çekicilik tanımında “…bireyin örgüte karşı pozitif tutumu…”
ya da “…örgütün çalışmak için çekici bir yer olarak görülmesi…” ifadeleri yer almaktadır
(Aiman-Smith vd., 2001: 221).
İşletmelerin çalışmak için ÇEKİCİ bir yer olması ise;
kısa süreli çabalardan ziyade stratejik, uzun dönemli, bütünsel ve tutarlı programları
gerekli kılmaktadır.
7.2.2. İşveren Markası Nedir?

Barrow ve Mosley (2005)’e göre işveren markası;
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İşveren tarafından ortaya koyulan ve işe alım ile beraber sağlanacak olan fonksiyonel,
duygusal ve psikolojik getirilerin birleşimidir.

Şekil 7.2: İşveren Markası ve Çalışan Değer Önermesi
Bir işverenin marka olabilmesi, mevcut çalışanların yanında potansiyel çalışanlara
“Burası, çalışmak için çok iyi bir yer” mesajı verebilmesidir.
7.2.3. İşletmelerin Güçlü Bir İşveren Markası Olmasını Sağlayan Nedir?
7.2.4. İşveren Markası Oluşum Süreci
İşveren markası üç kademeden oluşan bir süreçtir. İlk kademede firma mevcut ve olası
çalışanlarına sunmak için markada somutlaşan belirli bir değer önerisi (value proposition)
geliştirir. Bu değer önerisi işveren markasını ifade eden temel mesaji sağlar. Temel mesaji
sağlayan değer önerisiyse firmayı çalışmak için harika bir yer (great place to work) haline
getiren özelliklerden türetilmektedir. Bu özellikler organizasyon kültürü, yönetim tarzı, mevcut
şirket imaji gibi organizasyonel niteliklerdir. İkinci kademe ise değer konseptinin hedef aday
popülasyonunu çekmek için dışsal pazarlamanın kullanılmasıdır. Üçüncü kademe ise işveren
markasının içsel bir biçimde pazarlanmasıdır.
7.2.5. Güçlü Bir İşveren Markasının Sağlayacakları
Güçlü bir işveren markasının sağlayacakları ise aşağıdaki gibidir:
- Çalışanların bağlılık düzeyinde artış,
- Motivasyon ve performans artışı,
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- Başvuruların sayı ve niteliğinde artış,
- Uzun dönemli etki,
- Odaklanma,
- Teklif kabul oranında artış,
- Çalışan referanslarında artış,
- Yönetici memnuniyetinde artış,
- Güçlü bir örgüt kültürü,
- İşe alım maliyetinde düşüş,
- Artan rekabet gücü.
7.2.6. İşveren Markasının Yönetimi
Uluslararası danışmanlık firması Pathfinder, etkin bir işveren markası yaratmak için
gerekli olan temel unsurları şöyle sıralamaktadır:
Çekirdek Marka Tanımı: Kurumun vizyon ve değerlerini yansıtan şirket markasının
ruhuna ilişkin açık ve net bir ifade ile başlar. Bununla birlikte çalışanlar için en çok neyin
önemli olduğuna, çekirdek marka kavramını nasıl algıladığına, bununla bağlantılı değerlere ve
onların beklentilerine ilişkin titiz bir değerlendirme en doğru ve ilham verici işveren markası
tanımını verecektir.
Üst Yönetimin Katılımı: İşveren markası oluşturmak CEO’nun gerçek ve gözle görünen
desteği olmaksızın gerçekleşemez. Onlar da markayı yaşamalı ve aynı değerler için inandırıcı
rol model olmalıdırlar. Şirket stratejisiyle aynı çizgide olmak; çalışanlar ile kurulan bağlılık
temelindeki ilişkiler, markanın genel olarak markanın bütün şirket hedefleri ile tutarlı olması
ve bütün departman ve şubelerde birbiriyle uyumlu marka vaatlerini hayata geçirecek
doğrultuda şekillendirmelidir.
Çalışanların Yetkilendirilmesi: Çalışanlar işe alma ve elde tutmaya yönelik programları
da içeren yani insan kaynakları ve iletişim girişimleri için geliştirilen ayrıntılı işveren markası
oluşturma planları da kilit konumda bulunan çalışanların sorumlulukları ve hesap verilirliği
açıkça belirtilmelidir. Aralıksız ölçme ve takdir etme; başarı için net kilometre taşları,
performans standartları, geri bildirim kanalları ve teşvikler şarttır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde içsel pazarlama yaklaşımı ve içsel pazarlama yaklaşımının geliştirme
ödüllendirme ve vizyondan oluşan boyutları incelenmiştir. İçsel pazarlama yaklaşımının
amaçları ve yararları açıklanmıştır.
İşveren Markası Yaklaşımı, Örgütsel çekicilik bağlamında ele alınmıştır.
markası oluşum süreci ve yönetimi ele alınmıştır.

İşveren
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Yedinci Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi içsel pazarlamanın amaçları arasında yer almaz?

a)

Örgütsel bağlılığı artırmak

b)

Motivasyonu artırmak Sanal değişken

c)

Kaliteye uygun yönetim anlayışı benimsemek Karar değişkeni

d)

Verimliliği artırmak Model değişken

e)

Kurumsal beklentileri karşılamak

2)

I) Vizyon
II) Ödüllendirme
III) Çalışan memnuniyeti
IV) Örgütsel bağlılık

Aşağıdakilerden hangisinde içsel pazarlamanın boyutları doğru verilmiştir?
a)

I-II

b)

I-II-IV

c)

I-II-III

d)

II-III-IV

e)

I-II-III-IV

3) Aşağıdakilerden hangisi işveren markası yaratmak için gerekli unsurlar arasında yer
alır?
a) Şemsiye marka oluşturmak
b) Üst yönetimin katılımı
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c) Çalışanların markayı benimsemesi
d) Tutundurma faaliyetleri
e) Eşitlik
4) ….. tüketiciler ile çalışanlar arasındaki ilişkiye dayalıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) İnteraktif Pazarlama
b) Hizmet Pazarlaması
c) Dışsal Pazarlama
d) İçsel Pazarlama
e) Çevresel Pazarlama
5) “İşveren tarafından ortaya koyulan ve işe alım ile beraber sağlanacak olan
fonksiyonel, duygusal ve psikolojik getirilerin birleşimidir”.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a) Örgütsel çekicilik
b) İçsel pazarlama
c) Dışsal pazarlama
d) İşveren markası
e) İnteraktif pazarlama
6) Güçlü bir işveren markasının sağlayacakları bazı avantajlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir işveren markasının sağlayacakları avantajlar
arasında yer almaz?
a) Güçlü bir örgüt kültürü
b) İşe alım maliyetinde artış
c) Çalışan referanslarında artış
d) Çalışanların bağlılık düzeyinde artış
e) Başvuruların sayı ve niteliğinde artış
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7) Aşağıdakilerden hangisi içsel pazarlama yaklaşımı modeli içerisinde yer
almamaktadır.
a) Müşteri odaklılık
b) Müşteri tatmini
c) Hizmet kalitesi
d) Fonksiyonlar arası koordinasyon
e) Satış Teknikleri
8) İçsel pazarlama yaklaşımının “Vizyon” boyutu ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a) Çalışanlarca paylaşılabilir olmalıdır.
b) Çalışanlar tarafından inanılmalıdır.
c) Çalışanların işletmeyi yeterince sahiplenmesinde engel teşkil eder.
d) İşletmeyi arzu edilen geleceğe taşıyacaktır.
e) Gelecekte ulaşılmak istenen konumu tanımlamaktadır.
9) I. İçsel Pazarlama
II. Dışsal Pazarlama
III. İnteraktif Pazarlama
Yukarıda verilen pazarlama yaklaşımlarından hangileri Hizmet Pazarlaması ile
ilişkilidir?
a) I – II – III
b) Yalnız I
c) I – II
d) I - III
e) II – III
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10) ….tüketiciler ile işletmeler arasındaki ilişkiye dayalıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Çevresel Pazarlama
b) İnteraktif Pazarlama
c) Hizmet Pazarlaması
d) İçsel Pazarlama
e) Dışsal Pazarlama

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)b, 4)a, 5)d, 6)b, 7)e, 8)c, 9)a, 10)e
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8. TEMEL (ÖZ, ÇEKİRDEK) YETENEK, CORE COMPETENCE - VE
DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA - OUTSOURCİNG-
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Temel (Öz, Çekirdek) Yetenek - Core Competence 8.2. Dış Kaynaklardan Yararlanma -Outsourcing- Kavramı Nedir?
8.2.1. Dış Kaynak Kullanımının Özellikleri
8.2.2. Dış Kaynak Kullanımı Türleri
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8.1. Temel (Öz, Çekirdek) Yetenek - Core Competence Günümüz organizasyonlarında işletme faaliyetlerinin belirli "temel yetenekler"
etrafında toplanması anlayışıdır.
Temel yetenek (veya öz, çekirdek yetenek ve beceri); bir işletmeyi başka işletmelerden
ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmede temel rol oynayan, rakipler tarafından kolayca
taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yeteneği ifade etmektedir.
Temel yetenek şunu ifade etmektedir: Her işletme kendine has bir temel yetenek
geliştirmelidir, işletmeye rekabet gücünü verecek olan bu temel yetenektir.
İşletmelerde, bu temel yetenek ile doğrudan ilgili iş ve faaliyetler işletme bünyesinde
yürütülmeli, diğer tüm işler outsourcing'e tabi tutulmalıdır. Bu şekilde hem organizasyon yapısı
yalınlaşacak (lean organization), hem organizasyon kademeleri azalacak ve hem de üst yönetim
stratejik konularda düşünmeye daha fazla vakit bulacaktır.
Temel yetenek şunu ifade etmektedir: Her işletme kendine has bir temel yetenek
geliştirmelidir, işletmeye rekabet gücünü verecek olan bu temel yetenektir.
İşletmelerde, bu temel yetenek ile doğrudan ilgili iş ve faaliyetler işletme bünyesinde
yürütülmeli, diğer tüm işler outsourcing'e tabi tutulmalıdır.
Bu şekilde hem organizasyon yapısı yalınlaşacak (lean organization), hem organizasyon
kademeleri azalacak ve hem de üst yönetim stratejik konularda düşünmeye daha fazla vakit
bulacaktır.
Bir bilgi, beceri veya yeteneğin temel yetenek kabul edilebilmesi için taşıması gereken
özellikler şunlardır;
İşletmenin kısa ve uzun dönemli yaşamı için temel sayılmalı,
Taklit edilmesi güç olmalı,
Rakipler tarafından kolayca görülmemeli,
olmalı,

İşletmenin vizyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmede vazgeçilmez nitelikte
Belirli bilgiler, kaynaklar ve süreçlerden oluşan bir karışımı temsil etmeli,
Sonunda temel ürün niteliği taşıyacak nihai ürünlerin üretiminde kullanılabilmeli,
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İşletmenin küçülme, stratejik birlikler oluşturma, şebeke organizasyonuna katılma, dış
kaynaklardan yararlanma gibi kararlar vermesinde temel rol oynamalıdır.
Bir işletmenin "temel yetenek" niteliği taşıyan yeteneklerinin sayısı çok fazla
olamayacaktır.
Temel Yetenek yaklaşımına göre işletmeler, kendilerini, belirli ürünleri üreten birimler
olarak görmek yerine, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan bilgi ve yeteneklere sahip birimler
olarak görmelidir.
Böyle bir bakış, işletmelere çok değişik endüstri dalları ve pazarlar için ürün üretme
imkânı verecektir. Yani belirli, spesifik ürünlere odaklanmak yerine, değişik sektörlerdeki
işletmelerin ürünlerinde kullanabilecekleri bilgi ve yeteneklere odaklanmak, temel yetenek
geliştirmek açısından daha yönlendirici olacaktır.
Canon firmasının optik, imaj alma ve mikro işlemci kontrolü konusundaki bilgisi, bunun
fotokopi, lazerli yazıcılar, fotoğraf makineleri ve imaj taraması gibi alanlarda üretilen ürünlerde
kullanılması ile sonuçlanmıştır. Dolayısıyla bu firmanın ürettiği ürünler değil, fakat bunları
üretebilmek için geliştirdiği ve sahip olduğu bilgi ve beceri bu firmanın temel yeteneğidir. Bu
temel yetenek bazı temel mal ve hizmetlerin (core products) üretimi ile sonuçlanabilir.
Her işletme kendine has temel yetenekler geliştirebilir. Ancak, bir başka görüşe göre,
bir işletmenin sahip olabileceği bir tek temel yetenek vardır: Yenilik yapabilmek (innovation).
Bu yetenek, işletmelere rekabet gücü sağlayan yetenektir. Dolayısıyla işletmeler sürekli
olarak yenilik yapabilecek tarzda (yeni ürün, yeni teknoloji, yeni süreç, yeni kullanım yerleri
vb. gibi) düşünmeli ve çalışmalıdır. Pazar paylaşımını, bu şekilde temel yetenek ve temel
ürünler geliştirerek artırmak yerine, rakiplerinin nispi zayıflıklarına dayanarak artırmaya
çalışmak, işletmelerin uzun vadeli başarılarını kısıtlamaktadır.
Sonuç olarak; temel yetenek, işletmeleri iyi bildikleri işleri yapmaya; bazı işleri diğer
işletmelerden daha iyi bilir hale gelmeye; iyi bildikleri iş dışında yapılması gereken tüm işleri
başkalarına yaptırmaya (outsourcing) ve sürekli olarak yenilik yapmaya odaklanmaya sevk
etmektedir.

8.2. Dış Kaynaklardan Yararlanma -Outsourcing- Kavramı Nedir?
Bilgi çağı organizasyonlarında görülen bir diğer yönetim yaklaşımı "outsourcing"dir.
İşletmelerin gittikçe artan ölçüde, sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan
işleri yapmak istemeleri; "core competence" veya öz (temel, çekirdek) yeteneklerin
kullanılmadığı işleri, organizasyon dışındaki başka işletmelerle yaptırmak eğilimi, yaygın bir
"outsourcing" veya "dış kaynaklardan yararlanma" uygulamasını ortaya çıkarmıştır.
Öz yetenek ve beceri ise, yani, bir işletmenin rakiplerine oranla çok iyi bildiği, kolayca
taklit edilemeyen uzun vadeli başarının temeli olan bilgi, yetenek, iş yapma usulü, teknik veya
becerisi de işletme içinde yapılan faaliyetlerde kullanılmıştır.
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Dış kaynak kullanımı (outsourcing), şirketlerin kendi çekirdek (core) faaliyetlerine daha
fazla odaklanmak, maliyet avantajı sağlamak, sabit maliyetleri değişken maliyetler haline
dönüştürmek, ilgili tedarikçinin ölçeğinden, uzmanlığından, yatırım ve yaratıcılık gücünden
yararlanmak için mevcut bir şirket faaliyetinin başka bir şirkete devredilmesi veya hizmetin
alınması sürecidir.
Dış kaynaklardan kullanma, işletmenin çalışma sürecinin yerine getirilmesini başka bir
diğer ürün ya da hizmet sağlayıcıya bıraktığı zaman gerçekleşir. İşletme, tedarikçiye işin nasıl
yapacağını değil, işin sonunda nasıl bir sonuca ulaşmak istediğini söyler. İşin yapılma sürecini
bu konuda uzmanlaşmış tedarikçi işletmeye bırakır.
19.yüzyılda İngiltere’de işletmelerin tedarikçi firmalardan yararlanmaları daha çok
metal üretim işletmelerinde uygulamalarına rastlanılsa da, çok gelişmemekle beraber, kamu
sektöründe de hapishane yönetimi, yol çalışmaları, kamu gelirlerinin toplanması, atık yönetimi
gibi alanlarda outsourcing uygulamaları görülmüştür.
Bu dönemde Fransa’da da, su depolanması ve dağıtımı, demiryollarının yapım ve
onarımı gibi kamu hizmetlerinde dış kaynak (outsourcing) uygulama alanı bulmuştur.
İşletmeler kendilerine rekabet avantajı sağlayan bu öz yetenek ile ilgili işlerin dışındaki
tüm işleri, başka işletmelere yaptırmak suretiyle, yani outsourcing yaparak, hem kaynak
tasarrufu yapmakta, hem yapı olarak küçülmekte (downsizing) ve yalın hale gelmekte ve hem
de kendilerinin çok iyi bildiği iş üzerinde yoğunlaşma fırsatı bulmaktadırlar.
Bu açıklamalardan çıkarılacak sonuç şudur: outsourcing tek başına ve diğer
uygulamalardan bağımsız olarak ele alınacak bir yönetim uygulaması değildir. Tam aksine,
işletmeler kendi öz yetenekleri üzerinde yoğunlaştıkça outsourcing artmakta, outsourcing
arttıkça şebeke organizasyonları gelişmekte ve işletmeler küçülerek daha esnek ve çabuk
hareket eder (karar verir) hale gelmektedir. Eğer böyle bir çerçeveden ele alınırsa outsourcing
uygulamalarının önemi daha iyi anlaşılabilir.
Yurdumuzda özellikle inşaat sektöründe görülen "taşeron kullanma" veya imalat
konularında "fason üretim" olarak bilinen işletmecilik uygulamaları birer "outsourcing"
örneğidir.
Dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarının son yıllarda yurdumuzda da önem ve
yaygınlık kazanmasının nedeni, artan rekabet ve globalleşme ve bilgi işleme teknolojisindeki
gelişmelere paralel olarak işletmelerin rekabet güçlerini artırmak endişesi olmuştur. Bu endişe
ile işletmeler kendi faaliyetlerini sahip oldukları "temel (öz) yetenekler-core competence" ile
sınırlamak, diğer bütün işletmecilik faaliyetlerini bu konularda kendilerinden daha fazla öz
yeteneğe sahip (yani bu işi daha iyi bilen) işletmelere bırakmak yolunu seçmeye başlamışlardır.
Böylece nihai başarıları birbirlerine bağlı olan işletmeler topluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle bazen "outsourcing" yerine "co-sourcing" kavramının kullanıldığına da
rastlanmaktadır.
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"Co-sourcing", öz yetenek bazında, işletmeler arasında oluşan bir çeşit ortaklığı
(partnership) ifade etmektedir. Yani işletmeler faaliyetlerini "en iyi bildikleri" konu ile
sınırlamaya, diğerlerini dışarıdan almaya yönelmektedir. Gelişen bilişim ve iletişim
teknolojileri de bu uygulamayı desteklemiş ve işletme fonksiyonlarının bırakıldığı işletmelerle
her an sürekli haberleşme ilişkisi içinde olmak imkânını sağlamıştır.
İşletmelerin dış kaynaklardan yararlanma uygulamasına gitmelerini sadece maliyet
endişelerine bağlamamak gerekir. Outsourcing'in esas nedenini; kendi öz yeteneklerini daha
etkin kullanabilecekleri yeni teknolojiler sağlama, yeni bilgilere ulaşma olarak ele almak
gerekir. Yeni ürün geliştirme, tasarım, imalat, dağıtım, pazarlama, tanıtım gibi fonksiyonların
outsourcing'e tabi tutulmasıyla, bu konularda işletme yeni teknolojilere ulaşma imkânına
kavuşacaktır.
Yurdumuzda bu örneklerin en çok bilineni belki de ilk uygulaması, "personel taşıma
servisi" ile "yemek temin hizmetleri"dir. Pek çok işletme kendi servis araçlarına sahip olmak
yerine esas işi taşımacılık olan (yani bu işi daha iyi bilen, core competence'ı taşıma - nakliye,
işi olan) başka işletmelerin hizmetinden yararlanmaktadır. Aynı şekilde pek az işletme kendi
bünyesinde yemek pişirip personeline yemek servisi vermektedir. İşletmelerin çoğu bu hizmeti
dışarıdan başka işletmelerden, core competence'ı yemek pişirme ve servis olan işletmelerden
almaktadır.
Bunlara ek olarak çeşitli mühendislik işlerinin, imalat ve montaj işlerinin, güvenlik
işlerinin, esas işleri (uzmanlıkları, temel yetenekleri) bu konular olan işletmelere yaptırılması
sayılabilir.
8.2.1. Dış Kaynak Kullanımının Özellikleri
Dış kaynak kullanımı işletmenin verimliliğinin artırmasını sağlayan çözüm yollarından
biridir. Dış kaynak kullanımının genel özellikleri şunlardır:
- İşletmelerin finansal kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlar,
- Dış kaynak kullanımı bir moda gelip geçici bir tutku değildir, belirli plan ve program
dâhilinde gerçekleşir,
- Dış kaynak kullanımı finansal kaynakların maksimum verimlilikte kullanılmasını
sağlayan tekniktir,
- Dış kaynak kullanımı, iş kaybı anlamına gelmemektedir,
- Uzun dönemli bir yönetim stratejisidir.
- Birçok faaliyetin dış kaynak aracılığıyla sağlanmasına yardımcı olur,
- Hangi faaliyetlerin tedarikçi işletmelerden yararlanarak gerçekleştirilmesine karar
verir,
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- İşletmeleri en iyi yaptığı iş üzerine yoğunlaştırır,
- Dış kaynak kullanan işletmeler farklı yer ya da farklı iş kollarında faaliyetleri
gösterirler,
- İlgili işletmeler arasında stratejik ve süreklilik taşıyan işbirliği vardır,
- İlgili işletmeler arasında bir ortaklık olmasına rağmen, hukuki anlamda bir ortaklık söz
konusu değildir.
- Dış kaynak kullanımı ile daha önce denenmemiş bir süreci uygulayarak
(benchmarking) hangi faaliyetlerin tedarikçi işletmelerden yararlanılarak gerçekleştirilmesi
gerektiğine karar verilir.
8.2.2. Dış Kaynak Kullanımı Türleri
Dış kaynak kullanımı yararlanılan dış kaynağın çeşidine ve yararlanılan dış kaynağın
kapsamına göre ikiye ayrılmaktadır:
8.2.2.1. Yararlanılan dış kaynağın çeşidine göre dış kaynak kullanımı
a) Geleneksel Dış Kaynak Kullanımı: Geleneksel olarak dış kaynak kullanımı, işletme
içinde karşılanan mamul, yarı mamul veya hizmetlerin işletme dışından yerine getirilmesi
eylemi olarak tanımlanır. Bu yaklaşım alıcı ve satıcı arasında önemli yakınlaşmalara neden
olmaktadır. Alıcı ve satıcı arasındaki bu yakınlaşma, teknik ve organizasyonel bilgi akışında
kaçınılmaz olarak sorunlara neden olmaktadır.
b) Danışmanlık İşletmelerinden Yararlanma: Danışmanlık hizmeti veren dış kaynak
satıcısı firmalar, ilgili faaliyete yönelik yeterli eğitimi almış, iyi yetişmiş ve yürütecekleri
faaliyet için gerekli standartlara ve yeteneklere sahip ekiplerden oluşur. Bu ekipler sayesinde
firmalar, işletmelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, analiz edilmesi, çözüm yollarının belirlenmesi
ile ilgili, vb.
c) Bağımsız ve Tarafsız Hizmet Verme: İşletmelerin dış kaynak uygulaması, ihtiyaçları
olan alanlarda bağımsız çalışan uzmanlardan yararlanma şeklinde ortaya çıkmıştır. Bağımsız
uzmanlar iki grup altında toplanabilmektedir. Birinci grupta, üniversitelerde uzun yıllar öğretim
görevlisi olan, konularında akademik birikimi ve yönetim pratiği olan akademisyenler yer alır.
İkinci grupta ise profesyonel olarak iş hayatının içinde olan ve çalıştığı alanda uzmanlaşarak
önemli deneyim sahibi olan yöneticiler yer alır.
d) Bağımsız Çalışanlardan Yararlanma: İşletmeler, dış kaynak kullanımında, çoğu
zaman, akademik tecrübeli veya iş yaşam tecrübesi olan bağımsız çalışanlardan destek
alabilmektedir. Bu desteğin alınması kararı, ancak işletmenin üst yönetiminin onayı ile
gerçekleşebilir. Bu uygulamaya geçiş sürecinde, uzmanın yetkilendirmesinin yanı sıra
uygulamada prosedürlerin revizyonu gerekebilir.
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e) İşgören Kiralama: Bu sınırlamadan kurtulmak için birçok işletme, ihtiyacı olan
personeli bağlı oldukları işverenlerden kiralama yoluna giderek tek bir ücret ödemesi
yapmaktadırlar. Bu da işletmelerin iş gücü maliyetlerini kontrol altına alabilmesini, bu
personelin eğitim yükünden kurtulmasını ve yatırım yapılan bu personelin daha sonra
kaybedilme riskini ortadan kaldırmasını sağlamaktadır.
Dış kaynak kullanımı yararlanılan dış kaynağın çeşidine ve yararlanılan dış kaynağın
kapsamına göre ikiye ayrılmaktadır:
8.2.2.2. Yararlanılan dış kaynağın kapsamına göre dış kaynak kullanımı
a) İkincil Hizmetler: Günümüzde birçok işletme, sabit maliyetleri azaltmak, işgücü
esnekliği sağlamak, verimliliği ve etkinliği artırmak için yemekhane, temizlik, kafeterya gibi
ikincil hizmetleri dışarıdan tedarikçilere devretmektedir. Emeğin kiralanmasından sözleşme ile
elde edilmesine doğru büyüyen değişimler, işletmelere çok sayıda personel istihdam etmek
yerine bu hizmetlerini sözleşme yoluyla elde etme imkânı sağlamaktadır.
b) Şebeke Organizasyonları: İşletmeler dış kaynak ihtiyaçlarını temin etmek ve daha
yalın bir hale gelmek için dış kaynak olarak şebeke sistemlerini tercih edebilmektedirler.
Çoğunlukla büyük işletmelerin tercih ettiği bir dış kaynak kullanım modeli olarak, yönetimin
merkeziyetçilikten uzaklaşmasına ve esnek, etkin ve yenilikçi bir yapıya sahip olmasını sağlar.
Böylece azalan bürokratik yapı ile birlikte işletmeler çevrelerindeki değişeme daha kolay uyum
sağlayabilecek ve rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü elde edebilecekledir.
c) Tedarikçilerle Stratejik İşbirliği Oluşturma: Tedarikçi işletmelerle stratejik
işbirliklerinin oluşturulması özellikle Japon firmaları tarafından başarıyla uygulanmakta ve dış
kaynak kullanımının başarısı için önemli bir neden olarak görülmektedir. Ana işletme ile
tedarikçinin kaliteyi artırmak ve maliyetleri düşürmek için sıkı bir ilişki içinde beraber
çalışmaları esasına dayanmaktadır.
d) Rakiplerle İşbirliği Oluşturma: Özellikle taşımacılık sektöründe yararlanılan rakip
işletme ittifakları, işletmelerin kârlılığının artmasında ve pazar paylarını kaybetmemeleri
konusunda önemli faydalar sağlar. Turizm ve nakliye işletmeleri kârlılığı yüksek güzergâhlarda
tam bir rekabet içindeyken, kârlılığı düşük güzergâhlarda ise ittifak kurmaktadırlar. Ancak buna
rağmen firmaların yaklaşık üçte biri, ittifaklarla ilgili olarak, herhangi bir yöntem ve strateji
geliştirmiş durumda değildirler.
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8. Bölüm Soruları YGY
1. Bir işletmenin temel yeteneği ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

İşletmenin yaşamında temel sayılır
Rakipler kolaylıkla taklit edebilir
İşletme vizyonunu gerçekleştirmeye hizmet eder
Temel ürünlerin üretiminde kullanılır
Rakip ürünlerden temel farklılıklar içerir

2. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin temel yeteneğine odaklanmasının
doğuracağı olumlu sonuçlardan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Organizasyon yapısının yalınlaşması
Hiyeraşik kademelerin azalması
Rekabet gücünün artması
Stratejik konulara ayıracak zamanın artması
İşletmenin temel yeteneği olmayan işlere kaynak ayırmasının sağlanması

3. Bir işletmenin sahip olabileceği en önemli temel yetenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Üretim
b) Pazarlama
c) İnsan kaynakları
d) Yenilik yapabilmek (innovation)
e) Lojistik
4. Dış kaynak kullanımı (outsourcing)’in işletmeler açısından yol açtığı
olumlu sonuçlardan hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Çekirdek (core) faaliyetlerine daha fazla odaklanmayı sağlamak
Farklı nitelikte işgücünü cezbetmek
Sabit maliyetleri değişken maliyetler haline dönüştürmek
Tedarikçilerden daha çok faydalanma
Maliyet avantajı elde etme

5. Aşağıdakilerden hangisi yararlanılan dış kaynağın kapsamına göre dış
kaynak kullanımı değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bağımsız ve tarafsız hizmet verme
İkincil hizmetler
Şebeke organizasyonlar
Tedarikçilerle stratejik işbirliği oluşturma
Rakiplerle işbirliği oluşturma
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6) Bir bilgi, beceri veya yeteneğin temel yetenek kabul edilebilmesi için
taşıması gereken bir takım özellikler bulunmaktadır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir işletmenin temel yeteneği ile ilişkili değildir?
a) İşletmenin kısa ve uzun dönemli yaşamı için temel sayılmalı
b) İşletmenin vizyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmede vazgeçilmez
nitelikte olmalı
c) Sonunda temel ürün niteliği taşıyacak nihai ürünlerin üretiminde
kullanılabilmeli
d) Rakipler tarafından kolayca görülmemeli
e) Taklit edilmesi kolay olmalı
7) Aşağıdakilerden hangisi Dış Kaynak Kullanımının özelliklerinden biri
değildir?
a) Uzun dönemli bir yönetim stratejisidir.
b) Bir moda gelip geçici bir tutku değildir, belirli plan ve program dâhilinde
gerçekleşir.
c) İş kaybı anlamına gelmektedir.
d) İşletmelerin finansal kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanmalarını
sağlar.
e) İşletmeleri en iyi yaptığı iş üzerine yoğunlaştırır.
8) Temel Yetenek Yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, bilgi, beceri ve yeteneği ifade
etmektedir.
b) Bir işletmenin vizyonunu gerçekleştirmede temel rol oynamalıdır.
c) Temel yetenek ile doğrudan ilgili iş ve faaliyetler işletme bünyesinde
yürütülmelidir.
d) Belirli bilgiler, kaynaklar ve süreçlerden oluşan bir karışımı temsil etmelidir.
e) Rakipler tarafından rahatça taklit edilmelidir.
9) Aşağıdakilerden hangisi yararlanılan dış kaynağın çeşidine göre dış kaynak
kullanımı ile ilgili değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Danışmanlık hizmetlerinden faydalanma
Daha fazla işe alım gerçekleştirme
Bağımsız ve tarafsız hizmet verme
Geleneksel dış kaynak kullanımı
İşgören kiralama
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10) Dış kaynak kullanımı yararlanılan dış kaynağın çeşidine ve yararlanılan dış
kaynağın kapsamına göre olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yararlanılan dış kaynağın
çeşidine göre ise beş çeşit dış kaynak kullanımı bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi yararlanılan dış kaynağın çeşidine göre dış kaynak kullanımı
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bağımlı ve taraflı hizmet verme
Geleneksel dış kaynak kullanımı
Danışmanlık işletmelerinden yararlanma
Bağımsız çalışanlardan yararlanma
İşgören kiralama

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)d, 4)b, 5)a, 6)e, 7)c, 8)e, 9)b, 10)a
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9. YALIN YÖNETİM (LEAN MANAGEMENT), KÜÇÜLME
(DOWNSIZING) VE BENCMARKING (KIYASLAMA)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1. Yalın Yönetim Nedir?
9.2. Küçülme Nedir?
9.2.1. Küçülme Uygulamalarına İlişkin Beklentiler
9.2.2. Küçülme Süreci
9.2.3. Küçülme Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri
9.3. Benchmarking (Kıyaslama) Nedir?
9.3.1. Benchmarking’in Özellikleri
9.3.2. Bencmarking Türleri
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9.1. Yalın Yönetim Nedir?
Yalın yönetim, kaynakların uygun değerde minimum kullanılması ve kalite
maliyetlerinin minimum düzeye indirilmesi sürecidir. Kalite maliyetleri; sistem başarısızlıkları
sonucunda meydana gelen stoklar, kayıp ürünler, üretim ya da operasyonda gecikmeler, ek iş,
hurda, yeniden işleme, düzeltme işleri, geç teslimatlar, ek taşıma maliyetleri, yetersiz hizmet
ve uygun olmayan ürünler, ürün ve/veya hizmet başarısızlıkları sonucunda garanti ile ilgili
şikâyetler, müşteri şikâyet yönetimi ve araştırmaları, ürünün geri çağrılması, ilave müşteri
hizmetleri maliyetleri ve müşteri iyi niyetinin kaybedilmesi gibi olumsuzluklardan oluşur.
Yalın yönetimin israf ve yalın olmak üzere iki unsuru vardır:
a) İsraf: Muda”, Japon kültüründe var olan “mottoınal” anlayışın bir ürünüdür. Bu
anlayışa göre; “hayatta sahip olunan her şey birer kutsal emanettir. Onların en iyi şekilde
değerlendirilerek kullanılmaması israftır ve büyük bir günahtır. Yalın yönetimin en temel
unsuru da muda yani israfı ortadan kaldırmaktır.
b) Yalın: Yalın olmak, gerçekten ihtiyaç duyulmayan her seyden arındırılmış olmak
demektir. Gerekli olmayan isler ortadan kaldırıldığında bu isleri yapan gereksiz elemanlar
ortaya çıkacaktır. Bu bakımdan yalın isletme, yalın üretim, yalın organizasyon veya yalın
yönetim kavramları arasında kesin bir ayrım yapmak mümkün değildir.
Yalın yönetimin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Firma sadece gerçek işler ile ilgilenmeli, uzmanlığı dışında olan işler ile
ilgilenmemelidir.
- Gerçek işlerin dışında kalan işler, bu alanda uzmanlaşmış olan firmalardan hizmet veya
ürün olarak satın alınmalıdır.
- Firmalarda her birim kendi kendini yönetmeli ara yönetime ve hiyerarşiye izin
verilmemelidir.
- Yetki=Sorumluluk=Yetkinlik, denklemi her bölümde gerçekleşmeli, hesabın
sorumluluk başında verilmesi gerekmektedir.
- İşi gerçekleştiren kişi o konuda en çok bilgi ve yetkinliğe sahip olan kişidir. Bu sebeple
aslında bütün yetkiler işleri gerçekten yapanlardadır. Yetkinin en alt kademede oluşması “sıfır
hiyerarşi” diye de olarak da tanımlanabilir. Ayrıca yassı örgütlenmeyi sağlar.
- İşleri yapan kişiler yaptıkları işte en yetkili kişiler oldukları için, yöneticilerin asıl
görevleri de yönerge vermekten öte, kişilere önderlik etmeye dönüşür. Yönetici, işleri
yönetmez, çalışanları yönlendirir, gelişmelerini sağlar, uyum içinde etkin ve verimli çalışan bir
şirket olmasını hedefler.
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- Yöneticilerin diğer görevi de var olan işlere yenilerinin de eklenmesini sağlamaktır.
Bu durumda firma dışında gelişen olayları izler, içeride yaratılan kuvvet sonucunda dışarıda
oluşan fırsatları değerlendirmeye imkân sağlamış olur.

9.2. Küçülme Nedir?
Dünyanın en iyi yönetilen işletmeleri bile belli dönemlerde çalışanlarını işten çıkartmak,
bir başka ifadeyle küçülmek durumunda kalabilir. Küçülme süreci hem işletmeden ayrılmak
zorunda kalan çalışanlar hem de işletmede çalışmaya devam edenler için oldukça zor bir
süreçtir. Bu nedenle küçülme uygulamalarının işletmenin amaçları ile ilişkilendirilerek etkili
bir şekilde yönetilmesi oldukça önemlidir (Daft, Murphy ve Willmott, 2010, 379).
İşletmelerin etkililiklerine ve verimliliklerine ilişkin temel varsayımlarda yaşanan
dönüşüm, hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin küçülme yönünde
adımlar atmalarına neden olmuştur. İlk dönemlerde mavi yakalı çalışanlar, daha sonraki
dönemlerde de beyaz yakalı çalışanlar söz konusu bu küçülme dalgasından etkilenmiştir.
Küçülme işletme yönetimi tarafından işletmenin etkililiğinin, verimliliğinin (genel
performansının) ve rekabetçiliğinin geliştirilmesi amacıyla işletmede çalışan işgücünün
sayısının azaltılmasını, maliyetlerin düşürülmesini ve iş süreçlerinin yeniden
değerlendirilmesini içeren yönetsel faaliyetlerdir. Küçülmenin temel özellikleri;
•

Planlı bir yönetsel çaba olması,

•

Odak noktasının işletme çalışanları olması,

•

Verimlilik ve etkililik sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi,

•
İş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılması şeklinde
özetlenebilir (Cameron, 1994, 192).
Küçülme, işletmeler tarafından belli bir amaca ulaşmak için yapılan planlı bir çabadır.
Bu durum küçülmeyi pazar payının azalması, gelirlerin düşmesi veya çalışanların işletmeyi terk
etmeleri gibi istem dışı gerçekleşen gelişmelerden farklılaştırmaktadır.
İkinci olarak belirtilmesi gereken husus, küçülmenin işletmenin sahip olduğu işgücü
miktarında azalışla sonuçlanan bir süreç olmasıdır. Küçülme yaklaşımında azalan işgücü
miktarının işletmenin verimlilik düzeyini olumlu yönde etkileyeceği varsayılmaktadır.
Küçülme süreci ister dış kaynaklı gelişmelere örgütsel bir tepki olarak gerçekleştirilsin
ister işletmenin geleceğini tasarlamak amacıyla proaktif bir şekilde ele alınsın, temel amaç
işletmenin genel verimlilik düzeyinin arttırılmasıdır. Son olarak da küçülme kavramının iş
süreçleri üzerindeki etkisine değinmekte yarar vardır. Küçülme, amaçlansın veya
amaçlanmasın, iş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.
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9.2.1. Küçülme Uygulamalarına İlişkin Beklentiler
Küçülme sonucunda işletmelerde görev yapan yöneticilerin denetim alanı genişlemekte,
örgütsel hiyerarşideki kademelerin sayısı azalmakta, çalışanlar yetki ve sorumlulukları
açısından daha güçlenmiş bir hâl almaktadır. Tüm bu gelişmelerin işletmelerin verimliliğini,
etkililiğini ve örgütsel iletişimin kalitesini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir (Koçel,
2010, 423-424).
İşletme yöneticileri için gelecekteki maliyetleri tahmin etmek, gelecekteki gelirleri
tahmin etmekten her zaman daha kolay olmuştur. Birçok yönetici küçülme yönünde karar
alırken işletmelerini daha etkili ve verimli kılacağına inanılan bazı beklentilerin gerçekleşme
olasılığını göz önünde bulundurmaktadır.
•

• Değişken maliyetlerin düşmesi,
İş süreçlerindeki gereksiz bürokrasinin azalması,
•

Karar alma sürecinin hızlanması,

•

Örgütsel iletişim kolaylaşması,

•

Örgüt içi girişimcilik potansiyelinin gelişmesi,

•

Örgütün genel üretkenlik düzeyinin artışı

şeklinde sıralanmaktadır.
Geçmişte küçülmenin temel amaçlarının maliyetlerin azaltılması, işgücünün ve
sermayenin verimliliğin arttırılması ve çıktı kalitesinin geliştirilmesi olduğu, günümüzde ise
küçülme uygulamalarında daha çok işletmelerin çevresel değişimlere uyum sağlama
yeteneğinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve yaratıcılık düzeylerinin arttırılması ve son olarak da
örgütsel iletişimin kuvvetlendirilmesi amaçları üzerinde yoğunlaşıldığı belirtilmektedir
(Mishra, Mishra ve Spreitzer, 2009,39-40).
9.2.2. Küçülme Süreci
Küçülme süreci birbirinin devamı niteliğinde olan dört aşamada ele alınmaktadır.
İşletmenin gerçek durumuna ilişkin dürüst ve açık iletişimin sağlanması ise tüm küçülme
sürecini kapsayan, küçülme sürecinin başarısı için oldukça önemli bir gerekliliktir. Ayrıca
işletmeyi küçülmeye iten nedenlerin ve küçülmenin gerçekleştirilmesinde nasıl bir yol
izleneceği tüm işletme paydaşlarıyla açık bir şekilde paylaşılmalıdır. Küçülme sürecinin temel
aşamaları açıklanacaktır (Mishra, Mishra ve Spreitzer, 2009, 40).
9.2.2.1. Küçülme Sürecinin Aşamaları
1. Küçülme Kararının Verilmesi:
Küçülme kavramına uzun dönemli bir bakış açısıyla yaklaşılmalı ve süreç kısa vadeli
taktiksel bir uygulama olarak değerlendirilmemelidir. Bir başka ifadeyle küçülme kriz
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dönemlerinde değil, işletmenin gelişme döneminde daha etkili sonuçlar üreten bir yönetsel
uygulamadır. Küçülme sürecinde insan kaynaklarını işletme için bir maliyet unsuru olarak
değil, işletmenin entelektüel sermayesinin önemli bir bileşeni olarak ele almak gerekmektedir
(Cameron, 1994, 207-208).
2. Küçülme Planının Hazırlanması:
Küçülme planının hazırlanması, uzun vadeli stratejik planlamanın bir parçası olarak ele
alınmalıdır. Uzun, orta ve kısa vadeli kararlarda stratejik küçülme planlaması ile uyumlu bir
şekilde ele alınmalıdır.
3. Bilgi Paylaşımı:
Küçülme sürecinin henüz başında, örgütsel değişim ihtiyaçları belirlenirken çalışanlar
sürece dâhil edilmelidir. Küçülme sadece üst yönetimin güdümünde yürütülen bir iş olmaktan
çıkartılmalıdır. Küçülme sürecinden etkilenme potansiyeli olan tüm iç ve dış paydaşlarla
(tedarikçiler, müşteriler, hissedarlar vb.) etkili bir iletişim mekanizması kurulmalıdır. İşletme
yöneticileri küçülme sürecini soğukkanlı bir şekilde yönetmeli, sürecin her aşamasında açık ve
erişilebilir bir iletişim politikası geliştirmelidir. Tüm çalışanların küçülme süreci hakkında
detaylı bir şekilde bilgilendirilmeleri sağlanmalı ve süreç ilerledikçe ulaşılan sonuçlar
geribildirim şeklinde tüm ilgililere iletilmelidir (Cameron, 2004, 208-209).
4. Küçülme Planının Uygulanması:
Küçülme süreci hem işletmeden ayrılanları hem de işletmede kalanları oldukça derinden
etkileyen bir süreçtir. Küçülme nedeniyle işletmeden ayrılmak durumunda kalanlar için yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanında, bu geçiş dönemini daha kolay atlatmaları için
ek önlemler alınmalıdır. Küçülme sadece çalışanların işletmeden ayrılması şeklinde
algılanmamalı, işletmenin daha verimli ve etkili olabilmesi amacıyla olası tüm maliyet azaltma
çabaları denenmelidir. Küçülme planının uygulamasında gerekli maliyet ve performans
ölçümleri aksatılmadan yapılmalı, küçülme sürecinin beklenen sonuçları ile gerçekleşen
sonuçları sürekli karşılaştırmalı olarak değerlendirilmelidir (Cameron, 2004, 209-210).
9.2.3. Küçülme Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri
Küçülme sürecine ilişkin kritik başarı faktörleri şöyledir (Cascio, 1993, 100);
1. Küçülme yukarıdan aşağıya doğru, emir komuta zinciri bağlamında uygulanan
yönetsel bir çaba olsa da, küçülme kararlarına daha alt düzey çalışanların da katılımın
sağlanması oldukça önemlidir.
2. Küçülme uygulamalarında kısa vadeli işten çıkartma uygulamaları ile örgüt
yapısının yeniden tasarlanması ve örgüt kültürünün değişimi gibi daha uzun vadeli stratejiler
eş zamanlı olarak kullanılmalıdır.
3. Hem işlerini kaybeden çalışanlara hem de işlerini koruyabilen çalışanlara özel ilgi
gösterilmelidir.
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4. İşletmeler etkili denetim süreçleri aracılığıyla işletme bünyesinde tasarruf açığı olan
noktaların, maliyet fazlalığının ve verimsizliğin nedenlerini analiz etmeli ve küçülme sürecine
bu noktalardan başlamalıdır.
5. İşletmenin örgüt yapısı yeniden gözden geçirilmeli; küçük birimler şeklinde
örgütlenmenin yanında coğrafi veya ürün emeline göre örgütlenme seçenekleri de göz önünde
bulundurulmalıdır.
6. Küçülme uygulamaları, işletmeyi belli bir amaca ulaştıran bir yol olarak
değerlendirilmeli ve işletmenin nihai amacının rekabet üstünlüğü elde etmek olduğu gözden
kaçırılmamalıdır.

9.3. Benchmarking (Kıyaslama) Nedir?
Küreselleşmeyle önemli hale gelen gelişmeler ve değişen anlayış, özellikle Amerika ve
Avrupa’da birbiri ardına yeni yönetim tekniklerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bununla
beraber Japonya’nın başı çektiği “Kalite Devrimi”nin Batıyı da etkisi altına almasına yol
açmıştır. Benchmarking de bu gelişmeler sonucu ortaya çıkmış önemli bir yönetsel araç
olmuştur. Benchmarking, ilk olarak 1980’lerin başında işletmelerin rakiplerini geçmek için
yeni yollar aradığı bir dönemde ortaya çıkmıştır.
Daha önce pek çok işletme pazardaki yerlerini belirleyebilmek için rekabetçi analiz ve
sayısal karşılaştırmalardan yararlanmışlardır (Bedük,2002:9). Bu karşılaştırmalardan bir tanesi
de benchmarkingtir (kıyaslama). Benchmarking kavramı sık sık klasik rekabet analiziyle
karıştırılmaktadır. Rekabet analizinde dikkatler ürün veya hizmet çıktılarının karşılaştırılması
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Fakat benchmarking, karşılaştırmanın ötesine giderek bu ürün ve
hizmetlerin üretilmesinde kullanılan yönetim becerilerine yoğunlaşmaktadır.
Benchmarking; sektör farkı gözetmeksizin kıyaslayarak, en iyilerden öğrenerek bu
öğretileri, kendi iç dinamiklerine uygun, işletme amaç ve değerleriyle paralel, kendini sürekli
geliştiren yönetsel bir araçtır. Kısaca benchmarking, başarılı uygulamalardan öğrenmedir.
Benchmarking, performans düzeyini artırmak için bir organizasyonun kendi içinde
ve/veya diğer organizasyonlardaki “en iyi uygulamayı” tespit ederek; kendi organizasyonuna
uyarlamasıdır. Benchmarking, sadece kıyaslama yapmak değil, başka organizasyonlarla
kıyaslama yaparak; en iyi uygulamaları bulmak ve organizasyonun kendi yapısına ve
süreçlerine bunları uyarlamaktır. Bu çerçevede benchmarking kavramı; “en iyi uygulamaların
adaptasyonu” olarak tanımlanabilmektedir.
9.3.1. Benchmarking’in Özellikleri
Benchmarking tekniğinin temel özelliklerini şu şekilde özetlemek mümkündür:
- Benchmarking, Yalnızca “rakiplerle karşılaştırma yapma” anlamına gelmemekte;
örgüt içi, sektörel ve genel anlamda çok yönlü araştırma ve karşılaştırmalara olanak
tanımaktadır.
- Benchmarking, sadece diğer işletmelerin elde ettiği sonuçlarla değil; bu sonuçların
nasıl elde edildiği ile ilgilenir.
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- Benchmarking, süreklilik gerektiren sistematik bir çalışmadır ve müşteri tatmin
düzeyini artırmayı amaçlar.
- Benchmarking çift yönlü bir bilgi alışverişi ve çıkar sağlamayı amaçlar.
- Benchmarking, kesinlikle bir kopyalama ve taklit aracı değildir; bir uyarlama
faaliyetidir.
- Benchmarking; sürekli olarak yeniliklere açık olmayı gerektirir.
- Benchmarking, tüm sektörlerde uygulanabilen bir tekniktir.
9.3.2. Bencmarking Türleri
a) İçsel Benchmarking: Çoğu büyük ya da uluslar arası işletmenin farklı bölümlerinde
benzer işlevler yer almaktadır. En kolay benchmarking bu içsel işlevleri karşılaştırmaktadır.
b) Rekabetçi Benchmarking: Doğrudan rakiplerin benchmarking ortağı olarak seçildiği
çalışmalardır.
c) İşlevsel Benchmarking: Mutlaka doğrudan bir rakiple yapılması gerekli bir çalışma
değildir. Farklı endüstrilerden de aynı işleve sahip olan bir işletme seçilebilir,
d) Jenerik Benchmarking: Bazı işletme işlevleri veya süreçleri endüstriler ne kadar
farklı olursa olsun birbirinin aynıdır. Bu işlevlerin isimleri farklı bile olsa amaçları aynıdır. Bu
tür bir benchmarking çalışması büyük bir olasılıkla uzun vadeli geri dönüşümü olduğundan en
zor kabul gören türdür.
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9. Bölüm Soruları YGY
1. Yalın yönetimi belirleyen özellikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İşletme uzmanlığı dışında olan işler ile ilgilenmemelidir.
b) Hiyeraşik kademelerin sayısı artmaktadır.
c) Uzmanlık dışı işler, bu alanda uzmanlaşmış olan firmalardan satın alınmalıdır.
d) Her birim kendi kendini yönetmelidir.
e) Hesabın sorumluluk başında verilmesi sağlanmalıdır.
2. İşletmelerde küçülme yaklaşımını belirleyen özellikler ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Odağında işletme çalışanları bulunmaktadır
b) İş süreçlerinde değişim gerektirir
c) Verimlilik sağlar
d) Plana bağlı bir yönetsel çaba değildir
e) İşgücü sayısında azalmaya yol açabilir
3. Küçülme uygulamalarının sonuçlarına yönelik aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Daha hızlı karar alınır
b) İletişim kolaylaşır
c) Kurumsal girişimcilik potansiyeli gelişir
d) İş süreçleri kısalır
e) Değişken maliyetler yükselir
4. Benchmarking (Kıyaslama) tekniğinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Tüm sektörlerde uygulanabilir.
b) Bir kopyalama ve taklit aracı değildir; bir uyarlama faaliyetidir.
c) Süreklilik gerektiren sistematik bir çalışmadır.
d) Karşılıklı bilgi alışverişi ve fayda sağlamayı amaçlar.
e) Rakiplerle yapılamaz.
5. Hangi kıyaslama (benchmarking) türü yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

İşlevsel
Jenerik
İçsel
Durumsalcı
Rekabetçi

6) Aşağıdakilerden hangisi yalın yönetimin en önemli unsurudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Maliyet
İsrafı önlemek
Gelir
Verimlilik
Etkenlik

151

7) İşletmelerde Küçülme uygulamalarına yönelik bir takım beklentiler bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Küçülme uygulamalarına yönelik beklentilerden biri değildir
a)
b)
c)
d)
e)

Karar alma sürecinin hızlanması
Örgütsel iletişim kolaylaşması
Değişken maliyetlerin yükselmesi
Örgüt içi girişimcilik potansiyelinin gelişmesi
İş süreçlerindeki gereksiz bürokrasinin azalması

8) Küçülme süreci birbirinin devamı niteliğinde olan dört aşamada ele alınmaktadır.
I- Bilgi paylaşımı
II- Küçülme planının uygulanması
III- Küçülme planının hazırlanması
IV- Küçülme kararının verilmesi
Küçülme sürecinin aşamalarını başlangıç aşamasından son aşamaya doğru sıralandırınız.
a)
b)
c)
d)
e)

IV-III-I-II
I-III-IV-II
I-IV-III-II
III-IV-I-II
IV-III-II-I

9) Benchmarking (kıyaslama) türleri dörde ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kıyaslama
(benchmarking) türlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

İşlevsel kıyaslama
Jenerik kıyaslama
Savunmacı kıyaslama
İçsel kıyaslama
Rekabetçi kıyaslama

10) Küçülme planın uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Hem işletmeden ayrılanları hem de kalanları etkileyen bir süreçtir.
Maliyet ölçümleri aksatılmadan yapılmalıdır.
Performans ölçümleri ihmal edilmemelidir.
Açık ve etkili bir iletişim politikası geliştirilmelidir.
Sadece üst yönetimin güdümünde sürdürülmelidir.
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Cevaplar
1) B, 2) D, 3) E, 4) E, 5) D, 6)B, 7)C, 8)A, 9) C, 10)E

10. PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK
DAVRANIŞI VE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME
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10.1.1. Psikolojik Güçlendirmenin Boyutları
10.1.2. Psikolojik Güçlendirmenin Faydaları
10.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Nedir?
10.2.1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Boyutları
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10.1. Psikolojik Güçlendirme Nedir?
Psikolojik güçlendirme, bireylerin işlerine ilişkin kontrollerinin olduğu bir dizi
psikolojik durumu ifade eder. Psikolojik güçlendirme, gücün çalışanlar ile paylaşıldığı yönetsel
uygulamalara odaklanmak yerine çalışanların işlerini nasıl yapacakları konusuna odaklanılan
psikolojik bir perspektiftir. Bu perspektif örgütle ilgili rolleri konusundaki kişisel inançlarından
bahseder.
Psikolojik güçlendirmenin tükenmişlik gibi yapısal güçlendirme ve işçi sonuçları,
arasındaki ilişkiye aracılık eden bir temel mekanizma olduğu öne sürülmektedir. Güçlendirilmiş
çalışanlar işlerini etkin bir yönlendirme ile yapmaktadırlar. Bu nedenle, psikolojik olarak
güçlendirilmenin çalışanların deneyimi, düşük tepki süresi, artan uyum ve azaltılmış rol stresi
veya belirsizlik dahil olmak üzere, performans düzeyini artırabilir çeşitli faktörler ile ilişkili
olduğu yönünde önemli kanıtlar vardır.
10.1.1. Psikolojik Güçlendirmenin Boyutları
Thomas ve Velthouse kurdukları Bilişsel Güçlendirme Modelinde psikolojik
güçlendirmenin boyutları anlam, yetkinlik, otonomi ve etki olarak ifade etmektedir.
1. Anlam
Anlam, çalışanın kişisel değerleri ve standartları ile işe ilişkin amaç ve hedeflerini
karşılaştırarak bir sonuç çıkarmasıdır. Bu sonuç, işin birey için taşıdığı değerdir. İş ile ilgili
amaç ve hedefler ile işgörenin kişisel değerleri ve standartları birbirine yaklaştıkça, işin birey
için taşıdığı önem de artacaktır.
2. Yetkinlik
Yetkinlik kavramının isimlendirilmesinde, “öz-etki” ve “personelin uzmanlığı”
terimleri kullanılmıştır. Yetkinlik kavramı, bireysel iş yetenekleri ve performans algısı ile
birlikte faaliyetleri yerine getirmek için kişinin gerekli becerilere sahip olmasına duyduğu
inancını göstermektedir. Bireyler, sahip oldukları yeteneklere güvendikleri zaman, hemen
işlerinin gerektirdiği faaliyetlere yönelirler ve böylece kendilerini geliştirirler, ancak, öz-etki
algısı düşük olan bireyler, yetenekleri ile ilgili konuların gerekli olduğu durumlardan kaçınma
eğilimi göstererek, bireysel korkuları nedeniyle yeteneklerinin gelişmesine engel olacaklardır.
3. Otonomi
Otonomi, kişinin işiyle ilgili yöntemlerde, aşamalarda ve aktivitelerde karar verme
serbestliğine sahip olması ile ilgilidir. Kendisine otonomi sağlanan çalışan işini nasıl
yapacağına kendisi karar vermekte ve kendisine işini özgür ve bağımsız yapabilmesi için
önemli fırsatlar tanınmaktadır. Böylelikle algılanan yüksek düzeyde otonomi çalışanda daha
fazla esneklik, yaratıcılık, girişim ve dayanıklılık ile sonuçlanmakta, bununla birlikte
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otonominin düşük olması durumunda çalışanın kendisini kontrol altında hissetmesi gerilmeye,
negatif ruh haline ve özsaygıda (self esteem) düşüşe neden olmaktadır.
4. Etki
Etki, bir görevin tamamlanmasında bireyin davranışının ya da o işi yapış tarzının ne
ölçüde farklılık yarattığıdır. Bir başka tanıma göre ise etki iş ile ilgili çıktıların kontrolünün
kimde olduğuna dair bireyin yaptığı değerlendirmedir. Eğer işgören kontrolün kendisinde
olduğunu hissederse iş çıktılarını kendi bilgi, beceri ve yetenekleri ile etkileyebileceğini
düşünür ve bu yönde harekete geçer, fakat aksine kontrolün kendisinde olmadığına dair bir
algıya sahipse bu durumda çıktıları etkileme şansının olmadığını düşünecektir.
10.1.2. Psikolojik Güçlendirmenin Faydaları
Çalışanları güçlendirmenin faydaları; verim artışı, maliyet düşüşü, çevresel uyum,
motivasyon artışı, çalışanların kendilerini daha objektif değerlendirmesi, çalışanların daha
özerk hale gelmesi olarak belirtilmektedir. Çalışanları güçlendirmenin diğer faydaları şu
şekildedir: Mükemmel müşteri hizmeti sunulması, denetleme ve kontrollerin azaltılması ile
zaman ve maliyet kazanımı, yöneticilerin yol gösterici rolüne geçmeleri, işletme karlılığını
artırması, işletmenin öğrenen bir organizasyona dönüşmesi, organizasyonda güven tesis
edilmesi, iletişimin artması, paylaşımcı vizyon oluşması, kalitenin artması, örgütsel bağlılık
artısı vb.

10.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Nedir?
Örgütsel vatandaşlık davranışı Greenberg ve Baron’dan aktarıldığına göre “Bir
çalışanın örgütün biçimsel yolla belirlediği zorunlulukların ötesine geçerek, istenenden daha
fazlasını yapmasıdır”. Diğer bir ifadeyle, örgütsel vatandaşlık davranışı gönüllülük esasına
dayanmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışının önemi, biçimsel rolün dışında çalışanın iş
tatmini ve iş performansı gibi değişkenlere olan katkı düzeyinden kaynaklanmaktadır. Örgütsel
vatandaşlık davranışı temelde, örgüt üyelerinin gönüllü katılımı ile gerçekleşmekte, beklenen
davranışların ötesini ifade etmekte ve temel olarak ikiye ayrılmaktadır:
Birinci tür örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel yapı, uygulamalar ve hedeflere aktif
bir şekilde katılım ve katkı şeklinde ortaya çıkmaktadır.
İkinci tür ise, uygulamalar ve hedeflere zarar verecek her türlü davranıştan uzak kalma
şeklinde kendini göstermektedir.
Örgüte katkı şeklinde ortaya çıkan ilk türde, bireylerin örgüt için aktif bir şekilde örgüt
hayatının içinde yer alması gerekirken, zararlı davranışlardan kaçınma şeklinde ortaya çıkan
ikinci türde ise temel mantık örgüte katkıda bulunmak değil, örgüte zarar vermemektir. İster
aktif katılım isterse kaçınma şeklinde ortaya çıkmış olsun önemli olan örgütsel etkinliği ve
verimliliği artıracak davranışlarda bulunmaktır.
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10.2.1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Boyutları
Organ örgütsel vatandaşlık davranışı beş boyutta ele almıştır. Bu boyutlar; diğerkamlık
(altruism), vicdanlılık, centilmenlik, nezaket tabanlı bilgilendirme, sivil erdemdir.
1. Diğerkamlık:
Örgütsel vatandaşlığın bu boyutu literatürde; altruizm, fedakarlık, diğerlerini düşünme
ve özgecilik olarak da ifade edilmektedir. Diğerkamlık, birlikte ve yüz yüze çalışan bireylerin
doğrudan ve isteyerek birbirlerine yardım etmek amacıyla yaptıkları davranışlar şeklinde
tanımlanmaktadır.
2. Vicdanlılık:
Vicdanlılık, örgüt üyelerinin kimi rol davranışlarını kendilerinden bekleneni aşan
şekilde yerine getirmeleridir ve işe devamlılık, iş yerinde düzenli çalışma, dakiklik, dinlenme
zamanlarını yerinde ve suiistimal etmeden kullanma, görevin kurallara uyma gibi davranışları
içermektedir. İşe düzenli devam etme, çalışanın sözleşmeye dayalı yükümlülüğüdür, ancak
devamlılığın gönüllülüğe dayandığı durumlara da sıkça rastlanmaktadır.
3. Centilmenlik:
Centilmenlik literatürde fazla ilgi görmeyen bir örgütsel vatandaşlık davranışı şeklidir.
Organ centilmenliği “şikayet etmeden, sakıncalardan kaçınmak ve çalışma hayatına tahammül
konusunda istekli olma” olarak tanımlamıştır.
4. Nezaket Tabanlı Bilgilendirme:
Nezaket tabanlı bilgilendirme, karar almadan ve eyleme geçmeden önce başkalarıyla
iletişime geçme anlamına gelir. Hatırlatma göndermeyi veya işlem yapmadan önce
arkadaşlarına önceden haber vermeyi buna örnek olarak verebiliriz.
5. Sivil Erdem:
Sivil erdem, bireyin örgüt yaşamı içine sorumlu olarak katıldığı ya da karışmış olduğunu
gösteren davranışları içerir. Sivil erdem örgütün politik yaşamına aktif ve sorumlu biçimde
katılmayı ifade eder. Örgütün gelişimine destek verme, davranışı organizasyonu etkileyen
olaylara karşı bireylerin kendisini bilgili kılmasıdır ve kararlara, toplantılara sorumlu bir
biçimde katılmasıdır.
10.2.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışını Ortaya Çıkaran Faktörler
Örgütsel vatandaşlık davranışını ortaya çıkaran faktörler kişisel ve durumsal faktörler
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:
Kişisel Faktörler:
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Örgütsel vatandaşlık davranışının ortaya çıkmasında veya oluşumunda etkili olan
kişisel faktörler şunlardır; örgütsel bağlılık, işe karşı tutumlar, ruh hali, kişilik özellikleri,
ihtiyaçlar, demografik değişkenler ve örgütsel adalettir.
Durumsal Faktörler:
Örgütsel vatandaşlık davranışının oluşumunda etkili olan durumsal faktörler ise
bireyin yaptığı işin özellikleri, liderin özellikleri, kıdem ve hiyerarşik düzen ve örgütün
özellikleridir.

10.3. Psikolojik Sözleşme Nedir?
Psikolojik sözleşme; bireyin, kendisi ve örgütü arasındaki karşılıklılık temeline
dayanan, birbirlerinin normlarına uyacaklarını varsayan, konuşulmamış beklentilerden oluşan
yazılı olmayan örtük bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır.
Psikolojik sözleşmenin bir ayağını, işverenin çalışandan; bağlılık, dürüstlük, iş
kurallarına uyma, nitelikli iş yapma gibi beklentileri oluştururken, diğer ayağını; çalışanın
işinde nasıl değerlendirildiği ve kendisine, bilgisini, yeteneklerini ve sorumluluklarını
geliştirme olanakları verilip verilmediği, iyi iş ilişkilerinin oluşturulması ile ilgili psikolojik
beklentileri oluşturmaktadır.
10.3.1. Psikolojik Sözleşmenin Özellikleri
Psikolojik sözleşmenin özellikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
- Geçmiş deneyim ve ilişkilere bağlı olarak gelişen psikolojik sözleşmedeki
yükümlülükler iş sözleşmelerinin aksine yazılı değil, algısaldır.
- Psikolojik sözleşmeler dinamiktir. Örgütsel deneyimlere göre sürekli gelişim
içindedirler.
- Psikolojik sözleşmeler genel olarak duygusal ağırlığı olan konularla bağlantılıdır. İhlal
edildiklerinde güçlü duygular meydana gelir.
- Psikolojik sözleşmeler özneldir. Yani bireyin sözleşmeyi kendine göre algılamasıdır.
- Psikolojik sözleşmeler karşılıklıdır.
- Psikolojik sözleşmelerin varlığı karşılıklı güvene dayalıdır. Her iki tarafın da anlaşma
yapmadan önce karşıdakinin niyetine ve anlaşmaya uyacağına dair güveni olmalıdır.
- Psikolojik sözleşmedeki taraflar birbirine bağımlıdırlar.
10.3.2. Psikolojik Sözleşme Türleri
Psikolojik sözleşmeler, performans gerekleri açısından yüksek veya düşük; zaman kapsamı
bakımından da kısa veya uzun olmasına bakılarak dört tip olarak tanımlanmıştır.
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a) İşlemsel Psikolojik Sözleşme:
Çalışma ve ücret arasındaki adil ilişki” olarak ifade edilen işlemsel sözleşmeler, çalışanın
yükümlülüğü olan sıkı çalışma karşılığında yüksek ücret, hızlı kariyer gelişimi gibi yüksek
dışsal dönüş alması olarak tanımlanmaktadır.
b) İlişkisel Psikolojik Sözleşme:
İşlemsel sözleşmelerin zıttı olan ilişkisel sözleşmeler ise sosyal mübadele temellidir.
Daha geniş bir süreyi ve destek, bağlılık gibi sosyo-duygusal faktörleri kapsar.
c) Dengeli Psikolojik Sözleşme:
Dengeli sözleşmeler; riskin işgören ve işveren arasında paylaşılmasını gerektirir.
Ayrıca, bu tür sözleşmelerin ekonomik koşullar ve işçi ihtiyaçları gibi bir takım durumlar
değiştikçe zaman içinde yeniden düzenlenmesi beklenir.
d) Geçici Psikolojik Sözleşme:
Geçici sözleşmeler, iş ilişkisinin sona ermesi döneminde oluşturulan sözleşmelerdir. Bu
tür sözleşmelerde belirli performans istekleri çok azdır veya yoktur. İş ilişkisinin
geleceğinde tarafları bağlayan yükümlülükler yoktur. Bu tarz sözleşmelerde işgören
faydaları oldukça düşüktür ve ilişkinin devam etmesi durumunda bu faydaların azalmaya
devam edeceği beklenebilir.
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10. Bölüm Soruları YGY
1. Yüksek otonominin yaratacağı sonuçlardan biri olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Esneklik
b) Yaratıcılık
c) Sessizlik
d) Girişim
e) Dayanıklılık
2. Örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
a) Mecburiyet
b) Gönüllülük
c) Yasal güç
d) Görevlendirme
e) Yazılı emir
3. Psikolojik sözleşme çeşitleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) İşlemsel
b) İlişkisel
c) Daimi
d) Dengeli
e) Geçici
4. Örgütsel vatandaşlık davranışının oluşumunu sağlayan durumsal faktörler ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kişinin gerçekleştirdiği işin özellikleri
b) Kıdem
c) Hiyeraşik düzen
d) Kurumun özellikleri
e) Demografik değişkenler
5. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları psikolojik güçlendirmenin faydalarından biri
değildir?
a) Sıkı kontrollerin artması
b) Çalışanların kendilerini adil değerlendirmesi
c) Müşteri memnuniyetinde artış
d) Organizasyonel öğrenmenin artması
e) Paylaşılan vizyon oluşturma

160

6) Psikolojik güçlendirmenin dört boyutu bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik güçlendirmenin boyutlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Özgecilik
Otonomi
Anlam
Etki
Yetkinlik

7) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik sözleşmenin sahip olduğu özelliklerinden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yükümlülükler yazılı değil, algısaldır.
Dinamiktir ve örgütsel deneyimlere göre sürekli gelişim içerisindedir.
Genel olarak duygusal ağırlığı olmayan konularla bağlantılıdır.
Varlığı karşılıklı güvene dayalıdır.
Taraflar birbirine bağımlıdırlar.

8) “Şikâyet etmeden, sakıncalardan kaçınmak ve çalışma hayatına tahammül
konusunda istekli olma”
Yukarıdaki şekilde tanımlanan örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Diğerkamlık
Vicdanlılık
Sivil erdem
Hoşgörü
Centilmenlik

9) Çalışanın kişisel değerleri ve standartları ile işe ilişkin amaç ve hedeflerini
karşılaştırarak bir sonuç çıkarmasıdır.
Yukarıdaki ifade psikolojik güçlendirmenin boyutlarından hangisini tanımlamaktadır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yetkinlik
Anlam
Otonomi
Etki
Özgecilik
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10) Örgütsel vatandaşlık davranışı beş boyutta ele alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel vatandaşlık davranışının beş boyutundan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Diğerkamlık
Vicdanlılık
Hoşgörü
Centilmenlik
Sivil erdem

Cevaplar
1) C, 2) B, 3) C, 4) E, 5) A, 6) A, 7)C, 8)E, 9)B, 10)C
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11. LİDERLİK, GİRİŞİMCİLİK, ÖRGÜT İÇİ GİRİŞİMCİLİK VE
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Liderlik Nedir?
11.1.1. Liderlikle İlişkili Özellikler
11.1.2. Liderlik Türleri
11.2. Girişimcilik
11.2.1. Girişimci Kimdir?
11.2.2. Girişimcilik Düzeyleri
11.2.3. Girişimciliğin Davranışsal Boyutları
11.3. Örgüt İçi Girişimcilik
11.4. Sosyal Girişimcilik
11.4.1. Sosyal Girişimci Kimdir?
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11.1. Liderlik Nedir?
Liderlik, iki ya da daha fazla kişiyi güç ve etki yoluyla harekete geçirme, yönlendirme
sürecidir. Bu süreçte liderin görevi ortak hedeflere ulaşmada insanları etkileyip peşinden
sürükleyebilmesidir. Formal lider otorite yoluyla etkisini ve gücünü gösterirken; informal lider
sergilediği davranışlarla grupla bütünleşen kişidir. Okul yöneticisi ise formal bir lider olarak
görünse de öğretmenleri motive etmesi, kendi değerleriyle öğretmenleri yönlendirmesi, onu
informal bir lider konumuna getirebilir.
Çalışanların yöneticisini etkilemesine izin vermeyip yöneticinin çalışanları etkileme
beceresi olarak tanımlanan liderin davranış biçimleri ve liderlik özellikleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
- Liderlik bir makamın değil, etkileşimin sonucudur.
- Liderlik, bir makamdan değil, kişinin gruptaki hareketinden doğar.
- Lider olan bir bireyin bir farklı konumlarda da lider olması gerekmez.
- Bir kişinin toplumdaki liderliği, toplumun onunla ilgili düşüncesiyle sabittir.
- Liderliğin yapısı önceden belirlenemez. Kişilerin bir araya gelerek meydana gelen
toplumların her bir üyesinin farklı oluşu, etkileşim yönünün mükemmelliği, çeşitli hedef ve
araçlar, toplumlar açısından çeşitli liderler meydana getirecektir.
- Liderin davranışlarını onun kendi rolünü algılayış biçimi belirler.
- Lider bütünleştirir, takip ettirir, özendirir, heyecanlandırır, uyandırır ve peşinden
sürükler. Bireysel psikolojisi bakımından, liderliği meydana getiren ve ileride ulaşılamayacak
olan dört temel özellik vardır. Bu özellikler; vizyon sahibi olmak, dürüstlük, mesleki yeterlilik
ve kararlılıktır.
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11.1.1. Liderlikle İlişkili Özellikler

11.1.2. Liderlik Türleri
Liderlik türleri altı başlık altında ele alınmıştır. Bu türler:
11.1.2.1. Etkileşimsel Liderlik
Etkileşimsel liderler; geçmişte geliştirilen yönetim tekniklerini etkili ve verimli bir
şekilde hayata geçiren kişilerdir. Bu yaklaşımı benimseyen liderler yetkilerini; çalışanlarını
ödüllendirmek, onları motive etmek için para ve statü vermek, düşük performansa ceza vermek
biçiminde kullanırlar. Dolayısıyla yönetici ile çalışan ilişkilerini bir değiş-tokuş süreci olarak
kabul ederler.
11.1.2.2. Dönüşümcü Liderlik
Dönüşümcü liderin var olduğu gruplarda, izleyicilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve
iletişimi sürekli gelişen ve güçlenen bir yapıdadır. Dönüşümcü lider, izleyicilerine amacın
sadece var olmak olmadığını öğreterek onlara başarma ve gelişme konusunda yol gösterir. Bunu
da önce izleyicilerin kendini anlamalarını ve özgüvenlerinin gelişmesini sağlayarak
gerçekleştirir.
11.1.2.3. Karizmatik Liderlik
Karizmatik liderlik, daha çok kriz ortamlarında ortaya çıkan, kurtarıcı ve sıra dışı
niteliklere ve güçlü kişilik özelliklerine sahip olan kişilerde görülen bir liderlik tarzıdır. Bu tarz
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liderlerde rastlanan güçlü ortak kişilik özellikleri, özgüven, cesaret, çalışanlarının kendisine
hayran kalmasını sağlama, güçlü ikna kabiliyeti ve motive etmedir.
11.1.2.4. Vizyoner Liderlik
Vizyoner liderler yeni bilgilere her zaman açıktırlar, çünkü her yeni bilginin yeni
açılımlar getireceğini, yeni ufuklar kazandıracağını bilirler. Kimsenin denemek istemediği
deneyler yapmaktan geri durmazlar. Vizyoner liderler ısrarcıdırlar, yapmayı planladıkları
şeylerden kolayca vazgeçmezler. İkna becerileri yüksektir, geliştirdikleri vizyonları tüm
boyutları ve ayrıntıları ile iş görenlere anlatıp onları ikna ederler.
11.1.2.5. Otokratik Liderlik
Otokratik liderde otoritenin merkezi kendisidir. Çalışanlarla güçlü ilişkiler yoktur. Bu
nedenle çalışanlar yani izleyiciler de liderle ilişkilerini güçlendirme konusunda çekimser
davranırlar. Lider de genellikle kendi seçtiği bir üye aracılığıyla diğer üyelerle ilişki kurar, grup
içi ilişkileri kendisi ayarlar. Otokratik lider, üyelerin kendi aralarında ilişkilerinin iyi olmasını
istemez. Oluşan ilişkilerin merkezinde ise her zaman lider vardır. Liderin kısa bir süreliğine
dahi olsa gruptan ayrılması bu tür liderin izleyicilerinde çöküntü oluşturabilir.
11.1.2.6. Demokratik Katılımcı Liderlik
Demokratik liderlerin izleyicileri ile iletişimi çok güçlü ve sağlıklıdır. İzleyiciler
düşüncelerini özgürce hem lidere hem de grup arkadaşlarına ifade ederler. Bu tür liderlerin
olduğu gruplarda çalışanlar bir sorun için beyin fırtınası yaparak çözüm için görüşlerini açıkça
dile getirebilmektedir. Bu durum güçlü olan lider-izleyici ilişkisini daha da güçlendirmektedir.
İzleyicilerin moral ve motivasyonuna olumlu yansımasının yanında, kendilerine değer
verildiklerini hissetmesiyle sağlanan iş doyum hissi, tüm ilişkilerde iyileşme sağlamaktadır.

11.2. Girişimcilik
En genel kapsamıyla girişimcilik, “fikirleri yakalayıp bunları ürüne ya da hizmete
çevirme, sonrasında ise bu ürünü ya da hizmeti pazara sunacak bir ticari teşebbüs kurma”, “yeni
zenginlik üretme kapasitesiyle var olan kaynakları birleştiren yenilikçi faaliyet”, “yeni örgüt
yaratma” ya da “bir çalışanın örgütün değer zincirini geliştirici bir katkı sağlaması” olarak
tanımlanabilir.
11.2.1. Girişimci Kimdir?
Girişimci ise; temsil yetkisi ve inisiyatif alan, bir şeyleri yapma ve sahip olma
sorumluluğunu yüklenen, yeniliğe açık ve yenilik yapabilen, süreçlerle ilgili riskleri
yönetebilen ve engellerle ya da güçlüklerle karşılaştığında dahi, olayların sonuna odaklanabilen
bireydir.
Üretim için gerekli tüm kaynaklan toplayan ve pazardaki bir açığı karşılayacak şekilde
ürünü pazarlayan birey ya da “pazardaki veya örgütteki bir fırsatı gören ve bu fırsatı
değerlendirmek üzere örgüt kuran kişi olarak ifade edilebilir (Gürbüz ve Şeşen, 2016: 83).
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Girişimci çoğunlukla bağımsız bir işletme kurarak, üretim faaliyetlerine başlama ya da
bu faaliyetleri sürdürme riskini alan kişidir. Girişimcilikle ilgili tanımlara bakıldığında; yenilik,
risk, inisiyatif ve bağımsızlık gibi kavramların sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.
11.2.2. Girişimcilik Düzeyleri
Öncelikle girişimcilik denildiğinde akla ilk gelen “bağımsız girişimcilik”tir. Bireyin
kendi sermaye riskini alarak yeni bir iş, firma, teşekkül kurması şeklinde özetlenebilir.
İkinci düzey ise özellikle son dönemde popüler hale gelen “iç girişimcilik”tir. Buradaki
düşünce ise girişimci eylemlerin kurulu örgütler İçinde gerçekleştirilmesidir. Bu gerçekleşme
örgüt düzeyinde olursa “firmanın girişimciliği” ya da “kurumsal girişimcilik”ken; bireysel
düzeyde olursa “bireyin iç girişimciliği”nden bahsedilebilir.

11.2.3. Girişimciliğin Davranışsal Boyutları
11.2.3.1. Yenilikçilik
Girişimciler; yeni fikirler yaratan, yenilikler gerçekleştiren ve yeni teşekküller kuran
bireyler olarak değerlendirilmektedir. Şu halde girişimcinin yenilikçi davranışı, bireyin yeni
ürün, hizmet, teknoloji ya da teşebbüsle sonuçlanacak yeni fikir, yenilik, deneme ve yaratıcılık
süreçleri ile ilgilenme eğilimi şeklinde tanımlanabilir. Bu haliyle yenilik, yeni bir iş fikrini
eyleme geçirmenin temeli olup, girişimciliğin de odak noktasını oluşturmaktadır.
11.2.3.2. Proaktiflik
Girişimci bireyin fırsatlara odaklanması, olayları henüz tatmin edilmemiş ihtiyaçlar
olarak görebilmesi, pazarı ve pazardaki boşlukları görüp hangi yeni ürün konseptlerinin
geliştirilebileceğini ayırt edebilmesi ve tüm bunları sürdürülebilir rekabet avantajı yaratabilmek
için kullanması, onun proaktif olması olarak tanımlanabilir.
Dolayısıyla bir kişiyi başarılı bir girişimci yapan sadece zekâsı veya eğitimi değil, onun
fırsatları görüp proaktif olarak hareket edebilmesidir.
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11.2.3.3. Risk Alma
Girişimci risk; yeni teşebbüsler, kuruluşlar, ürünler veya süreçler hakkında belirsizlik
ve risk altında verilen kararlar şeklinde tanımlanabilir. Girişimci risk, riskin hem belirgin kâr
(riskin üst sınırı) hem de belirgin zarar (riskin alt sınırı) sınırlan içinde yer alma potansiyeline
sahiptir. Bu durumda girişimcinin aldığı risk, yenilikten kaynaklanan bilinçli bir risktir.
11.2.3.4. Özerklik
Özerklik, bir birey veya grubun bir fikri ya da vizyonu ortaya koyma ve uygulamada
bağımsız hareket edebilmesi anlamına gelmektedir. Genel olarak fırsatları kovalamada kendi
kendini yönlendirme imkân ve arzusu anlamı da taşımaktadır. Girişimci eylemlerinde özerk
olarak hareket edebilen kişidir. Çünkü girişimcilik his ve dürtüsü, bireyi diğerlerinden bağımsız
düşünebilmeye ve davranabilmeye zorlamaktadır.
11.2.3.5. Rekabetçi Saldırganlık
Rekabetçi saldırganlık, girişimcinin bir sektöre girebilmek ya da var olan pozisyonu
geliştirmek için, rekabet edilen rakiplere meydan okumasıdır (Lumpkin ve Dess, 1996). Yeni
bir girişim kurulurken, girilmek istenen piyasada eski aktörler tüm güçleriyle varlıklarını devam
ettirmektedirler. Bu noktada girişimci, yeni fikrine güvenirken; müşteriler, tedarikçiler, rakipler
ve diğer tüm aktörlerle, varlığını kabul ettirebilmek için mücadele etmek zorundadır.
Sonuç olarak, bir girişimin kendini kabul ettirmesi, sektörde varlığını devam
ettirebilmesi, girişimcinin rekabetçi saldırganlığı ile yüksek oranda ilişkilidir.
11.2.3.6. Sosyal Ağları Yönetme
Konuya rekabetçiliğin tersine, paylaşımcı ve dayanışmacı bir açıdan bakıldığında,
girişimcinin sosyal ağlar kurması ve bu ağları yönetmesi de gerekecektir. Girişimciler açısından
insan ilişkileri daima bir kaynaktır. Gerek girişimci hamleye başlamadan önce bilgi toplamak
ya da fırsatları araştırmak için, gerek girişimci hamleyi yaparken gerekli olan kaynakları temin
etmek için, gerekse firmayı kurduktan sonra varlığını devam ettirebilmek için girişimci, sosyal
ağlarını sürekli geliştirmeli ve başarı İle yönetebilmelidir.

11.3. Örgüt İçi Girişimcilik
Eğer girişimcilik çevredeki fırsatları araştırıp, bulunan fırsatları yakalamak için
kaynakları seferber etmekse, bu işlem hem yeni kurulan hem de zaten kurulu olan büyük
firmalarda uygulanamaz mı? Eğer cevap evet ise, o halde kurumsal girişimcilik ya da iç
girişimcilik neden farklı bir konu olarak incelenmektedir? Elbette girişimcilik, ne tür bir örgütte
olursa olsun girişimciliktir. Ancak bu süreci işletmek, yeni bir örgütte ve kurulu büyük bir
firmada aynı şekilde mümkün değildir.
Başarılı bir iç girişimcinin; güçlü bir başarı güdüsü, merak, ısrarcılık, yaratıcılık,
rekabetçilik, diğerleri ile çalışabilme yeteneği ve inatçılık gibi özellikleri vardır. Yine iyi bir iç
girişimcinin çevreyi anlayan, vizyoner ve esnek, yönetsel alternatifler yaratan, takım
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çalışmasını cesaretlendiren, açık tartışmaları destekleyen, fikirlerini destekleyenlerden oluşan
bir koalisyon kuran ve sebat gösterebilen bir birey olduğu söylenebilir.
Bu özellikler çerçevesinde değerlendirildiğinde iç girişimcinin bağımsız girişimci ile
bazı benzer özellikleri olduğu ancak birçok noktada da ayrıştığı söylenebilir. Çünkü iç girişimci
örgütteki diğer kişilerle çalışmak, onları ikna etmek, yönlendirmek ve nihayetinde uzun ve
meşakkatli bir iletişim sürecini yürütmek zorundadır.
11.3.1. Bağımsız Girişimci ve Örgüt içi Girişimci Arasındaki Farklar
Bu farklardan birincisi; iç girişimcilerin girişimciliklerini sergilerken takip ettikleri
süreçlerin, bağımsız girişimcilerinkinden farklı olmasıdır. İç girişimcinin hareket etmek
zorunda olduğu yapı, büyük ve çoğunlukla bürokratik bir örgüt düzeni iken, bağımsız girişimci
son derece geniş ve esnek ekonomik pazar içinde hareket eder. Dolayısıyla bu bağlamsal
farklılık nedeniyle her iki girişimcinin takip ettikleri süreçler de değişir. Bağımsız girişimci,
adından da anlaşılacağı gibi, takip edeceği süreçleri kendisi belirleyen, istediği gibi hareket
etme özgürlüğü bulunan girişimcidir. Ancak tam tersine iç girişimcinin, girişimci davranışlarım
sergileyebilmesi için bazı zorunlu süreçleri takip etmesi gerekir. Bu süreçler ise çoğunlukla
katı, şüpheci ve engel çıkarıcıdır.
İkinci farklılık ise; birinci ile ilişkili olarak, girişimcinin içinde bulunduğu ortamdır. Bu
bağlamda girişimci kendi ortamını yaratırken, iç girişimci kendisinden çok daha önce kurulmuş,
yapısal ve süreçsel olarak engeller de içeren bir ortamda faaliyet gösterir. Diğer bir ifadeyle
örgütlerin çoğu, girişimciliği destekleyen bir örgüt çevresi yaratmada başarısızdır. İç
girişimciler çoğu zaman onlara yardım etmek istemeyen ya da onların başarılı olmasını arzu
etmeyen kişiler arasında başarılı olmak için çaba harcarlar. Dolayısıyla iç girişimciler sıklıkla
onların bu çabalarını pek de takdir etmeyen örgütler içinde girişimci davranışlar sergilemeye
çalışan bireylerdir.
Üçüncü farklılık ise; alınan risk bağlamındadır. Özellikle içinde bulunulan ortam ve
izlenen süreçler bakımından, İç girişimcilerin işinin, bağımsız girişimciden daha zor olduğu
söylenebilir. Bağımsız girişimciler, kendi çevreleri, özellikle içsel çevreleri üzerinde daha fazla
kontrol gücüne sahiptirler. Bundan dolayı, bağımsız girişimci kendi bireysel finansal riskini
alırken, iç girişimci firma adına finansal risk aldığından, ikna etmesi gereken birçok güç odağı
vardır. Girişimcinin başarısızlığı iflas iken, iç girişimcinin başarısızlığı firma için para ve zaman
kaybıdır. İç girişimci, başarısızlığın büyüklüğüne göre, firma içinde kalabilir, ancak bağımsız
girişimcinin başarısızlık durumunda faaliyet gösterebileceği bir firması yoktur. Şu halde
bağımsız girişimcinin aldığı risk çoğunlukla finansal iken, iç girişimci için bu risk bireysel
anlamda kariyer kaybıdır.
Son olarak; nihayetinde, bağımsız girişimci patrondur. Ancak iç girişimci her şekilde
amirlerine rapor vermek zorunda olan, direnç oluştuğunda bunu aşmak ve kırmak için ittifaklar
sağlaması gereken bir çalışandır. Ancak sonuçta hem toplumların hem de her türlü firmaların
her iki tip girişimciye de ihtiyacı olduğu açıktır. Bu tip ihtiyacı karşılamak üzere dinamiklerini
oluşturan toplumların, iç girişimciliği destekleyici süreç ve uygulamaları örgüt içinde başarı ile
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yaygınlaştıran firmaların, bunun olumlu sonuçlarını görüp, rekabette avantaj sağlayacakları
mutlaktır.

11.4. Sosyal Girişimcilik
1960 ve 70li yıllarda literatüre giren “sosyal girişimcilik” kavramı, özellikle son 10-15
yılda çok hızlı gelişen ve ilgi çeken bir girişimcilik türüdür. Temel olarak, çeşitli nedenlerle
devlet tarafından çözüm getirilemeyen sosyal sorun ve ihtiyaçların, yenilikçi yöntemlerle çeşitli
kişi ya da kurumlar tarafından karşılanmasıdır. Özellikle, dünya çapında bir ağa sahip olan
sosyal girişimciliği destekleyen organizasyonların çabalarıyla, toplumsal gelişime büyük
destek sağlanmaktadır.
11.4.1. Sosyal Girişimci Kimdir?
Tipik bir işletme girişimcisini düşündüğümüzde, bu kişiler genellikle ihtiraslı, görev
odaklı, arzulu, stratejik düşünebilen, becerikli ve sonuç yönelimlidirler. Bu özellikleri
düşündüğümüzde Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Google kurucularından Larry Page, Apple
kurucusu Steve Jobs ya da ülkemizden Pegasus havayollarının kurucusu Ali Sabancı bu
tanımlara uyan kişilerdir. Ancak bu özellikler Florence Nightingale, Toplum Gönüllüleri Vakfı
kurucusu İbrahim Beril ya da TEMA vakfı kurucularından Hayrettin Karacakla da vardır. Bu
ikinci gruptaki insanlar, Gates ya da Ali Sabancı’dan daha az ünlü olsalar da toplumun gelişimi,
toplumsal problemlerin çözümü için, birer sosyal girişimci olarak, muazzam katkılar
sağlamışlar ya da sağlamaktadırlar.
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11. Bölüm Soruları YGY
1. Hangi liderlik tarzı daha çok kriz ortamlarında ortaya çıkan, kurtarıcı ve sıra dışı
niteliklere ve güçlü kişilik özelliklerine sahip olan kişilerde görülen bir liderlik
tarzıdır?
a) Karizmatik liderlik
b) Otantik liderlik
c) Hizmetkar liderlik
d) Etkileşimsel liderlik
e) Demokratik Liderlik
2. Bir fikri ya da vizyonu ortaya koyma ya da uygulamada bağımsız hareket
edebilme girişimciliğin hangi davranışsal boyutu ile ilgilidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Risk alma
Özerklik
Proaktiflik
Yenilikçilik
Rekabetçi saldırganlık

3. İç girişimcilik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

İşletme adına finansal risk alır.
Yapısal ve süreç olarak engeller de içeren bir ortamda faaliyet gösterir.
Yeni ürün, hizmet ya da süreç yaratıcısı olma mecburiyetindedir.
Yöneticilerine rapor vermek zorundadır.
İzledikleri süreçler bağımsız girişimcilerinkinden farklıdır.

4. Sosyal girişimcilerin yürüttükleri faaliyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kar amacı taşımazlar
Destekçileri organize ederler
Hazır kaynaklardan faydalanırlar
Toplumsal fayda sağlarlar
İnovatiftirler

5. Hangisi bağımsız girişimcinin iç girişimciden farklı olan özelliklerinden biri
değildir?
a) Kendi işinin başındadır.
b) Vizyon sahibidir.
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c) Geniş ve esnek bir ekonomik pazar içindedir.
d) Takip edeceği süreçleri kendisi belirler.
e) Finansal riskini bireysel olarak almaktadır.
6) “Girişimcinin bir fikri ya da vizyonu ortaya koyma ya da uygulamada bağımsız
hareket edebilmesi anlamına gelmektedir. Genel olarak fırsatları kovalamada kendi
kendini yönlendirme imkân ve arzusu anlamı da taşımaktadır”.
Yukarıdaki tanım girişimciliğin hangi davranışsal boyutu ile ilgilidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Risk alma
Proaktiflik
Yenilikçilik
Rekabetçi saldırganlık
Özerklik

7) Girişimciliğin farklı düzeyleri bulunmaktadır. Bireysel düzeydeki girişimcilik nasıl
adlandırılmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Bireyin iç girişimciliği
Bağımsız girişimcilik
Kurumsal girişimcilik
Sosyal girişimcilik
Firmanın iç girişimciliği

8) Girişimcilik tanımlarında pek çok yerde kullanılan ve girişimciliği tanımlayan bazı
genel kavramlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ile ilgili tanımlara
bakıldığında sıklıkla rastlanan kavramlardan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yenilik
Bağımsızlık
Otoriterlik
İnisiyatif
Risk

9) Liderlik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Liderlik bir etkileşimin sonucudur.
Lider peşinden sürekler.
Lider bütünleştirir.
Lider gücünü otoriteden alır.
Lider özendirir.
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10) ………………………geçmişte geliştirilen yönetim tekniklerini etkili ve verimli bir
şekilde hayata geçiren kişilerdir. Bu yaklaşımı benimseyen liderler yetkilerini;
çalışanlarını ödüllendirmek, onları motive etmek için para ve statü vermek, düşük
performansa ceza vermek biçiminde kullanırlar.
Yukarıda boş bırakılan yere gelebilecek en uygun liderlik türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Etkileşimsel Liderlik
Karizmatik Liderlik
Dönüşümcü Liderlik
Vizyoner Liderlik
Demokratik Katılımcı Liderlik

Cevaplar
1) A, 2) B, 3) C, 4) C, 5) B, 6)E, 7)A, 8)C, 9)D, 10)A
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12. NEGATİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sessizlik ve Örgütsel Sessizlik
12.1.1. Örgütsel Sessizliğin Sınıflandırılması
12.1.2. Örgütsel Sessizliğin Nedenleri
12.2. Sinizm ve Örgütsel Sinizm
12.2.1. Örgütsel Sinizmin Nedenleri
12.2.2. Örgütsel Sinizm Biçimleri
12.3. Yabancılaşma
12.3.1. Yabancılaşmanın Boyutları
12.3.2. Çalışanların İşe Yabancılaşmalarını Etkileyen Faktörler
12.3.3. Çalışanların İşe Yabancılaşmalarının Sonuçları
12.4. Mobbing/Psikolojik Taciz
12.4.1. Psikolojik Taciz Sonucu: Mesleki Tükenmişlik ve Boyutları
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12.1. Sessizlik ve Örgütsel Sessizlik
Sessizlik; sesin olmama durumu, huzurlu ve herkesin ihtiyaç duyduğu bir olgu olarak
algılanır. Çoğu zaman sorunsuzluk ve uyumla eş tutulur. Sessizlik sadece konuşmamak değil,
aynı zamanda yazmamak, sunmamak, duymamak ve önemsememek anlamına da gelmektedir.
İnsan bilimciler sessizliği eylemsizlik olarak tanımlamaktadırlar. Fikir ve düşüncelerin kasıtlı
olarak tutulması ve söylenmemesi sessizlik olarak tanımlanır. Çalışanların yöneticisini
etkilemesine izin vermeyip yöneticinin çalışanları etkileme beceresi olarak tanımlanan liderin
davranış biçimleri ve liderlik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Örgütsel sessizlik; çalışanların örgüt içerisindeki sorunlara ilişkin endişe ve fikirlerini
ifade etmemesidir. Diğer bir ifade ile örgütsel sessizlik; bir örgüte mensup olan kişilerin örgüt
faaliyetlerinin iyileştirilmesine, aksaklıkların ortaya çıkarılmasına, yeni süreç ve hizmetlerin
oluşturulmasına olanak sağlayacak olan düşünce, fikir ve önerilerini dile getirmemeleri olarak
ortaya çıkan bir örgütsel davranış olgusudur.
12.1.1. Örgütsel Sessizliğin Sınıflandırılması
Çalışanların güdülerine bağlı olarak örgütsel sessizliğin nedenleri üç başlık altında
toplamıştır:
12.1.1.1. Kabullenici Sessizlik
İş görenlerin herhangi bir konu, sorun ya da durum ile ilgili gelişmelere razı olmasının
sonucunda, söz konusu durum hakkındaki fikir, düşünce, bilgi ve görüşlerini söylememesidir.
Örneğin; fikirlerinin fark oluşturmayacağını düşünerek düşüncelerini kendine saklamak.
12.1.1.2. Korunma Amaçlı Sessizlik
Korku temelinde kendini korumanın bir formu olarak konuyla ilgili fikir, bilgi ve
görüşlerin dışavurumundan kaçınma şeklinde tanımlanabilir. Örneğin; kendini koruma, işten
atılma korkusuna bağlı olarak problem yaşayacağını düşünerek düşüncelerini geri çekmek.
12.1.1.3. Koruma Amaçlı Sessizlik
Fedakârlığa veya işbirliği güdülerine dayalı olarak topluma, diğer insanlara veya örgüte
fayda sağlamak amacıyla işle ilgili fikir, bilgi ve görüşlerin esirgenmesidir. Örneğin; işbirliğine
dayalı olarak gizli bilgileri saklama ya da örgüt yararına özel bilgileri koruma.
12.1.2. Örgütsel Sessizliğin Nedenleri
Aşağıda örgütsel sessizliğin temel olarak nedenleri sıralanmıştır:
- Olumsuz biri olarak görülmek veya etiketlenmek korkusu,
- İşini kaybetme, terfi edememe, görev yerinin ve pozisyonun değiştirilmesi, iş
yükünün arttırılacağı korkusu,
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- Ücret veya ücret eşitliği konusunda taşınan endişe ve kaygılar,
- Yöneticilerin açıkça konuşma kültürünü desteklememesi, farklı ve yeni görüşlere
açık olmaması, mesafeli ilişkiler, yöneticiye güvensizlik yöneticiye ulaşamama,
- Kişisel kariyer sorunları ve bunlara ilişkin kaygılar,
- Etik ile ilgili sorunlar,
- Deneyim eksikliği veya düşük pozisyon,
- Meslektaşlarla çatışma,
- Yöneticilerin örtük inançları, olumsuz geri bildirim alma korkusu.

12.2. Sinizm ve Örgütsel Sinizm
Sinizm kendisine yöneltilen bir araştırma alanı olarak kapsamlı bir tarihi geçmişe sahip
olmasına rağmen, yönetim ve örgütsel davranış yazınında son zamanlarda bir çalışma odağı
haline gelmiştir. Yönetim araştırmacıları ve davranış bilimciler sinizmi, kişisel özellik, duygu,
inanç veya tutum olarak veya birçok örgütsel ve bireysel sonuçları etkileme potansiyeline sahip
olumsuz bir tutum olarak tanımlamışlardır.
Modern anlamda örgütsel sinizmi; bir bireyin çalıştığı örgüte karşı negatif tutumu olarak
ifade etmektedirler. Bu tanım kapsamında sinizmin üç boyutu dikkat çekmektedir. Bunlar;
- Örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair inanç,
- Bu örgüte yönelik negatif bir duygu ve
- Bu inançlar ve duygularla tutarlı olarak örgüte yönelik aşağılayıcı ve eleştirel
davranışlara ilişkin eğilimlerdir.
Örgütsel sinizm; bir örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair inançtır. Bu inanç,
güçlü bir negatif duygusal tepkiyle birleştiğinde itibar sarsıcı ve kritik davranışlara yol
açmaktadır. Birçok çalışmada sinizm, güvensizlik, tatminsizlik ve gerçekçi olmayan
beklentilerle ilişkilendirilmektedir. İş dünyasında şüpheli tutum olarak ifade edilen sinizm,
işverenin, işgören, toplum ve çevrenin istek ve gereksinimlerinden ziyade kendi çıkarlarına
daha fazla olgunlaştığına dair inanca katkıda bulunmaktadır.
12.2.1. Örgütsel Sinizmin Nedenleri
Örgütsel sinizmin ortaya çıkmasına neden olan anahtar kavram, çalışanlardaki örgütün
bütünlükten yoksun olduğuna dair inançtır. Örgütsel sinizme yol açan etmenler bireysel ve
örgütsel nedenler şeklinde iki alt başlık halinde ele alınmıştır.
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a) Bireysel Nedenler:
- Yaş,
- Cinsiyet,
- Medeni Durum,
- Eğitim Düzeyi,
- Hizmet Süresi.
b) Örgütsel Nedenler:
- Psikolojik sözleşme ihlali, örgütsel adaletsizlik,
- Doğruluk ve dürüstlük yerine kendine çıkarlarına hizmet eden davranışların içinde
yer aldığı örgütsel politikaların benimsenmesi,
- Saygı ve ciddiyetle davranmama bunun yanı sıra dikkate alınmama hissi,
- İşin anlamının olmaması,
- Karar alma süreçlerine samimi katılımda eksiklik ve yönetimin gerçek desteğinin
olmaması,
- Lider- üye etkileşiminin niteliğinin düşüklüğü.
12.2.2. Örgütsel Sinizm Biçimleri
Örgüt yazınındaki bağlamıyla sinizm konusunun kavramsallaştırılmasına ilişkin belli
başlı beş tane odak bulunmaktadır.
12.2.2.1. Kişilik Sinizmi
Kişilik sinizmi, genellikle insan davranışının bir olumsuz algısını yansıtan, doğuştan,
değişmez özellik olan sinizm biçimidir. Kişilik sinizmi, siniksel küçük görme ve kişiler arası
zayıf ilişkilerle karakterize edilmektedir. Kişilik sinizminde dünyanın sosyal ilişkilerde
tatminsiz, sahtekâr, ilgisiz ve bencil insanlarla dolu olduğu şeklindeki kapsamlı genellemeye
dayalı olarak başkalarına derin bir güvensizlik söz konusudur.
12.2.2.2. Kurumsal Sinizm
Kurumsal sinizm birey ile toplum arasındaki sosyal sözleşme ihlalinin bir ürünüdür.
Sosyal sözleşme ihlali, inanç veya güven ihlali olarak da düşünülebilir. Bireyler, kendilerini
haksızlığa uğramış hissetmekte, sisteme olan güven sarsılmakta ve diğerlerine olan inanç
sorgulanmaktadır.
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12.2.2.3. İşgören Sinizmi
İşgören sinizmi, bir işgörenin işletme, yöneticiler, çalışma arkadaşları ve diğer objelere
karşı engellenme, güvensizlik, hayal kırıklığı nedeniyle takındığı negatif tutum olarak
tanımlanmaktadır. İşgören sinizminin, çok uzun çalışma saatleri, işyerinde şiddet, kişisel
gelişme programlarının eksikliği, etkin olmayan liderlik, küçülme ve kademe azaltmanın bir
sonucu olarak ortaya çıkan işveren-işgören ilişkilerinin yeni bir paradigması olduğu ileri
sürülmektedir.
12.2.2.4. Örgütsel Değişim Sinizmi
Örgütsel sinizmi anlamak çok önemlidir. Çünkü sinizm önyargının temel nedenlerinden
biridir. İşgörenler örgütlerdeki sürekli değişime karşı sinik olma eğiliminde olabilirler. Örgütsel
değişim sinizminde, hem değişimin olası başarısına ilişkin kötümser bir bakış açısı, hem de
başarılı değişimi yürütmekten sorumlu olanlara ilişkin istenmeyen atıflar söz konusudur.
12.2.2.5. Mesleki Sinizm
Mesleki sinizm, iş sinizmi olarak da bilinmektedir. Bu örgütsel sinizm biçimi, polis
sinizmi ile ilgili ilk çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Mesleki sinizm, çalışmanın içeriğine
gönderme yaparken, örgütsel sinizm ise, çalışma koşullarına gönderme yapmaktadır. Mesleki
sinizmin birinci sebebi, kişi-rol çatışmasıdır. Kişi-rol çatışması, örgüt ile kişisel değerler
arasındaki çatışmadır. Tahsilat, çocuk bakımı ve sekreterlik gibi mesleklerde çakışanlardan,
gerçek duygularından farklı duyguları göstermeleri beklenir. İkinci sebebi, özellikle hizmet
sektöründe görülen mesleki sinizm, kişinin becerilerinin engellenmesiyle başa çıkma
stratejisidir ve tüketicilerden uzaklaşmaya ve tüketicileri insan olarak görmemeye neden olur.

12.3. Yabancılaşma
Blauner (1964) “işe yabancılaşmayı”, “işin; özerklik, sorumluluk, toplumsal etkileşim
ve kendini gerçekleştirme gibi bireyin insan olarak değerini ortaya koyan koşulların ve
ortamların sağlanamaması” durumu olarak tanımlamaktadır.
Seeman (1959) ise, toplum içinde hareket eden bireyin kişisel açıdan yabancılaşmasını
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Seeman, yabancılaşma kavramını sınırlandırarak bireye
etkilerini aşamalarla göstermiştir. Bu bakış açısına göre “yabancılaşma” çalışanın işinden
duygusal ve bilişsel olarak koptuğu bireysel bir psikolojik durumdur.
12.3.1. Yabancılaşmanın Boyutları
Yabancılaşmayı Seeman’ın 5 boyutlu kavramsallaştırması:
a) Güçsüzleşme: Çalışanın yaptığı iş ve çevresel faktörler üzerinde kontrol sahibi
olamaması durumunda kendini göstermektedir.
b) Anlamsızlık: Çalışanın yaptığı işe bir anlam verememesi, iş çıktılarını değersiz ve
önemsiz görmesi.
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c) Normsuzluk: Örgütün kurallarına uyum göstermek istememek, kuralsız davranmak,
kuralların anlamsız ve işe yaramaz olduğunu düşünmek.
d) Yalıtılmışlık: Örgüt ile özdeşleşememe, örgütün hedeflerine karşı duyarsız kalma,
ait olma ihtiyacının tatmin olmaması.
e) Kendine Yabancılaşma: İşin, çalışanın kendini ifade etmesine ve kendini
gerçekleştirmesine fırsat vermemesi.
12.3.2. Çalışanların İşe Yabancılaşmalarını Etkileyen Faktörler
Yapısal, bireysel ve iş ile ilgili faktörler incelenmiştir:
Bireysel faktörler arasında başarı güdüsü, kontrol odağı, öz benlik değeri, öz yeterlilik
gibi kişilik değişkenleri yer almaktadır.
Yapısal faktörler ise, destekleyici ve ilgi odaklı liderlik tarzı, rol belirsizliği ve rol
çatışması gibi faktörlerdir.
Yapılmakta olan işin özellikleri de yabancılaşmaya etki eden faktörler arasındadır.
İşin geribildirim imkânı tanıması, beceri çeşitliliği, yapılan işte özerklik duygusunun
hissedilmesi, yapılmakta olan işin kurum içerisindeki diğer işlere katkısı ve önemi
yabancılaşmayı etkilemektedir.
Örgüt düzeyinde ise, formalizasyon düzeyi yüksek, bürokratik ve merkezi örgüt
yapılarının çalışanların işe yabancılaşma düzeylerini arttırdığı bulgulanmıştır. Örgütsel destek
algısının yüksek olduğu, çalışanların kararlara katıldığı örgütlerde ise işe yabancılaşma düzeyi
düşüktür (Chiaburu, Thundiyil ve Wang, 2013).
12.3.3. Çalışanların İşe Yabancılaşmalarının Sonuçları
Yabancılaşma, duygusal tükenme, iş tatminsizliği, işle özdeşleşememe, örgütsel
güvensizlik, işten ayrılma niyeti, işe devamsızlık, iş başından uzaklaşma ve kaytarma
davranışları, çalışanların örgütlerine karşı düşmanca tutumları, ÖVD ve rol performansında
düşüş, sağlık sorunları, alkolizm gibi sorunları doğurabilmektedir (Çalışkan vd.,2014).

12.4. Mobbing/Psikolojik Taciz
Genel olarak mobbing, örgütteki diğer çalışanlara kasıtlı olarak zarar vermek amacıyla
kullanılan ve çalışanların işinden olması niyetini taşıyan saldırgan grup davranışlarıdır.
Mobbing, bireyin veya örgütün belirli bir kişiye yönelik uyguladığı periyodik, küçük
düşürücü psikolojik baskı, haksız söz ve davranışlar bütünüdür.
Psikolojik şiddet, psikolojik terör ve psikolojik zorbalık gibi çeşitli şekillerde
Türkçeleştirilen mobbing kavramını, ilk kez 1980’li yıllarda İsveçli Heinz Leymann “ofis içi
psikolojik şiddet” anlamında “İş Hayatında Güvenlik ve Sağlık” başlıklı raporda kullanmıştır.
Bu tarihten sonra mobbing daha çok iş hayatındaki manevi tacizi ifade etmek için kullanmıştır.
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Mobbing, örgütsel yapıda dikey veya yatay olarak uygulanabilmektedir. Dikey ya da
“hiyerarşik mobbing” de amirler astlarına ya da astlar üstlerine mobbing
uygulamaktadırlar. Yatay veya “fonksiyonel mobbing” de ise, birbirleriyle eşit konumda
olanlar birbirlerine mobbing uygulamaktadırlar.
Örgütlerde mobbing davranışları sonucunda en fazla zarar gören birey mağdurdur.
Kasıtlı, planlı, sistematik ve periyodik bir biçimde tekrarlanan mobbing davranışları, birey
üzerinde tedrici olarak gelişen zararlara yol açmaktadır.
12.4.1. Psikolojik Taciz Sonucu: Mesleki Tükenmişlik ve Boyutları
Örgütsel sessizlik ikliminde çalışmak zorunda olan, amir ve çalışma arkadaşları
tarafından, psikolojik zorbalık (mobbing)’a maruz kalan bireyler, yaşadıkları yoğun stres
nedeni ile zamanla mesleki tükenmişlik ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Tükenmişlik, kişinin
işyeri veya işiyle ilgili olarak duygusal ve zihinsel tükenmişlik durumunu belirtmek amacıyla
kullanılan bir kavramdır. Mesleki tükenmişlik; çalışanın sürekli olumsuz düşüncelere sahip
olması ve işine olan dikkatinin azalmasına neden olan bir duygusal bitkinlik durumu olarak
tanımlanmaktadır (Maslach ve Jackson, 1986).
Çalışanın kendisini bitik hissetmesi, yaptığı iş hakkında devamlı olarak olumsuz
düşüncelere sahip olması ve yaptığı işin kişiye hiçbir fayda sağlamadığını hissetmesi şeklinde
ortaya çıkan bir tepki olarak tanımlamaktadır.
Maslach ve Jackson (1986) mesleki tükenmişliğin üç boyuttan oluştuğunu
belirtmektedir: Bunlar duygusal tükenmişlik, kişilerden uzaklaşma ve kişisel başarıda düşme
boyutlarıdır.
Mesleki tükenmişliğin ilk boyutu duygusal tükenmişlik, ilk olarak çalışanın çalıştığı
yere ve yaptığı işe bağlayan duygusal kaynakları tüketmesi ile başlar. Çalışan, psikolojik olarak
kendini daha fazla işine veremeyeceği şeklinde bir düşünceyi devamlı taşımaktadır.
İkinci olarak kişilerden uzaklaşma boyutunda mesleki tükenmişlik durumunda
çalışan, çevresine karşı olumsuz, sinirli duygular ve davranışlar sergilemektedir. Bu olumsuz
tepkilerin nedeni çalışanın içinde bulunduğu duygusal bitkinlik durumudur. Mesleki
tükenmişliğin bu iki yönü bir şekilde birbiriyle ilişkilidir.
Üçüncü olarak kişisel başarıda düşme boyutu ise, çalışanın kendisini yaptığı işte ve
özel hayatında devamlı olarak olumsuz değerlendirme eğiliminde olmasıdır. Böyle bir durumda
da çalışan, kendisini devamlı mutsuz hissetmekte ve gerçekleştirdiği başarılardan hiçbir şekilde
tatmin olamamaktadır.
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12. Bölüm Soruları YGY
1. Çalışanların herhangi bir konu, sorun ya da durum ile ilgili gelişmelere razı olmasının
sonucunda, söz konusu durum hakkındaki fikir, düşünce, bilgi ve görüşlerini söylememesi
hangi tür sessizliktir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kabullenici sessizlik
Koruma amaçlı sessizlik
Önemsemeyen sessizlik
Korunma amaçlı sessizlik
Pasif sessizlik

2. Mesleki sinizmin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Birey ile toplum arasındaki sosyal sözleşme ihlali
Kişi-rol çatışması
Uzun çalışma saatleri
Kişisel gelişim programlarında eksiklik
Etkisiz liderlik

3. Özerklik, sorumluluk, toplumsal etkileşim ve kendini gerçekleştirme gibi bireyin
insan olarak değerini ortaya koyan koşulların ve ortamların sağlanamaması durumu
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Mobbing
Sinizm
İşe Yabancılaşma
Monotonluk
Psikolojik Taciz

4. Hangi mobbing türü birbirleriyle eşit konumda olanların birbirlerine uyguladıkları
bir mobbing türüdür?
a)
b)
c)
d)
e)

Hiyeraşik mobbing
Çapraz mobbing
Yönetimsel mobbing
Yatay (fonksiyonel) mobbing
Operasyonel mobbing
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5. Çalışanın sürekli olumsuz düşüncelere sahip olması ve işine olan dikkatinin
azalmasına neden olan duygusal bitkinlik durumu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bıkkınlık
Psikolojik Taciz
İşe Yabancılaşma
Sinizm
Mesleki tükenmişlik

6. İşletmelerde örgütsel sessizliğe yol açan birçok neden bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel sessizliğe yol açan temel nedenlerden biri olamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Görev yerinin ve pozisyonun değiştirilmesi korkusu
Ücret düzeyinin adil olduğu algısı
Yöneticilerin farklı ve yeni görüşlere açık olmaması
Kişisel kariyer sorunları
Deneyim eksikliği veya düşük pozisyon

7) Yabancılaşmanın boyutlarıyla ilgili Seeman 5 boyutlu bir kavramsallaştırmada
bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Yabancılaşmanın boyutlarıyla ilgili Seeman’ın 5
boyutlu kavramsallaştırmasını ifade eden unsurlardan birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Anlamsızlık
Güçsüzleşme
Normsuzluk
İlgisizlik
Kendine Yabancılaşma

8) …………, örgütteki diğer çalışanlara kasıtlı olarak zarar vermek amacıyla kullanılan
ve çalışanların işinden olması niyetini taşıyan saldırgan grup davranışlarıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sinizm
İşe Yabancılaşma
Mobbing / Psikolojik Taciz
Çatışma
Tartışma
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9) Örgütsel sinizme yol açan birçok etmen bulunmaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
örgütsel sinizme yol açan örgütsel nedenlerden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hizmet süresi
Lider- üye etkileşiminin niteliğinin düşüklüğü
Yönetimin gerçek desteğinin olmaması
İşin anlamının olmaması
Psikolojik sözleşme ihlali

10) Örgüt yazınındaki bağlamıyla sinizm konusunun kavramsallaştırılmasına ilişkin belli
başlı beş tane odak bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel sinizm biçimlerinden birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kişilik Sinizmi
Kurumsal Sinizm
Mesleki Sinizm
Yönetici Sinizmi
Örgütsel Değişim Sinizmi

Cevaplar
1) A, 2) B, 3) C, 4) D, 5) E, 6)B, 7)D, 8)C, 9)A, 10)D
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13. KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ VE KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kurumsal itibar
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13.1.2. Kurumsal İtibarını Etkin Şekilde Yöneten Şirketler
13.1.3. Kurumsal İtibar Nedir?
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13.2.7. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kazanımları
13.2.8. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye
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13.1. Kurumsal İtibar
Kurumsal itibar bir şirketin en önemli sermayesidir.
İtibarın yönetilmesi şirketlerin en önemli işlerinin başında gelir.
İtibar, sürdürülebilir rekabet gücünün ve kârlılığın temel göstergeleri arasındadır.
İtibar, iş sonuçlarını doğrudan etkilemektedir.
Para ile satın alamayacağın hiçbir şeyi kaybetme!!!
Günümüzde, ürün ve hizmetler daha çok birbirine benziyor. Kurumlara rekabet gücü
kazandıracak farklılığı kurum itibarı sağlar.
Bir zamanların geçerli olan “büyük” olmak, zaman içinde “beğenilen” olmakla yer
değiştirdi. “Büyük”lük, mevcut durumu ve geçmişi yansıtır. “Beğenilen” olmak ise, gelecek
için bir “güven” aşılar.
13.1.1. Olumlu Kurumsal İtibarın Kuruluş İçin Yararları
Rakiplerine oranla daha yüksek fiyat belirleme olanağı.
Daha kolay yatırımcı kazanma, finansal piyasalarda kredibilite yükseltme olanağı.
Nitelikli insan kaynağına sahip olma.
İtibar Kuruluşa değer katar.
13.1.2. Kurumsal İtibarını Etkin Şekilde Yöneten Şirketler
Araştırmalar, kurumsal itibarlarını etkin bir şekilde yöneten şirketlerin” iş sonuçları”
açısından, bu konuda yeterli performans göstermeyen şirketler karşısında ciddi avantajları
olduğunu ortaya koymaktadır:
Kurumsal İtibara Yatırım Yapan ilk 10 şirket, son 10 şirkete göre: (Fortune Dergisi)
Ürün/hizmetlerini müşterilerine 7 kat daha iyi fiyatla satabiliyor.
5 kat daha az stok bulundurabiliyor.
Çalışılacak yer olarak 4 kat daha fazla tercih ediliyor.
3 kat daha fazla ortak olarak seçilme şansına sahip olabiliyor.
Kriz durumunda ya da itibar zedeleyici bir hatada kendini 1,5 kat daha kolay
affettirebiliyor.
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13.1.3. Kurumsal İtibar Nedir?
Kurumsal İtibar, bir örgütün sahip olduğu değer ve kaynaklar arasında maddî olmayan
ancak varlığı ve önemi bugün herkes tarafından kabul gören stratejik seviyede bir konudur.
Kurumsal itibar genel bir tanımla bir örgütün (şirketin, kurumun, İşletmenin vb.) çalışanları,
müşterileri, yatırımcıları ve diğer paydaşları tarafından nasıl algılandığıdır.
Kurumsal itibar kavramının duayenlerinden Charles Fombrun bir dergiye verdiği
röportajda “itibar artık stratejik bir silah olarak görülmektedir. sadece fiziksel ya da fînansal
sermaye ile değil, itibar sermayesi olmadan rekabette kazanamazsınız” demektedir.
Kurumsal itibar, gayri maddi bir varlık olması sebebiyle geliştirilmesi ve ölçülmesi zor
bir kavram olarak gözükse de bir örgütün hem finansal hem de paydaşları nezdindeki manevi
değerini artıran varlıklar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu kadar önemli olan bir konu
olmasına rağmen kimi örgütler tarafından gereken önemin atfedilmediği veya kurumsal itibar
kaybı yaşandıktan sonra bu konuda bir gayret içerisine girildiği görülmektedir. Ancak
günümüzün çetin rekabet koşullarında itibar kaybının para kaybetmekten çok daha fazla zarara
yol açtığı göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek haline gelmiştir.
Kısacası kurumsal itibar bir örgütün paydaşları nezdindeki toplam algılamalarından
oluşmaktadır. İtibar, toplum nezdinde beğenilen, takdir edilen, güvenilen bir kurum olmanın
karşılığıdır. Bu özellikleri itibarıyla paydaşların zihinlerinde görünmeyen bir değer olmasına
rağmen nitelikli çalışanların kuruma kazandırılması, pazar payının artırılması, müşteri
memnuniyetinin sağlanması gibi birçok konuda fayda sağlamaktadır.
Bu nedenle kurumsal itibarın yönetilmesi gibi bir hedefi olan örgütlerin, değişen
dünyanın değişen toplumsal duyarlılıklarını iyi anlaması ve yorumlaması gerekmektedir.
Mesela en çok çalışılmak istenen kurum olmak, itibarın bir göstergesidir.
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13.1.4. Kurumsal İtibarın Bileşenleri

Şekilde görüldüğü üzere, kurumsal itibar çeşidi bileşenlerden oluşmaktadır. Bu
bileşenlerin birbirini tamamlayarak genel kurumsal itibar algısını oluşturduğu söylenebilir.
Dolayısıyla bu bileşenlerden birinin eksik kalması hedeflenen itibarın sağlanmasında bir engel
oluşturacaktır. Bu nedenle hem örgüt stratejisinin kurumsal itibarın geliştirilmesi yönündeki
hedeflerinin gerçekleştirilmesi için söz konusu boyutlarla uyumlu olması, hem de bu
uygulamaların kendi içerisinde uyumlu olması gerekmektedir.
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13.1.4.1. Kurumsal İtibar Yönetimi Modeli

Örgütlerin kurumsal itibar yönetim sürecine bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla
yaklaşması önemlidir. Örgütler stratejilerini belirlerken, stratejinin alt kademede yürütülen
uygulamalarla (İnsan kaynakları uygulamaları gibi) uyumu (dikey uyum) ve bu uygulamaların
birbirleri içerisindeki uyumuna (yatay uyum) dikkat etmek durumundadır. Kurumsal itibarın
inşa edilmesi bu gerekçelerle sadece reklam, pazarlama vb. faaliyetlerin tek başına yürütülmesi
İle yeterli olmamaktadır, örgütün her bölümü ve politikası kurumsal itibarın oluşturulmasına
yönelik olarak hem birbirleriyle hem de stratejiyle uyumlu olmak durumundadır.
13.1.5. Kurumsal Kimlik
Örgütlerin kurumsal itibar yönetim sürecine bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla
yaklaşması önemlidir. Örgütler stratejilerini belirlerken, stratejinin alt kademede yürütülen
uygulamalarla (İnsan kaynakları uygulamaları gibi) uyumu (dikey uyum) ve bu uygulamaların
birbirleri içerisindeki uyumuna (yatay uyum) dikkat etmek durumundadır. Kurumsal itibarın
inşa edilmesi bu gerekçelerle sadece reklam, pazarlama vb. faaliyetlerin tek başına yürütülmesi
İle yeterli olmamaktadır, örgütün her bölümü ve politikası kurumsal itibarın oluşturulmasına
yönelik olarak hem birbirleriyle hem de stratejiyle uyumlu olmak durumundadır.
Kimlikle ilgili hususlar önemli ve ana değerler temelinde, bir örgütü ayırt edici
özelliktedir. Diğer yandan kurum kimliğiyle ilgili tanımlayıcı özelliklerin neler olduğunu
belirlemek için evrensel veya genel geçer bir yaklaşımdan ziyade Örgüte Özgü durumsal
yaklaşımın ele alınması uygun olacaktır. Bu anlamda belirli bir örgüte ve belirli bir amaca
yönelik, belirli bir teorik bakış açısı ile kurumsal kimlik özellikleri belirlenmelidir. Bir kişinin
parmak izi, adı, imzası, adresi gibi tanımlayıcı kavramlar olduğu gibi örgütler de kimliklerini
oluşturmada farklı amaçları ve tanımlama/tanıtma biçimlerini değerlendirmelidir. Bu kavram
kurumsal İletişim faaliyetlerini de içermektedir.
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13.1.5.1. Örgütlerin Kimlik Çeşitleri
Örgütlerin üç çeşit kimliğinden bahsedilmektedir:
1. Kurum kimliği (Örgütün ne olduğu, mevcut hali, gerçek kimliği);
Bir örgütün ayırt edici ve tanımlayıcı nitelikleridir ve örgütün mevcut özelliklerinden
oluşmaktadır. Sözgelimi bir örgütün kurum kimliği tanımlanırken kullanılabilecek özelliklere
Liderlik Tarzı, Örgütsel Yapısı, Faaliyetleri, Hitap Ettiği Pazar, Sunduğu Ürün ve Hizmetler,
Genel Performansı ve Değerleri örnek olarak gösterilebilir.
2. Kurumsal özdeşleşme (Örgütün ne olmak İstediği, ideal);
Yüksek derecede kurumlarıyla özdeşleşmiş bireyler tarafından kurum değerlerinin ve
faaliyetlerinin içselleştirilmesidir. Burada ifade edilen Özdeşleşmeden maksat, kurum
kimliğinin çalışanlar tarafından kabul edilmesi, benimsenmesi ve bu sayede kurum çalışanları
için bir amaç ve anlam sunmasıdır.
3. Görsel kimlik (örgütün kendi paydaşlarına kendini nasıl tanıtmayı
amaçladığıyla ilgili):
Dış görünüşle ilgili olan ve örgütün görsel kimliği olarak adlandırılan bu kimlik çeşidi
görsel araçlar vasıtasıyla örgütün beğenilen toplumsal İmgeler ve etkiler bırakmasına
odaklanmaktadır. Görsel kimlik, örgütün kendi paydaşlarına: kendini nasıl tanıtmayı
amaçladığıyla ilgilidir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için logolar, isimler, amblemler, broşürler,
sloganlar, reklamlar, web siteleri vb. görsel tanımlayıcı araçlar kullanılmaktadır.
13.1.6. Kurumsal İmaj
Kurumsal imaj; genel bir ifadeyle bir kurumun dışa yansıyan görüntüsü, kurumun
toplum nezdindeki algısıdır. Bir örgütün çeşitli kitlelerin zihninde yarattığı resim olarak da
tanımlanabilir. Kurumsal imaj, hedef kitle üzerinde saygınlık, inandırıcılık ve güven yaratmak
ve bunu sürekli kılmak gibi işlevleri yerine getirmektedir. Gelişiminin 19’uncu yüzyılda
İngiltere’de başladığı ifade edilen kurumsal imaj kavramının bu süreç boyunca daha çok
pazarlama işlevinin bir parçası olduğu görülmektedir. 1950’lerde ise kavram artan bir ilgiyle
akademisyenler tarafından kişilik kuramı ışığında incelenmeye başlanmıştır. Ancak kurumsal
imajla ilgili zorluk, kavramın örgütün farklı yönlerini yansıtıyor olmasıdır.
Kurumsal imaj konusunda da üç farklı imaj türü olduğu ifade edilmektedir:
Aktarılan imaj: görsel ya da arzu edilen imajdır. Görsel imajdan sorumlu kişilerin
tasarımları ile oluşturularak aktarılmaktadır.
Algılanan imaj: paydaşların markayı, kurum itibarını ve kurumsal sembolleri nasıl
algıladığıdır.
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Yorumlanan imaj; çalışanlar ve yöneticiler gibi kurum içi aktörlerin, müşterilerin
kurumu nasıl gördüklerine dair inançlarıdır.
13.1.7. Kurumsal Kimlik, İmaj ve İtibar İlişkisi

Kurumsal
Paydaşlar (içeride veya
:dışarıda)
Algılamalar (gerçek veya arzu
edilen)
Kurumun İçinden veya
dışından kaynaklanması
Kurumun muhtemel olumlu
veya olumsuz algılanması

Kurumsal

Kimlik

Kurumsal İmaj

İç

Dış

İç ve dış

Gerçek

Arzu edilen

Gerçek

İçinden

Dışından

Olumlu
veya

Olumlu

olumsuz

İtibar

İçinden ve
dışından
Olumlu veya
olumsuz

Diğerlerinin bizim
Sorulması gereken sorular

Kim veya ne

kim veya ne

(Kavramların oluşturulması

olduğumuza

olduğumuzu

aşamasında)

inanıyoruz?

düşünmesini

Nasıl
görülüyoruz?

istiyoruz?
Kurumun
kendine
Kilit sorular

özgü, ayırt

Şu an nasıl

edici

algılanmaktayız?

özellikleri

Zaman içinde
nasıl
algılanmaktayız?

nelerdir?

Yukarıda bahsedilen kavramlar kısaca özetlenirse, örgütlerin temelde kimlik ve imaj
olarak iki tür görünüşe veya algılamaya sahip olduğu söylenebilir. Kimlik daha çok iç görünüşe
yönelik olan ve çalışanların, yöneticilerin yani büyük ölçüde örgütün kendi algılamalarından
oluşan bir kavramdır. İmaj ise dışa dönüktür ve daha çok dış görünüşle ilgili olup toplumun ve
diğer paydaşların algılamalarından oluşmaktadır. Kurumsal itibar ise bu iki kavramı da
kapsamakta ve ötesine geçmektedir. Bu özelliği gereği paydaşların zaman içinde örgüte ilişkin
oluşan kimlik, imaj, algı ve benzeri deneyimlerini yansıtmaktadır. Ayrıca itibar, süreklilik
gerektiren ve güvenilir olmakla ilgili kapsamlı bir kavramdır. Bu nedenle de örgütün sosyal
olarak sorumlu olduğu sürdürülebilir ve güvenilir davranışlarıyla İlgili toplumsal kabul ve
algılamaları yansıtmaktadır.
Bu kavramlar birbirlerinden belirli yönlerden ayrılmakla birlikte, aynı zamanda
birbirlerini tamamlayıcı özelliktedir. Bu anlamda birini diğerinden ayırmak mümkün değildir.
Kurumsal itibarın geliştirilmesi sürecinde tüm kavramların birlikte ele alınması ve yönetilmesi
gerekmektedir. Nitekim birbirleri arasındaki bu tamamlayıcı ve özgün yapı “Kurumsal DNA*
metaforuyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Kurumsal DNA; örgütün süreçleri, kimliği, kültürü,
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değerleri gibi kendisine özgü olan ve tıpkı organik DNA sarmalındaki gibi örgütün geleceğe
aktarılan temel özelliklerinden oluşan bir bütündür ve itibar algısını doğrudan etkileyen örgüt
kimliğinin temel yapı taşıdır. Kurumsal DNA aynı zamanda organik DNA'da olduğu gibi
örgütün doğuşundan itibaren her türlü bilgiyi depolayarak geleceğe aktarımını sağlamasıyla,
örgütlerin yaşayan varlıklar olduğu anlayışını da yansıtmaktadır.
13.1.8. Kurumsal İtibarla İlgili Genel Çıkarımlar
Kurumsal itibar, paydaşların algılamalarının toplamından oluşmaktadır ve örgütlerin
paydaşlarının algılamaları üzerinde doğrudan kontrolü olmasa da bu algılamaları
etkileyebilmektedir.
Kurumsal itibarın durumu ve kalitesi paydaşlar nezdinde gözlenmelidir. Örgütler
özellikle kriz dönemlerinde olumlu mesajlar verecek İletişim fırsatlarını kollamalıdır.
Örgütler paydaşlarının kim olduğunu ve örgüt üzerinde ne denli etkileri olduğunu net
olarak bilmelidir.
Kurumsal itibar ve marka aynı şey değildir.
Kurumsal itibar örgütler için son derece değerli gayri maddi bir varlıktır.
Kurumsal itibar kaybedildiğinde, parayla satın alınamaz.
Kurumsal itibardan esas olarak üst/stratejik yönetim kademesi sorumludur.
Kurumsal itibar özünde karşılıklı bir güven meselesidir.
İtibara gelecek bir zararın seviyesi bu güvenin yeniden ne denli kolay inşa edileceğine
bağlıdır.
İtibarı yaratmak da korumak da zordur.
Kurumsal itibar bir örgütün çalışanları, müşterileri, yatırımcıları ve diğer
paydaşlarınca nasıl algılandığıdır. Bir kurumun rekabet gücüne olumlu katkı sağlar.
Kurumsal itibar kalıcıdır. Uzun dönemde kendini yeniden üretir. Bir kuruluşun itibarı
sadece karlılığı ya da başarılarıyla sağlanamaz. Kalıcı bir itibar, kamuoyu önünde yüksek
görünürlük gerektirir. Sadece toplumun farkında olduğu kurumlanın olumlu ya da olumsuz bir
itibarı olabilir. Bu nedenle itibar yaratmada İletişim önemlidir.

13.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Birçok stratejik lider ulusal ve uluslararası kamuoyunda örgütlerinin sadece finansal
performansıyla değerlendirilmediğini ve sosyal sorumluluk çalışmalarının iyi bir itibar
oluşturmanın ve bu itibarı korumanın önemli bir yolu olduğunu fark etmiştir.
Bir yandan rekabetin yarattığı yarışma ortamında bir farkındalık yaratma kaygısı, öte
yandan iletişim araçlarının yaygın kullanımında imaj ve İtibar yönetiminin giderek zorlaşması
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ve yaşadığı çevreye değer katma kaygısı örgütlerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde
duyarlı hale gelmesine yol açmıştır. Sosyal sorumluluk kavramı örgütlerin, daha iyi bir toplum
ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunmalarını öngören çalışmaları
kapsamaktadır. Bu anlamda sosyal sorumluluk projeleri bir hayır işi olarak değil; bir zorunluluk
olarak ele alınmalıdır.
13.2.1. Sosyal Sorumluluk Nedir?
Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak,
ortak yaşama yönlenmeleridir. Sosyal Sorumluluk; kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun
genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılmasıdır.
13.2.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?
2001 yılında Avrupa Birliği KSS’yi şu şekilde tanımlamıştır;
“Bir şirketin ya da markanın sosyal ve çevresel kaygıları kendi istekleriyle
faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara
karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.”
Kurumsal Sosyal Sorumluluk tanımında dikkat çeken 2 nokta;
1) Sosyal sorumluluk alanı “Toplum ve Çevre”dir.
2) KSS gönüllülük esasına göre işler.
13.2.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Teorik Temelleri
A) Sosyal Paydaşlar Teorisi
B) Toplumsal Sözleşme Teorisi
C) Sosyal Adalet Teorisi
D) Haklar Teorisi
E) Deontolojik Teorisi
13.2.3.1. Sosyal Paydaşlar Teorisi
Şirketin dışarıda yer alan gruplarla ilişkisi ne kadar güçlü olursa o şirketin kurumsal
amacına ulaşması o kadar kolay; bu ilişki ne kadar kötü olursa o kadar zor olacaktır.
13.2.3.2. Toplumsal Sözleşme Teorisi
Toplum; bireyler, örgütler ve kurumlar arasında var olan gizli ve açık sözleşmelerden
oluşmaktadır.
Şirketlerin topluma karşı sorumsuz davranışlar sergilemesi durumunda toplum,
şirketlere verdiği faaliyet lisansını geri alabilecektir.
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13.2.3.3. Sosyal Adalet Teorisi
Zenginlik ve güç gibi toplumsal olguların toplumun üyeleri arasında nasıl ve hangi
ilkelere göre dağıtıldığı üzerine yoğunlaşır.
Sadece zengin ve güçlü olanın değil toplumun tüm üyelerinin ihtiyaçlarının dikkate
alındığı toplum adil bir toplumdur.
13.2.3.4. Haklar Teorisi
İnsan hakları ve mülkiyet hakları da dahil olmak üzere hakların anlamı üzerine
odaklanmaktadır.
Şirketin ortakları bir takım mülkiyet haklarına sahip olsa da bu hak onlara çalışanlarını
yerel toplum üyelerinin ve diğer menfaat sahiplerinin temel insani haklarını yok sayma yetkisi
vermez.
13.2.3.5. Deontolojik Teori
Şirketler de dahil olmak üzere toplumun tüm üyeleri toplumda yer alan diğer herkesin
ihtiyaçlarını gözeterek ve bunlara önem vererek davranma durumundadır.
13.2.4. Bir Kurum İçin KSS’nin Boyutları
İçsel Boyutu;


Kurumun İnsan Kaynakları Yönetimi



İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik



Kurumun Değişime Uyum Sağlaması



Çevresel Etkilerin ve Doğal Kaynakların Yönetimi

Dışsal Boyutu;


Kurumun İçerisinde Yer Aldığı Yerel Toplum



Kurumun Çalıştığı İş Ortakları, Tedarikçileri ve Tüketicileri



İnsan Hakları



Küresel Düzeyde Çevresel Etkiler

13.2.5. Olası KSS Konular


Yoksulluk-gelir dağılımı,



Sağlık,



Eğitim,



Bilgiye erişim eşitliği,



Cinsiyet eşitliği,
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İnsan hakları ve çevre bilinci,



Kadın hakları, cinsiyet ayırımı,



Engelliler gibi konular,



Toplumun, çocukların gelişimi, toplumsal sorumluluk projelerinin aktif programını
oluşturabilir.

13.2.6. Sosyal Sorumluluk Projesinin Oluşturulması
Sosyal sorumluluk projesinin başarısı toplumun gerçek ihtiyaçları ile uyumlu olmasına
bağlıdır. Toplum güveninin ve desteğinin sağlanmasında doğru projelerin seçilmesi çok
önemlidir. Projenin başarısını belirleyen etkenler, hedefe ulaştıracak basamaklar olarak
değerlendirilmelidir.
taşır.

Kendi toplumumuzun değer yargıları ve olanaklarımıza göre beklentileri kurmak önem
13.2.6.1. Projenin Oluşturulması İçin Planlama
Proje Hedeflerinin belirlenmesi

Projenin kapsamı kurumun faaliyet gösterdiği konularla örtüşmelidir. Devletin ve
kurumlarının eksik kaldığı alanlarda gerçekleştirilmesi önemlidir.
Hedef kitlenin seçimi
Demografik ve psikolojik özellikleri düşünülerek hedef kitle seçilmelidir.
Destekçiler
Öğrenci, sayısı, gönüllü katılımcılar (sivil toplum örgütleri)...
Kurumun katkıları neler olabilir belirlenmeli
Projenin oluşturulmasını destekleyen kanıtlar
Gerekçeleri ile
Beklenen sonuç, tepki
Projenin duyurulması için gereken planlama (e-bülten, e-mail..)
Takvimlendirme
13.2.7. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kazanımları
Öncelikle bilinmedir ki KSS Projelerine kurumların ayırdığı bütçeler belirli kanunlar
çerçevesinde gelir vergisi matrahından düşürülebilir.
Şirket bilinirliği artar.
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Bilinirliğin artması marka değerini artırır.
Müşteri sadakati sağlamada kolaylaştırıcı rol oynar.
13.2.8. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye
Türkiye’de uzun yıllar KSS demek “hayır işleri yapmak” olarak algılanmaktaydı.
Gerçek anlamda 2000’li yıllardan sonra ise; çevreden iş etiğine, insan haklarından
çalışana verilen değere kadar çok daha geniş bir kavram olarak algılanmaktadır.
Türkiye’den örneklere bakacak olursak;
Bazı şirketler kendi sosyal sorumluluk projelerini kendilerini belirleyip hayata
geçirirken; Bazı şirketler ise belirli sivil toplum kuruluşlarına ait sosyal sorumluluk projelerine
maddi destek sağlarlar.
Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak
sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini destekleyen,
"Acıbadem Eğitim Sağlık Vakfı" ülkemizin milli eğitimine ve halkımızın sağlığına katkıda
bulunmak, toplumun yardımlaşma duygularını geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
Colgate'in Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler Eğitim Projesi Her Yıl Milyonlarca
Çocuğa Ulaşıyor. Colgate-Palmolive Şirketi, 40 yılı aşkın süredir dünya genelinde çocuklara
ağız sağlığı eğitimi vermektedir.
Otizmli bireyleri daha iyi anlamak ve en iyi hizmeti vermek için harekete geçen
Dünyagöz Hastaneler Grubu, Tohum Otizm Vakfı işbirliğinde "Otizmli Bireylerde Göz
Muayenesi" konulu seminer düzenleyerek hekimlerden sağlık personellerine ve hasta
danışmanlarına kadar tüm çalışanlarının otizmli hastalarla daha iyi iletişim kurmaları için
eğitim düzenlemiştir.
Kendi Sosyal Sorumluluk Projelerini üreten şirketlerden Turkcell; “Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Turkcell’de işimizden ayrı olarak düşündügümüz faaliyetler degil, işimizin
kendisidir. “ ifadesini kullanıyor.
“Ülkem İçin” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri
arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı
bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin
hayata geçirilmesini amaçlayan bir çatı projedir.
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13. Bölüm Soruları YGY
1. Kurumsal itibar yönetim modelinde yer alan ürün&hizmetler bileşeni ile doğrudan
ilişkili alt bileşenlerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Yüksek kalite
Beğenilen ve saygın
Fiyatı/Değer ve Kullanılabilirlik
Yaratıcı ve yenilikçi
Arkasında duran

2. Kurumsal kimlik kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Örgütün kendisini nasıl gördüğüdür.
Bir örgütün belirli yönlerini karakterize etmek için kullanılmaktadır.
Kurumsal özdeşleşme örgütlerin kimlik çeşitlerinden biri değildir.
Örgütlerin kendi yönlerini karakterize etmek için kullandığı bir kavramdır.
Kurum kimliğiyle ilgili Örgüte Özgü durumsal yaklaşımın ele alınması uygundur.

3. Kurumsal imaj kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Örgütün kendisini nasıl gördüğüdür.
Algılanan imaj kurumsal imaj türlerinden biridir.
Kurumun dışa yansıyan görüntüsüdür.
Kurumun toplum nezdindeki algısıdır.
Bir örgütün çeşitli kitlelerin zihninde yarattığı resimdir.

4. Sosyal sorumluluk kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Toplumun genel çıkarlarını geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılmasıdır.
Kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toplanmasını sağlar.
Örgütlerin, zorunlu olarak katkı sağlamalarını öngörür.
Bir şirketin tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranmasını zorunlu kılmaktadır.
Toplum ve Çevre bir sosyal sorumluluk alanıdır.

5. Şirketin dışarıda yer alan gruplarla ilişkisi ne kadar güçlü olursa o şirketin kurumsal
amacına ulaşmasının o kadar kolay olacağını ifade eden anlayış kurumsal sosyal
sorumluluğun hangi teorisi ile ilişkilidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Toplumsal sözleşme teorisi
Sosyal adalet teorisi
Deontolojik Teori
Sosyal paydaşlar teorisi
Haklar teorisi
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6. Günümüzde olumlu kurumsal itibarın kuruluş için birçok önemli yararları
bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi olumlu kurumsal itibarın kuruluş için önemli yararlarından biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Rakiplerine oranla daha yüksek fiyat belirleme olanağı
Nitelikli insan kaynağına sahip olamama
Daha kolay yatırımcı kazanma
Finansal piyasalarda kredibilite yükseltme olanağı
İş sonuçlarında artış sağlama

7. Kurumsal sosyal sorumluluğun teorik temelleri 5 farklı teoriye dayanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun teorik temellerinden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal paydaşlar teorisi
Toplumsal sözleşme teorisi
Sosyal adalet teorisi
Haklar teorisi
Yönetim ilkeleri teorisi

8. Bir kurum için kurumsal sosyal sorumluluğun dışsal ve içsel boyutları bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun dışsal boyutlarından biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kurumun içerisinde yer aldığı yerel toplum
Kurumun çalıştığı iş ortakları, tedarikçileri ve tüketicileri
İş yerinde sağlık ve güvenlik
İnsan hakları
Küresel düzeyde çevresel etkiler

9. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili olası konulardan biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kadın hakları
İnsan hakları ve çevre bilinci
Cinsiyet eşitliği
Organizasyonel iyileştirme
Engelliler
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10. Kurumsal itibar yönetim modelinde yer alan (Reputation Institute Kurumsal İtibar
Kriterleri olarak da bilinen) 6 bileşen bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibar yönetim modelinde yer alan 6 bileşenden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Çalışma ortamı
Finansal performans
Vizyon & Liderlik
Ürün & Hizmetler
Kurumsal etik

Cevaplar
1) B, 2) C, 3) A, 4) C, 5) D, 6)B, 7)E, 8)C , 9)D, 10) E
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14. STRATEJİK ORTAKLIKLAR İLE YÖNETSEL ETİK VE ETİK
SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. STRATEJİK ORTAKLIKLAR
14.1.2. Stratejik Ortaklıkların Başlıca Kuruluş Nedenleri
14.1.3. Stratejik Ortaklık Türleri
14.1.3.1. Lisans Anlaşmaları (Lisanslama)
14.1.3.2. Satış Yetkisi Verme veya Acentelik
14.1.3.3. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)
14.1.3.4. Üretim İmtiyaz Hakkı (Franchising)
14.1.3.5. Endüstriyel Konsorsiyum:
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14.2.7.1. Etik Dışı Davranışın Kaynaklarının Sınıflandırılması
14.2.8. İşletmelerde Karşılaşılan Bazı Önemli Etik Dışı Davranış Türleri
14.2.8.1. Yolsuzluk ve Yönetsel Yolsuzluk
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14.1. Stratejik Ortaklıklar
Günümüzdeki hızlı ve köklü değişme ve gelişmeler, sosyal hayatı olduğu kadar iş
hayatını da etkilemekte ve işletmelerin organizasyon yapı ve işleyişlerini değiştirip
yenileştirmektedir. Globalleşen dünyanın rekabet şartları, bir işletmenin kendi başına, sadece
kendi olanak ve kaynaklarıyla ayakta kalabilmesini çok zor hatta imkânsız hâle getirmektedir.
İşletmeler bu çetin rekabet ortamında başarılı olabilmek için çeşitli işbirlikleri içine
girmektedir.
Stratejik ortaklık da işletmelerin diğer işletmelerle yaptığı her türlü işbirliği ve
dayanışma faaliyetlerinin genel adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı kaynaklarda stratejik
ittifaklar, şirket koalisyonları ve işbirliği anlaşmaları gibi farklı kavramlarla da ifade edilen
stratejik ortaklıklar, iki ya da daha fazla bağımsız işletmenin, belirli bir stratejik amacı
gerçekleştirmek için biraraya gelmeleriyle oluşan anlaşmalar (Dinçer, 2004, s. 213) şeklinde
tanımlamak mümkündür.
Stratejik ortaklık kuran işletmeler teknolojilerini, kaynaklarını, yeteneklerini ve
ürünlerini karşılıklı yarar sağlayacak şekilde bir araya getirir, değiştirir veya entegre eder.
Stratejik ortaklık kuran işletmeler, bağımsız kalmak üzere bazı amaçlar konusunda anlaşırlar,
verilmiş görevlerin yerine getirilmesini gözlerler ve birbirlerine teknoloji ve pazarlama gibi
stratejik bazı konularda sürekli katkı sağlar (Esener, 1997, s.7).
Aslında işletmelerarası dayanışma bir çizgi üzerinde düşünüldüğünde bir uçta sadece
informal bazı bilgilerin paylaşılmasıyla basit bir dayanışma içine girilmesi yer alırken diğer
uçta ise işletmelerin birleşerek (merger) tek bir işletme haline gelmesi gibi bir dayanışma
bulunmaktadır. İşletmelerarası dayanışma bu iki uç arasında değişik noktalarda ve değişik
şekillerde uygulanmaktadır. Bunlar arasında ortak girişim (joint venture), konsorsiyum ve
merger sayılabilir (Koçel, 2003, 426).
Globalleşme eğiliminin artırdığı rekabet baskısı ve işletmelerin içinde faaliyette
bulundukları çevrenin artan belirsizlik ve karmaşıklığı gibi gelişmeler, işletmelerin aralarında
işbölümü yaparak bir dayanışma içine girmelerini gerektirmektedir.
Çünkü böyle bir çevrede hiçbir işletme imalat, pazarlama ve satış, hizmet, alt yapı, bilgi
sistemleri, insan kaynakları, araştırma ve geliştirme ve kaynak bulma ve lojistik gibi
faaliyetlerin hepsinde birden kendi başına başarılı olamaz. Böylece bu faaliyetlerin birinde veya
bazılarında uzman olan bir işletme, kendisinin uzman olmadığı bir diğer faaliyeti, o faaliyette
uzman olan başka bir işletmeden transfer yoluyla alabilmek için anlaşmaya başlamıştır.
İşletmeler stratejik ortaklıklar yoluyla birlikte sinerji yaratarak rekabette üstünlük
sağlayabilir (Koçel, 2003, s.426). Böylece işletmelerin elde edecekleri sonuç, tek başlarına elde
edecekleri sonuçların toplamından daha büyük olmaktadır.
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14.1.2. Stratejik Ortaklıkların Başlıca Kuruluş Nedenleri
İşletmeler arası her türlü yardımlaşma ve dayanışmanın genel adı olan stratejik
ortaklıkların başlıca kuruluş nedenlerini örgütsel, ekonomik, stratejik ve politik nedenler
şeklinde gruplandırarak şöyle sıralamak mümkündür (Todeva, 2007, s.3):
a. Örgütsel Nedenler: Yeniden yapılanma, kollektif bilgi, beceri ve yetenekler edinme,
üretken kapasite artırımı, dağıtım araçları elde etme, tedarik zincirlerini yenileme ve
genişletme, meşrulaşma, mal ve hizmet piyasalarındaki eksiklerini tamamlamadır.
b. Ekonomik Nedenler: Maliyet azaltma/paylaştırma, kaynak havuzu oluşturma, risk
azaltma, performans geliştirme, pazar arayışı, ölçek ekonomisi elde etmedir.
c. Stratejik Nedenler: Potansiyel rakipler ile işbirliği yaparak rekabeti önleme, ortam
belirsizliğini azaltma, çevresel değişikliklere uyum sağlama, gelecekte iş fırsatları elde etme,
yeni ürün ve teknolojiler geliştirmedir.
d. Politik Nedenler: Yasal engelleri aşma, etki ve konum geliştirmedir.
14.1.3. Stratejik Ortaklık Türleri
Aşağıda önemli bazı stratejik ortaklık türleri açıklanmaktadır:
14.1.3.1. Lisans Anlaşmaları (Lisanslama)
Özellikle dış pazarlara kolay girmenin bir yolu olarak kullanılan lisans anlaşmaları,
patent hakkı sebebiyle korunan belirli bir ürünün geliştirilmesi/pazarlanmasma izin veren bir
işbirliğidir (Dinçer, 2004, s.216). Biri lisans veren diğeri lisans alan olmak üzere iki işletme söz
konusudur. Lisans alan işletme, anlaşmada yer alan süre ve ücret karşılığında lisans veren
işletmenin bir hakkını (teknoloji, yöntem, tasarım, marka vb.) kullanır. Massey-Ferguson
traktörlerinin Uzel Makine A.Ş., Fisko çelik şerit metrelerinin Metresan A.Ş. tarafından
üretilmesi lisans anlaşmasına bir örnektir (Ülgen ve Mirze, 2010, s.363).
14.1.3.2. Satış Yetkisi Verme veya Acentelik
En çok kullanılan bir işbirliği türü olan satış yetkisi verme veya acentelikte, ana işletme
ile bölgesel işletme belirli bir süreliğine anlaşmaktadırlar. Bu anlaşma kapsamında bölgesel
işletme, ana işletmenin ürünlerini kendi bölgesi içinde dağıtır ve satar.
14.1.3.3. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)
Bir mal veya hizmetin üretiminin çeşitli aşamalarında bazı işletmelerin birbirlerini
tamamlayıcı nitelikte işbirliği yaptıkları görülmektedir. Bu işbirlikleri değişik şekillerde ortaya
çıkabilir (Dinçer, 2004, s.217):
Tedarikçileri veya bayileri ortak etme: Bir işletme kendine girdi sağlayan
tedarikçilerini veya bayilerini kâra ortak edebilir.
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Tedarikçileri veya bayileri ortak etme: Bir işletme kendine girdi sağlayan
tedarikçilerini veya bayilerini kâra ortak edebilir.
Taşeronlaştırma: İşletme ana faaliyet konusu dışındaki fonksiyonlarını başka
işletmelere (taşeronlara) devredebilir. Böyle bir anlaşma ile taşeron işletme, ana işletme adına
söz konusu fonksiyonları üstlenir. Böylece ana işletme küçülerek daha etkili bir yönetime
kavuşurken ana faaliyet konusu devrettiği fonksiyon olan taşeronun maliyet avantajını kullanır.
Ülkemizde özellikle güvenlik, taşımacılık, yemek temini gibi işlerde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Taşeronlaştırmaya örnek olarak Nike (ABD) ve Adidas (Almanya) spor
malzemelerinin Taiwan’da başka işletmelerce (taşeronlarca) marka sahipleri ana kuruluşlar
adına üretilmesi verilebilir (Ülgen ve Mirze, 2010, s.363).
Fason İmalat: Ülkemizde tekstil işletmelerinin sık kullandığı bir yöntem olan fason
imalat, bir çeşit taşeronlaştırma yöntemidir. Ancak taşeronlaştırma küçülme stratejisinin bir
sonucuyken fason imalat kuruluş safhasından itibaren planlanan bir örgütlenme türüdür.
14.1.3.4. Üretim İmtiyaz Hakkı (Franchising)
En gelişmiş stratejik ortaklık türlerinden biri olan franchising, lisans anlaşmasının özel
bir şeklidir. Bu yöntemle bir imtiyaz, özel satış hakkı tekel durumundaki bir üreticinin, bir diğer
üretici ya da girişimciye mallarını/hizmetlerini bir il, bölge ya da ülkeyi kapsayacak şekilde
belirli bir süre için sunma-üretme hakkını devretmesidir (Dinçer ve Fidan, 1999, s.238).
Örneğin akaryakıt istasyonları, McDonald’s ve Burger King fastfood restoranları, Pizza Hut vb.
tesisler, bölgede faaliyet gösteren bağımsız işletmelere aittir ve onlar tarafından franchising
anlaşması ile finanse edilerek, yatırım yapılarak kendi adlarına ancak ana işletmenin
standartlarına uygun, onun marka ve şekil şartları ile onun yönetim ve kontrolü altında işletilir
(Ülgen ve Mirze, 2010, s.363-364).
14.1.3.5. Endüstriyel Konsorsiyum:
Üye işletmelerin büyük çaplı araştırma çabaları için finansal kaynaklarını ve teknik
uzmanlıklarını birleştirmeleridir (Özalp, Ulukan ve Oktav, 1997, 7).
En çok görülen stratejik birlik türlerinden biri olan ortak girişim, iki ya da daha fazla
işletmenin kendi öz yetenekleri doğrultusunda faaliyetlerini birleştirmek yoluyla kendileri
dışında ayrı bir kimliği olan ayrı bir işletme kurmalarıdır (Koçel, 2003, 427).
14.1.3.6. Satınalma
Bir işletmenin başka bir işletmenin tamamını ya da bir kısmını satın alması şeklinde
ortaya çıkan bir stratejik birlik türüdür.
14.1.3.7. Birleşme
İki ya da daha fazla işletmenin tüm kaynaklarını bir araya getirerek birleşmeleri ve
ortaya yeni bir işletme olarak çıkmalarını ifade eden bir stratejik birlik türüdür.
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14.1.3.8. Ortak Girişim (Joint Venture)
En çok görülen stratejik birlik türlerinden biri olan ortak girişim, iki ya da daha fazla
işletmenin kendi öz yetenekleri doğrultusunda faaliyetlerini birleştirmek yoluyla kendileri
dışında ayrı bir kimliği olan ayrı bir işletme kurmalarıdır (Koçel, 2003, 427).
14.1.4. Stratejik Ortaklıkların Yararları
Ekonomiklik Ölçeği; sermaye yatırımı, Ar-Ge harcamaları ve pazarlama masrafları
gibi alanlarda maliyet avantajı sağlarken satışların yükselmesiyle kazanç sağlar. Teknoloji
Geliştirme; uzmanlık gerektiren alanlarda teknoloji alışverişi sağlanır. Riski Azaltma; bazı
ortak masraflar ve sahip olunan kaynaklar paylaşıldığı için risk azaltılmış olur.
Rekabeti Şekillendirme; anlaşma yoluyla rekabet azaltılır, işbirliği yoluyla yeni bir
pazara kolay girerek rekabet şekillendirilir.
Yeni Pazar Fırsatları; global pazar ve dağıtım kanallarına girmeyi sağlar.
Yeni Korumacılık; ülkelerin ticari kısıtlarını aşmaya yardım eder.
14.1.5. Stratejik Ortaklıkların Sakıncaları
Yararlarda Dengesizlik; elde edilen yararlar ve riskler ortaklar arasında dengesiz
dağıtılırsa, çatışmalar ve motivasyon düşüklüğüne neden olur.
Yükümlülüklerde Dengesizlik; ortak işletmelerin yükümlülüklerinde ve girdilerinde
eşitsizlik olabilir.
Sözleşme Yapma Zorluğu; uzun görüşmeler sonucunda ortak bir sözleşme yapamama
riski söz konusu olabilir.
Ortaklar Arasında Çatışma; bazı önemli kararlarda ortaklar arasında anlaşmazlıklar
ortaya çıkabilir.
İletişim Problemleri; kültür ve dil engelleri nedeniyle yanlış anlaşılmalar söz konusu
olabilir.
Misillemeler ve Hükümet Tepkisi; sanayideki rekabet ve hükümetten gelebilecek
olumsuz tepkiler söz konusu olabilir.

14.2. Yönetsel Etik ve Etik Sistemleri
Yönetsel etik, özellikle 1970’li yıllardan sonra üzerinde daha çok durulan ve kazanan
güncel yönetim konularından biri haline gelmiştir.
Yönetsel etik literatürüne yapılan katkılar ise 1990’lı yıllardan sonra büyük bir hızla
artış göstermiştir.
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Özellikle, PAR(Public Administration Review) tarafından 1974’de yayınlanan iki
makalenin yönetsel etik konusunun gelişimine oldukça katkı sağladığı söylenebilir. Sözü edilen
makalelerden ilki, 1974’de Michaelon tarafından yayınlanan "Social Equity and Organizational
Man: Motivation and Organizational Democracy" (Sosyal Eşitlik ve Örgütsel İnsan:
Motivasyon ve Örgütsel Demokrasi) adlı çalışma diğeri ise, yine 1974’de David K. Hart
tarafından yayınlanan "Social Equity, Justice, and Equitable Administrator" (Sosyal Eşitlik,
Adalet ve Adil Yönetici) adlı makaledir.
14.2.1. Yönetsel Etik (Managerial/Administrative Ethics) Kavramı
Meslek etiği kavramının bir alt bölümüdür.
Yönetsel etik kavramı, belirli bir örgüt içinde doğru davranışlara ulaşmak için gerekli
olan ilke ve standartları ifade etmektedir. Benzer bir tanım da yine tarafından ortaya konmuş
ve yönetsel etik kavramı, yönetsel eylemlerde uyulması gereken ilkeler veya davranış kuralları
olarak tanımlanmıştır. Bilgin (1997) ’ye göre ise yönetsel etik, göreceli bir kavram olan ahlakın,
belli bir örgüt içerisinde, o örgütçe belirlemiş kurallarla beslenerek ortaya çıkmış biçimidir.
Kamusal alanda ise yönetsel etik; idari çalışanların yönetsel kararlar alırken
kullandıkları etik standartların düzenlenmesini, bu standartların analiz edilerek kullanılmasını,
karar alımında kişisel ve profesyonel sorumluluk gösterecek şekilde davranılmasını ifade
etmektedir.
Yönetsel etiği kısaca; etiğin yönetim süreçleri düzleminde ele alınması olarak
nitelendirebiliriz.
14.2.2. Yönetsel Etiğin Ana Amacı
Yönetsel etiğin normatif bir metodolojiye dayanarak ana amacının, bir örgüt içerisinde
yönetici tutumlarının "nasıl olması" ve "nasıl olmaması” gerektiğini belirlemek olduğu
söylenebilir. Etik kavramı sadece doğru ve iyiyi birbirinden ayıran bir kavram değildir. Aynı
zamanda doğru ve iyi olanı seçme ve uygulama kararlılığını da ifade etmektedir.
Yönetsel etiğin, belli bir örgütte hem yöneticilerin ahlak dışı davranışlarda
bulunmamalarını sağlarken, hem de onların karşılaştıkları türlü sorunların çözümünde yol
gösterici ilke ve standartların oluşumuna rehberlik ettiği ifade edilebilir.
Yönetsel etik olgusu, yönetim tarihi içerisinde her zaman varlığını ve önemini
korumuştur.
14.2.3. Bir Yöneticinin Benimsemesi Gereken EVRENSEL "Etik İlkeler"
•

Dürüstlük,

•

Doğru ve açık sözlü olmak,

•

Adaleti gözetmek,

•

Sorumluluk bilinci taşımak,
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•

Toleranslı olmak,

•

İnsanlara sevgi ve saygı göstermek,,

•

Cinsiyet, inanç, ırk vb. ayırım gözetmemek,

•

Hukuku, yasaları ve mevzuatı göz önünde bulundurmak,

•

Çalışanlara çalıştığının karşılığını vermek.
14.2.4. Bir Yöneticinin Kaçınması Gereken Davranışlar

•

Rüşvet kabul etmek,

•

Kayırmacılık yapmak (örn. siyasal kayırmacılık (siyasal yandaşlık ve patronaj), , adam
kayırmacılık (iltimas), eş-dost kayırmacılık (kronizm), akraba kayırmacılık
(nepotizm), vb.),

•

İrtikap (haraç, zorla yiyicilik vb.),

•

Zimmet ve ihtilas,

•

Yıldırma, korkutma, şiddet ve baskı uygulama, saldırganlık ve işkence,

•

İhmalkar davranma,

•

İstismar (sömürü).

•

Egosantrizm (ben merkezcilik),

•

Egosantrizm (ben merkezcilik),

•

Yaranma, dalkavukluk,

•

Hakaret ve küfür,

•

Bedensel ve cinsel tacizde bulunma,

•

Her türlü kötü alışkanlıklar,

•

Görev ve yetkiyi kötüye kullanma,

•

Dedikodu yapmak,

•

Dogmatik ve bağnaz davranışlar sergileme.
14.2.5. Teleolojik Etik Yaklaşımları
Teleolojik etik yaklaşımına göre; bir davranış tek başına iyi ya da kötü değildir. Aslında,

bir davranışı iyi ya da kötü olarak nitelendirebilmek için ortaya çıkardığı sonuçlara bakmak
gereklidir. Bu doğrultuda sonuçsalcı olarak ifade edebileceğimiz teleolojik yaklaşıma göre bir
davranış arzu edilen neticeyi doğuruyor ise, etik olarak da doğru ve iyi olduğu söylenebilir.
Tersini düşünürsek, iyi niyet ve ahlak ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen bir eylem, bu
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eylemden etkilenen insan ya da toplumun olumsuz bir sonuçla karşılaşmasına neden oluyorsa,
o zaman bu eylemin ahlakiliğinden söz etmek mümkün olamayacaktır.
14.2.5.1. Bencillik (Egoizm) İlkesi
Bencillik ilkesi teleolojik etik yaklaşımının birinci öncü akımını temsil etmektedir.
Bencillik ilkesinin ortaya çıkışına Niccolo Machiavelli ve Max Weber öncülük etmiştir.
Öncelikle, bencillik kavramını ele aldığımızda insanların ya da toplumun refahını değil kişisel
menfaati merkez kabul eden bir anlayıştır. Bencillik, insanın kendinden başkasını dikkate
almadan sadece kendi çıkarını ön plana alması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bencillik
ilkesine göre doğru ve kabul edilebilir davranışların ortaya çıkmasında “bireysel çıkar” yol
göstericidir.
14.2.5.2. Faydacılık İlkesi
Faydacılık ilkesi teleolojik etik yaklaşımının ikinci öncü akımını temsil etmektedir.
Faydacılık ilkesi iyi ve kötüyü eylemin sonuçlarına göre değerlendirmektedir . Faydacılık
(utilitarianism) ilkesinin ortaya çıkışına Jermy Bentham ve John Stuart Mill öncülük etmiştir.
Faydacılık ilkesi, bencillik ilkesinin tam tersi bir yaklaşımla eylemlerin etiksel anlamını
sorgulamaktadır. Faydacılık ilkesine göre bir eylemin iyi ya da kötü olması o eylemden
etkilenenlerin sağladığı faydaya göre değişmektedir. İyi niyetle yapılmış olan bir eylemin
sonucu mutluluk, refah ve fayda sağlamıyorsa etik ya da ahlaki olarak nitelendirilmemelidir.
14.2.6. Deontolojik Etik Yaklaşımları
Deontoloji terimi “deontos” (duty, ödev) sözcüğünden türetilmiştir. Yerine getirilmesi
gereken emirler, kurallar, ödevler, yükümlülükler, ilkeler, yasalar ya da görevleri ifade
etmektedir.
Deontolojik etik yaklaşımları sonuçsalcı olan teleolojik etik yaklaşımlardan farklı
olarak bir eylemin doğru ya da yanlış olarak nitelendirilebilmesi için, o eylemin ortaya çıkardığı
sonuçlarından ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu durumda
gerçekleşen bir eylemin ortaya çıkardığı sonucu değil o eylemin özündeki niyet, ilke ve ödev
kavramları önem kazanmaktadır.
14.2.6.1. Haklar Teorisi
Deontolojik etik yaklaşımlarından biri olan Haklar Teorisi adından da anlaşıldığı üzere
haklar üzerinde durmakta ve “nelere hakkım var?” sorusunu özüne yerleştirmektedir. Doğal
Yasa Kuramı, zaman içerisinde gerekçesi içerik, kavram ve anlam yönünden bir takım
değişikliklere maruz kalarak “haklar” temeline dayalı bir etik anlayışına dönüşmüştür. Haklar
ilkesi, tüm birey ve grupların belirli temel hak ve özgürlüklerini korumayla tutarlı karar ve
davranışları kapsamaktadır.
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14.2.6.2. Adalet Teorisi
Adalet teorisi de diğer bir deontolojik kuramdır. İyiye nazaran hakkın önceliğini öne
sürmektedir. Adalet ilkesine göre, eylemlerin doğru ve tarafsız bir biçimde gerçekleşebilmesi
için iyinin maksimize edilmesi ve tarafsız dağıtım kurallarının takip edilmesi gereklidir. Adalet
teorisi ile hak teorisi görev odaklı ve haklarla yakın ilişkili olması nedeniyle benzerlik
göstermektedir. Adalet teorisi, etik davranışlara dayalı olan kararlarda haklarla bağlantılı olarak
tarafsızlık, eşitlik ve dürüstlük ilkelerini temel almaktadır.
14.2.6.3. Kant Ahlakı
Ahlakiliği kişisel çıkarlardan farklı kabul eden ahlak felsefesi Alman filozof Immanuel
Kant tarafından ortaya konmuştur.
Kant’a göre ahlak anlayışının temeli sezgi, vicdan ya da fayda değil akıldır. Bu durumda
ahlak anlayışı, “her bir bireyin kişisel çıkar ve amaçlarından tamamen uzak, herkese yol
gösteren ve görevler yükleyen kural ve prensipler manzumesini sağlayan bir sistem” olarak
ifade edilebilir. Ahlaki davranışta bulunmak için belirli şartların yerine gelmesini beklemek
doğru değildir. Ahlaki davranış, her koşulda ve durum ne olursa olsun yerine getirilmesi
gereken bir davranış biçimidir.
14.2.7. Etik Dışı Davranışın Kaynakları
Etik olmayan davranış, özünde kişisel ya da kurum menfaati adına etik ilke ya da
kuralların ihlalini ifade etmektedir.
İşletmelerde karşılaşılan etik dışı davranışlara yönelik bir kaç örnek vermek gerekirse:
•

İşletmeye ait olan malzeme, araç-gereç gibi fiziki kaynakların bireysel menfaat amaçlı
kullanımı,

•

İhtiyaç olmadığı halde maddi harcamalarda bulunulması,

•

Çıkar amaçlı hediyeleşme,

•

Bir işin bitirilme süresinin ertelenmesi,

•

Gizli şirket bilgilerinin örgüt dışına sızdırılması,

•

İşletmeye ait bir takım raporlarda tahrifat yapılması vb.
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14.2.7.1. Etik Dışı Davranışın Kaynaklarının Sınıflandırılması

1. Bireyden Kaynaklanan Sebepler
Bireyden kaynaklanan sebepler; demografik özellikler (yaş, cinsiyet vb.), pozisyon ve
kıdem, tecrübeler, değerler, öncelikler, etik dışı eylemin risk değerlendirmesi (olası getiri ve
götürüleri)’dir.
2. Kurumdan Kaynaklanan Sebepler
Kurumdan kaynaklanan sebepler arasında kurumun geçmişi, görüntüsü, yönetim
felsefesi, sektör ve rekabet durumu, kültürü ve değerleri, etik kodları ile etik eğitimi gibi
sebeplerdir.
3. Çevreden Kaynaklanan Sebepler
Çevreden kaynaklanan sebepler; ekonomik çevre, siyasal çevre, sosya kültürel çevre ve
diğer sebepler olarak ifade edilebilir.
4. Eylemden Kaynaklanan Sebepler
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Eylemden kaynaklanan sebepler arasında etkilenen kişiler ve gruplar, durumsal
faktörler ve gri alanlar sayılabilir.
14.2.8. İşletmelerde Karşılaşılan Bazı Önemli Etik Dışı Davranış Türleri
İşletmelerde karşılaşılan bazı etik dışı davranış türleri aşağıda açıklanmıştır.
14.2.8.1. Yolsuzluk ve Yönetsel Yolsuzluk
İngilizce’deki “corruption” kavramının Türkçe karşılığı olarak yolsuzluk, bozulma ve
yozlaşma gibi kavramlar kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde yolsuzluk kavramı;
bir görevi ya da yetkiyi kötüye kullanma” şeklinde tanımlanmıştır. Yolsuzluk, birçok toplumun
karşılaştığı ve çözümü konusunda bir tavır belirlemek zorunda oldukları etik dışı önemli
konuların başında yer almaktadır. Yolsuzluk, kamu yönetiminde olduğu kadar toplumsal yapıyı
oluşturan diğer kurumlar içinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yolsuzluk
eylemi; maddi kazanım elde etmek için ya da maddi olmayan özel bir takım amaçları
gerçekleştirmeye yönelik kamusal yetkiyi yasa dışı kullanıcı davranış ve eylemleri
içermektedir.
Kamu çalışanlarının uygulama sürecinde yönetsel işlevlere ilişkin olarak kişisel
çıkarlarını ön planda tutarak yasal düzenlemelere aykırı olarak hareket etmeleri durumunda ise,
Yönetsel Yolsuzluk kavramı istenen çıkar maddi ya da manevi içerikli olabilir. Bu durumdan
hareketle yönetsel yolsuzluk; maddi çıkar içerikli yönetsel yolsuzluk ve manevi çıkar içerikli
yönetsel yolsuzluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
14.2.8.1. Maddi Çıkar İçerikli Yönetsel Yolsuzluk
Maddi çıkar içerikli yönetsel yolsuzluk çeşitleri; rüşvet, zimmet, irtikap (haraç),
rant kollama’dır.
A) Rüşvet
Rüşvet, yolsuzluk çeşitleri içerisinde en yaygın olanıdır. Rüşvet, maddi bir çıkar
sağlamak amacıyla çalışanın görev kurallarına aykırı hareket etmesi sonucunda tarafların
karşılıklı anlaşmalarıdır. Rüşveti en genel şekliyle, “yetkili birisine, başkası tarafından
toplumun usul ve kurallarına aykırı bir tarzda menfaat vaat edilerek veya sağlanarak bir işin
yaptırılması” olarak ifade edebiliriz.
B) Zimmet
Türk Dil Sözlüğü’ne göre zimmet; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların veya para
işleri ile uğraşan görevlilerin imza karşılığı kendisine teslim edilen para veya eşyayı yasal
olmayan yollardan üzerine geçirmesidir. TCK’ nın 247. maddesinde zimmet suçu, “Görevi
nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu
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malı kamu görevlisinin kendisinin ve başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi beş yıldan
on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde belirtilmiştir.
C) İrtikap (Haraç)
İrtikap, yozlaşmanın diğer bir çeşididir. İrtikap, kamu görevlisinin, görevini yerine
getirirken yaptığı iş karşılığında vatandaştan bir bedel istemesi anlamını taşımaktadır. Rüşvet
ve irtikap nitelik itibariyle birbirine benzemekte ancak rüşvette talep vatandaştan, irtikapta ise
kamu görevlisinden gelmektedir. İrtikap, Türk Ceza Kanunun 250. Maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre irtikap suçunun oluşması için; kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullanarak
kendisine ve başkasına hak etmediği bir paranın verilmesi gibi menfaatler sağlaması, vaadine
bir kimseyi icbar ve ikna etmesi veya hatasından yararlanarak bunu kasten işlemesidir.
D) Rant Kollama
“Çıkar ve baskı gruplarının, devlet tarafından yapay olarak yaratılmış bir maddi kaynağı
elde etmek için giriştikleri faaliyetlere” rant kollama adı verilmektedir. Diğer bir ifade ile rant
kollama; ekonomik ya da sosyal anlamda devletten belli bir çıkar elde etmek düşüncesiyle çıkar
veya baskı gruplarının gerçekleştirdiği etkinlikler ve harcamalardır.
14.2.8.2. Manevi Çıkar İçerikli Yönetsel Yolsuzluk
Manevi çıkar içerikli yönetsel yolsuzluk çeşidinde, kamu çalışanını etkilemek üzere,
para ya da mal benzeri ekonomik bir güç yerine maddesel olmayan bir güç kullanılmaktadır.
Manevi çıkar içerikli yolsuzluklarda amaç, bazı kişilere ayrıcalığın tanınmasıdır. Kişilere
ayrıcalık tanınmasında eş, dost, akrabalık gibi özel ilişkiler yer almaktadır. Manevi yolsuzluk
çeşitleri olarak; kayırmacılık, oy ticareti ve lobicilikten söz edilebilir.
A) Kayırmacılık
Kayırmacılıkta, kamu çalışanı bir konuda yakınında bulunan kişilere hak etmediği ve
hukuka aykırı şekilde öncelik ve ayrıcalık tanınmasıdır. İltimas ya da torpil kavramları da
kayırmacılık kavramının yerine kullanılabilmektedir. Kayırmacılık, daha çok işe başlangıç, yer
değiştirme, terfi ve atamalarda son derece yaygın bir şekilde kullanılabilmektedir. Özellikle
personel rejiminde yasal olarak liyakat ilkesi esas alınmaktadır.
Kayırmacılığın bazı çeşitlerinden söz edilebilir:
•

Akraba Kayırmacılığı (Nepotizm)

•

Siyasal Kayırmacılık (Patronaj/

•

Eş-Dost Kayırmacılığı (Kronizm)

•

Hizmet kayırmacılığı

B) Oy Ticareti
Oy Ticareti genellikle yasama faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında ortaya çıkmaktadır.
Oy Ticareti; yasama faaliyetini yürüten parlamentoda siyasal kararların alınmasında siyasal
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partiler menfaatleri doğrultusunda parlamentoya sunmuş oldukları kanunları karşılıklı olarak
desteklemeleridir. Oy ticaretine karşılıklı oy alışverişi veya ticareti denilebilir. Bazı durumlarda
ise oy ticareti sıkı ve sert kurallara bağlanmış olan yasama işlevini hızlandırmaktadır. Siyasal
partilerin daha çok uygulamada “ortak çıkarları” doğrultusunda birbirlerini destekledikleri
gözlemlenmektedir.
C) Lobicilik
Lobicilik kavramı, yasa, norm, düzenleme, karar oluşturma, uygulama veya yorumlama
faaliyetlerinde kamu erkini dolaylı veya dolaysız şekilde etki altına almaya yönelik girişimler
olarak tanımlanabilir. Lobicilik çeşitleri olarak; seçim sürecinde siyasal bir partiye maddi ya da
farklı şekillerde destek verme, seçim sonrası milletvekillerini farklı yollardan etki altına alma,
parlamentoda kendi çıkarlarını gözeterek hareket etmelerini sağlama vb. şekillerden söz
edilebilir.
14.2.9. Etik Dışı Davranışın Önlenmesi
İşletmeler kendilerine bağlı çalışanların eylemlerinin etik ilkelerle olan uyumunu
denetleyebilmek amacıyla etkili denetim araçları geliştirmelidir.
İşletmeler, bir örgütün kendisine bağlı çalışanlarından neler beklediğini etik ilkelerini
oluşturarak biçimsel olarak ortaya koymalıdır. Etik ilkelerin ortaya konmadığı örgütlerde
çalışan kişiler örgütlerinde hangi davranışların onay görebileceğini ve hangi davranışların onay
göremeyeceğini saptamakta güçlük çekeceklerdir.
Bir örgütte etik davranışları denetlemenin bir başka yolu da, “düzeltici eylemler”e
başvurmaktır. Bununla ilgili olarak da, “etkin bir ödül ve ceza sistemi kurulması”, etik ilkelerin
hayata geçirilerek uygulanmasını teşvik edecektir.
İşletmelerde iş etiğine yönelik örgüt stratejilerinin hayata geçirilebilmesi için uygun
kaynakların ve standartların kullanılması gerekmektedir. İş etiğine yönelik örgüt stratejilerinin
yaşama geçirilmesi sürecinde örgütleme, koordinasyon, motivasyon ve iletişim olmak üzere
dört farklı unsurdan söz edebiliriz:
Örgütleme, örgütlerin etik olarak saptadığı ilkelere etkin biçimde erişebilmesi için
ihtiyaç duyduğu kaynakları elde etmesi ve faaliyetlerin belirlenmesi aşamasını ifade etmektedir.
Koordinasyon, örgütsel amaçlara ulaşabilmeyi kolaylaştırabilmek için çalışanların
davranışlarının eş güdümlenmesi ya da uyumlaştırılmasıdır. Koordinasyon, bir örgütün çeşitli
bölümlerinde etik ilke ve kuralların ortak olarak yürütülmesini sağlayacaktır.
Motivasyon, örgüt içerisinde bireylerin belirli amaç ve hedeflere erişmelerinin teşvik
edilmesidir. Etik kurallara uyum sağlanabilmesi için çalışanları motive edecek çeşitli etkenler
önem kazanmaktadır.
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İletişim, örgüt içerisinde açık ve etkili iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi
gerekliliğini ifade etmektedir.
Kurumlarda gerçekleşen faaliyetlerin kabul görmüş toplumsal değerlere veya
toplumsal sorumluluğa uyum sağlayarak sürdürülebilmesi, bilhassa tepe yönetimin ilgili
konuya vereceği önem ile bu konuda üstlendiği liderliğe bağlı olacaktır. İşletmenin içinde
bulunduğu içsel ve dışsal şartlara özgü denetim sistemleri geliştirilerek, bunların etkili şekilde
uygulanması sağlanmalıdır.
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14. Bölüm Soruları YGY
1. Aşağıdakilerden hangisi stratejik ortaklıkların sakıncalarından biri değildir.
a)
b)
c)
d)
e)

Ortaklar arası anlaşmazlık
Sözleşme yapma zorluğu
Misillemeler
Rekabeti şekillendirme
Yükümlülüklerde dengesizlik

2. İki ya da daha fazla işletmenin kendi öz yetenekleri doğrultusunda faaliyetlerini
birleştirerek ayrı kimlikte işletme kurmaları hangi stratejik ortaklık türüdür?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortak Girişim (Joint Venture)
Lisans Anlaşmaları (Lisanslama)
Üretim İmtiyaz Hakkı (Franchising)
Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)
Endüstriyel Konsorsiyum

3. Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranışa yol açan kurumsal kaynaklardan biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kurumsal kültür
Sosyo kültürel çevre
Etik kodlar
Etik eğitim
Rekabet durumu

4. Aşağıdakilerden hangisi manevi çıkar içerikli yönetsel yolsuzluk çeşitlerinden birisi
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Oy ticareti
Hizmet kayırmacılığı
Siyasal kayırmacılık
İrtikap (Haraç)
Lobicilik

5. İş etiğine yönelik örgüt stratejilerinin hayata geçirilmesinde önem kazanan unsurlar
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

İletişim
Motivasyon
Koordinasyon
Örgütleme
Yöneltme
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6. Aşağıdakilerden hangisi stratejik ortaklıkların başlıca kuruluş nedenlerinden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kişisel nedenler
Örgütsel nedenler
Stratejik nedenler
Ekonomik nedenler
Politik nedenler

7. Aşağıdakilerden hangisi stratejik ortaklık türlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lisans Anlaşmaları
Outsourcing (Dış Kaynaklardan Yararlanma)
Franchising (Üretim İmtiyaz Hakkı)
Benchmarking (Kıyaslama)
Joint Venture (Ortak Girişim)

8. “İki ya da daha fazla işletmenin kendi öz yetenekleri doğrultusunda faaliyetlerini
birleştirmek yoluyla kendileri dışında ayrı bir kimliği olan ayrı bir işletme kurmalarıdır.”
Yukarıdaki tanıma uyan stratejik ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lisans Anlaşmaları (Lisanslama)
Ortak Girişim (Joint Venture)
Üretim İmtiyaz Hakkı (Franchising)
Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)
Endüstriyel Konsorsiyum

9. ……………… kısaca; etiğin yönetim süreçleri düzleminde ele alınması olarak
nitelendirebilir.
Yukarıda boş bırakılan alana en uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kamusal etik
Örgütsel etik
Pazarlama etiği
Üretim etiği
Yönetsel etik
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10. Aşağıdakilerden hangisi Bir Yöneticinin Benimsemesi Gereken EVRENSEL "Etik
İlkeler"den biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Doğru ve açık sözlü olmak
Cinsiyet, inanç, ırk vb. ayırım gözetmemek
İnsan odaklı değil görev odaklı olmak
Hukuku, yasaları ve mevzuatı göz önünde bulundurmak
Sorumluluk bilinci taşımak

Cevaplar
1) D, 2) A , 3) B , 4) D , 5) E, 6)A, 7)D, 8)B, 9)E, 10)C

221

