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ÖNSÖZ
İşletmelerdeki yönetim yaklaşımları ve organizasyon yapıları günümüze gelinceye kadar
değişimler göstermiş ve bu gün de işletme içi ve dışı pek çok unsur tarafından değişime
zorlanmaktadır. Bu ders notunda amaç, AUZEF İktisat Bölümü öğrencilerinin yönetim bilimindeki
gelişmelerin, organizasyon yapısındaki değişimlerin ve yönetim fonksiyonlarına ait teorik bilgilerin
öğrenilmesinde kaynak oluşturmaktır.
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1. YÖNETİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNETİMİN
TANIMI, KAPSAMI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Yönetimin Tanımı Amacı ve Kapsamı
Yönetim ve Yönetici sınıflandırmaları
Yönetimsel Beceriler
Yöneticilerin Rolleri
Yönetim Fonksiyonları
Yöneticinin Sahip Olması Gereken Özellikler

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İşletme yönetimini
tanımlayarak bilimsel anlamda
yönetimin kapsamını ortaya
koymak
İşletmelerde yönetici ve
girişimci farklılıklarını
belirleyerek değişik yönetim
kademeleri ve görevlerini
açıklayabilmek
Yöneticilerin sahip olması
gereken becerileri
tanımlayabilmek
İşletmelerde yöneticilerin sahip
olduğu rolleri açıklayabilmek
Yöneticilerin sahip olması
gereken özellikleri
tanımlayabilmek

4

Anahtar Kavramlar


Yönetim,



Yönetici,



Girişimci,



Yönetsel roller,



Yönetim fonksiyonları
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Giriş
Başkaları aracılığıyla iş yapma olarak en yalın biçimde tanımlanan yönetim kavramı her
ne kadar bilimsel anlamda 19. yüzyılın son çeyreğinde incelenmeye başlanmış olsa da insanlık
tarihi kadar eski bir kavramdır. Pek çok küçük işletmede yönetici ve girişimci aynı kişi olmasına
rağmen yönetim yazınında ikisi farklı anlamlara sahiptir. Bilgi işleyici, kişilerarası ilişkileri
düzenleyen ve karar alıcı rollerine sahip olan yöneticiler işletmelerde değişik kademelerde
bulunurlar ve bu kademelere göre sınıflandırılırlar. Doğal olarak, her kademedeki yöneticinin
yükleneceği görevler, yetkiler ve sorumluluklar birbirinden farklıdır. Yöneticinin işletmede
yerine getirdiği faaliyetler ise yönetim fonksiyonları olarak adlandırılır ve bu fonksiyonlar
planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim olarak gruplandırılır.
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1.1. Yönetimin Tanımı, Amacı ve Kapsamı
Yönetim süreci ve bu alandaki uygulamalar insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanların
birlikte yaşamaları ve ortak amaçlara erişmek istemeleriyle yönetim kavramının ortaya çıktığını
söylemek mümkündür. Çünkü ortak amaçlara ulaşmak için bireysel çabaların bir eşgüdüm
içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hodgkinson’un ifade ettiği gibi insan ailenin içine
doğar ki bu en küçük toplumsal grup olarak adlandırılabilir ve ailenin de içinde bulunduğu daha
büyük toplulukların içinde yaşamını sürdürür ve ölür. Doğal olarak bu süreçte insanlar yönetir
ve/veya yönetilirler1. Günümüz modern toplumlarında işletmeler bizim hayatımızın odak
noktasında yer almaktadır. Bugün çoğumuz hastanelerde doğup okullarda eğitimine devam
etmekte, iş hayatına girince fabrikalarda, bankalarda, otellerde, seyahat acentelerinde
çalışmaktadır. Bu işletmelerin hepsinin belirli amaçları bulunmaktadır ve amaçlara ulaşmak
için yönetime ve yönetilmeye ihtiyaçları vardır.
Başarılı yönetim uygulamaları çok eski çağlardan beri gözlemlenmektedir. Bugün
dünyanın 7 harikası olarak bilinen eserlerin hepsinde mükemmel bir işçilik ve bu eserlerin
ortaya çıkmasında etkili bir yönetimin olduğundan bahsedebiliriz. Drucker kendisine sorulan
en iyi ve en büyük yönetici kimdir sorusuna her seferinde ilk Mısır piramidini düşünen,
tasarlayan ve inşa eden insanın olduğu yanıtını vermiştir2. Yönetim alanındaki etkin
uygulamalar eski uygarlıklarda pek çok örnekle karşımıza çıkmış olmasına rağmen bu konudaki
araştırmaların ve gelişmelerin en önemli tetikçisi sanayi devrimi olmuştur. Çünkü Sanayi
Devrimi üretim ve tüketim modellerini etkilemiştir. İşletme yönetiminin bilimsel anlamda
incelenmesine ise 1800’lü yılların son çeyreğinde Frederick Winslow Taylor tarafından
başlanmıştır. Taylor’dan Chester Barnard’a kadar işletme yönetimi genel yönetimin bir alt türü
olarak ele alınmıştır. Yönetimin bir meslek olarak görülmesi ise, İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra gerçekleşmiştir3. Dersimizin konusu olan yönetim tam anlamıyla iş dünyasındaki
yönetimdir.

1.1.1. Yönetim ve Yönetici
“Yönetim organizasyonun amaçlarına ulaşmak için çalışanları yönlendirme ve onlara
rehberlik etme sürecidir”4.
“Yönetim organizasyonun amaçlarına ulaşması için gerekli mal ya da hizmetleri
üretebilmesi amacıyla fiziksel, finansal, insan ve bilgi kaynaklarını bir araya getiren bir
süreçtir”5.

Christopher Hadgkinson, Yönetim Felsefesi, Çeviri Ed: İbrahim Anıl, Binali Doğan, Beta Basım A.Ş.,
İstanbul, 2008, s.3.
2
Peter F. Drucker, Kapitalist Ötesi Toplum, Çev:Belkıs Çorakçı, İnkilap Kitapevi,İstanbul, 1993, s.68.
3
Peter F. Drucker, 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, Çev: İrfan Bahçıvangil, Gülenay Gorbon, Epsilon
Yayıncılık Hizmetleri Tic. San. Ltd.Şti., İstanbul, s.12.
4
Leslie W. Rue and Lloyd L. Byars, Management Theory and Application, Irwin, Inc., İllinois, 1983, p.9.
5
Charles D. Pringle, Daniel F. Jennings, Justin G. Longenecker; Managing Organizations Functions and
Behaviors, Merill Publishing Company, , Columbus, 1988, p.4.
1
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Bazı yazarlar yönetimi başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlarken yönetici için
başkaları aracılığıyla iş yapan kişi demektedir. Belki de yönetimin ve yöneticinin en kısa, yalın
ve büyük ölçüde üzerinde hemfikir olunan tanımı budur.
Tek kişi işletmelerinde ve aile işletmelerinin pek çoğunda yönetici ve girişimci
genellikle aynı kişilerdir. Girişimci, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iktisadi mal
veya hizmet üretmek için işletme kuran veya işletmelere ortak olan kişilere denir. Girişimci
işletme kurmakla önemli bir riski üstlenmektedir. Bu da işletme kurmak için koymuş olduğu
sermayeyi başarısızlık hâlinde kaybetme riskidir. Ancak bu riskin karşılığında girişimcinin
riske göre daha yüksek olan maddi veya manevi kazanç beklentisi vardır. Oysa yönetici bir
işletmede girişimci veya hissedarlar adına işletmenin amaçlarına ulaşması için planlama,
örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme işini yapan, insanları motive ederek onlara
liderlik etmesi beklenen kişidir. Yani girişimci adına işletmeyi yöneten kişidir. Yöneticinin
girişimci adına yapığı faaliyetlerinden ortaya çıkabilecek kâr ve zarar etme riski girişimciye
aittir. Yani risk girişimci tarafından yüklenilir.
İşletmelerde farklı unvanlara, farklı yetki ve sorumluluklara sahip yöneticiler
bulunmaktadır. Bunları yönetim seviyelerine göre sıralarsak tepe yöneticiler, orta kademe
yöneticiler ve alt kademe yöneticiler olarak üç kademede sınıflandırmamız mümkündür.
İşletmenin tepe yöneticileri arasında, yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, icra
kurulu başkanı, genel müdür yer alırken, orta kademede daha çok bölüm müdürleri veya bölge
müdürleri, alt kademede ise ustabaşıları veya grup liderleri bulunmaktadır. Bu yöneticilerin
üstlendikleri yetki ve sorumluluklar birbirinden oldukça farklı ancak birbirini tamamlayan
işlerdir. Şekil 1-1 değişik yönetim kademelerinin görev alanlarını açıklamaktadır.
Tepe Yöneticiler
İşletmenin misyon ve vizyonu doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmek için uzun
vadeli planlar yapar, temel bölümlerin performansını değerlendirir, yönetici olarak
yetiştirilecek personeli seçer, onlara liderlik yapar ve yeterliliklerini değerlendirir.
Orta Kademe Yöneticiler
Tepe yönetimin uzun vadeli planlarını temel alan orta vadeli planlar yapar, bölümlerin
politikalarını belirler, ürün veya satış raporlarını günlük veya haftalık olarak gözden geçirir,
altında çalışan yöneticilerin ürün, personel veya diğer problemlerini çözmesi için yol gösterir.
Alt Kademe Yönetim
Orta kademe yönetimin orta vadeli planlarını temel alarak kısa vadeli detaylı iş
planlarını hazırlar, günlük operasyonları yönlendirir, çalışanlar için spesifik görevler belirler,
çalışanlarla yakın ilişki kurar. Orta kademe yöneticilerin işlerine destek olur.
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Şekil 1-1: Yönetim Kademeleri

1.2. Yönetimsel Beceriler
Robert L. Katz yönetimsel pozisyonlarda üç temel becerinin gerekliliğini savunmuştur6.
Bunlar teknik beceriler, insan ilişkileri becerileri ve kavramsal yeteneklerdir. Her kademedeki
yöneticinin bu becerilere duyduğu ihtiyaç farklı olacaktır. Şekil 1-2 değişik yönetim
kademelerinde ihtiyaç duyulan becerileri göstermektedir.

6

Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrator”, Harvard Business Review (Jan.-Feb) pp.33-42.
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Şekil 1-2: Değişik Yönetim Kademelerinde İhtiyaç Duyulan Beceriler
Şekil 1-2’den görüldüğü gibi yönetim basamaklarında yukarıya doğru gidildikçe teknik
beceri ihtiyacı azalmaktadır. Katz’a göre teknik beceriler belirli bir alandaki spesifik bilgi, bu
bilgiye dayanan analitik yetenek ve spesifik bir alana ait teknik ve araçların kullanılabilmesini
içerir. Bu bilgi genellikle okullarda öğrenilen bilgidir. Doğal olarak işin yapılmasına ilişkin
bilgi son derece hızlı değişim gösterdiğinden sürekli olarak yenilenmesi ve geliştirilmesi
gerekir. İşletmenin alt kademelerinde yer alan teknik işleri yapan kişiler için teknik bilgi önemli
bir yer tutar. Teknik alanda çalışan kişiler yönetim basamaklarında yukarı doğru çıktıkça yeni
yetenekler ve bilgiler kazanmak bu işleri kendilerinden daha alt basamaklarda bulunan astlarına
devretmek zorunda kalırlar ve sorumlulukları arttıkça diğer yeteneklerin üzerine yoğunlaşırlar.
Bütün bunların sonucunda teknik bilgiler genellikle geliştirilmez, kullanım miktarları kısıtlanır.
Bu nedenle, tepe yöneticilerin işin yapılış biçimini detaylı olarak bilmesi gerekmez ancak
konunun ne olduğunu ve genel bilgilere sahip olması yeterlidir.
Yönetici başkaları vasıtasıyla iş yapan kişidir tanımından yola çıkarak insan ilişkileri
becerileri her yönetim kademesi için gereklidir. Katz insan ilişkileri becerilerini yöneticinin
liderlik ettiği grubun bir üyesi olarak etkin çalışması ve grupta ortak çalışma duygusunu
yaratması olarak açıklamaktadır. İnsan ilişkileri becerileri gelişmiş olan kişiler başkalarının
tutumlarını ve davranışlarını anlar ve farklılıkları kabul ederek kolay iletişim kurarlar. Bu
kişilerin davranışları doğaldır ve davranışlar süreklilik gösterir. Ancak çalışanlarla sürekli
olarak birebir ilişki içinde olan alt kademe yönetimde bu becerinin daha yüksek olması
beklenebilir. Çünkü çalışanların farklı özellikleri, farklı beklentileri ve davranış biçimleri
vardır. Bunların takım çalışması içinde birbirine yakınlaştırılması veya farklılıkların azaltılması
işletmedeki etkinliği doğrudan etkileyecektir.
Kavramsal beceri, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Bu
beceri problemleri belirleme, çözüm önerileri yaratma, verileri analiz etme ve yorumlama, karar
alma alanlarında yoğun olarak kullanılır. Bu çalışmalar günlük işleri yöneten yöneticilerden
10

çok tepe yöneticiler için gereklidir. Çünkü kısa vadeli iş planları ve günlük işler daha rutin
çalışmalardır. Oysa tepe yöneticilerin strateji belirleme, değişen koşullara uygun hızlı karar
almaları, yaratıcı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, tepe yöneticilerde kavramsal becerilerin
ağırlığı artanken teknik becerilerin gerekliliği azalmaktadır.

1.3. Yöneticilerin Rolleri
Yönetim son derece karışık bir faaliyettir. Bunu yöneticinin sahip olduğu rollere
bakarak anlamamız mümkündür. Bir işletmede yönetici çoklu rollere sahiptir ve bu roller
yöneticinin işinin ne olduğunu açıklamada bize yol gösterir. Mintzberg yöneticilerin sahip
olduğu rolleri üç grupta toplamıştır. Bunlar; bilgi işleyici, karar alıcı ve kişilerarası rolleridir 7.

Şekil 1-3: Yöneticilerin Rolleri
Kişilerarası Rolleri:
- Temsilci: Yönetici işletmenin sembolik olarak başıdır. Dolayısıyla onun her türlü
kanuni veya törensel aktivitelerde işletmesini temsil etmesi gerekir.

7

www.bola.biz/mintzberg/mintzberg2.html,01.11.2010
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- Lider: Yöneticinin görevi yalnızca neler yapılacağını söylemek değil birlikte çalıştığı
insanlara yol göstermek, onları motive etmek, bir takım olarak çalışmalarını sağlamaktır.
Yöneticinin liderlik özelliği daha sonraki bölümlerde detaylı olarak anlatılacaktır.
- Birleştirici: Yönetici işletmede çalışanları bir araya getiren sistemleri oluşturmak, dış
çevre ile ilişkileri geliştirmek için çalışmalar yapmak zorundadır.
Bilgi İşleme Rolleri:
-Gözlemci: Yönetici gerek işletmenin içinde ait gerekse dış çevrede yer alan tüm
bilgileri toplar, analiz eder, gelişmeleri kaydederek bütün bu alanlardaki yenilikleri anlamaya
çalışır.
- Bilgi Yayıcı: İşletme çalışanlarına dış çevrede meydana gelen değişimleri anlatmak,
özellikle çalışanlara yönelik toplantılarda onların bu değişimleri iyi anlamaları için sürekli
olarak bilgi yayıcı rolü vardır.
- Sözcü: Yönetici işletmenin dış çevredeki sözcüsüdür. Örneğin basın toplantılarında,
sektöre ait toplantılarda, halka açıklamalar yapılacağı zaman, hissedarlarla yapılan toplantılarda
işletme adına konuşmalar yapar.
Karar Alıcı Rolleri:
-Girişimci: Yönetici girişimcinin görevlendirmesiyle onun adına işletmede karar alır.
Örneğin yeni yatırımların hangi alanlara yapılacağı, yapılacak yatırımın büyüklüğü vb.
- Sorun Çözücü: Yöneticinin görevlerinden biri de beklenmedik bir şekilde ortaya
çıkan işleme sorunlarına çözüm getirmektir. Örneğin bölümler arasında çıkan anlaşmazlıklar,
müşteri ile yaşanan bir problem veya işletmenin önemli bir tedarikçisi ile yaşadığı sorunun
çözülmesi veya devletle işletme arasında ortaya çıkan yasal bir sorunun çözümünde yönetici
sorun çözücü rolü oynamalıdır.
Kaynak Tahsis Edici: Yönetici işletme içinde amaçlara ulaşmak için para, işgücü,
teçhizat, bilgi veya zaman gibi kaynaklara ihtiyaç duyan bölüm veya kişilere bu kaynakların
bulunmasını, verilmesini sağlar.
Müzakereci: Yönetici işletmenin içindeki veya dışındaki unsurlarla müzakere ederek
faaliyetlerin sürdürülmesini sağlar. Örneğin: işçilerle yaşanılan sözleşmelere yönelik sorunda
işçi temsilcileri veya sendikalarla pazarlık yaparak veya kamuoyunda tepki gören çevresel bir
olumsuzlukta devletle veya sosyal kuruluşlarla müzakere yaparak sorunun çözümlenmesinde
rol oynar.

1.4. Yönetim Fonksiyonları
Yöneticinin işletmede yerine getirdiği işleri yönetimin fonksiyonları olarak ele
alabiliriz. Yönetimin temel fonksiyonları Henri Fayol’un yönetim ilkelerinde yer aldığı şekilde
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5 grupta incelenebilir. Bunlar, planlama, organize etme, yürütme, koordinasyon ve kontrol
fonksiyonlarıdır. Kimi araştırmacılar koordinasyon fonksiyonunun yönetimin ana yapısını
oluşturduğunu, bu nedenle ayrı bir fonksiyon olarak incelemenin anlamsız olduğu görüşünü
savunmaktadırlar. Yönetim alanında yazılmış olan pek çok yabancı eserde temel yönetim
fonksiyonları arasında kadrolama (staffing) yer almaktadır. Personelin seçilmesi, işe alımı,
eğitimi ve personele yönelik kariyer yönetimi kadrolama içinde yer almakta ve bu işlerin bir
yönetim fonksiyonudur. Massie örgütlemenin işe kadrolamanın işgörene yönelik olduğunu ve
örgüt yapısının yalnızca örgütleme ve kadrolama ile değil ikisi arasındaki ilişki ile de ilgili
olduğunu ifade etmektedir.8
Yönetimin fonksiyonlarını aşağıdaki şekilde kısaca açıklamak mümkündür.
Planlama: İşletmenin amaçlarına ulaşılabilmesi için kaynakların ne zaman, nerde,
nasıl, kim tarafından kullanılıp, hangi faaliyetlerin yerine getirileceğinin belirlenmesidir. Yani
amaçlar ve bunlara ulaşmada kullanılabilecek yolların belirlenmesi ve seçilmesi işlemidir.
Örgütleme: İşletmenin yapısının oluşturulmasıdır. Bu yapı işletmenin ulaşmak istediği
amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte olmalıdır. Organizasyonun bölümlerini oluşturmak,
çalışacak kişilerin özelliklerinin belirlenmesi, gerekli olan araç ve gereçlerin belirlenip temin
edilmesi bu fonksiyon içinde ele alınır.
Yöneltme: Çalışanları amaçlar doğrusunda hareket etmeye isteklendirmek, harekete
geçirmektir.
Koordinasyon: İşletmenin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak
için tüm faaliyetlerin uyumlaştırılmasıdır. Böylece işlerin aksaması, gereksiz tekrarı önlenmiş
olacaktır.
Denetim: İşletmenin amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli olan
çabaların ortaya konması kadar bu çabaların başarılı olup olmadığının, varsa eksikliklerin
belirlenmesi ve düzeltici faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan bir faaliyettir. Aslında
yönetimin ilk fonksiyonu olan planlama denetim için gerekli olan kriterleri de oluşturmaktadır.
Yönetimin fonksiyonları ileriki bölümlerde detaylı olarak incelenecektir.

8

J.L. Masssie, İşletme Yönetimi, Çev: Şan Öz-alp ve diğerleri, Bayteş yayıncılık, Eskişehir, 1983, s.65.
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Şekil 1-4: Yönetimin Fonksiyonları
Kaynak: İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik

1.5. Yöneticinin Sahip Olması Gereken Özellikler
Bazı çalışmalarda iyi bir yöneticinin sahip olması gereken özellikler aşağıdaki gibi
sıralanmıştır9.
-

Tek konuda uzmanlık yerine işletme fonksiyonları ve farklı alanlarda bilgi sahibi

-

Mantıklı, analiz ve sentez yapabilme yetkinliğine sahip olmak,

olmak,

9

Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2003, s.10-13.

14

-

Fırsat ve tehlikeleri önceden görebilecek sezgi gücüne sahip olmak,

-

Gelişmiş hayal gücünün olması,

-

Güçlü muhakeme yeteneği,

-

Belirli bir konuya odaklanabilme,

-

Düşüncelerinin açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edebilmek,

-

Değişen koşullara ve değişik kişilikteki insanlara uyum sağlayabilmek,

-

Aklı ve duyguları arasında denge kurabilmesi,

-

Güçlü bir hafızaya sahip olmak,

-

Risk alabilmek ve azimli olmak,

-

Ciddilik ve düzenlilik,

-

Çabuk olabilme, Birlikte çalıştığı kişilere davranışları ile iyi örnek olabilmesi,

-

Grup yapılarını, ortak amaç, grup değerleri ve grup duygularını anlayabilmek,

-

Ölçülü ve dengeli olabilmek,

-

İşbirliği yapabilmek.
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Uygulamalar

16

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlık tarihi kadar eski olan yönetim faaliyeti işletmeleri başarıya götüren en önemli
unsurdur. İşletmelerde değişik kademelerde yer alan, üstlendikleri rollerin çoklu olduğu
yöneticilerin sahip olması gereken yetenekler de farklılık göstermektedir. Bütün bu farklılıklara
rağmen yapılan çalışmalar sonucunda başarılı yöneticilerin özellikleri üzerinde fikir birliği
ortaya çıkmıştır. Ancak liderlik konusu işlenirken görülebileceği gibi her yerde ve her zaman
başarılı bir yönetici tipi yaratmak mümkün değildir.
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Bölüm Soruları
1.

Yönetim kademeleri aşağıdaki hangi seçenekteki gibi sıralanabilir?

a.

Girişimci/Tepe Yönetici/Orta Kademe Yönetici/Alt Kademe Yönetici

b.

Girişimci/Yönetici

c.

Tepe Yönetici/Orta Kademe Yönetici/Alt Kademe Yönetici

d.

Yönetici/Çalışanlar

e.

Girişimci/Yönetici/Çalışanlar

2.

Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

a.

Bütün işletmelerde yönetici ve girişimci aynı kişilerdir.

b.

Gözlemci olmak yöneticinin sahip olduğu rollerden biridir.

c.
yeterlidir.

Tek bir konuda derin bilgi sahibi olmak başarılı bir yönetici olabilmek için

d.

Tepe yöneticiler en çok teknik bilgiye ihtiyaç duyan yönetim kademesidir.

e.

Yönetim kavramı 1930’larda ortaya çıkmış ve yayılmaya başlamıştır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde istenilen özellikler arasında sayılmaz?

a.

Gelişmiş hayal gücü

b.

Değişen koşullara uyum

c.

Tek konuda uzmanlık

d.

Düzenlilik

e.

Ölçülü ve dengeli olmak

4.
Tüm yönetici kademelerinin eşit olarak ihtiyaç duyduğu yönetimsel beceri
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Teknik beceri

b.

Kavramsal beceri

c.

Liderlik
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d.

İletişim

e.

İnsan ilişkileri

5.

Yöneticinin karar alıcı rolleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a.

Müzakereci

b.

Sözcü

c.

Sorun çözücü

d.

Girişimci

e.

Kaynak tahsis edici

Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
6.
………………….., başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iktisadi mal
veya hizmet üretmek için işletme kuran veya işletmelere ortak olan kişilere denir.
7.
Amaçlara ne kadar ulaşılmıştır, düzeltici tedbirler neler olmalıdır şeklindeki
soruların yanıtlarını bulmaya çalıştığımız yönetim fonksiyonu …………………………
fonksiyonudur.
8.

Girişimci adına işletmeyi yöneten kişiye ……………………… denir.

9.

İşletmenin yapısının oluşturulmasına …………………..denir.

10.
Yönetici olarak yetiştirilecek personeli seçmek, onlara liderlik yapmak ve
yeterliliklerini değerlendirmek………………………görevidir.

Cevaplar
1-C, 2-B, 3-C, 4-E, 5-B, 6-Girişimci, 7- Denetim, 8- Yönetici, 9- Örgütleme, 10-Tepe
yöneticilerin

20

2. YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ VE KLASİK YÖNETİM
DÜŞÜNCESİ

21

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem
2.2. Klasik Yönetim ve Organizasyon Teorisi
2.2.1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
2.2.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı
2.2.3. Bürokrasi Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilimsel yönetim öncesi dönemin
özelliklerini tanımlayabilmek
Klasik Yönetim ve Organizasyon
Teorisi’nin temel ilkeleri, düşünce
sistemi ve yönetime bakış açısını
açıklayabilmek.
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın
ortaya çıkış nedeni, temel ilkeleri ve
önerilen çalışma biçimini
anlayabilmek.
Yönetim Süreci Yaklaşımı’nın
yönetim alanına getirdiği yenilikleri,
bakış açısı ve ilkeleri
tanımlayabilmek.
Bürokrasi ve işleyişi ile yetke
çeşitlerini açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Klasik Yönetim,



Taylorizm,



Bürokrasi,



Yetke
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Giriş
Yönetimin sistematik olarak incelenmeye başlandığı dönem Klasik Yönetim Düşüncesi
olarak adlandırılmaktadır. Klasik Yönetim Düşüncesi’nin temel yaklaşımı olan Bilimsel
Yönetim’in F. Taylor’un 1911 yılında yayınladığı Bilimsel Yönetimin İlkeleri (The Principles
of Scientific Management) isimli eserle başladığı ifade edilmektedir. Taylor’dan sonra bu
alanda önemli çalışmalar yapan Henri Fayol, yönetime tepe yönetim perspektifinden bakmıştır.
Henri Fayol’un genel ilkelerini ortaya koyduğu yönetim yaklaşımı Yönetim Süreci Yaklaşımı
olarak adlandırılmıştır. Fayol bu yaklaşımda aynen Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nda olduğu
gibi etkinlik ve rasyonellik ilkeleri üzerine odaklanmış ve yönetimin bütün alanları ile ilgili
ilkeler geliştirmeye çalışmıştır. Klasik Yönetim Yaklaşımları içinde ele alınan üçüncü yaklaşım
Alman sosyolog Max Weber’in ortaya koyduğu Bürokrasi Yaklaşımı’dır. Bu yaklaşımda
Weber, kişisel temellerden ziyade rasyonel temellere dayanan bir yönetim modeli önermiştir ve
bunun adı bürokrasidir. Weber sürekliliği olan formal yapıya dayanan rasyonel yetkenin
(otoritenin) bulunduğu bu organizasyonun daha verimli ve değişimlere daha kolay uyum
sağlayabileceğini savunmuştur.
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2.1. Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem
Yönetim üzerine düşünceler kuşkusuz yönetim uygulamalarının başladığı anda
oluşmaya başlamıştır. Pek çok eski kaynakta yönetim uygulamalarına yönelik kayıtlara
rastlanılmaktadır. Tarihçi Wren, yönetim düşüncesinin başlangıcını aşağıdaki tablodan da
görülebileceği gibi M.Ö. 5000’li yıllara kadar gittiğini ifade etmektedir. Tablo 2.1 Bilimsel
Yönetim öncesindeki yönetim düşüncesinin evrimine ilişkin örnekler içermektedir.
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Tablo 2.1: XIX. Yüz Yılın Sonlarına Kadar Yönetim Düşünce ve Uygulamalarında Yer Alan
Gelişmeler
SÜMERLİLER
M.Ö. 5000

MISIRLILAR
M.Ö. 4000-2000
BABİLLİLER
M.Ö. 1800 HAMMURABİ
MISIRLILAR
M.Ö. 1600
İBRANİLER
M.Ö. 1490
ÇİN
M.Ö. 1100

Hem devlet yönetimi, hem de özel ticari ilişkiler için
kullanılabilecek kayıtlara sahiptiler.
Planlama örgütleme ve kontrol faaliyetlerine ilişkin
uygulamalar, şikâyetlerin dinlenmesi, yönetimde adil
davranmanın öneminin anlaşılması, merkezkaç örgüt
uygulaması
Asgari ücret, sorumluluğun devredilemeyeceği

Merkezcil örgüt uygulaması
Organizasyon yapısı, yönetimi ve kontrolüne ilişkin ilkeler
ve uygulamalar mevcuttu. Bu ilkelerin bir kısmı Tevrat’ta ve
bu kutsal kitaptaki “On Emir” içerisinde yer aldı. Hiyerarşi
ve aykırılık ilkesinin uygulanması
Planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol fonksiyonlarına
önem verilmesi

BABİLLİLER
M.Ö. 600
NEBUCHADNEZZAR
YUNANLILAR
MÖ 500-200
ESKİ YUNAN
M.Ö. 400 SOKRAT
ESKİ YUNAN
M.Ö. 400 CYRUS

Üretim kontrolü ve motive edici ücret uygulaması

Çalışma ahlakına önem verdiler; Sokrat’ın evrensel yönetim
felsefesi bu döneme rastlar; problem çözme konusunda ilk
bilimsel yöntemler Yunanlılar tarafından geliştirilmiştir.
Yönetimin evrenselliğinin belirtilmesi
İnsan ilişkilerine önem verilmesi, hareket etütleri, işyeri
düzeni
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Tablo 2.1: XIX. Yüzyılın Sonlarına Kadar Yönetim Düşünce ve Uygulamalarında Yer Alan
Gelişmeler (Devam)
İSKENDER M.Ö. 325

Uzman kişilerden yararlanma

MÖ 200-MS 400

Silah, tekstil, çanak-çömlek imalatı için fabrikalar yaptılar;
ulaşım için yollar inşa ettiler; kalifiye ve uzmanlaşmış işçiler
kullandılar; otoriter bir organizasyon yapısını benimsediler.

J. CRIST M.S. 20

Kumanda birliği beşeri ilişkiler

GHAZALI M.S. 1100

Yöneticinin özellikleri

ROMALILAR

VENEDİKLİLER

İşletme faaliyetleri için yasal bir çerçeve oluşturdular.

M.S. 1300
LUCA PACIOLİ
M.S. 1340
SIR THOMAS MORE

Muhasebecilik alanında ilk gelişmeler Pacioli’nin katkıları ile
oldu.
Uzmanlaşma, kötü yönetim ve önderliğin sakıncaları

M.S. 1500
NICCOLO
MACHIAVELLI M.S.
1525

Önderin kitlelere dayanması, gruplarda dayanışma, önderlik
nitelikleri

SIR JAMES STEUART
M.S. 1767

Yetkinin kaynağı teorisi, mekanizasyonun etkileri

ADAM SMITH
1776

CHARLES BABBAGE
M.S. 1832

Milletlerin zenginliği için işbölümü ve uzmanlaşmanın önemi
üzerinde durdu. Piyasa ekonomisinin modern anlamda ilk
ilkelerini ortaya koydu.
Bilimsel yaklaşım, uzmanlaşma, işbölümü, zaman ve hareket
etütleri, maliyet muhasebesi, renklerin verimlilik üzerine
etkileri

Kaynak: Claude S. George, The History of Management Prentce-Hall, Inc., Englewood
Cliffs, N.J., 1972, 2. Edition, S..VII-X’den aktaran Atilla Baransel, Çağdaş Yöetim
Düşncesinin Evrimi, Klasik ve Neo-Klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri Cilt 1, İstanbul
Üniversitesi Yayın No: 2684, Fatih Matbaası, İstanbul, 1979, s.11-113; D.A.Wren, The
Evolution Of Management Thought, 2nd ed. New York:Wiley 1979’dan adapte eden Coşkun
Can Aktan, Değişim Çağında Yönetim, Şistem Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.3.’den
düzenlenmiştir.
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Yönetim kitaplarının hemen hemen tamamında Bilimsel Yönetim’in F. Taylor’un 1911
yılında yayınladığı Bilimsel Yönetimin İlkeleri (The Principles of Scientific Management) isimli
eserle başladığı ifade edilmektedir. Bu tarihten sonra yönetim alanında pek çok araştırma
yapılmış ve bu çalışmaların sonucunda geliştirilen teoriler gruplandırılmıştır. Bu teoriler
aşağıdaki Şekil 2-1’de görüldüğü gibi sıralanmaktadır.

Şekil 2-1: Yönetim Düşüncesinin Gelişimindeki Teoriler
Şekil 2-1’de yer alan tüm teorilerin içinde değişik yaklaşımlar yer almaktadır. Bu
yaklaşımlar, teorilerin hangi unsurları ön plana çıkardığını ve yönetim uygulamaları açısından
ne gibi yenilikler getirdiğini görmek açısından önemlidir. Çünkü her biri o teoriyi geliştirmekte,
yeni unsurlar eklemektedir.

2.2. Klasik Yönetim ve Organizasyon Teorisi
Klasik Yönetim Teorisi’nin hatta pek çok yazara göre yönetim teorilerinin babası
Frederick Taylor’dur. Atölyelerde işçi olarak çalışmaya başlayan ancak, akşamları okula devam
ederek mühendislik diploması alan Taylor, değişik kademelerde çalışarak işin farklı boyutlarını
görmüştür. Taylor’un iş hayatına ilişkin gözlemleri ve kazandığı tecrübeler yöneticilere özel
teknikler geliştirmesini sağlamıştır. Ancak, yöneticiliği bıraktıktan sonra yazmış olduğu 1911
yılında yayınlan Bilimsel Yönetimin İlkeleri kendisine “Bilimsel Yönetimin Babası” unvanını
sağlamıştır10. Klasik Yönetim Teorisi içinde ele alınması gereken diğer yaklaşımlar ise,
Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Bürokrasi Yaklaşımı’dır.

2.2.1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Frederick Taylor, bilimsel yönetimin işletme yönetiminde kullanılması gereken bir
yaklaşım olduğunu savunmuştur. Taylor’un geliştirdiği bu yaklaşım 4 temel ilke üzerine
odaklanmıştır. Bunlar11:
İşin temel unsurları, göz kararı değil bilimsel yöntemler kullanılarak
bulunmalıdır.
İşçilerin işi yaparken kendi metotlarını seçmeleri yerine yönetim işi planlamalı
ve yöntemleri belirlemelidir.
İşçilerin seçimi, eğitilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine önem verilmelidir.
10

Joseph L. Massie, İşletme Yönetimi, Çev:Şan Öz-Alp ve diğerleri, Bayteş yayıncılık, Eskişehir, 1983, s.18.

11

Aynı eser,s.19.
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Yönetim ve işçilerin işleri birbirinden ayrılarak ve çalışanlara uygun işler
verilerek verimlilik arttırılmalıdır.
Yukarıda sayılan dört temel ilke her gün yapılan üretim faaliyetleri kadar bütünüyle bir
yönetim sistemini de ifade etmektedir12. Bu ilkelerin organizasyona uyarlanmasını ise bazı
yazarlar aşağıdaki şekilde yapmışlardır13:
“Her iş, bu işi oluşturan unsurlarına (görevlere, hangi hareket ve davranışlardan
olduğuna) ayrılmalıdır.
Bu görevlerin her biri bilimsel açıdan ayrıntılı olarak incelenmelidir.
Bu inceleme yapılırken görevlerin nasıl daha kısa sürede ve daha etkin
yapılabileceği (metot), bunun için hangi araç ve gereçlerin nasıl kullanılması gerektiği (zaman
ve hareket), görevi yapanın nasıl davranması ve hangi hareketleri nasıl yapması gerektiği
araştırılmalıdır.
İşi yapan kişide yorgunluğu arttıran, zaman kaybı ve israf olan hareketler
belirlenerek bunlar ortadan kaldırılmalıdır.
Böylece görev ve işlerin yapılma şekli bulunduktan sonra bunlar zaman, metot
ve davranış olarak standartlaştırılmalıdır.
Daha sonra standartları belli olan bu işleri yapabilecek, fiziki ve zihni kabiliyeti
yeterli olan kişiler seçilmelidir.
Bu kişiler uygun eğitimden geçirilerek işi öngörülen şekilde yapabilecek hâle
getirilmelidir.
Teşvik edici ücret sistemi geliştirilerek işgörenlerin öngörülen şekilde
çalışmaları finansal olarak desteklenmelidir.
Yönetim bu sistemin işleyişini sürekli olarak denetlemeli, aksaklıklar yine
bilimsel olarak incelenmelidir.”
Taylor’un Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’ndaki temel amaç çalışan verimliliğinin işin
sistemli ya da bilimsel olarak incelenmesiyle arttırılmasıdır. İşin yapılış biçimine ilişkin
bulunabilecek “tek bir doğru yol” üzerine odaklanılmıştır ve bu yol bulunup uygulandığında
çalışanın verimliliği dolayısıyla geliri artacaktır. Parasal geliri artan çalışanlar bu yöntemi
sürekli olarak kullanmaya başlayacaktır. Taylor, çalışanın motivasyonunda maddi unsurların
en önemli yeri tutuğunu savunarak bunun işletmeye olumlu katkıları olacağını düşünmektedir.
Yukarıda detaylı olarak verilmeye çalışılan ilkelerin işletmelere uyarlanmasından da
görüldüğü gibi bu ilkeler geleneksel yönetimden oldukça farklı olmakla birlikte modern
personel yönetiminin oluşturulmasın da temel teşkil eden iş analizi, personel seçiminde dikkat

12

Fred Luthans; Organizational Behavior, McGrw_Hill, Inc., 1983, p.11.

Henri Tosı and Stephen CArrooll; Management,: Contingencies, Structures and Process, St Clair Press,
Chicago, 1976, s.34’den aktaran, Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım, İstanbul, 12. Baskı, 2010,
s.206-207.
13
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edilecek unsurlar, personelin eğitimi gibi önemli noktalar da bulunmaktadır14. Bütün bunların
yanı sıra Bilimsel Yönetim Yaklaşımı, işletmelerin üretim bölümü düzeyindeki işleri temel alıp
standartlar oluşturmaya çalışmıştır15.
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’na yönelik yapılan eleştirilerin büyük bir bölümü ise
yaklaşımda insanların iş yapan birer makine gibi ele alındığı ve bu insanların amaçlara
ulaşmada bir makine olarak kullanıldıkları yönündedir. Çünkü Taylor’a göre işlerin tümü
birbirinin aynıdır, bunları adım adım analiz edip sonra bir araya getirip herhangi bir işin içine
yerleştirmek mümkündür. Bu işleri öğrenmek isteyen kişi birinci sınıf adam olarak birinci sınıf
ücreti hak eder ve en yüksek beceri gerektiren işi de en mükemmel şekilde yapabilir16.
Taylor Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın gelişiminde etkili olan tek bilim adamı değildir.
Bu alanda Henry L. Gantt işçi psikolojisinin önemi, teşvikli ücret sistemi uygulamaları ve
üretim planlama şeması geliştirmiştir. Frank ve Lillian Gilberth analitik bir yaklaşımla hareket
ve zaman etütleri geliştirmiştir. Moris L. Cooke bilimsel yönetimin üniversiteler ve şehircilik
gibi alanlarda da kullanılabileceğini göstermiştir17.

2.2.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı
Frederick Taylor işin planlanması ve ustabaşı ve yöneticilerin yönetim teknikleri
üzerine odaklanırken Henri Fayol yönetime tepe yönetim perspektifinden bakmıştır. Henri
Fayol’un 1916 yılında yayınlamış olduğu Genel ve Endüstriyel Yönetim (General and
Industrial Management) isimli kitabı kendisinin uzun iş tecrübesine dayanmaktadır.
Yönetim Süreci Yaklaşımı aynen Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nda olduğu gibi etkinlik
ve rasyonellik ilkeleri üzerine odaklanmış ve yönetimin bütün alanları ile ilgili ilkeler
geliştirmeye çalışmıştır. Bu çalışmanın yönetim düşüncesine iki temel katkıda bulunduğu
söylenebilir: İlki yönetimin fonksiyonlarını ya da yöneticinin işlerini nitelendirmesi, diğeri ise
bu fonksiyonları yerine getirecek yöneticiler için ilkeler seti oluşturmasıdır18.
Henri Fayol, işletmelerde yer alan tüm faaliyetleri 6 grupta ele almıştır. Bunlar19:
-

Teknik (üretim) faaliyetler,
Ticari ( alım, satım) faaliyetler,

14

Charles D. Pringle, Daniel F. Jennings, Justin G. Longenecker; Managing Organizations Functions and
Behaviors, Merill Publishing Company, , Columbus, 1988, p.31.
15

16

Koçel, a.g.e., s.208.
Peter Drucker; Gelecek için Yönetim, Çev: Fikret Üçcan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1994, s.111.

17

J.L. Massie, a.g.e., s.19-20.

18

Pringle, Jennings, Longenecker, a.g.e., s.31.

19

Harold Koontz and Cyrıl O’Donnell, Management, McGraw-Hıll, Tokyo, 1976, s.39.
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Finansal ( sermaye bulma ve en uygun kullanım olanaklarını arama) faaliyetler
Güvenlik (çalışanların ve işyerinin korunması) faaliyetleri
Muhasebe (istatistik de dâhil olmak üzere) faaliyetleri
Yönetim (planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon ve kontrol)
faaliyetleridir.
Yönetim, Henri Fayol tarafından “ileriyi görmek (planlama), örgütlemek, kumanda
etmek, eşgüdüm sağlamak ve kontrol etmek” olarak tanımlanmıştır20.

Şekil 2-2: Fayol’un Beş Temel Yönetim Fonksiyonu
Henri Fayol, kişisel deneyim ve gözlemlerinden yola çıkarak başarılı bir yönetime
ilişkin 14 temel ilke ileri sürmüş ve bu ilkelerin gerektiği şekilde uygulanmasıyla işletmelerin
başarıya ulaşacağını iddia etmiştir. Bu ilkeleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.
1.
İşbölümü: işgücünü etkin kullanmak, verimlilik artışı sağlamak için çalışanları
bilgi, tecrübe ve yetenekleri doğrultusunda işbölümüne gitmektir. Fayol bu ilkenin her çeşit iş
için hatta teknik işlerde olduğu kadar yönetsel işlerde de uygulanması gerektiğini ifade
etmektedir21.
2.
Yetki ve Sorumluluk: Fayol, yetki ve sorumluluğu birbiriyle ilişkili olarak
görmekte ve çalışanın pozisyonu yükseldikçe yetki ve sorumluluklarının bir önceki
pozisyonundakileri de kapsayacak şekilde artacağını ifade etmektedir. Burada yetki ve
sorumluluğu tanımlamak yerinde olacaktır. Yetki, yöneticinin sahip olduğu “emretme
hakkı”dır. Fayol, yetkiyi yöneticinin bulunduğu “pozisyon” ve onun “kişilik özellikleri”nin
(zekâ, tecrübe, ahlaki değerleri, geçmiş hizmetleri, vb.) bir fonksiyonu olarak ifade etmiştir.
Yetki kullanımı ise sorumluluğu yaratır. Kullanılan yetkinin sonuçlarından o yetkiyi kullanan
sorumludur.
3.
Disiplin: İşlerin belirli bir düzen içinde yerine getirilmesini sağlayacak sistemin
kurulmasıdır. İşlerin nasıl yapılacağı, kaynakların nasıl kullanılacağı ve sonuçların ne olacağı
hakkında bir karar birliğini ifade eder. Fayol’a göre, her kademedeki yöneticiler in başarısı için
disiplin şarttır.
4.
Emir Birliği: Her astın tek bir üste bağlı olmasını ifade eder. Yani astlar tek bir
yöneticiden emir almalıdır ve tek bir yöneticiye karşı sorumlu olmalıdır. İşletmenin başarısı
için yapılan düzenlemelerle buna uygun bir sistem oluşturmak gerekir. Ancak günümüzde bazı
organizasyon yapılarında bu ilkenin uygulanmadığı görülmektedir.
20

Halil Can; Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2002, s.38.

21

Koontz and O’Donnell; a.g.e., p.40; Pringle, Jennings, Longenecker;a.g.e., p.34.
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5.
Yönetim Birliği: Bu ilkeye göre, aynı amaca yönelik faaliyetlerin tamamı bir
plana bağlı olarak tek bir yönetici yürütülmelidir. Burada ifade edilmek istenen şey bütün
kararların tepe yönetici tarafından alınması gerektiği değildir. Bu ilke, organizasyonel yapının
oluşturulması ile ilgilidir. Böylece, ortak genel amaçlara ulaşmak için her örgütsel birimin
faaliyetlerinin planlı olarak tek bir yöneticiye bağlı yönetilmesi kumanda birliği yaratacaktır.
6.
Genel Çıkarların Bireysel Çıkarlara Üstünlüğü: Eğer kişisel çıkarlarla genel
çıkarlar arasında bir çatışma veya farklılık meydana gelirse yönetim bunlar arasında bir
uzlaşmayı sağlamalı bunu yaparken de genel çıkarları ön planda tutmalıdır.
7.
Adillik: Yöneticinin görevlerinden biri de çalışanlara adil davranmak, gerek
işveren gerek çalışanın maksimum tatmini sağlayacağı faaliyetlerin yerine getirilmesine olanak
tanımaktır.
8.
Merkezilik (Merkezcillik): Fayol otoritenin merkezileşmesi terimini
kullanmamıştır ancak, açıklamaları ile anlattığı şey budur.
9.
Hiyerarşik Yapı: En tepeden en alta kadar devam eden yöneticiler zinciri olarak
belirlenmiştir. Birbirlerini takip eden bu zincir her türlü işlemin yapılmasında ve iletişimde
kullanılmalıdır. Hiyerarşik yapı ve emir birliği ilkesi birbirini tamamlamaktadır. Hiyerarşik
yapı içinde astlar kimden emir alıp kime karşı sorumlu olacaklarını açıkça bilebilirler.
Hiyerarşik yapılarda iletişim oldukça yavaştır. Fayol bu eksikliği gidermek için bir model
önermiştir.
Hiyerarşik yapılarda F ve G’nin iletişim kurabilmesi için mesajın önce D’ye oradan
B’ye sonra A’ya gittikten sonra A’dan C’ye C’den E’ye E’den ise G’ye gelmesi gerekir. Ancak
Fayol F ve G’nin üstleri olan D ve E’yi haberdar edip izin aldıktan sonra doğrudan iletişim
kurabileceklerini, sonuçlarından F, D’ye karşı, G’de E’ye karşı sorumlu olacaktır22. Alt
kademedeki aynı düzeydeki astların bir üstlerini haberdar ederek doğrudan iletişim kurmalarına
“Fayol Köprüsü” ya da “Köprü İlkesi” denir.

22

Koçel; a.g.e., s.219
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Şekil 2.3:Fayol Köprüsü
Kaynak: Tamer Koçel; İşletme Yöneticiliği, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2010, s.219.

10.
Düzen: Fayol bu ilkede materyal ve sosyal düzen olarak iki grup olduğunu ifade
eder. Doğal olarak bu ilke her işin ve çalışanın yerinin iyi belirlenmesi ile ilişkilidir. Fayol bu
ilkeyi herkes ve her şey için bir yer ve her şey veya herkes kendi yerinde şeklinde
açıklamaktadır.
11.
Eşitlik: Çalışanların sadakat ve bağlılıkları ancak yöneticinin onlara adil ve eşit
davranmasıyla mümkün olabilir.
12.
Çalışanların Devamlılığı: Gereksiz işgücü değişimi ve kötü yönetim
maliyetleri yükseltir ve verimliliği düşürür. Bu nedenle çalışanların işe alınmasında ve işe
alıştırmada etkin yöntemler gereksiz maliyetleri önler.
13.
İnisiyatif: Plan yapma ve uygulama yeteneği olarak tanımlanabilir. Çalışanların
tüm yetenek ve çabalarını işlerine yoğunlaştırması gerektiği, fırsatları değerlendirmek için
koşulları zorlamaları beklenmelidir. Bu davranışları ile personele örnek olan yönetici astlarında
da aynı özelliklerin gelişmesi için çaba göstermelidir.
14.
Birlik Ruhu: Bu ilke birlikten kuvvet doğar özdeyişinin tam karşılığıdır
denilebilir. Emir birliği ilkesinin bir uzantısı olarak, takım çalışmasına duyulan ihtiyacın
vurgulanması, iletişimin önemi yadsınamaz. Bu nedenle, yöneticiler çalışanlar arasındaki
birliğin güçlendirilmesi, işletmeye bağlılıklarının yaratılması ve işletme içi uyumun sağlanması
için gerekli önlemleri almalıdır.
Yukarıda kısaca açıklanan 14 temel ilkeyi örgüt yapısı ile ilgili, süreçlerle ilgili,
sonuçlarla ilgili ilkeler olarak gruplandırmak mümkündür. Bu on dört ilkenin beş tanesi örgüt
35

yapısı ile ilgili iken beş tanesi süreçlerle dört tanesi ise sonuçlarla ilgilidir. Tablo 2.2’de bu
ilkeler ve ilintili oldukları alanlar gösterilmektedir.
Tablo 2.2: Henri Fayol’un Yönetim İlkeleri
Örgüt Yapısı İle İlgili
İlkeler

Süreçlerle İlgili İlkeler

Sonuçlarla İlgili İlkeler
Düzen

İşbölümü

Kumanda birliği

Yetki ve sorumluluk

Disiplin

Personelin devamlılığı

Yönetim birliği

Adil ve eşit davranma

İnisiyatif

Merkezcilik

Çalışanların ödüllendirilmesi
Birlik ve beraberlik ruhu
ve ücretler

Hiyerarşi

Genel çıkarların kişisel
çıkarlara üstünlüğü

Kaynak: İlter Akat, Gönül Budak, Gülay Budak; İşletme Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul,
1994, s.43.
Yukarıda sayılan ilkeler incelendiğinde bunların pek çoğunun Frederick Taylor’un
öncülüğünü yaptığı Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nda da olduğunu görmek mümkündür. Ancak
Fayol’un yönetim bilimine katkısı, yönetsel çalışmaları belirli işlevlere ayırmasında ortaya
çıkmaktadır. Bu ayırım günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir ve Fayol bu konuda ilktir23.
Fayol’un beşli grupta incelediği yönetim fonksiyonu onun da belirttiği gibi sadece işletmeler
için değil yönetimin gerektiği politik, teknolojik, dini, askeri her alanda kullanılabilecek
fonksiyonlardır.
Yönetim Süreci Yaklaşımı’na ilişkin çalışmalarda 1930’lu yıllara kadar önemli bir
gelişme olmamasına rağmen 1937 yılında Luther Gulick ve Lyndal Urwick çeşitli katkılar
yapmışlardır. Gluick, örgütün temel öğesinin işbölümü olduğunu savunarak bunun
koordinasyonu zorunlu hâle getirdiğini iddia etmiştir24. Bu alanda çalışmalar yapan diğer bilim
adamları ise James Mooney ve R.C. Davis’dir.

Osman Yozgat;İşletme Yönetimi, İTİA Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı İşletmesi Yayın No:507,
İstanbul, 1978, s.45.
23

24

Can, a.g.e., s.39.
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2.2.3. Bürokrasi Yaklaşımı
Max Weber Alman asıllı sosyolog ve bilim adamıdır ve bürokratik organizasyonlara
ilişkin pek çok kavram temelde onun tarafından ortaya atılmıştır. Max Weber’in en tanınan
eseri Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu isimli eseridir.
Bürokrasi sözcüğü etimolojik olarak, devlet dairelerinin egemen olduğu bir sistemi
anlatmaktadır25. 18. yüzyıldan beri çok yoğun olarak kullanılan bu kavram günümüzde
genellikle olumsuz bir ifade ile bitmeyen kuralları ve hantallıkla yavaşlığı ifade eder bir şekilde
kullanılmaktadır.
1800’lü yılların sonlarına kadar işletmeler daha çok bir aile içindeki yönetim gibi
bireysel temellere dayanıyor, organizasyonel amaçlardan ziyade bireysel istek ve amaçlara
ulaşmayı sağlayacak faaliyetler üzerine odaklanılıyordu. Buna karşılık Weber, kişisel
temellerden ziyade rasyonel temellere dayanan bir yönetim modeli önermiştir ve bunun adı
bürokrasidir. Weber sürekliliği olan, formal yapıya dayanan, rasyonel yetkenin (otoritenin)
bulunduğu bu organizasyonun daha verimli olacağını ve değişimlere daha kolay uyum
sağlayabileceğini savunmuştur. Max Weber’in organizasyonlarda rasyonellik olarak ifade ettiği
şey, personel seçiminde rekabetçi davranmak, tanıdıkların kayırılmaması; işletmenin kurallarla
yönetilmesi ve kayıt tutulması; yönetim pozisyonundan ortaya çıkan yasal güçtür26.
Max Weber yönetsel yetke (otorite) konusunu analitik olarak inceleyerek kaynaklarına
göre sınıflandırmıştır. Buna göre üç tip yetkeden bahsetmek mümkündür. Bunlar aşağıdaki
şekilde sınıflandırılabilir27:
Geleneksel Yetke: Doğuştan kazanılan, babadan oğula geçen ve kişisel olan yetkedir.
Bu daha çok toplumlarda ayrıcalıklı olan, soylu olarak kabul edilen toplumu yöneten bir grubun
veya ailenin sahip olduğu yetkedir. Buna en tipik örnekler olarak krallıklar, imparatorluklar
veya kast sistemi içinde yönetici konumda olan aileler verilebilir.
Karizmatik Yetke: Bu yetke bireyin etkileme gücüne bağlıdır. Bu etkileme gücü
bireysel özelliklerden ortaya çıkar. Pek çok yazara göre bu yetke kahramanlık, kutsallık,
büyücülük ve benzeri üstün bireysel beceri ve özelliklere dayanır. Astlar yukarıda sayılan
özelliklerinden dolay lidere bağlılık gösterirler. Bu özelliklerde değişim olduğunda yetke
ortadan kalkabilir veya azalabilir.
Ussal veya Yasal Yetke: Demokratik, akılcı ve yasal düzenlemelerin olduğu
toplumlarda ortaya çıkar. Bu tür toplumlarda kurallara ve yasalara herkes uymak zorundadır
Atilla Baransel; Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Klasik ve Neoklasik Yönetim ve Örgüt Teorileri,
C:1, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, No:101, İstanbul, 1979, s.165.
25

26

Richard Daft; Management, The Dryden Press, Fort Worth, 1997, p.45

Erol Eren; Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), Beta Basım A.Ş., İstanbul,, 2003,
ss.29-30.; Akat, Budak, Budak; a.g.e., s.54;
27
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yani kimsenin ayrıcalıklı konumu yoktur. Yöneticiler de bu kurallara uyarak seçim yoluyla
toplum tarafından yöneticilik görevine getirilirler. Bu yöneticiler, bilgi ve becerilerinden dolayı
seçildiklerinden seçimin rasyonel bir seçim olduğu söylenebilir. Demokratik toplumlarda
seçimle işbaşına gelen yöneticilerin sahip olduğu yetke yasal veya ussal (rasyonel) yetke olarak
adlandırılır.
Weber yukarıda anlatılan yasal yetkeye dayanan Bürokrasi Modeli’nin özelliklerini
kısaca açıklamak yaralı olacaktır.
Max Weber’in Bürokrasi Modelinin Temel Özellikleri28.
Ulaşılacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirmek için yapılacak tüm
faaliyetler belirlenmiş ve bu faaliyetler çeşitli örgütsel birimlere (mevkilere) biçimsel görevler
adı altında dağıtılmıştır. Sonuç olarak, amaç, faaliyet ve görev biçimlerinden oluşan bir örgüt
yapısı oluşturulmuştur.
Örgütte çalışanların gerçekleştirmesi gereken faaliyetler için gereksinim
duydukları maddi ve beşeri araç ve kaynakları kullanabilme derecelerini belirten yetkiler
belirlenmiştir.
Yetkilerin kullanılmaması hâlinde uygulanacak zorlayıcı önlemler (cezalar)
açılanmış ve başarılı olan çalışanlar için yaptıkları işin zorluk derecesiyle ilişkilendirilmiş bir
ücret ve ödüllendirme sistemi geliştirilmiştir.
İşe göre adam (yönetici) seçmek gerekir çünkü her mevkiinin sahip olduğu
yetkiler biçimseldir ve hiyerarşi piramidinde belirli bir kısım içindir. Gerekirse,
görevlendirilecek kişiler özel eğitime tabi tutulurlar.
Her mevki hiyerarşik otorite içinde oluşturulur ve bağlı olduğu üst mevki
tarafından denetlenir.
Astlar üstlerinin emirlerine daha akılcı olduğu, düzenin hukuksal yapısına uygun
bulunduğu için uyarlar. Keyfi yönetimler yoktur çünkü astların yöneticilerin üstün yetenekler
ve kişilik özelliklerinden kaynaklanan yetkeye itaat etmeleri yasaklanmıştır.
Yönetimsel faaliyetler ve kararlar mutlaka yazılı olarak gerçekleştirilmelidir. Bu
yazılı doküman saklanmalıdır çünkü bunlar organizasyonel hafızayı yaratacak ve devamlılığı
sağlayacaktır.
Görevler önceden belirlenmiş ve yazılı olan kurallara göre yerine getirilir. Bu
kuralların dışına çıkmak mümkün değildir.
Hiç kimse görevlerini yapması için kendisine verilen araç ve personeli kişisel
ihtiyaçları için kullanamaz.
Max Weber’e göre Bürokrasi diğer örgüt şekillerine göre üstünlüklere sahiptir. Bu
üstünlükleri 29:

28

Eren; a.g.e., ss.30-31.; Daft; a.g.e., p.45.

29

Baransel; a.g.e.,s.172.
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Dakiklik, devamlılık, disiplin ve güvenirlilik açısından diğer örgütlerden daha
üstündür ve bu üstünlükler hizmetlerden yararlananların bu hizmetlerin sonuçlarını önceden
tahmin etmelerine olanak tanır.
Saf bürokrasi ileri derecede rasyoneldir. Çünkü görevler ve sorumluluklar
önceden belirlenip dağıtılarak karmaşa ortadan kaldırılmıştır.
Bürokrasi Yaklaşımı’nın ilkeleri Bilimsel Yönetim Yaklaşımı ve Yönetim Süreci
Yaklaşımı ile büyük benzerlik göstermektedir. Klasik Yönetim Düşüncesi’ni temsil eden
yaklaşımların örgütleri aşağıdaki özelliklere göre tanımlanmaktadır30:
-

Merkezi otorite
Belirginleştirilmiş yetki sınırları
Uzmanlaşma ve beceri
Belirgin işbölümü
Kurallar ve yönetmelikler
Kurmay personelle hat personeli arasındaki ayrım.

Klasik Yönetim Düşüncesi’nde yukarıda belirlenen ilkelerin uygulanmasıyla ortaya
çıkan örgütlerde kişilere göre değişmeyen, rasyonel, ideal ve etkin bir yapı oluşacağı iddiası
vardır. Bu örgütlerin faaliyet gösterdiği dış çevre durgun ve dengelidir. Bu nedenle yöneticiler
için risk oluşturmaz ve etkisi göz ardı edilebilir31.
Klasik Yönetim Düşüncesi’ne yönelik pek çok eleştiri olmasına rağmen İkinci Dünya
Savaşı’nın sonuna kadar yönetim uygulamalarına temel oluşturmuştur. Hatta bugün dahi pek
çok yönetim uygulamasında etkisi sürmektedir. Stephenson bunun nedenini aşağıdaki şekilde
özetlemektedir32:
Teorik yönden basittir ve yöneticiler tarafından kolayca anlaşılır.
Belirsizliği azaltan varsayımlara dayanır.
Yöneticilerin anlayabileceği bir dille ifade edilmiştir.
Yöneticilerin güçlükle karşılaştıkları duygusal faktörleri göz
almamaktadır.
Büyük ölçüde yöneticilerin katkıları ile geliştirilmiştir.

önüne

Thomas Peters, Robert H. Waterman, Jr.; Yönetme ve Yükselme Sanatı “Mükemmeli Arayış”, Çev: Selami
Sargut, Altın Kitaplar,, İstanbul, 1987, s.7-8.
30

31

Koçel; a.g.e., s.226; Eren; a.g.e., ss.32..

32

Baransel; a.g.e., s.211.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk izlerini milattan önceki çağlarda bulduğumuz yönetim faaliyetleri insanlık tarihi
kadar eskidir. Ancak, 1900’lü yılların başlarından itibaren bilimsel olarak incelenmeye
başlayan yönetimde geliştirilen ilk teoriler Klasik Yönetim Teorisi olarak adlandırılmıştır.
İdeal, rasyonel ve etkin bir yapı oluşturmak amacında olan Klasik Yönetim Düşüncesi’nde
işletmelerin dış çevre ile ilişkisi göz ardı edilmiş ve insan unsuru dikkate alınmamıştır. Ancak
İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar yönetim uygulamalarının temeli olan bu çalışmalar
bugün de bazı konularda geçerliliğini sürdürmektedir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’un ilkeleri arasında sayılmaz?

a.

Yönetim birliği

b.

Amaç birliği

c.

Disiplin

d.

Merkezilik

e.

Hiyerarşik yapı

2.

Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim yaklaşımının özellikleri arasında yer

almaz?
a.
Teorik yönden basittir ve yöneticiler tarafından kolayca anlaşılır.
b.
Belirsizliği azaltan varsayımlara dayanır.
c.
Yöneticilerin anlayabileceği bir dille ifade edilmiştir.
d.
Yöneticilerin güçlükle karşılaştıkları duygusal faktörleri göz önüne
almamaktadır.
e.
Büyük ölçüde yönetim alanındaki araştırmacıların katkıları ile geliştirilmiştir.
3.
Aynı amaca yönelik faaliyetlerin tamamı bir plana bağlı olarak tek bir yönetici
tarafından yürütülmelidir ifadesi Henri Fayol’un hangi ilkesini anlatır?
a.
Emir birliği
b.
Disiplin
c.
Hiyerarşi
d.
Yönetim birliği
e.
Merkezilik
4.
Doğuştan kazanılan, babadan oğula geçen ve kişisel olan yetke aşağıdakilerden
hangisidir?
a.
Geleneksel
b.
Karizmatik
c.
Ussal
d.
Yasal
e.
Rasyonel
5.
Klasik Yönetim Teorisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.
Klasik Yönetim Teorisi uygulamalarına ilişkin ilk bilgiler MÖ 5000 yıllarına
aittir.
b.
Henri Fayol hiyerarşi ilkesi ile her astın tek bir üste bağlı olmasını ifade etmiştir.
c.
Frederic Taylor yönetim alanındaki ilk bilimsel çalışmaları yapan kişidir.
d.
Klasik Yönetim Yaklaşımı ile işçilerin seçimi ve eğitimi konularında çalışmalar
yapılmaması gerektiğini savunur.
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e.
Henri Fayol işleri; teknik, ticari, finansal, üretim ve yönetim işleri olmak üzere
5 grupta ele almıştır.
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
6.
Bireyleri etkileme gücüyle elde edilen yetkeye ………………………… denir.
7.
……………………………… plan yapma ve uygulama yeteneğidir.
8.
……………………….
ve
…………………………..
bürokrasinin
üstünlüklerindendir.
9.
Alt kademedeki aynı düzeydeki astların bir üstlerini haberdar ederek doğrudan
iletişim kurmalarına …………………. ya da …………………………….. denir.
Yetki …………………………… hakkıdır.
Cevaplar: 1-B, 2-E, 3-D, 4-A, 5-C, 6-karizmatik, 7-inisiyatif, 8-dakiklik /
rasyonellik, 9-köprü ilkesi/Fayol köprüsü, 10-emretme
10.
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3. NEO-KLASİK (DAVRANIŞSAL) YÖNETİM YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı’nın Temelleri
3.2. Hawthorne Aaştırmaları
3.3. Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı’na İlişkin Modeller
3.3.1. Douglas Mc Gregor’un X Teorisi ve Y Teorisi
3.3.2. Chris Argyris’in Olgunlaşma Kuramı
3.4. Neo-klasik Yönetim Anlayışı’nın Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı’nın
özelliklerini tanımlayabilmek
Hawthorne Araştırmaları’nın
amaçları ve sonuçlarını
açıklayabilmek ve
yorumlayabilmek
Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı ile
birlikte ortaya çıkan yeni yaklaşım
ve teorileri, geçmiş yaklaşımlardan
farklarını ve katkılarını
açıklayabilmek.
Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı’nın
yönetim alanına yapmış olduğu
katkıları ve eksik yönlerini
tanımlayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Neo-Klasik Yönetim Teorisi,



Hawthorne Araştırmaları,



X ve Y Teorisi,



Olgunlaşma Kuramı
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Giriş
Yöneticilerin uygulamaları, klasik yönetim yaklaşımının her zaman işletmelerde
etkinliği ve çalışanlar arası uyumu sağlayamadığını göstermiştir. Çalışanları daha etkin bir
şekilde yönetmek konusuna artan ilgi davranışsal yaklaşımın gelişiminde önemli rol oynamıştır.
Davranışsal yaklaşım, yöneticilerin çalışanları daha iyi anlamak için psikoloji, sosyoloji,
antropoloji ve diğer davranış bilimleri araçlarını kullanmaktadır. Davranışsal yaklaşım örgüt
içindeki insan davranışı ile ilgilenir ve bu davranışlar örgüt dışındaki davranışlardan oldukça
farklıdır. Bu yaklaşımdaki birey-örgüt etkileşimi incelenerek sonuçta birey örgüt bütünleşmesi
yaratılmaya çalışılır. Bu konuda ilk çarpıcı çalışma Hawthorne çalışmasıdır. Neo-Klasik
Yönetim Yaklaşımı içinde ele alınması gereken iki temel yaklaşım ise; McGregor’un X Teorisi
ve Y Teorisi ile Chris Argyris’in Olgunlaşma Kuramı’dır.
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3.1. Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı’n Temelleri
İkinci Bölüm’de detaylandırılmaya çalışıldığı gibi klasik yönetim yaklaşımı yönetim
alanındaki ilk bilimsel çalışmaları içermektedir. O günlerde teknolojideki gelişmelerle
beslenerek hızla büyüyen işletmelerde etkin bir yapının oluşturulmak istenmesidir. Çünkü
ortaya çıkan problemlerin çözümünde yapısal değişikliklerin etkili olabileceği
düşünülmekteydi. Ayrıca, üretmenin zor olduğu bir dönemde üretim yapmaya çalışan
işletmeleri yalnızca onların içsel faktörleri etkileyebilir görüşü hâkimdi. Bu nedenle, dış
çevresel etkiler incelenmemmiş, çalışanlar üzerinde hiçbir çalışma yapılmamıştır.
Yöneticilerin uygulamaları, klasik yönetim yaklaşımının her zaman işletmelerde
etkinliği ve çalışanlar arası uyumu sağlayamadığını göstermiştir. Çalışanları daha etkin bir
şekilde yönetmek konusuna artan ilgi davranışsal yaklaşımın gelişiminde önemli rol oynamıştır.
Davranışsal yaklaşım, yöneticilerin çalışanları daha iyi anlamak için psikoloji, sosyoloji,
antropoloji ve diğer davranış bilimleri araçlarını kullanmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir yönetim felsefesi olarak Davranışsal Yaklaşım
gelişmeye başlamıştır. Davranışsal Yaklaşım örgüt içindeki insan davranışı ile ilgilenir ve bu
davranışlar örgüt dışındaki davranışlardan oldukça farklıdır. Bu yaklaşımdaki birey-örgüt
etkileşimi incelenerek sonuçta birey örgüt bütünleşmesi yaratılmaya çalışılır.
Davranışsal yaklaşımında aşağıdaki görüşler savunulmaktadır33.
oluşturur.

Bireyleri birbirinden ayıran bireysel farklılıklar bulunur.
İnsanların biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal özellikleri bir bütün

-

Her davranış bir nedene dayanır.

-

İnsan diğer üretim faktörlerinden farklıdır.

-

Örgüt sosyal bir sistemdir.

-

İnsan ve örgüt karşılıklı olarak bağımlıdır.

Davranışsal Yaklaşı’mda ilk önce Robert Owen’dan bahsetmek gerekir. Robert Owen
1800-1828 tarihleri arasında İskoçya’da tekstil fabrikasında yöneticilik yaparken kendi
fabrikasında çalışan işçilerin verimliliğini etkileyen faktörleri gözlemlemiştir ve çalışanları
“canlı makineler” olarak tanımlayarak “ölü makinelerle” kıyaslayıp doğalarını anlamaya
çalışmıştır. Nasıl ki makinelerin verimliliklerini arttırarak devam ettirmesini sağlamak için
yönetimler yüksek maliyetlere katlanarak tamir ve bakımlarını yaptırıyorlarsa aynı şey insanlar
için de geçerlidir. Onlara ne kadar iyi bakılır ve destek verilirse onlarda o kadar verimli çalışırlar
görüşünü ileri sürer ki bu tam yüzyıl sonra Elton Mayo’nun Hawthorne çalışmalarının
Atilla Baransel; Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi,Klasik ve Neoklasik Yönetim ve Örgüt Teorileri,
C:1, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, No:101, İstanbul, 1979, ss.218-221.
33
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sonuçlarından biridir. Robert Owen personeli üzerine yaptığı her yatırımında yüzde 50 daha
fazla getiri elde etmiştir34. Owen, küçük çocukları çalıştırmayı reddederek, işçilerin çalışma
koşullarını iyileştirmeye çalışmış, onlara temizlik ve terbiye kurallarına uygun davranışlarda
bulunma yollarını öğretmiştir. Bu uygulamaları onun personel yönetiminin “gerçek babası”
olarak nitelendirilmesine neden olmuştur35.
Davranışsal yaklaşımın ortaya çıkmasında temel olan çalışmalardan biri de Elton Mayo
ve çalışma arkadaşlarının yapmış oldukları Hawthorne Araştırmalarıdır.

3.2. Hawthorne Araştırmaları
Elton Mayo ve ekibi Pennsylvania’da çalıştığı dönemlerde ekibiyle birlikte
Pennsylvania tekstil fabrikalarında yaptıkları bir çalışmada diğer bölümlerde işgücü devir hızı
%5-6 civarında olmasına rağmen bir bölümde % 250 oranında olduğunu belirlemişlerdir. Daha
önceleri pek çok danışmanlık hizmeti alan işletmede öncelikli olarak finansal teşvikler
uygulanmış ancak bu bölümde çalışanların ödül alacak kadar üretimlerini arttırmaları mümkün
olmamıştır ve insanlar sürekli olarak varis, ayak ağrıları ve acılardan şikâyet etmekteydiler.
Çalışanlar işe erken başlayıp 5 saat aralıksız çalışıyorlar 45 dakikalık öğlen yemeğinden sonra
aralıksız 5 saat daha çalışmaları gerekiyordu. Bu süre boyunca başladıktan sonra sürekli olarak
ayakta durmaları gerekiyor ve yaşadıklarından sonra kendilerini çözümsüz hissettikleri için
ciddi bir depresyon içinde yer alıyorlardı36.
Mayo ve arkadaşları yaptıkları çalışmada önce çalışanlara molalar verildi ve yalnızca
molalarla yetinilmeyip onlarla toplantılar yapılarak problemler tartışıldı ve böylece onların da
ekibin bir parçası olmaları sağlandı. Bu deneyler 4,5 hafta sürdü ve ilk kez departmanın finansal
ödülü hak ettiği görüldü. Ancak sonraki hafta her şey eski hâline döndü ve yılgınlık duyguları
ortaya çıktı. Bunun nedenleri anlaşılmaya çalışıldığında ustabaşılarının yine eski sisteme
döndükleri, bütün molaların kalktığı belirlendi. Yöneticilerden biri sorumluluğu alıp herkese
sabah 2 ve öğleden sonra 2 olmak üzere 4 kez 10’ar dakikalık molaları garanti etti. Bir sonraki
ay etkinlik % 85 arttı. Yönetici bazı yetkilerini çalışanlara devretti ve her gruptan 3 kişi mola
süreleri ve takibini üstlendiler. Uygulama ile bir taraftan etkinlik artanken diğer taraftan işgücü
devir hızı düştü37. Bu çalışmalar Elton Mayo ve ekibinin ilk çalışmalarıdır ve bu çalışmalar
tamamlandıktan sonra Mayo Harvard Üniversitesi’nde çalışmaya başlamıştır.
Hawthorne Araştırmaları 1924 yılında Western Electric şirketinin Hawthorne
tesislerinde Ulusal Bilim Akademisi, Ulusal Araştırma Konseyi Elton Mayo başkanlığında, F.J.
Roethlisberger, W.J. Dickson, A.T. Northead, vd. tarafından yürütülmüştür.

34

Henry L. Sisk; Management and Organization, South Western Publishing Co., Cincinati, Ohio, 1977, pp.
29-30.
35
Keith Davis, İşletmelerde İnsan Davranışı, Çev: Kemal Tosun ve Diğerleri, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No:
199, Yön Ajans, 1988, s.10.
36
Sisk, a.g.e., p.31.
37
Aynı eser, pp.31-32.
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Hawthorne Araştırmaları Işıklandırma Deneyleri, Röle Montaj Odası Deneyi, İkinci
Röle Montaj Odası Deneyi, Mika Yarma Test Odası Deneyi, Mülakat Programı, Seri Bağlama
Odası Gözlemi olmak üzere altı farklı deneyden oluşmuştur ve deneylerin ve araştırmanın
tamamlanması 10 yıl sürmüştür.
Hawthorne Araştırmaları’nın ilk deneyi Aydınlatma Deneyi’dir. Bu deneyde
aydınlatmanın işgörenlerin verimliliği üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmış, ancak deney
sonuçları tahmin edilenin aksine aydınlatmanın işgörenin verimliliği üzerinde etkili olmadığı
sonucu ile beraber açıklanamayan bazı değişkenlerin daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
sonuç diğer deneylerin yapılmasına yol açmıştır38.
Hawthorne Araştırmaları’nın Sonuçları:
Hawthorne Araştırmaları çalışanların rasyonel davrandıkları, bireysel çıkarlarını
ön planda tuttukları, bencil oldukları varsayımında bulunan rasyonel insan tanımına uygun
davranışlar göstermediklerini ortaya koymuştur39. Beklenenin aksine çalışanlar performansları
kaydedilmeye başlandığında bunu arttırmak için çaba göstermemişlerdir.
Çalışmaların sonunda çalışanların performansının onların kişisel
problemlerinden büyük oranda etkilendiği ortaya çıkarken diğer taraftan çalışanlar için sosyal
ihtiyaçların büyük önemi olduğu belirlenmiştir40.
Hawtorne Araştırmaları’nın en önemli sonucu formal örgütler içinde informal
örgütlerin oynadıkları önemli roldür41. Bu Araştırmalar, sosyal bir varlık olan çalışanların bir
grubun üyesi olarak birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından kabul ve takdir edilmesine
yönetimin maddi imkânları kadar hatta bunun üzerinde önem verdiklerini göstermiştir42.
Çalışanların değişikliklere verdiği tepkiler bu değişikliklerin onlar için ne
anlama geldiğine bağlıdır. Bu nedenle tepkiler mantıki bir yol takip etmeyebilir43.
Örgütler sosyal bir sistemdir ve bu sistemde yalnızca makine ve teçhizat değil,
insan ve grup ilişkileri önemlidir. Kısaca işletmelerde teknik ve beşeri olmak üzere iki yön
bulunmaktadır44 .
Hawthorne Araştırmaları, özellikle kullanılan metodoloji ve tekniklerin bilimselliği,
araştırma sonuçlarının yanlış yorumlanması, örnek kütle içinde yer alan çalışanlara karşı
önyargılar, sosyal faktörler üzerinde çok fazla vurgulama yapılması açısından pek çok eleştiri

J.L. Massie, İşletme Yönetimi, Çev:Şan Öz-Alp vd., BAyteş Yayıncılık A.Ş., Eskişehir, 1983, s.131.
Baransel, Op.cit., s. 256.
40
Charles D. Pringle, Daniel F. Jennings, Justin G. Longenecker; Managing Organizations Functions and
Behaviors, Merill Publishing Company, , Columbus, 1988, s.37.
41
Massie, a.g.e., s.131.;
42
Sisk, a.g.e., pp.33-34.
43
Baransel,, a.g.e., s.257.
44
Harold Koontz and Cyrıl O’Donnell, Management, McGraw-Hıll, Tokyo, 1976, p.45.
38
39
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almıştır45. Bütün bu olumsuz eleştirilere rağmen Hawthorne Araştırmaları yönetim ve
organizasyon alanındaki çalışmalara ve bu alandaki bilgi birikimine çok önemli katkılar
yapmıştır46.
Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımında Hawthorne Araştırmaları kadar önemli ve bu alanda
yapılan araştırmalar ve bilim insanları yer almaktadır. Bunlar arasında; W.L. Warner tarafından
teknolojik yeniliklerin çalışanlar ve birbirleriyle ilişkileri üzerindeki etkilerini araştırmak için
yapılan Yankee City araştırması, İngiltere Tavistock Enstitüsü tarafından kömür ocaklarında
çalışanların üretim araç, gereç ve yöntemlerinde meydana gelen değişimden nasıl
etkilendiklerine dair yapılan araştırmalar, Harwood İmalat İşletmeleri araştırması örnek olarak
verilebilir47. Yine bu alandaki çalışmaları ile Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımına katkıda bulunan
bilim insanları arasında Mary Parker Follet, Chester Barnard, Kurt Lewin, F.J. Roethlisberger,
Rensis Likert sayılabilir48.

3.3. Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımına İlişkin Modeller
Klasik Yönetim Teorisi’nde insan doğasına olumsuz bakan, önyargılara sahip bir
yönetim felsefesi vardır. Bu nedenle, merkezcil yönetim tarzı, hiyerarşik yapı, katı ve
cezalandırma temelli kurallar, sıkı denetim gibi uygulamalar bu düşünce tarzı için doğaldır49
Neo-Klasik Yaklaşım’ın insan doğasına, ilişkilerine ve organizasyona bakış biçimi ise klasik
yaklaşımdan oldukça farklıdır. Bu yaklaşıma ilişkin modellerin en yaygın ve bilinenleri aşağıda
kısaca açıklanacaktır.

3.3.1. Douglas McGregor’un X Teorisi ve Y Teorisi
Douglas McGregor, yönetim klasikleri içinde yer alan Organizasyonların Beşeri Yönü
isimli kitabında insana farklı açılardan iki yönetim anlayışından söz ederek, yöneticilerin
davranışlarındaki farklılığın temel nedeninin bakış açıları olduğunu ileri sürmüştür50.
McGregor’a göre, yönetimin çalışanlarla ilgili uygulamaları, karar alma, yürütme faaliyetleri
yanında örgüt tasarımı insan davranışına ilişkin varsayımına dayanır 51. McGregor’u X Teorisi
ve Y Teorisi olarak adlandırdığı iki teori ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde maddeleştirilebilir52.
X Teorisi
Tipik olarak, insanlar çalışmaktan hoşlanmazlar, doğuştan tembeldirler ve fırsat
buldukları takdirde çalışmaktan kaçarlar.
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Tipik olarak, insanlar için güvenlik en önemli unsurdur. Bu nedenle,
sorumluluktan kaçar, kendisini riske atmaz ve inisiyatif kullanmaz.
Tipik olarak insanlar, yaptıkları işte yeterli ölçüde güç sarf etmezler. Bu nedenle
onları çalıştırabilmek için zorlamak, sürekli olarak denetlemek ve ceza vermek veya ceza ile
korkutmak gerekir.
Y Teorisi
-

İnsanlar için çalışmak oyun veya dinlenme kadar doğaldır.

İnsanlar doğaları gereği tembel değildir. Olumsuz davranışların nedeni kişilerin
çalışma hayatlarındaki olumsuz deneyimlerdir.
uygularlar.

İnsanlar amaçlarına ulaşabilmek için kendilerini yöneltir ve öz-denetim

İnsanlar koşullar uygun olduğu zamanlarda sorumluluk almayı ve sorumluluğu
aramayı öğrenirler.
Çağdaş sanayileşme sürecinde insanın yetenekleri çok az kullanılmaktadır.
İnsanların yetenekleri kendilerine yaptırılan işlerin çok üstündedir.
Örgütsel sorunları çözmek için gerekli hayal gücü, yaratıcılık ve yenilik
getirebilme kapasitesi belirli bir grubun veya kişilerin tekelinde değildir. Bu yetenekler
toplumdaki geniş kitlelere yayılmıştır.
Peters ve Waterman Yönetme ve Yükselme Sanatı isimli eserlerinde X Teorisi’ni
kötümser, Y Teorisi’ni iyimser bakış açısı olarak nitelendirse de aslında bu teorilerde birbirine
taban tabana zıt görüşlerin tartışıldığını ifade etmek yanlış olmayacaktır.
X Teorisi tamamen Klasik Teori’nin katı prensipleri ve insanın ancak bir makine gibi
idare edildiği durumlarda işletme için faydalı olacağı görüşünü ileri sürerek yönetimin otokratik
bir davranış sergilemesi gerektiğini söylemektedir.
Y Teorisi ise, çalışana yönelik, çalışanı destekleyen, onun bir değer ifade ettiğini kabul
eden bir görüş sergilemektedir. Bu teoride yöneticilerin görevlerinin çalışanları korkutarak veya
cezalar vererek çalışmaya yönlendirmeleri değil, çalışanlara uygun ortamlar hazırlayarak,
yaratıcılıklarını ve yeteneklerinin ortaya çıkarmaları gerektiği görüşü savunulmaktadır.
McGregor 1960’larda yöneticilerin en yaygın olarak X Teorisi varsayımlarına uygun
davranışlar gösterdiklerini, insanlarla ilgili gerçekleri dikkate almadıklarını ileri sürmüştür. Bu
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uygulamaları modası geçmiş, yanlış uygulamalar olarak kabul eden McGregor başarılı bir
yönetim için Y Teorisi varsayımlarının kullanılması gerektiğini ifade etmiştir53.
McGergor’un çalışmaları çok tartışma yaratmış ve bu çalışmalar başka araştırmacı kişi
ve grupların çalışmalarını tetikleyerek bu alanda daha çok araştırma yapılmasını ve yeni
teorilerin geliştirilmesini sağlamıştır.

3.3.2. Chris Argyris’in Olgunlaşma Kuramı
Chris Argyris, çalışanların işyerlerinde yetki ve sorumluluklarının arttırılması ve
yükseltilmelerinin çalışan motivasyonuna etkisi ve motivasyondaki değişimlerin işletme
amaçlarına ulaşmadaki rolünü ortaya çıkarmaya yönelik deney ve araştırmalar yapmıştır.
Argyris’e göre çalışanların işletme içindeki sorumluluklarının artması çalışanları
olgunlaştırmaktadır54. Böylece, yetki ve sorumlulukları artan insanlarda, olgun olmayan insan
davranışları olgun insan davranışlarına doğru değişim gösterir.
Argyris’e göre, olgun olan ve olgun olmayan insan davranışları aşağıdaki gibi
sıralanabilir55:
Olgun Olmayan İnsan Davranışları
Pasif
Bağımlı
Sınırlı Davranış Gösterme
Yüzeysel İlgi
Kısa Dönemli Bakış Açısı
Astlık Durumu
Kendine Karşı Duyarsız

Olgun İnsan Davranışları
Aktif
Bağımsız
Değişik Davranışlar Gösterebilme
Derin İlgi
Uzun Dönemli Bakış Açısı
Üstlük Durumu
Kendine Duyarlı

Yukarıdaki sıralamada da görüldüğü gibi Argyris’e göre kişilerin olgun olup olmadığını
belirlemede yedi temel davranış biçimi önemli bilgiler içermektedir. Bu özellikler iki uç
davranış biçimini göstermektedir ve kişiler bu iki ucun arsında herhangi bir yerde
bulunabilirler56.
Chris Argyris olgun olmayan insanların pasif olduklarını, her şeyi bir bebek gibi
başkalarından beklediklerini ancak olgunlaştıkça daha aktif hâle geldiklerini ifade eder. Aynı
şekilde olgun olmayan insan bağımlıdır. Ancak birileri ona ne yapacağını söylemelidir. İnsanlar
olgunlaştıkça daha bağımsız olmaya, göreli olarak ne yapacağına veya yapabileceğine kendi
kendine karar vermeye başlayabilir. Olgun olmayan insan sınırlı davranışlar gösterir. Özellikle
işbaşındayken yalnızca kendilerine söylenen ve öğretilenleri yapmaktadır. Olgun olan insan ise,
yeni davranışlar geliştirebilir, dolayısıyla farklı davranışlar gösterebilme yeteneğine sahip olur.
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Olgun olmayan insanlarda herhangi bir konuya ilişkin yüzeysel ilgi olmasına rağmen kişi
olgunlaştıkça ilgileri daha derinlemesine gelişmeye başlar. Kısa dönemli, neredeyse anlık bakış
açılarına sahip olan olgun olmayan insan olgunlaştıkça uzun dönemli bir perspektife sahip
olmaya başlar. Pasif ve bağımlı, yüzeysel ilgilere sahip olan bir insanın ast konumunda olması
son derece doğaldır. Ancak kişi olgunlaştıkça, aktif, bağımsız, derin ilgilere sahip bir birey
hâline geldikçe yönetilmek yerine kendisi kararlar almak isteyecek, dolayısıyla üst
pozisyonlarına yükselecektir. Sonuncu özellik açısından bakarsak, kişi olgunlaştıkça kendini
daha iyi tanıyacak, dolayısıyla kendi yetenekleri, bilgisi ve kişilik özelliklerinin farkına vararak
kendini geliştirmeye devam edecektir.
Argyris, kişilerin olgunlaşma derecesini içinde yaşadıkları kültürün, sahip olduğu
kişisel değerlerin etkilediğini ileri sürerek çok az kişinin tam olgun insan özelliklerine sahip
olabileceği görüşünü savunmuştur57.
Klasik organizasyon yapılarının çalışanların olgun insan özelliklerine sahip olmalarını
engellediği, çünkü bu tür organizasyonlarda çalışanların kendilerini ve çevrelerini kontrol
etmeleri olanağı sağlanmadığı gibi, sınırlı yetki ve sorumluluk ile emirlere mutlak uyum
zorunluluğu bulunmaktadır. Bu tür yapılar doğal olarak kişileri pasif, üstlerine mutlak bağımlı
çalışanlar olmaya yöneltmektedir58.

3.4. Neo-Klasik Yönetim Anlayışının Değerlendirilmesi
Neo-Klasik Yönetim anlayışına ilişkin çalışmalar kuşkusuz çalışmalarını yukarıda
kısaca vermeye anlatmaya çalıştığımız Elton Mayo, F.J. Roethlisberger, J. Mooney, L. Gulick,
L.F. Urwick, R.C. Davis, W.L.Warner, B. Gardner, E. C. Hughes, K. Lewin,C. Argyris, G.
Homans ve bunların yanında pek çok araştırmacı ve bilim adamının bu alana çalışmaları ile
katkıda bulunduklarını ifade etmek gerekir.
Atilla Baransel Neo-Klasik Örgüt Teorisi’ni değerlendirirken Klasik Teori’ye yöneltilen
eleştirileri ne ölçüde ortadan kaldırdığı ve yönetim düşüncesine ne gibi katkılarda
bulunduğunun değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre59:
Klasik Yönetim Düşüncesi’ne yönelik eleştirilerden en önemlisi kişisel
tecrübelere dayanmasıdır. Neo-klasik yönetim düşüncesi büyük oranda deney ve araştırmalara
dayanmaktadır.
Klasik Yönetim Düşüncesi insan unsurunu bir veri olarak ele almıştır. NeoKlasik Yönetim Düşüncesi’nde insan unsuru işletmenin çalışmalarını etkileyebilecek önemli
bir değişken olarak ele alınmıştır.
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Klasik Yönetim Düşüncesi McGregor ve M. Haire tarafından çalışanlara yönelik
varsayımları açısından eleştirilmiştir. Neo-klasik yönetim düşüncesi “sosyal insan” modeline
dayanır ve Klasik Yönetim Düşüncesi’nin “rasyonel insan” modelinden oldukça farklıdır.
C. Argyris’in Klasik Yönetim Düşüncesi’nin insanın yetenek ve kapasitesini
ortaya koymada engeller yarattığını ve insanın gelişimini engellediğini iddiası, neo-Klasik
Yönetim Düşüncesi’nde organizasyon ilkelerinin yumuşamasına ve bazı sorunların giderilmesi
için yeni uygulamaların getirilmesini sağlamıştır.
Neo-Klasik Yaklaşım’da davranış bilimlerinde yapılan araştırmalardan
yararlanılması ve yönetim alanında davranış bilimleri alanında çalışmalar yapanların
işletmelerin sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmaları yönetim biliminin gelişmesine önemli
katkılar yapmıştır.
Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi’nde biçimsel olmayan organizasyon yapılarının
analiz edilmesi sağlanmıştır.
İşletmelerin etkinlik ve verimlilik amaçları yanında beşeri amaçların da
eklenmesi sağlanmıştır.
Merkezkaç yönetim, kararlara katılım, aşağıdan yukarıya haberleşme, kişiye
yönelik kontrol gibi yeni kavram ve önlemlerle daha etkili ve verimli çalışma ortamları
yaratılmaya çalışılmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Klasik teori genellikle kişisel tecrübelerin ışığı altında gelişmiş olmasına rağmen neoklasik teorinin temelinde her ne kadar yöntemi tartışılsa da araştırmaya dayanan bir temel
vardır. Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı klasik teorinin “rasyonel insan” modeli yerine “sosyal
insan” modelinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Böylece biçimsel organizasyon yapılarının
yanında biçimsel olmayan yapılar da incelenmeye başlanmış ve işletmelerin amaçları arasına
beşeri amaçlarda dâhil edilmiştir. Neo-klasik yönetim teorisi yönetim biliminin gelişimindeki
önemli basamak taşlarından biridir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi Neo-Klasik Teori için doğrudur?

a.

Neo-Klasik Yaklaşım’a göre işletmeler mekanik sistemlerdir.

b.

Davranışsal Yaklaşım Klasik Teori’nin tüm varsayımlarını reddeder.

c.
Y Teorisi’ne göre bir kişinin çalışma konusundaki isteksizliğinin nedeni geçmiş
tecrübeleridir.
d.
Hawthorne Araştırmaları çalışan verimliliğini etkileyen içsel faktörleri
incelemeye yönelik olan yapılan araştırmalardır.
e.
Chris Argyris Klasik Yönetim Düşüncesi’nin olgun olmayan insan özelliklerini
desteklediğini savunmaktadır.
2.

Neo-Klasik Teori’ye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.

Bireyleri birbirinden ayıran bireysel farklılıklar bulunur.

b.
oluşturur.

İnsanların biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal özellikleri bir bütün

c.

Her davranış bir nedene dayanır.

d.

İnsan diğer üretim faktörleri gibidir.

e.

Örgüt sosyal bir sistemdir.

3.

Personel yönetiminin gerçek babası aşağıdakilerden hangisidir?

a.

Taylor

b.

Roethlisberger

c.

Douglas McGregor

d.

Chris Argyris

e.

Robert Owen

4.

Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırması sonuçları arasında sayılamaz?

a.

Örgüler sosyal sistemdir.

b.

İnsan ve grup ilişkisi önemlidir.
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c.

İnformal örgütler önemli rol oynar.

d.

İşletmelerdeki insan rasyonel insandır.

e.

Çalışanların tepkileri mantıki olmayabilir.

5.

Hangisi Y Teorisi ilkeleri arasında yer almaz?

a.

İnsanlar için çalışmak oyun veya dinlenme kadar doğaldır.

b.
İnsanlar doğaları gereği tembel değildir. Olumsuz davranışların nedeni kişilerin
çalışma hayatlarındaki olumsuz deneyimlerdir.
c.
uygularlar.

İnsanlar amaçlarına ulaşabilmek için kendilerini yöneltir ve öz-denetim

d.
İnsanlar koşullar uygun olduğu zamanlarda sorumluluk almayı ve sorumluluğu
aramayı öğrenirler.
e.

İnsanlar için güvenlik en önemli unsurdur.

Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
6.
Argyris’e göre, olgun olan insan, …………….., ……………………,
……………….,
…………………,
……………………,
……………………..,
……………………… özelliklerine sahiptir.
7.
Robert
tanımlamıştır.
8.

Owen,

çalışanları

“……………………

……………..”

olarak

Hawthorne çalışmalarına göre örgütler ………………….. bir sistemdir.

9.
………….. Teorisi’ne göre insanlar çalışmaktan hoşlanmazlar ve doğuştan
tembeldirler.
10.

Neo-Klasik Teori “………….. insan” modeline dayanır.

CEVAPLAR: 1-C, 2-D, 3-E, 4-D, 5-E, 6-aktif, bağımsız, değişik davranışlar
gösteren, derin ilgi sahibi, uzun dönemli bakış açısı, üstlük durumuna sahip, kendine
duyarlı, 7-canlı makineler, 8-sosyal, 9-X, 10- sosyal
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4. MODERN ORGANİZASYON TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sistemler Yaklaşımı
4.1.1. Sistemler Yaklaşımı İle İlgili Kavramlar
4.2. Durumsallık Yaklaşımı
4.2.1. Çevre-Organizasyon Yapısı İlişkisi
4.2.1.1. Tom Burns ve G.M Stalker Araştırması
4.2.2. Teknoloji- Organizasyon Yapısı İlişkisi
4.2.2.1. Woodward Araştırması
4.2.2.2. Aston Grubu Araştırması

62

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Modern Organizasyon Teorisi’nin
diğer teorilerden farklılıklarını ve
sistem kavramı ile sistemler
yaklaşımını açıklayabilmek.
İşletmelerin içinde bulunduğu her
durumun kendisine özgü
olduğunu ve her duruma uygun
çözümler araştırmanın önemini
kavrayabilmek.
Çevrenin organizayon yapısı
üzerindeki önemini tartışabilmek.
Teknolojinin organizasyon yapısı
üzerindeki etkisini kavrayabilmek
ve bu konuda yapılan çalışmaları
açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sistem,



Alt sistem,



Entropi,



Durumsallık yaklaşımı,



Teknoloji-yapı ilişkisi,



Çevre-yapı ilişkisi
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Giriş
Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımları birbirini takip eden iki basamaktır. Klasik
Teori ile işin etkili ve verimli olarak yapılması için her yerde her zaman başarılı ve hatasız
işleyen yapı ve kurallar dizini yaratabilmek için yapılan çalışmalar ortaya konmuştur. Klasik
Teori’nin öne sürdüğü görüşlerde çalışmayı yapan kişi veya kişilerin bireysel tecrübe ve
gözlemleri yol gösterici olmuştur. Aslında klasik teorinin tüm varsayımlarını benimseyen onu
geliştirmek isteyen araştırmacıların çalışmaları ise, farklı bir boyutun keşfedilmesini
sağlamıştır. O boyut, işletmelerin insan boyutudur. Bu nedenle Neo-Klasik Yaklaşım olarak
adlandırılan bu yeni yönetim yaklaşımı Klasik Yaklaşım’ın göz ardı ettiği sosyal insan ve
informal yapı unsurlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bahsedilen tüm bu yeni unsurların
ortaya çıkması için farklı alanlarda çalışan bilim adamları ve uygulamacıların çalışmalarından
yararlanılmış yani işletme yönetimi alanı disiplinler arası çalışmaların yapıldığı bir alan hâline
gelmiştir.
İkinci Dünya Savaşı ile beraber yönetim alanındaki çalışmalarda yalnızca işletmenin
içindeki unsurlar değil o işletmenin içinde bulunduğu ortam ve bu ortamda meydana gelen
değişimlere verdiği tepkiler ve onlarla olan etkileşimi üzerinde durulmaya başlanmıştır.
Modern organizasyon teorisi bu çalışmaların özellikleri itibariyle iki temel yaklaşım altında
incelenebilir. Bunlardan biri sistem yaklaşımı diğeri ise Durumsallık Yaklaşımı’dır.
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4.1. Sistemler Yaklaşımı
Sistemler Yaklaşımı, temel olarak fizik ve biyoloji alanlarında çalışmalar yapan bilim
adamı Ludwig von Bertalanffy’ın Genel Sistem Teorisi’ne dayanır60. Sistemler Yaklaşımı
organizasyonu tek bir amaca yönelmiş birbiri ile ilişkili parçalardan oluşan bir grup olarak
görmektedir61. Yönetim alanında sistem tanımını kapsamlı olarak ifade edersek sistem62:
-

“Belirli parçalardan (alt birimlerden, alt sistemlerden) oluşan,

-

Bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan,

Bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan, bir bütün olarak
tanımlanabilir.”
Yukarıdaki tanımdan da anlaşıldığı gibi bu yaklaşım tarzı ile organizasyon parçalardan
oluşan bir bütün olarak ele alınmakta, parçaların birbiri ile ilişkisinin ve dış çevreyle ilişkisinin
olduğu ifade edilmektedir. Bu bakış tarzı yönetimin olayı bütüncül gözle inceleme
zorunluluğunu getirmektedir. Yöneticiler, organizasyonun çeşitli bölümleri ile tek tek
ilgilenmek yerine bu yaklaşımla kendi organizasyonlarına daha büyük bir dış çevrenin içindeki
bir parça olarak bütünüyle bakma olanağına sahip olmuşlardır63. Sistemler Yaklaşımı’nın
yönetim alanına getirdiği en önemli yeniliklerden birinin burada açıklamaya çalıştığımız
bütüncül bakış açısının olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

4.1.1. Sistemler Yaklaşımı İle İlgili Kavramlar
Şekil 4-1 sistem bakış açısından organizasyonu göstermektedir. Şekilden de görüldüğü
gibi sistem dışarıdan girdiler almakta ve bu girdileri organizasyonun süreçleri içinde
değiştirerek çıktılar hâline getirmektedir. Sistemin beş temel unsuru bulunmaktadır bunlar
girdiler, değiştirme (işleme) süreci, çıktılar, geri besleme ve çevredir64.
Sistem-Alt Sistemler: Bütün bir sistemi oluşturan parçalar alt sistemler olarak
adlandırılır ve her sistem aslında daha büyük bir sistemin alt sistemidir65. Bazı yazarlar
bireylerin organizasyon sisteminin temel parçası olduğunu, onların kişilikleri, yetenekleri ve
tecrübelerinin organizasyona bir anlam kattıklarını dolayısıyla çalışanların en önemli alt
sistemlerden biri olduğunu ifade etmektedirler66. Bu görüşe göre ikinci parça çalışanların
faaliyetlerini düzenleyen formal yapı, daha sonra çalışma sürecinde ortaya çıkan informal yapı,
roller, işlerin yapımı esnasında kullanılan makine ve teçhizat diğer alt parçaları oluşturmaktadır.
Bir sistem içindeki alt sistemlerin otonom (bağımsız) çalışmasına izin verilemez. Yönetim alt
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sisteminin görevi bütün alt sistemleri koordine etmek ve gelecek dönemlerdeki faaliyetleri
planlamaktır.
Sistemin tanımı yapılırken açıklandığı gibi alt sistemler bağımsız değildir. Bütünü
oluşturan alt sistemlerden herhangi birinde meydana gelen bir değişim, birbirleriyle olan
ilişkileri nedeniyle mutlaka diğer alt sistemleri ve doğal olarak sistemin işleyişini etkileyecektir.
Örneğin, kullanılan teknolojinin değişmesi, bazı çalışanların işlerinin değişmesine,
kolaylaşmasına yol açarken, diğerlerinin yeni yetenekler kazanmaya zorlanmasına veya bazı
çalışanların emek yoğun teknolojiden sermaye yoğun teknolojiye geçiş nedeniyle işlerini
kaybetmelerine neden olabilir. Aynı şekilde bu değişiklik işin yapılış biçimini değiştirdiği için
informal yapının da değişmesine yol açabilir.

Şekil 4-1: Sistem bakış açısından organizasyon
Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.55.
Açık-Kapalı Sistemler: Von Bertalanffy’a göre iki tür sistemden bahsedilebilir. Bunlar
açık ve kapalı sistemlerdir. Kapalı sistemler dış çevreden etkilenmez ve dış çevredeki
değişimlere herhangi bir tepki vermez. Bunlar genellikle mekanik sistemlerdir. Bir kez
çalışmaları için gerekli yapı oluştuktan sonra bunu sürekli olarak dış çevreden bağımsız bir
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şekilde devam ettirebilirler. Örneğin saat. Eğer saatin parçalarını bir kez bir araya getirir ve
çalışmasını sağlarsanız dış koşullarda nasıl bir değişim olursa olsun o, çalışmaya devam eder67.
Açık sistemler ise, çevreden pek çok girdi alır bunları işler ve sonuçta çıktı olarak yine
çevreye bunları verir. Şekil 4-2 bu ilişkiyi çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şekilden de
görüldüğü gibi sistem dışarıdan veya başka sistemlerden bilgi, enerji, hammadde ve malzeme
alır belirli teknolojiler kullanarak işler ve dönüştürür sonra bunları çevreye veya diğer
sistemlere gönderir68. Bu açıdan bakıldığında tüm organizasyonların açık sistem olduğu
kolayca görülebilir.

Şekil 4-2: Açık Sistem ve Unsurları
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım A.Ş, 12. Baskı, İstanbul, 2010, s.252.
Entropi: Bir sistemin bozulma ve ölme eğilimini ifade eder. Entropi tüm sistemler için
geçerli olan genel bir eğilimdir69.Yani büyüklük, farklı özellikler vb. unsurlar fark etmez.
Ancak sistem dışarıdan sürekli olarak enerji ve girdi alıyorsa, değişimleri önceden belirleyip bu
değişimler doğrultusunda faaliyetlerini geliştirebiliyorsa o zaman bu bozulma ve ölme eğilimi
azalır, negatif-entropi ortaya çıkar. Kapalı sistemlerde entropi son derece güçlüdür70.
Çevre: Bütün sistemler başka bir sistemin içinde yer alırlar. Dolayısıyla sistemin
faaliyet gösterdiği ancak sistemin sınırları dışında yer alan her unsur dış çevreyi oluşturur.
Kapalı sistemler dış çevre ile bir alışveriş içinde olmadığı için bu sistemler için çevre
önemsizdir. Ancak açık sistemler faaliyetlerini sürdürebilmek için dış çevreden girdi almak ve
çıktı vermek zorundadır. Dolayısıyla dış çevrede meydana gelen değişimlerden son derece
etkilenirler ve bu değişimlere uygun cevap veremezlerse faaliyetlerini durdurmak zorunda
kalabilirler.
İşletmelerin çevresinde pek çok faktör yer alır ve bunların hepsi işletmenin faaliyetlerini
etkileyebilme yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle, sistemin faaliyetleri üzerinde etkisi olan
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çevresel koşulların oluşturduğu, ilgili çevre koşulları olarak ifade edilen koşullar sistemler için
önemlidir71.
Sistemin sınırları: Sınır, sistemin içindeki değişkenlerle sistemin dışında yer alan
çevresel faktörleri birbirinden ayıran unsurdur72. Kapalı sistemlerin katı, belirgin sınırları vardır
ancak açık sistemlerin üst sistemlere geçiş yapılabilen sınırları vardır73. Açık sistemlerde
çevreden bilgi alma ihtiyacı sınırların aşılmasının nedenlerinden biridir 74. Sistemin diğer bir
sistemle ilişkisi ara yüz olarak ifade edilir. Sosyal sistemlerin ve işletmelerin pek çok ara yüzü
vardır75.Örnek vermek gerekirse işletmelerde pazarlama bölümü, halkla ilişkiler veya kurumsal
iletişim bölümleri sınırlarda yer alan bölümlerdir. Bunlar işletmenin dış çevresi ile ilişkiler
kurar ve oralardaki değişim ve gelişmeleri takip ederek işletme için gerekli olan bilgileri toplar.
Değişkenler ve Parametreler: Sistemin yapısını etkileyen faktörler değişkenler ve
parametreler olarak iki grupta ele alınabilir. Değişkenler sistemin içinde, sistemin çalışmasını
etkileyen unsurlardır. Kapalı sistemler dış çevre ile ilişkili olmadıkları için yalnızca
değişkenlerden etkilenirler. Sistemin işleyişini etkileyen dışsal faktörler ise parametreler olarak
adlandırılır. Açık sistemler doğal olarak hem değişkenlerden hem de parametrelerden
etkilenir76.
Dengeli Durum ve Dinamik Denge: Kapalı sistemlerde entropi yani bozulma ve ölme
eğiliminden bahsedildi. Bu eğilim sistemin dengesinin bozulduğunun göstergesidir. Oysa açık
sistemler dış çevreden bilgi ve malzeme alarak sürekli olarak dengede kalmaya çalışırlar. Yani
negatif entropi sayesinde dengeli durumlarını koruyabilirler. Ayrıca, dış çevredeki değişime
paralel olarak değişim gösterdiklerinde yeni bir denge durumu da yaratmış olurlar. Bu nedenle
açık sistemlerde dengeli bir durumun varlığından ve dinamik bir dengeden söz etmek
mümkündür77.
Girdi, Çıktı ve Geri Besleme: Açık sistemler varlıklarını sürdürebilmek için sürekli
olarak dışarıdan girdi alır, süreçlerden geçirdikten sonra çıktı hâline getirir. Bu sürecin doğru
işleyebilmesi için geriye doğru bilgi akışının da olması gerekir. Böylece, süreçlerdeki
aksamalar, yaşanan sorunlar ve gerekiyorsa değişim isteği geriye doğru iletilerek sistemin daha
etkin çalışması ve dengeye ulaşmasını sağlar. Açık sistemlerde sürekli girdi alınmasına rağmen
kapalı sistemlerde girdi bir kez alınır78.
Açık Sistemlerde Değişik Girdi- Çıktı İlişkisi: Kapalı sistemlerde alınan girdi ve
ortaya çıkacak olan çıktı belirlidir. Oysa açık sistemlerde farklı girdiler kullanılarak aynı
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çıktılara ulaşabilme şansı vardır. Burada yalnızca kullanılan girdilerin farklı olması değil
süreçlerde de değişiklik yapılması hâlinde aynı çıktıları yaratmak mümkün olabilir79.

4.1.2. Bir Sistem Olarak Organizasyon
Organizasyonlar sistem olarak ele alındığında üç temel özellik ortaya çıkmaktadır.
Bunları Bütüncü görüş, organizasyon-çevre ilişkisi ve bilgi akışının önemi olarak sıralamak
mümkündür80.
Bütüncü Görüş: Sistemler yaklaşımı anlatılırken bu yaklaşımın organizasyonları
parçalardan oluşan ve dış çevreyle ilişkisi olan bir bütün olarak ifade etmiştik. İşte bu bakış
tarzı bütünün tek tek parçaların toplamından daha fazla olduğunu ifade eden sinerji kavramını
ortaya çıkarmaktadır. Organizasyonlarda bölümlerin birbirleriyle etkileşerek bir arada
çalışmaları ile ortaya çıkan verimlilik, kendilerini çevrelerinden soyutladıklarında ortaya çıkan
verimlilikten daha büyüktür81.
Organizasyon - Çevre İlişkisi: Organizasyonlar açık sistemler olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla dış çevredeki unsurlarla sürekli ilişkisi vardır. Onlardaki değişime
uygun olarak kendi değişkenlerini ve süreçlerini değiştirerek dengeye ulaşırlar82.
Bilgi Akışının Önemi: Organizasyonlarda yönetim bilgi akış sistemi son derece
önemlidir. Çünkü bilgi akışı ile sistemleri öğrenmek, belirsizliğin azalmasına ve
organizasyonun başarısının artmasına neden olur. Bu nedenle organizasyonlar her türlü bilgiyi
elde edebilecek sistemler kurmaya çalışmalıdır83.

4.2. Durumsallık Yaklaşımı
Sistemler Yaklaşımı’nda organizasyonu bir sistem olarak ele aldığımızda bu sistemin
parçaları olduğunu ve bu parçaların birbirleriyle ilişkisi olduğunu ve birindeki değişimin ilişkili
olduğu diğer tüm parçaları etkilediğini ifade ettik. Bu durum, yöneticilerin sistemin parçalarını
anlama, onların değişimlerinin yönünü bulmaya çalışma ve diğer parçalar üzerindeki etkisini
tahmin etme çabalarını yoğunlaştırmıştır. Durumsallık Yaklaşımı plan yapma, organize etme
ve denetimde en iyi tek yolunun olmadığını ifade eder. Bunun yerine yöneticiler değişik
durumlara özgü değişik iyi yollar bulmak zorundadır. Çünkü her durum kendine özgü
özelliklere sahiptir ve değişik yönetim uygulamalarına gereksinim duyar.
Aslına bakılırsa durumsallık yeni bir fikir değildir. 1920’li yıllarda klasik yönetim
düşüncesi yazarlarından Mary Parker Follet, değişik durumların farklı bilgi çeşidine, bilgiyi
işleyecek farklı çalışana ihtiyaç duyduğunu ve ancak bunu görebilen kişilerin en iyi yöneticiler
olabileceğini ifade etmiştir84.
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Şekil 4-3 Durumsallık Yaklaşımı’nın bakış açısını göstermektedir. Klasik bakış açısı
her durum için geçerli en iyi tek bir çözüm yolu görüşünün aslında sorunları tam olarak
çözemediğini daha önceki bölümlerde tartışılmıştır. Bunun tam karşıtı olarak, her durum
kendine özgüdür bu nedenle, genel kurallar oluşturamaz görüşü vaka bakış açısında iddia
edilmektedir. Bu görüşe göre yönetici tecrübeleri ile öğrenir. Yöneticilerin işi her yeni duruma
uygun metodun ne olduğunu bulmaktır. Durumsallık Yaklaşımı bu iki görüşü birleştirir. Buna
göre, yöneticilerin sorunlara yanıtı organizasyondaki belirli durumları tanımlamasına bağlıdır.
Yöneticinin görevi önemli durumları belirlemektir. Yöneticiler kendi organizasyonundaki
önemli durumları tanımlayabilir, kendi organizasyonunun özelliklerini anlayabilirse bunlara
uygun çözümleri yaratabilir85.

Şekil 4-3: Yönetime Durumsallık Bakışı
Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.57.
Duruma ilişkin görüşler 1920’li yıllarda ifade edilmesine rağmen bahsedilen
Durumsallık Yaklaşımı’nın daha sonra bir yaklaşım olarak ortaya çıkmasının nedeni yapılan
araştırmalarda ortaya çıkan bazı bulgulardır. Durumsallık Yaklaşımı’nda önemli olan sorun,
durum ve koşulların nasıl belirleneceği olmuştur. Bu soruna ilişkin genelde yapılan çalışmalar
“teknoloji” ve “çevre” üzerine odaklanmış, “büyüklük” veya “personelin niteliği” gibi
konularda da sınırlı sayıda çalışmalar yapılmıştır86. Bu araştırmalar kısaca gözden geçirilirse
yaklaşımın temelleri daha kolay anlaşılabilir.

4.2.1. Çevre- Organizasyon Yapısı İlişkisi
İşletmeleri açık sistemler olarak ele aldığımız Sistemler Yaklaşımı işletmelerin dış
çevreden girdi alacağını bunu süreçten geçirerek çıktı oluşturacağını ifade etmekteydi. Bu
durumda işletmelerin varlığını sürdürmesi ancak dış çevredeki değişimlere uyum sağlaması ile
mümkün olabilecektir. Durumsallık Yaklaşımı içinde ele alınabilecek bazı çalışmalar işletme85
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çevre ilişkisi üzerine odaklanmıştır. Çevre kavramında iki temel unsur olduğunu gözden
kaçırmamak gerekir. Bunlar işletmenin iç çevresi ve dış çevresidir. Organizasyonun dış çevresi
organizasyonun sınırları dışında kalan ve organizasyonu etkileyebilme potansiyeli olan tüm
unsurları içerir87. Dış çevre, işletmeler için genel çevre ve iş çevresi olarak ele alınabilir. Genel
çevre, ekonomik, politik/yasal, sosyokültürel çevre, teknolojik çevre ve uluslararası çevre
olarak gruplandırmak mümkündür. İş çevresinde ise, rakipler, müşteriler, tedarikçiler ve işgücü
piyasası yer alır. Çevresel unsurlar son derece geniş kapsamlıdır. Doğal olarak bu unsurların
hepsinin işletmeler üzerinde etkisi az veya çok bulunmaktadır. Bu nedenle çevresel unsurlar
farklı araştırmalarla incelenmiştir.

4.2.1.1. Tom Burns ve G.M. Stalker Araştırması
Burns ve Stalker, işletmelerin organizasyon yapıları ve yönetim süreçleri dış çevresel
koşullardan nasıl etkilenmektedir sorusunun yanıtlarını aramıştır ve çevre unsurunu teknoloji
ve pazardaki değişim hızına göre incelemişlerdir88. Bu açılardan ele alındığında üç çeşit
çevreden söz edilebilir. Bunlar; Durgun (Stable) Çevre, Değişen (Changing) Çevre, ve Hızlı
Değişen (Turbulent) Çevre olarak ifade edilebilir89.
Durgun Çevre: Beklenmedik veya ani değişimler son derece azdır. Ürün değişiklikleri
son derece nadir görülür ve ürün geliştirme uzun bir zamana yayılan, planlı değişimlerdir.
Teknoloji değişimleri son derece azdır ve bu nedenle AR-GE yatırımları oldukça düşüktür.
Talep genellikle belirlidir ve değişim göstermez. Günümüzde özellikle teknolojideki hızlı
değişim nedeniyle durgun çevre koşulları neredeyse hiç yoktur. Ancak hâlen dünyada hiç
gelişmemiş medeniyetlerin olduğu küçük alanlarda belki karşılaşılabilir.
Değişen Çevre: Dış çevre olarak nitelendirilen bütün unsurlarda değişim ortaya çıkar.
Ancak bu değişimler genellikle işletmelerin yöneticileri tarafından tahmin edilebilir
değişikliklerdir ve bunlara uyum sağlamak kolaydır. Bu sektörlerde genellikle uzun süredir
uygulanan düzenlemeler ve kendi içinde gelişmiş kurallar vardır. Bu nedenle hızlı değişim
kolayca ortaya çıkmaz. Örneğin: petrol sanayi, demir çelik sanayi. Ancak bu durum rekabetin
olmadığını göstermez, aksine son derece rekabetçi bir piyasa olabilir.
Hızlı Değişen Çevre: Bir çevrede rakipler beklenmedik zamanlarda tamamen farklı
özelliklere sahip ürünler piyasaya sürebiliyorsa, kanunlar önceden çok konuşulmadan veya
değişim sinyalleri verilmeden değiştirilebiliyorsa, teknoloji değişimi hızlı ve bu ürün dizaynı,
üretim modelleri ve ürün özelliklerini değiştiriyorsa bu çevreler hızlı değişen çevre olarak
adlandırılır.
Burns ve Stalker yaptıkları çalışmalar sonunda organizasyonları mekanik ve organik
olarak ikiye ayırmışlardır. Ancak organizasyon yapıları bu iki uç arasında herhangi bir yerde
olabilir.
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Mekanik organizasyon yapısı: Yapılan işler belirli uzmanlık alanlarına bölünmüştür.
Her çalışanın amaçları ve yetki tepe yönetim tarafından belirlenmiştir. İşler yapılırken
kullanılacak teknik ve yöntemler belirlenmiştir. Organizasyon içindeki güç kullanımı
bürokratik işletmelerdeki gibidir90.
Organik organizasyon yapısı: Bu tür organizasyonlarda bireysel çalışma yerine grup
çalışması vardır. Emir-komuta zinciri yerine sorunlara çözüm bulmak için daha rahat iletişim
kurulmasına izin verilmektedir. Ayrıntılı görev tanımları yoktur ve alt kademelerin karar
almasına izin verilir. Yani adem-i merkeziyetçi bir görüş egemendir91.
Burns ve Stalker’ın araştırmalarına göre mekanik yapılar durgun çevrelerde, organik
yapılar ise hızlı değişen çevrelerde başarılı olabilir. Durgun çevrelerde çalışanlar hep aynı işleri
yapmaktadırlar ve bu uzmanlaştıkları işlerde yeteneklerini değiştirmeleri fazlaca gerekmez.
Hızlı değişen çevrelerde ise, her değişimde organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda işin
yeniden tarif edilmesi gerekir. Çalışanlar farklı sorunları çözebilecek yeteneklere sahip
olmalıdır. Bunlara ek olarak, yaratıcı çözüm teknikleri ve karar alma modelleri de gerekir.
Burns ve Stalker’ın ulaştığı sonuç, en iyi sayılabilecek organizasyon yapısına ulaşmayı
sağlayıcı ilkeler yoktur. Organizasyon yapıları çevre koşullarına uygun olarak değişim
gösterecektir92.

4.2.2. Teknoloji- Organizasyon Yapısı İlişkisi
Teknoloji organizasyon yapısını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Çünkü
teknoloji işin yapılış biçimini etkiler ve dolayısıyla işi yapacak olanların niteliği, çalışma
yöntemleri, çalışanların iletişimi dolayısıyla informal örgüt yapısı bundan büyük oranda
etkilenir. Bu bölümde yapılan araştırmalardan yalnızca ikisi kısaca anlatılacak ve çalışmaların
bulguları üzerinde durulacaktır.

4.2.2.1. Woodward Araştırması
1950’li yıllarda Joan Woodward ve ekibi tarafından İngiltere’de South Essex’de yapılan
araştırma teknoloji-organizasyon yapısı ilişkisine yönelik bulgular ortaya koymuştur.
Woodward araştırmasında organizasyonu bir bütün olarak karakterize eden teknoloji ele
alınmış ve bu “modal teknoloji” olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada teknoloji ile
organizasyon yapısı arasında ilişki analiz edilmeye çalışılmıştır93.
Woodward ve ekibi araştırma yaptıkları 100 İngiliz işletmesinde kullanılan üretim
metod ve süreçlerini üç gruba ayırmışlardır. Bunlar94;
Birim Üretim: Müşterinin beklentilerine göre üretim yapan işletmelerdir.
Bunlara örnek olarak sipariş üzerine üretim yapan terziler veya küçük, basit makine parçaları
Aynı eser, p.287,;Koçel, a.g.e., s.296.
Koçel, a.g.e., s.297.; Stoner and Freeman, a.g.e., p.287.
92
Koçel, a.g.e., s.297.
93
Aynı eser, s. 281.
94
Stoner and Freeman,a.g.e., pp. 289-290.
90
91
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üreten işletmeler verilebilir. Kullandıkları teknolojiler en az karmaşık olan teknolojidir. Çünkü
üretilecek ürün müşteriye göre değişim göstermektedir. Bu nedenle, standartlaşma yoktur.
Kitle Üretimi: Büyük miktarlarda üretim yapan işletmelerdir. Bunların üretim
süreçleri ve kullanılan teknolojileri bellidir. Bazılarında akıcı üretim sistemleri kullanılabilir.
Süreç Üretimi: Çok büyük miktarlarda üretim yapan işletmelerin kullandığı
üretim teknolojisidir. Bunlar üretimleri sırasında son derece karmaşık, gelişmiş makine ve
teçhizat kullanırlar. Üretim sürecindeki kullanılan makine, teçhizat ve süreç önceden belirli ve
sürekli olarak tekrarlanan özelliktedir. Bunun sonucunda çıktılarda standarttır95.
Woodward araştırmasında ilginç bulgular ortaya çıkmıştır. Bunları aşağıdaki şekilde
gruplandırmak mümkündür96:
Kullanılan teknoloji karmaşıklaştıkça yönetici sayısı ve yönetim kademeleri artış
göstermektedir. Yani karmaşık teknolojilerin daha dik organizasyonlar (daha çok yönetim
basamağı olan) ortaya çıkardığı ve daha çok yönetici ile koordinasyona ihtiyaç duyduğu ifade
edilmektedir.
İlk kademe yöneticinin kontrol alanı birim üretimden kitle üretime artış
gösterirken, kitle üretimden süreç üretime geçişte düşüş göstermektedir. Bunun nedeni hem
birim üretimde hem de süreç üretiminde alt kademede çalışanların işe yönelik bilgi ve becerisi
çok yüksektir. Dolayısıyla bunlar küçük gruplar hâlinde çalışma eğilimindedir o nedenle daha
dar kontrol alanı ortaya çıkar. Kitle üretiminde çalışan personel ise genellikle tek düze sürekli
tekrarlana ve özel beceri gerektirmeyen işleri yaparlar. Dolayısıyla tek bir yönetici büyük
sayıdaki çalışanları yönetebilir.
Karmaşık teknolojiler kullanılan işletmelerde daha çok yönetim alanında çalışan
ve büro personeli gerekir. Gelişmiş teknoloji ile üretim yapan işletmelerde destek hizmetlerinde
daha çok yönetici gerekmektedir ve bu işletmelerde daha çok büro işi yapılması gerekir. Burada
yalnızca üretimle ilgili işlerde değil üretim dışı işlerde de büro işleri artış gösterir. Örneğin:
İnsan kaynakları bölümü. Bu tür işletmelerde daha çok üretim planlaması ve işlerin
zamanlaması önemli olur.

95
96

Koçel,a.g.e., s.282.
Stoner and Freeman, a.g.e., p. 290.
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Şekil 4-4: Woodward Araştırması Teknoloji-Yapı İlişkisi
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım A.Ş, 12. Baskı, İstanbul, 2010, s.283.
Woodward araştırmasının genel sonucunu, kullanılan teknoloji organizasyon yapısını
belirleyen unsurlarından biridir ve buna uygun yapıya sahip olunması daha başarılı olmayı
sağlar şeklinde ifade etmek doğru olacaktır. Diğer bir ifadeyle başarılı işletmeler sahip oldukları
teknolojiye uygun organizasyonel yapıya sahiptir. Woodward’ın bulgularını Şekil 4-4’deki gibi
görselleştirmek mümkündür97.

4.2.2.2. Aston Grubu Araştırması
Woodward araştırmaları organizasyon yapısı ve teknoloji arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaya çalışan önemli araştırmalardan biridir. Aston grubu da teknoloji yapı ilişkisini
97

Koçel, a.g.e., s.283.
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inceleyen önemli araştırmalardan biridir. Bu araştırmada grup, çevresel etkenlerin işletmeler
üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışmada, hangi dışsal faktörlerin işletmenin hangi
unsurlarını etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır98. Aston grubuna göre çevresel faktörlerin
yanında yöneticilerin kararları da organizasyon yapısını etkileyen önemli bir etkendir 99.
Aston grubu Woodward araştırmasının aksine modal teknolojiler yerine organizasyonun
her bir alt sisteminde bulunan birim teknolojilerle ilgilenmiş ve aşağıdaki genelleştirilebilir
sonuçlara ulaşmıştır100:
Birimlerin kullandığı teknolojilerin otomasyona yöneldikçe, iş akışının yönü ve
sırası belirlenmiş hâle geldikçe daha mekanik ve ihtisaslaşmış organizasyon yapıları ortaya
çıkmaktadır.
-

Organizasyonun büyüklüğü ve yapısı arasında ilişki vardır.

-

Organizasyonun büyüklüğü arttıkça ihtisaslaşma ve formalleşme artmaktadır.

Organizasyon küçük ise modal teknoloji organizasyonun yapısın etkiler. Ancak
organizasyon büyüdükçe, birim teknolojiler daha önemli olmaktadır. Bu nedenle büyük
organizasyonlarda modal teknolojiler yerine birim teknolojilerin üzerinde durulmalıdır.
Aston grubu çalışmalarından sonra yapılan bazı çalışmalar yalnızca teknolojinin
yapıyı etkilemediği bazı durumlarda yapının kullanılacak teknolojiyi etkilediği sonuçlarına da
ulaşılmıştır.

98

Eren, a.g.e., s. 89.
Koçel, a.g.e., s.285.
100
Aynı eser, s.285.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern organizasyon teorileri içinde yer alan Sistemler Yaklaşımı organizasyonları bir
açık sistem olarak ele alıp bu sistemi etkileyen içsel ve dışsal unsurları ortaya koymuştur. Gerek
klasik gerek neo-klasik yaklaşımdan oldukça farklı özelliklere sahip olan bu yaklaşım
organizasyonları farklı bir açıdan bakarak yararlar sağlamıştır. Durumsallık Yaklaşımı ise,
farklı durumların yapıyı nasıl etkilediği konusunu araştırmaktadır. Bu konuda en çok yapı
teknoloji ilişkisi ve çevre yapı ilişkisi üzerinde durulmuş yapılan araştırmalar son derce önemli
sonuçlar ortaya koymuştur. Bu çalışmalar da göstermiştir ki her durum kendine özgüdür ve
Klasik Teori’nin aradığı her yerde ve her koşulda başarılı organizasyon yapısı yoktur.
Organizasyon yapısını etkileyen önemli unsurlar vardır ve organizasyon yapısı bu unsurlar
dikkate alınarak dizayn edilirse başarılı olabilir.
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Bölüm Soruları
1.
adlandırılır.

Organizasyonu bir bütün olarak karakterize eden teknoloji…………… olarak

a.

Birim teknoloji

b.

İleri teknoloji

c.

Bütüncül teknoloji

d.

Modal teknoloji

e.

Farklılaşmış teknoloji

2.

Kapalı sistemlerde sistemin çalışmasını etkileyen tek unsur……………….. dir.

a.

Entropi

b.

Parametreler

c.

Değişkenler

d.

Alt sistemler

e.

Çevre

3.
Organizasyonu tek bir amaca yönelmiş birbiri ile ilişkili parçalardan oluşan bir
grup olarak gören yaklaşım ……………………. yaklaşımıdır.
a.

Neo-klasik

b.

Klasik

c.

Hawthorne

d.

Sistemler

e.

Durumsallık

4.
Sistemin
beş
temel
unsuru
bulunmaktadır.
Bunlar;
………………süreci, …………… , ……………… ve ………………….

………..,

5.
……………. sistemler çevreden girdi alır ve bunu işleyerek çıktı olarak yine
çevreye verir.
a.

Kapalı
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b.

Negentropik

c.

Açık

d.

Alt sistemler

e.

Değişken

6.
Aston grubu çalışmalarına göre organizasyon küçük ise ………….. teknoloji
organizasyonun yapısını etkiler. Ancak organizasyon büyüdükçe, ………….. teknolojiler daha
önemli olmaktadır.
a.

Modal - Birim

b.

Gelişmemiş – İleri

c.

Birim- Bütüncül

d.

Durağan- Farklılaşmış

e.

İkincil – Birincil

7.
………… üretim: Müşterinin beklentilerine göre yapılan üretimdir. Sipariş
üzerine üretim yapılır. Ürün müşteriye göre değişiklik gösterir. Bilinen bir müşteri için yapılan
üretim söz konusudur.
a.

Kitle

b.

Atölye

c.

Grup

d.

Birim

e.

Seri

8.

Sistemin bozulma ve ölme eğilimine ………………. denir.

a.

Süreç

b.

Entropi

c.

Çıktı

d.

Negentropi

e.

Değişken
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9.
Woodward araştırmasına göre kitle üretimi yapan
……………………… organizasyon yapısı muhtemelen başarılı olacaktır.

işletmelerde

10.
Burns ve Stalker’a göre mekanik yapılar ……………….. çevrelerde, organik
yapılar, …………………… çevrelerde başarılı olurlar.
Cevaplar: 1- D, 2-C, 3-D, 4- girdiler, işleme süreci, çıktılar, geri besleme, çevre, 5c, 6-a, 7-d, 8-b, 9- mekanik, 10- durgun, hızlı değişen.
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5. YÖNETİMDE POST MODERN YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. İşletme Yönetimi ve Organizasyon Yapılarındaki Değişimi Etkileyen Faktörler
5.1.1. Küreselleşme
5.1.2. Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler
5.1.3. Demografik Değişimler
5.1.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre
5.1.5. Bilginin Artan Önemi
5.2. Toplam Kalite Yönetimi
5.2.1. Toplam Kalite Yönetimi’nin Temel Prensipleri
5.3. Öğrenen Kurumlar
5.3.1. Öğrenen Kurumların Yapı Taşları
5.3.2. Öğrenen Kurumların Disiplinleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Günümüz işletmelerinin
çalışma koşullarını ve yönetim
yaklaşımlarını etkileyen
unsurları açıklayabilmek
Toplam Kalite Yönetimi’nin
felsefesini ve temel ilkelerini,
ortaya çıkardığı organzasyonel
yapıyı saptayabilmek.
Kurumsal öğrenme, öğrenen
kurumların yapı taşları ve bu
kurumların disiplinlerinin
önemini tartışabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Küreselleşme,



Toplam Kalite Yönetimi,



Öğrenen kurumlar
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Giriş
1980’lerden sonra yaygınlık kazanan yönetim uygulamaları ve modelleri geçmiş
dönemlerden oldukça farklı bir görünüm çizmektedir. Bu organizasyon yapılarının ve yönetim
uygulamalarının ortaya çıkışı basit bir rastlantı değildir. Aksine bu durumu yaratan pek çok
dışsal unsurdan söz etmek mümkündür. İş hayatındaki değişimleri etkileyen unsurlardan en
önemlileri demografik değişimler, doğal kaynaklar ve çevresel değişimler, bilim ve
teknolojideki gelişmeler, küreselleşme, ulusal ve uluslararası yönetimler şeklinde sıralanabilir.
Günümüzde değişime ayak uyduran işletmelerden ziyade değişime öncülük eden yani
proaktif olan işletmeler faaliyetlerine etkin ve kârlı olarak devam edebilmektedir. İşletmelerin
proaktif bir yapıya ulaşabilmesi için öncelikli olarak yöneticilerin hızlı değişimlerin nedenlerini
iyi anlaması gerekmektedir. Yöneticilerin sadece bugünkü değişimlerin nedenleri değil
gelecekte de iş hayatında farlılık yaratabilecek unsurları belirlemeye çalışması ve faaliyetleri
bunları göz önünde tutarak koordine etmeye çalışması gerekir.
Sürekli değişen ve gelişen bir ortamda işletme yönetiminin en iyiye ulaşması ve orada
kalması mümkün değildir. Bilim ve teknolojide yaratılan her yeni şeyin yanında sosyal bilimler
alanındaki gelişimler de yönetim alanında gelişmeleri hızlandırmaktadır. Özellikle psikoloji,
sosyoloji ve sosyal psikoloji alanlarındaki gelişmeler ve bunların iş hayatına entegrasyonu yeni
yaklaşımları da ortaya çıkarmaktadır.
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5.1. İşletme Yönetimi ve Organizasyon Yapılarındaki Değişimleri
Etkileyen Faktörler
Sistem Yaklaşımı’nda işletmelerin dış çevre ile olan bağlantıları onun hem dış çevresel
faktörlerden etkilendiğini hem de işletmenin faaliyetleriyle dış çevreyi büyük oranda
etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle, işletmelerin faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlar
araştırmacıların ilgisini çekmekte, bu güne kadar ortaya çıkan sonuçlar ve gerek bu faktörlerin
gerek yeni ortaya çıkabilecek faktörlerin olası etkileri üzerine projeksiyonlar yapılmaya
çalışılmaktadır.
Günümüzde etkin olan ancak gelecekte de işletmelerin faaliyetlerini büyük oranda
etkileyebilecek unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür101:
-

Demografik değişimler,

-

Doğal kaynaklar ve çevre,

-

Bilim ve teknoloji,

-

Küreselleşme,

-

Ulusal ve uluslararası yönetimler,

-

Gelecekteki çatışmalar.

İşletme ve ekonomi alanında çalışmalarını yoğunlaştıran bilim adamlarının öncelikli
olarak üzerinde durdukları faktörler küreselleşme ve bilim ve teknolojide ortaya çıkan
değişimlerdir. Çünkü, her ikisinin de etkileri son derece yoğun bir şekilde ortaya çıkmaktadır
ve bunlar, gerek üretim yapılarını gerek çalışma koşullarını hızla etkilemektedirler. Ulusal ve
uluslararası yönetimler ile gelecekteki çatışmaların etkisini incelemek konunu fazlaca
dağılmasını beraberinde getirecektir. Bu nedenle, yalnızca dört faktörün yapıları ve etkileri
yanında gümüz işletmeleri için en önemli üretim faktörü hâline gelen bilginin artan önemi
üzerinde durulacaktır.

5.1.1. Küreselleşme (Globalleşme)
1980’li yılların ortalarına kadar işletmeler; ulusal işletmeler, uluslararası işletmeler ve
çok uluslu işletmeler olarak sınıflandırılmaktaydı. Bu yıllardan sonra gerek ekonomilerde gerek
işletmelerde yeni yapılanmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Amerikan işletmeleri başlangıçta
uluslararası üniteler kurarak veya bağlı şirketlerle dış ülkelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle
ülke içi faaliyetlerini birbirinden ayırmışlardır. Ancak, işlerin bu şekilde rahatça
gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle 1960’lı yılların sonlarına doğru birçok

101

-----------‘The World in 2015’, The Futurist, May-June 2001, s.6-7.
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büyük şirket dünya üzerindeki uygulamalarını merkezileştirerek ‘evrensel’, ‘kozmopolit’ veya
‘global’ olarak adlandırılan çeşitli yapılarla reorganize olmuşlardır102.
Dünya ekonomisinin bütünleşmesi, tek bir ekonomi hâline gelmesi olarak açıklanabilen
küreselleşmenin farklı tanımları yapılmaktadır. ‘Globalleşme, bazen küresel boyutta tek
tiplemeye geçiş, bazen de genelleşen bilgi iletişim sistemleri sayesinde, mesafelerin ve zamanın
ortadan kalkışı, dolayısıyla insanların birbirine eş zamanlı yakınlaşması olarak tanımlanmaya
çalışılmaktadır.”103
K. Ohmae’ye göre, küresel ekonomik sistemin oluşumunu etkileyen dört faktör
bulunmaktadır104:
Küreselleşmeyi yaratan ilk faktör, yatırımlarda coğrafi sınırların ortadan
kalkmasıdır.
İkinci faktör, sanayinin küresel gelişimidir. İşletmeler, pazar önceliğine ve
çekiciliğine göre istedikleri bölgelere yatırım yapmaktadırlar.
Üçüncü faktörü oluşturan bilgi teknolojileri sayesinde zaman ve coğrafi
uzaklıkların ortadan kalkması dolayısıyla yatırımların hareket serbestisi kazanmasıdır.
Dördüncü faktör olan insanlar, küresel düşünen ve küresel ölçekte tatmin
bekleyen tüketiciler hâline gelmiştir.
Çalışma hayatındaki en önemli değişim olan küreselleşme önlenemeyen gelişimiyle,
işletmelerin faaliyette bulunduğu ortamı büyük oranda değiştirmiştir ve bu değişimin etkileri
zaman geçtikçe artacaktır. Bu nedenle, işletmecilik alanında çalışan bilim adamları başarılı
olmak isteyen işletmelerin bu gerçeğe uygun olarak küresel mücadele eden ve küresel olmayı
amaçlayan işletmeler olacağını ifade etmektedirler. Bu bölümde anlatıldığı gibi, küresel
işletmeler faaliyetlerinin doğası gereği karmaşık yapılara sahiptirler ve yeni yönetsel yaklaşımlar
geliştirmek zorunluluğu hissetmektedirler.

5.1.2. Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler
20. yüzyılın ikinci yarısında bilim ve teknolojide son derece hızlı gelişmeler yaratılmış
ve bunların gerek ekonomi gerek işletmeler üzerinde önemli etkileri olmuştur. İşletme alanında
çalışan bilim adamlarının saptamaları teknoloji ve bilim alanındaki bu değişimlerin
işletmelerde çalışma yöntem ve ortamlarını tamamen değiştirdiğini göstermektedir. Bu
yüzyılda özellikle genetik, enerji, materyal, enformasyon teknolojileri ve insan beyninin

Craig R. Hackman ve A. Silva, Gelecek 500, Çev: Hüseyin Kanbur, İnkilap Kitabevi, İstanbul, 1987, s.143.
A. Zeynep Düren, 2000’li Yıllarda Yönetim, AlfaBasım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000, s.52.
104
Kenichi Ohmae, De L’Etat-Nation aux Etats-Regions, Trad: Michel Le Seac’h, DUNOD, Paris, 1996, s.24’den aktaran; Düren,a.g.e. ,s.53-54.
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çalışmasına ilişkin alanlarda çok hızlı gelişmeler sağlanmıştır. Bu gelişmeler, işletmeler
açısından da son derece önemli sonuçlar yaratmaktadır105.
Bilim ve teknolojideki gelişmeler birbirini tetiklemektedir. Hızlı gelişimlerin yanı sıra,
günümüze kadar kendi endüstrisi dışında kullanılan teknolojilerin o endüstri üzerindeki
etkisinin yok denecek kadar az olduğuna inanılmaktaydı106 ‘Teknolojiler 19. yüzyılda olduğu
gibi birbirlerine paralel değil, aksine birbirleriyle kesişmektedirler. Belirli bir endüstri dalındaki
kişilerin hiç duymadıkları herhangi bir şey o endüstride ve teknolojisinde devrim yaratmaktadır
(ilaç endüstrisi ile ilgilenenlerin, bırakın tıbbi elektroniği, genetik konusunu bile hiç
duymadıkları gibi).’107
Teknolojik değişimler;
-

Yeni ürün çeşitlerindeki büyük artış,

düşüşler,

Ekonominin birçok sektöründe teknik performans artışı ve maliyetlerde

değişimler,

İşletmelerin ve endüstrilerin üretim, yönetim ve organizasyon yapılarında büyük

-

Kısa mesafe gereksiniminin azalması

sonuçlarını yaratmıştır108.
Günümüzde özellikle bilişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler iş hayatında son
derece önemli değişiklikler yaratmıştır. Örneğin, bilgisayar kullanımının hızla artması ve
internet, işletmelerde devrim niteliğinde değişimlerin yaşanmasını sağlamıştır. 2000’li yıllarla
birlikte pek çok araştırmacı ‘internet devrimi’, ‘dijital devrim’ kavramlarını kullanmaya
başlamıştır. İnternetin 4 yıl gibi kısa bir sürede 50 milyon kullanıcıya ulaşması onun yarattığı
fırsatların büyüklüğünü de göstermektedir109. Elektronik ticaret (e-ticaret) yeni bir kavram
olarak artık pazarlama kitapları içinde bölümler oluşturmakta ve kuralları, yöntemleri vb.
bilimsel olarak tartışılmaktadır.
Bilişim teknolojisindeki ilerlemeler yalnızca internetle sınırlı değildir. Mobil iletişim
araçlarının yaygınlık kazanması bürolarda çalışma zorunluluklarını ortadan kaldırmış, esnek
çalışma zamanlarının etkin olarak kullanılmasını sağlamıştır. Genetik alanında yapılan çalışmalar
ise, özellikle tarım işletmelerinde verimliliğin artmasına ve yeni türlerin oluşturulmasına yol açmıştır.

Joseph Coates, ‘The Next Twenty-Five Years of Technology: Opportunities and Risks’, 21st Century
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5.1.3. Demografik Değişimler
Demografik yapı, iş hayatını etkileyen önemli yapılardan biridir. Mal ve hizmetlerin
talebi, nüfus miktarı, yaş dağılımı, cinsiyet ve nüfusun coğrafi dağılımı, eğitim meslek
gruplarına göre değişimi vb. faktörlerle bağlantılıdır110. Bu nedenle, işletme yönetimleri bu
bilgileri ve değişim trendlerini yakından takip etmek zorundadırlar.
Demografik değişimler, ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ve gelir dağılımları üzerinde
önemli sonuçlar yaratmaktadır. Genç nüfusun fazla olduğu ülkeler bir taraftan emek zengini
olarak ortaya çıkarken diğer taraftan üretilecek ürün özellikleri değişime uğramaktadır. Hızlı
nüfus artışının yanı sıra ortalama ömür süresinin özellikle tıp ve genetik alanındaki gelişmelerin
de etkisiyle uzaması, iş hayatında önemli etkiler yaratmaktadır.

5.1.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre
Doğal Kaynaklar nüfus artışına paralel olarak hızla tükenmektedir. Sanayi üretiminde
enerji ihtiyacının artmasının yanında teknolojinin günlük hayattaki kullanımının yaygınlaşması
da enerji tüketimini arttırmıştır.
Lester R. Brown Yirmidokuzuncu Gün isimli eserinde petrol rezervlerinin hızla
azalmasıyla birlikte geleceğin enerjisinin güneş enerjisi, nükleer enerji ve rüzgâr enerjisi
olacağını ifade etmektedir. Ancak, bu dönüşüm yeni yatırımları gerektirdiği gibi özellikle
nükleer enerji beraberinde pek çok tehlike de getirmektedir.
Çevresel sorunları yaratan faktörler yalnızca enerji kaynakları değildir. Sera etkisi,
kimyasal kirlenme, endüstrileşmiş tarım ve gıda üretimi gibi pek çok çevresel değişim ortaya
çıkmaktadır. Bunlar, ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadırlar.
Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve ekolojik dengenin bozulması 2000’li yıllarda yeni
bir yönetim anlayışının yaygınlaşmasında etkin olmaktadır. Yeşil işletmecilik olarak
adlandırılan yeni yaklaşım, ‘ekolojik dengeye en az zarar verecek, hatta bu zararı tamamen
bertaraf edecek alternatifler üzerine odaklanmak, taşeronlarını ve tedarikçilerini bu zihniyetle
seçmek, yeşil ürün ve hizmeti bir pazarlama stratejisi olmaktan öteye götürmek ve yeşil yaşam
kalitesinin yaratıcısı olmak demektir.’111

5.1.5. Bilginin Artan Önemi
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin yaşandığı günümüzde bilgi, akılcı yöntem
ve tekniklerle üretime sokularak, stratejik bir rekabet faktörü elde edilmektedir.112 Peter
Drucker’a göre, ‘bilgi işleme ve bilgi analizinin tek bir cihazda (kişisel bilgisayar) birleşmesi,
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bir ölçüde, on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başında yaşanan asıl enerji
kaynağının ve makinenin bir yapıda toplanması kadar köklü bir değişimdir.’113
20. yüzyılın ortalarına kadar üretim faktörleri olarak büyük önem taşıyan, emek,
sermaye ve doğal kaynakların artık kolay ulaşılabilir olmaları nedeniyle ikinci planda
kaldıklarını ifade den Drucker, günümüzde tek anlamlı kaynağın bilgi olduğunu ifade
etmektedir.114 Nonaka ise, ‘kesin olan tek şeyin belirsizlik olduğu bir ekonomide sürekli rekabet
üstünlüğünün tek güvenilir kaynağı bilgidir’ demektedir.115 Steward, ‘Bilgi; ürettiğimiz,
yaptığımız, sattığımız ve satın aldığımız şeylerin asıl bileşeni hâline gelmiş bulunuyor.’
ifadesiyle bilginin önemini vurgulamaktadır.116 Alvin Toffler ‘Üçüncü Dalga’ isimli eserinde
toplumsal gelişmeleri açıklarken üçüncü dalganın en önemli özelliğini; bilginin tüm alanlarda
kullanılması ve bilgisayarların ve iletişim sistemlerinin bir enformasyon devrimi yaratmasıdır
şeklinde ifade etmektedir.117 Bilginin sürekli yenilenmesi ve yeni bilgilerin devrim niteliğinde
değişimler yaratacak özelliklere sahip olması, öğrenmenin sürekli bir süreç hâline getirilmesini
zorunlu kılmaktadır.
Bilginin üretimin asıl bileşeni hâline gelmesi, bilgi yönetimini de işletmelerin asıl görevi
hâline getirmiştir. Vasıfsız işgücü, sermaye ve doğal kaynaklar şeklindeki bütün girdiler için
azalan verim kanunu işlerliğini gösterirken, bilgi bir girdi olarak üretimde daha yoğun bir
şekilde kullanıldığı takdirde verimlilik artan bir seyir içinde gelişme gösterecektir.118 Günlük
mal ve hizmetlerin değerinin kaynağını bilgi oluşturmaktadır. Bu nedenle, Levi Straus’un bir
blucin pantolon maliyetinin beşte dördü enformasyon maliyeti, beşte biri ise, kumaş üretme,
boyama, kesme ve dikme gibi maliyetlerdir119
Bilgi yönetimi ve bilgi işletmesi konularından önce bilginin ve ilişkili kavramların
tanımlanarak farklılıklarının belirlenmesi yararlı olacaktır.

5.2. Toplam Kalite Yönetimi
1970’li yıllar Japon işletmelerinin Amerikan endüstrisinin ve Amerikan yönetim
biçiminin karşısında önemli başarılar kazandığı yıllardır. Japonlar, özellikle otomotiv endüstrisi
ve elektronikte önemli başarılar elde etmişler ve yıllar geçtikçe de başarılarını pekiştirmişlerdir.
Başarının sırrı araştırıldıkça yeni bir felsefe ve yeni bir yönetim tarzı ortaya çıkmıştır. Bu,
yıllardır Amerikan şirketlerince de bilinen ve katı bir şekilde uygulanmaya çalışılan kalite
denetiminin üretimin içinde yer alan yapısından sıyrılıp artık yönetimin bir fonksiyonu hâline
gelmesidir.
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Kalitenin bir yönetim felsefesi olmasını sağlayan bilim adamı ise Edward Deming'dir.
1950 yılında Japon Bilim adamları ve Mühendisler Birliği (JUSE)’nin davetlisi olarak birkaç
konferans vermek için Japonya’ya giden Deming’in uygulamalarından büyük başarılar
sağlanmıştır.
Edward Deming’in kalite yaklaşımına göre mal veya hizmette kalite sıkı kontrol
yöntemleri ile değil, ancak üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve sürekli geliştirme ile
sağlanabilir. Böylece, kalite ürünün bir parçası hâline gelecektir. Bu yaklaşım biçimi Toplam
Kalite Yönetimi’nin temellerini atmıştır.
Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ile birlikte kalitenin tanımı da farklılaşmaya
başlamıştır. Önceleri kaliteli mal hatasız ürün olarak tanımlanırken; Juran, kaliteyi tüketici
ihtiyaçlarını tatmin eden ve üründen sağlanan tatmini arttıran bir unsur olarak
tanımlamaktadır120.
Deming’e göre kalite;
-

‘Tüketicinin işletmenin ürettiği mal ya da hizmet hakkındaki yargısı,

İşletmenin ürettiği ürün ve performansının kalite spesifikasyonlarına uygun
olmasıdır121.
Ishikawa ise, kaliteyi geniş anlamda ‘iş kalitesi, hizmet kalitesi, iletişim kalitesi, proses
kalitesi, işçiler, mühendisler, idareciler ve yöneticiler dahil insanların kalitesi, sistem kalitesi,
firma kalitesi, hedeflerin kalitesi vb. dir.’ şeklinde tanımlamıştır122.
Türkiye Kalite Derneği KalDer ise, Toplam Kalite Yönetimi’ni ‘Bir kuruluşta iş
süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla önceden belirlenmiş olan müşteri gereksinim ve
beklentilerinin yerine getirilmesini öngören bir yönetim felsefesidir’ olarak tanımlamaktadır123.
Bu yönetim tarzını; kalite üzerine yoğunlaşmış felsefe, yönetim ve araçlar vasıtasıyla iç
ve dış müşterilere hizmette müşterinin yönlendirdiği sürekli geliştirme sürecidir şeklinde de
tanımlamak mümkündür.

5.2.1. Toplam Kalite Yönetimi’nin Temel Prensipleri
Toplam Kalite Yönetimi, daha önceden verilen tanımlarda da belirtildiği gibi mal veya
hizmetin özelliklerinin belirlenmesinde müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını temel alır.
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Beklentiler ve ihtiyaçlar ürünün tasarımı, üretimi ve satış sonrası hizmetlerin planlanıp
sunulması aşamalarındaki en önemli faktör olarak karşımıza çıkar.
Toplam Kalite Yönetimi’nde işletmenin sahip olduğu felsefenin geliştirilmesi ve
uygulanmasında önemli rol çalışanlara aittir. Bu nedenle, bu yönetim felsefesinde çalışanların
aktif katılımı sağlanmaya çalışılır. Ayrıca, iç müşteri kavramıyla süreçlerin etkinleştirilmesi ve
takım çalışması özendirilir.
Toplam Kalite Yönetimi’nin başarısı çalışanın katılımı kadar tepe yöneticilerin sisteme
ve çalışana verdikleri destekle ortaya çıkar. Kaliteye yönelik misyonu sahiplenmiş ve buna
uygun olarak faaliyetleri yönlendiren, personelin katılımını destekleyen bir liderlik tarzının
benimsenmiş olması gerekir.
Müşterilerin ihtiyaçlarının hızlı değişim göstermesi, mal ve hizmetlerde değişimi
zorunlu hâle getirmektedir. Bu nedenle, Toplam Kalite Yönetimi Kaizen felsefesine, yani
sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlayan bir felsefeye odaklanmıştır. Kaizen, sürekli olarak
küçük adımlarla, çalışanların tümünün katıldığı, küçük yatırımlara ihtiyaç duyan, özellikle
yavaş gelişen ekonomilerde etkin olan bir sistemdir 124.
Kaizen, sayesinde125:
-

Kuruluşun tüm faaliyetlerinde bir canlılık meydana gelir.

-

Topluluğun aynı amaç ve hedef doğrultusunda çalışması sağlanır.

-

Bölümler kendi işlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütür.

Etkileşim içinde olan bölümlerin ortak sorunları en kısa yoldan ve kalıcı bir
şekilde çözümlenir.
-

Çalışanların bilgi ve beceri düzeyi yükselir, motivasyonu artar.

-

Verimlilik ve diğer temel rekabet unsurları daha hızlı bir gelişme gösterir.

İşletme içinde Toplam Kalite Yönetimi’nin işlerlik kazanması, işletmenin tüm
fonksiyonlarının ana hedefler doğrultusunda yönlendirilebilmesi için gerekli alt yapının
oluşturulması gerekir. Bunun için bütün iyileştirme çabalarında yöneticilerin kullandığı önemli
bir araç Japonların ‘Deming Döngüsü’ olarak adlandırdığı çevrimdir126.
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Şekil 5-1: Deming Döngüsü
Kaynak: Peter R. Scholtes, Heero Hacquebord, Joiner, A Practical Approach to Quality,
Joiner Associates Inc., Madison, WI, USA, 1987, s.23.
Şekil 5.1.’de görülen Deming Döngüsü (PUKÖ Çevrimi: Planla, Uygula,Kontrol
Et,Önlem Al) dört temel faaliyeti içermektedir. Bunları kısaca açıklarsak127:
- Planla: Ne yapmak istenildiği ve nasıl yapılabileceği mümkün olduğunca doğru ve
dikkatli olarak belirlenmelidir. Analizde duruma ilişkin kullanılabilecek tüm veriler
kullanılmalıdır. Başarı için önemli olan faktörler ve sonuçların ölçümü için kullanılacak
kriterler tanımlanmalıdır.
- Uygula: Planın uygulamaya konulmasını ifade eder.
- Kontrol Et: Plan uygulamaya konulduğunda çabaların gözlemlenmesi ve
değerlendirilmesi gerekir. Gelişimin sağlandığı alanlar tanımlanmalıdır.
- Önlem Al: Değerlendirme sonuçlarına göre olumlu uygulamaların standart hâle
getirilerek devam etmesi veya olumsuz sonuçlarda çevrimin yeniden başlatılması ve bu
faaliyetlerin olumlu sonuçlar alınana dek devam etmesidir.
Toplam Kalite Yönetimi 1980’lerde yeni bir felsefe olarak oldukça ilgi toplamış, daha
önceki yönetim felsefeleri ve organizasyon yapılarına yeni bir bakış tarzı getirmiştir. Bu
yaklaşım özellikle, daha önceki pek çok uygulamada yalnızca kendine verilen emirleri yerine
getirmesi beklenen çalışana büyük oranda özerklik ve kararlara katılma şansı veren, işletme ile
127
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personelin bütünleşmesini sağlayan bir yaklaşım olarak işletmeler için önemli kazanımlar
yaratmıştır.
Toplam Kalite Yönetimi’nin çalışana bakış tarzı incelendiğinde bu yaklaşımda,
çalışanların bilişsel zekâları (IQ) yerine duygusal zekâları (EQ) üzerine odaklanıldığı ve
çalışanların duygusal zekâlarını geliştirmenin amaçlandığı görülmektedir. Birçok bilim adamı
tarafından bilişsel zekâ (IQ) bellek, sözcük dağarcığı, anlama, sorun çözme, soyut analiz,
algılama, bilgi işleme ve görsel-motor becerilerini içeren, hem sözel hem de sözel olmayan
yetenekleri içeren değişik ölçeklerle ölçülebilen ve altı yaşından sonra hep sabit kalan bir
olgudur şeklinde tanımlanmaktadır128. Salovey ve Mayer’e göre, duygusal zekâ (EQ) ‘kişinin
kendisinin ve diğerlerinin hislerini ve duygularını izleme, bunlar arasında ayırım yapma ve bu
bilgiyi düşünce ve eylemlerinde kullanma becerisini içeren, sosyal zekânın bir alt kümesidir.’129
İşletme yönetimi alanında yapılan çalışmalar duygusal zekânın işteki başarıyı arttırdığını düşük
duygusal zekâya sahip insanların iş hayatında sosyal tecrit yaşadıklarını ortaya koymuştur 130.
Yüksek duygusal zekâ empatik iletişimi yaratmakta, bireylerin birbirini anlamasını
kolaylaştırmakta ve olumsuz duyguları kontrol altına almayı sağlamaktadır. Kuşkusuz, bu
olumlu unsurlar işletme içinde yaratıcılığı, takım çalışmasını ve işletme içi iklimi pozitif yönde
etkilemektedir. İşletme içindeki olumlu etki kadar müşteri ile empatik iletişimin kurulabilmesi
müşteriyi doğru anlama ve kendini doğru ifade edebilme olanağını da yaratmakta ve işletmenin
müşteri beklentilerini tatmin etmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

5.3. Öğrenen Kurumlar
Bilginin son derece hızlı bir şekilde ve sürekli olarak yenilendiği günümüzde
işletmelerin başarılı olabilmesi için işletme içinde yaratıcı işbirliğini geliştirecek öğrenme
ortamlarının ve süreçlerinin işlerlik kazanması gerekmektedir. Bu gelişim, işletmelerin
yapısında ve yönetim modellerinde hızlı değişimler yaratmış sürekli öğrenmeyi vurgulayan
öğrenen kurumlar yaygınlık kazanmaya başlamıştır.
Öğrenen kurumların daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikli olarak bireysel ve örgütsel
öğrenme kavramlarına açıklık getirmek gerekir.
‘Öğrenme, tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen oldukça devamlı bir
değişiklik’131şeklinde tanımlanabilir. Tanımda öğrenmenin üç önemli ögesi bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, öğrenmenin davranışta bir değişiklik olduğudur. Bu değişiklik olumlu ya da
olumsuz yönde ortaya çıkabilir. İkinci önemli unsur, tekrar ya da yaşantı sonucu ortaya çıkan
değişikliklerden söz edilmektedir. Üçüncü nokta ise, bu değişikliğin oldukça devamlı olmasıdır.

Lawrence Shapıro, Yüksek EQ’lu Bir Çocuk Yetiştirmek, Çev: Ümran Kartal, Varlık Özel Yayınları, Altıncı
Basım, 2002, s.19.
129
Shapiro, a.g.e., s.19.
130
Aynı eser, s.18.
131
Clifford T. Morgan, Psikolojiye Giriş, Yayın Sorumlusu, Sibel Karakaş, Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji
Bölümü Yayınları, Yayın No:1, Meteksan A.Ş., Ankara, 1993, s.77.
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İlk defa 1990 yılında Beşinci Disiplin isimli kitabında ‘öğrenen organizasyon’
kavramını kullanan ve bunun geniş kabul görmesini sağlayan Peter Senge, öğrenme ile bilgi
edinmeyi birbirinden ayırmaktadır. Senge, öğrenmeyi ‘bireyin, şimdiye kadar yapamadığı bir
şeyi yapmaya muktedir hâle gelmesidir’132 şeklinde tanımlamaktadır. Böylece, birey dünyayı
ve onunla ilişkisini yeniden kavrar. Çünkü, öğrenme temel bir zihniyet değişikliğini de kapsar.
‘Örgütsel öğrenme, işletmenin yapısı, kültürü ve hafızasına dâhil olmuş bireylerin
öğrenmesi yoluyla işletmenin iç ve dış çevresel değişimlere daha kolay adapte olmasıdır’133.
Doğal olarak, örgütsel öğrenme, bireylerin tek tek öğrendiklerinin toplamından daha fazladır.
Çünkü, birlikte öğrenmenin getirdiği sinerjik bir etki de bulunmaktadır134. Örgütsel öğrenme,
organizasyon üyelerinin kavradıklarını, bildiklerini ve hafızalarını paylaştıkları zaman
gerçekleşir135. Örgütsel öğrenmenin amacı, ortak bilginin korunması, paylaşılması ve
sergilenmesini ifade eden organizasyonun hafızasını korumak ve geliştirmektir136.
Öğrenen organizasyonlarda amaç, bütünüyle öğrenmeyi yapı, süreçler, prosedürler,
disiplinler ve stratejileri kullanarak maksimize eden ve sürekli gelişen ‘proaktif’ bir
organizasyon olmaktır137. Örgütsel öğrenme ise, bu yapı, süreçler, disiplinler ve stratejileri
kullanma faaliyetidir. Diğer bir ifade ile, öğrenen organizasyon işletmenin sahip olmak istediği
yapıyı, örgütsel öğrenme ise, bu amaca nasıl ulaşılacağını ifade eder138.
Örgütsel öğrenme, deneyimlerden, hatalardan, risk alarak, başkalarından ve başkalarıyla
birlikte öğrenme felsefesine sahiptir139. Burada görüldüğü gibi öğrenme tek kaynaktan değil
mevcut olan tüm olanaklar ve yaklaşımlar kullanılarak yaratılmaya çalışılmaktadır.
Örgütsel öğrenmenin işletmeler açısından stratejik etkileri bulunmaktadır. İşletmelerin
sürekli öğrenmesi değişimlere cevap verebilme veya değişimleri yaratma yeteneklerini
arttırarak rekabetçi üstünlüklerin yaratılması sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Bu sonuç,
işletmenin kendini temelden yenileyebilme yeteneğini arttırmaktadır140.
Bireysel öğrenmenin gerçekleşmesi otomatik olarak örgütsel öğrenmeyi
yaratmamaktadır. Örgütsel öğrenmede, ekibin öğrenme düzeyi genellikle en düşük ortak

Peter M. Senge, Beşinci Disiplin: Öğrenen Organizasyon Düşünüşü ve Uygulaması, Çev: Ayşegül İldenizAhmet Doğukan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993, s.22.
133
Ryan K. Lahti and Michael M. Beyerlein, ‘Knowledge Transfer and Management Consulting: A Look at ‘The
Firm’’, Business Horizons, January-February, 2000, s.67.
134
Linda Levine, ‘Integrating Knowledge and Processes In A Learning Organization’, Information Systems
Management, Winter, 2001, s.23.
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David T. Croasdell, ‘It’s Role in Organizational Memory and Learning’, Information Management
Systems, Winter, 2000, s.10.
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Croasdell, a.g.m., s.9.
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Lahti and Beyerlein, a.g.m., s.67-68.
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Aynı eser., s.68.
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Düren, a.g.e.,s.135.
140
Selim Yazıcı, Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., Yönetim Dizisi, İstanbul,
2001, s.104-105.
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paydadır141. Bireylerin öğrenme sonucunda kazandıkları yeni bilgi ve yeteneklerin paylaşılması
ve işletme içindeki ortak yapılara, süreçlere uygulanması gerekmektedir. Örgütsel öğrenme,
bireysel öğrenmeden kolektif öğrenmeye geçişi sağlayan bir köprü ile mümkün olabilir. Şekil
5.2. bu köprüyü göstermektedir. Köprünün yapı taşları iletişim, şeffaflık ve entegrasyondur142.

Şekil 5.2: Bireysel ve Örgütsel Öğrenme Arasındaki Köprü
Kaynak: Gilbert J.B. Probst, Bettina S. T. Büchel, Organizational Learning: The
Competitive Advantage of the Future, London, Prentice Hall, 1997, s.21’den aktaran Selim
Yazıcı, Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., Yönetim Dizisi, İstanbul,
2001,s.91.

5.3.1. Öğrenen Kurumların Yapı Taşları
Bireysel öğrenmeden örgütsel öğrenmeye geçiş için öncelikli olarak çok yönlü ve
sağlam bir iletişimin kurulması gerekir. İletişimle sağlanan bilgi akışının herkes tarafından
anlaşılır hâle gelmesi yani şeffaf olması, bilginin ikinci bölümde detaylı olarak anlatılan açık
bilgi hâline dönüşmesi lazımdır. Köprünün tamamlanabilmesi için son aşama ise, bilgilerin
birleştirilmesi ve bütünleştirilmesi, yani entegrasyondur143.
Garvin’e göre, yeni fikirler örgütsel iyileştirmeler yaratabilir ancak, tek başlarına
öğrenen kurum yaratamazlar. Bir kurumun öğrenen kurum olabilmesi için sistematik problem
çözme, yeni yaklaşımları deneme, kendi deneyimi ve geçmişinden ders alma, başkalarının
deneyimlerinden yararlanma ve bilginin kurumun her noktasına hızla ve verimli bir şekilde
aktarılması faaliyetlerinde beceri kazanmış olması gerekmektedir144

Arie P. De Geus, ‘Öğrenme Olarak Planlama’, Belirsizliği Yönetmek, Çev: Gündüz Bulut, Mess Yayınları,
İstanbul, 1999, s.61.
142
Yazıcı, a.g.e., s.90.
141

143
144

Düren, a.g.e., s.138.
Garvin, a.g.m., s.55-56.
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Garvin öğrenen kurumların yapı taşlarını kısaca şöyle açıklamaktadır;145
Sistematik Problem Çözme: Öğrenen kurumların ilk yapı taşı olan sistematik
problem çözmenin hareket noktası öğrenen kurumlardan önce yaygınlık kazanmış olan kalite
yönetimi felsefesidir. Öğrenme için doğruluk ve kesinlik son derce önemlidir. Bu nedenle,
sorunların belirlenmesinde bilimsel yöntemlerin kullanılması, karar alırken varsayımlar yerine
verilerden hareket edilmesi, verilerin analizi ve sonuç çıkarmada ise istatistiksel yöntemlerin
kullanılması zorunluluktur.
Yeni Yaklaşımlar Denenmesi: İşletmenin bilgi hiyerarşisinde daha üst
basamaklara çıkmasını sağlayabilecek olan bu faaliyet yeni bilginin sistematik biçimde
aranmasını ve denenmesini kapsamaktadır. Bu faaliyet, koşulların elverişli olması ve ufuk
genişliğinden kaynaklanmaktadır.
Geçmiş Deneyimlerden Ders Alınması: İşletmelerin geçmiş başarı ve
başarısızlıklarını sistemli olarak değerlendirmesi ve çıkarılacak dersleri çalışanlarıyla
paylaşması gerekir. Böylece, başarısızlıkların incelenmesinden elde edilen sonuçlar hataların
tekrarını önlediği gibi başarıyı yaratacak çözüm yollarını da ortaya çıkaracaktır.
Başkalarının Deneyimlerinden Yararlanılması: Bilgi nerede yaratılırsa
yaratılsın işletmenin yaratıcılığını arttırmak için kullanılmalıdır. Toplam Kalite Yönetimi’nde
de son derece etkin bir araç olarak kullanılan kıyaslama (Benchmarking) tekniğini başarı ile
kullanan işletmelerde elde edilen kazanımlar çarpıcı bir şekilde görülmektedir. Başkalarının
deneyimlerinden yararlanma, sadece müşteriler ve tedarikçiler değil işletmenin faaliyet alanı
dışındaki işletmelerin deneyimlerinden de öğrenmeyi kapsamaktadır.
Bilgi Aktarımı: Bilginin işletmenin tüm birimlerine etkin ve hızlı bir şekilde
ulaştırılması gerekir. İkinci bölümde kapsamlı olarak anlatılacağı gibi bilgi paylaştıkça artar ve
verimliliği yükselir. Bu nedenle, bilginin yazılı, sözlü ve görsel raporlar, inceleme turları,
personel rotasyonu, eğitim ve geliştirme programları, standartlaştırma programları gibi çeşitli
araçlarla tüm çalışanlara yayılmasının sağlanması gerekir.
Öğrenen kurumların yapı taşları olarak ifade edilen ve Garvin’in bir kurumun öğrenen
kuruma dönüşmesini sağlayan faaliyetler olarak tanımladığı faaliyetler aslında, işletmelere ve
çalışanlarına öğrenmeyi öğrenmenin kurallarını göstermektedir.

5.3.2. Öğrenen Kurumların Disiplinleri
Peter M. Senge Beşinci Disiplin isimli kitabında öğrenen kurumlar oluşturmada onları
diğer organizasyonlardan ayıran temel disiplinlere hâkim olunması gerektiğini savunmuştur.
Burada, ‘disiplin’ den kastedilen şey yazarın ifadesiyle, zorla kabul ettirilen bir düzen değil,

145

Aynı eser, s.56-72.
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‘uygulamaya koymak için incelenmesi ve hâkim olunması gereken bir teori ve teknik
bütündür’146. Senge, öğrenen kurumların kurulmasına destek veren beş temel disiplin ortaya
koymaktadır. Bunlar;147
-

Sistem düşüncesi,

-

Kişisel hâkimiyet,

-

Zihinsel modeller,

-

Takım hâlinde öğrenme,

-

Paylaşılan vizyondur.

- Sistem Düşüncesi: Yönetimde sistem yaklaşımı temel alındığında, ‘sistem, belirli
parçalardan oluşan bir bütündür.’148 Bütünü oluşturan her bir parçanın kendine has işleyişi
vardır. Ancak, bu parçaların etkinlikleri birbirine bağlıdır. Senge’ye göre, iş hayatı ve tüm
insanların çabaları birer sistemdir ve hepsinin faaliyetleri birbirini etkiler. Bu nedenle, olayların
bütününü düşünerek onları anlamak mümkündür149.
- Kişisel Hâkimiyet: Öğrenen kurumların manevi temeli olan kişisel hâkimiyet, kişisel
görme ufkunun sürekli olarak açıklık kazanması, derinleşmesi ve gerçekliği objektif olarak
görme disiplinidir. Bu yetkinlik yaşam boyu öğrenme çabalarına bağlı olarak ortaya çıkar 150.
- Zihinsel Modeller: Dünyayı algılayışımız ve eylemlerimiz, zihnimize iyice yerleşmiş,
kökleşmiş, varsayımlar, genellemeler tarafından etkilenir. Çoğu kez bu zihinsel modellerin
farkına varılmaz151.
Psikolojide tutum olarak adlandırılan bu zihinsel modeller bireyin kazanılmış kişilik
özelliklerinin bir parçasıdır152. Tutumlar bazen önyargılara dönüşebilir. Önyargı; oldukça
kuvvetli ve çoğu kez olumsuz olan tutumları ifade eder153.
Zihinsel modeller disiplini insanların bu kalıplardan ve varsayımlardan kurtulmalarını
sağlamaya yöneliktir. Bu modelin çalışması, aynayı içe doğru çevirmekle başlar. İçsel
resimlerimizi ortaya çıkarıp incelemeden geçirmeyi öğrenmek gerekmektedir. Ancak, bu
şekilde insanlar kendi düşüncelerini etkili bir şekilde sunar ve bu düşünceyi başkalarının
etkilemesine izin verir154.
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Senge, a.g.e., ss.19.
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150
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- Takım Hâlinde Öğrenme: Modern işletmelerde temel öğrenme birimi takımlardır.
Entelektüel sermaye bölümünde de anlatılacağı gibi işletmede zenginlik yaratabilmek veya
kurumsal öğrenmeyi gerçekleştirmek için bireysel öğrenme yeterli değildir. Takımlar
öğrenmedikçe kurumlar öğrenemez.
Günümüzde buluşçuluk, çeşitli işlevleri ve yerleri içeren ayrıntılı ve kapsamlı bir takım
çalışması gerektirmektedir. İşletmeleri bilgi tabanı derinleşip çeşitlendikçe, birçok yetenek,
gerçekten yaratıcı değişim sağlamak için bir araya gelme ihtiyacı duymaktadır155.
Takım hâlinde çalışmanın bireyler üzerinde önemli etkileri ortaya çıkmaktadır.
Sorumlulukların paylaşılması iş hayatındaki stresi azaltıp, bireyin işletmeyle bütünleşmesi
sağlar ve ekip içindeki statü işletme içindeki statüye dönüşerek, kişilerin işletmeye olan
bağlılığını arttırır156.
Takım hâlinde öğrenme, takımı oluşturan bireylerin kişisel varsayımlarını geri plana
atarak, birlikte düşünme kapasitesini ifade eden diyalogla başlar. Bu sayede, takım içinde
öğrenmeyi aksatan etkileşim biçimleri de ortaya çıkartılabilir157.
- Paylaşılan Vizyon: Öğrenen kurumların son disiplini paylaşılan vizyondur. Vizyon,
işletmelerde hangi temelin korunacağı ve hangi geleceğin ilerlemeyi hızlandıracağı konusunda
kılavuzluk yapar.
İyi kavranmış bir vizyonun iki temel bileşeni vardır. Bunlar; çekirdek ideoloji ve
tasarlanan gelecektir158. ‘Çekirdek ideoloji, bir örgütün kalıcı yapısını tanımlar; ürün ya da
piyasa ömrünü, teknolojik buluşları, yönetim eğilimlerini ve bireysel liderleri aşan, tutarlı bir
kimliktir.’159 Çekirdek ideoloji işletmenin temel değerleri ve temel amaçlarını içerir.
Tasarlanan gelecek de iki bölümden oluşur. ’Bunlar; 10-30 yıllık cesur bir hedef ve bu
hedefe ulaşmanın neye benzeyeceği konusunda canlı tanımlardır.’160
Paylaşılan vizyon ‘geleceğe yönelik paylaşılan resimleri’ ortaya çıkarma becerisini
kapsar. Bu sayede kişiler, ortak bir özlemle birbirlerine bağlanırlar. Paylaşılan vizyon, öğrenme
için gerekli olan odaklanmayı ve enerjiyi sağlar161.
Her işletmenin öğrenme konusunda başarılı olması mümkün olmayabilir. İşletmelerin
öğrenememesinin nedenleri tesadüfler değildir. Birçok işletmede öğrenme yetersizlikleri son
Rob Goffee ve Gareth Jones, ‘Modern Şirketi Bir Arada Tutan Nedir?, İnsanları Yönetmek, Çev: Gündüz
Bulut, Mess Yayınları, İstanbul, 1999, s.34.
156
Donald H. Weiss, Başarılı Ekip Oluşturma, Çev: Erhan Tuskan, Rota Yayınları, İstanbul, 1993, s.18.
157
Senge, a.g.e., s.17-18.
158
James C. Collins, Jerry I. Porras, ‘Şirketinizin Vizyonunu Oluşturmak’, Değişim, Çev: Meral Tüzel, Mess
Yayınları, İstanbul, 1999, s.31.
159
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160
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Senge, a.g.e., s. 227.
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derece önemli boyutlardadır ve bunu çözebilmek için öncelikli olarak nedenlerin anlaşılması
gerekir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen unsurlar onların yeni yapılar ve düşünce sistemleri
geliştirmesine neden olmaktadır. Temelleri 1945’li yıllarda atılan ancak, 1980’li yıllardan
itibaren tüm dünyada yaygınlaşan ve hızla Toplam Kalite Yönetimi, mükemmeli arayış
yönelimlerinin bir sonucudur. İşletmelerin bir kerede işi doğru ve mükemmel şekilde yapması
amacıyla geliştirilen bu felsefe tüm dünyada kabul görmüştür. Toplam Kalite Yönetimi
uygulamaları işletmelere yeni bir bakış açısı getirirken, 1990’lı yıllarda Peter Senge’nin Beşinci
Disiplin kitabıyla adından söz ettiren Öğrenen Kurumlar ve sonrasında insan kaynaklarının ve
bilginin önemini ortaya koyan entelektüel sermaye çalışmaları daha etkili ve başarılı
işletmelerin ortaya çıkması için dikkatle incelenmesi gereken konular olarak görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1.

Küçük adımlarla ancak sürekli olarak gelişme ……………… olarak adlandırılır.

a.

Toplam Kalite Yönetimi

b.

PUKÖ döngüsü

c.

Öğrenme

d.

Kaizen

e.

Just-in time

2.
Tekrar ya
değişim…………. dir.

da

yaşantı

sonucu

ortaya

çıkan

davranışlardaki

a.

Başkalaşma

b.

Öğrenme

c.

Gelişme

d.

Farklılaşma

e.

İlerleme

3.

Post modern organizasyonlar ……………………………… amaçlar.

a.

Her yerde geçerli bir organizasyon yapısı

b.

Duruma uygun yapıyı oluşturabilmek

c.

Mükemmellik

d.

İnsanı işletmenin odağına yerleştirmek

e.

Dış çevreye ayak uydurabilmek.

sürekli

4.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin değişiminde önemli rol oynayan unsurlar
arasında sayılamaz.
a.

Küreselleşme

b.

Gelecekteki çatışmalar

c.

Yöneticilerin değişen profili
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d.

Teknolojik ilerlemeler

e.

Demografik unsurlar

5.
olmalarıdır.

Öğrenen kurumları diğer kurumlardan ayıran en önemli özellik ……………….

a.

Reaktif

b.

Durağan

c.

Yavaş

d.

Proaktif

e.

Gelişmiş

6.

Drucker’a göre günümüzde tek anlamlı kaynak ……………….. dir.

a.

Teknoloji

b.

Çalışanlar

c.

Kalite

d.

Bilgi

e.

Sermaye

7.

Aşağıdakilerden hangisi öğrenen kurumların disiplinlerinden biri değildir?

a.

Sistem düşüncesi

b.

Kişisellik

c.

Zihni modeller

d.

Takım hâlinde öğrenme

e.

Paylaşılan vizyon

8.

TKY çalışanları …………………… odaklanmaktadır.

a.

Bilişsel zekâlarına

b.

Duygusal zekâlarına

c.

Empatik olmalarına
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d.

Başarıya yönelmelerine

e.

Kendilerine güvenmelerine

9.
Çalışanların geçmiş başarısızlıklarının da sistematik olarak incelenmesi
………………. yaratır.
a.

Çatışmayı

b.

Öğrenmeyi

c.

Kaos

d.

Toplam Kalite Yönetimi

e.

İşten ayrılmaları

CEVAPLAR: 1- D, 2-B, 3-C, 4-C, 5-D, 6-D, 7-B, 8-B, 9-B.
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6. PLANLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Planlamanın Tanımı, amacı, Kapsamı
6.2. Planlar ve Amaçların Önemi
6.3. Plan Türleri
6.4. Planlamanın Önemi

108

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

109

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Planlama kavramını ve amacını
açıklayabilmek.
Planlamanın ve işletme amaçlarını
belirlemenin önemini tartışabilmek.
Plan türleri arsındaki farkı; kullanım
yer ve zamanlarını kavrayabilmek.
Planlamanın önemini, avantaj ve
dezavantajlarını tartışabilmek.

110

Anahtar Kavramlar


Planlama,



Amaç,



Hedef,



Misyon,



Vizyon,



Taktik
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Giriş
İşletmelerin çoklu amaçları ve bu amaçlara ulaşmalarını sağlayacak sınırlı kaynakları
vardır. Kaynakların etkin ve maksimum verimlilik elde edilecek şekilde kullanılması için etkili
planlara ihtiyaç duyulmaktadır. Planlama harekete geçmeden önce sistematik düşünme ve karar
almayı sağlayan bir faaliyettir. Bütün işletmelerin her zaman için formal planlarının
olduğundan söz etmek mümkün değildir. Genellikle küçük işletmelerde formal planlar
olmayabilir. Ancak, belirli bir amaca odaklanmış ve etkin çalışan günümüz işletmelerinde
faaliyetlere yönelik planların yanında stratejik planlamanın da yaygın olarak kullanıldığını
görmekteyiz.
Yönetim fonksiyonları planlama ile başlar. Çünkü planlar işletme yöneticilerine
yönlerini gösterir. Onların kendilerini ve çalışanlarını kontrol edebileceği bazı bilgiler verir.
Plan işletmeler için çok şey ifade eder ancak doğal olarak bu sihirli bir anahtar değildir.
İşletmelerde değişik basamaklarda hazırlanan planlar vardır. Bunların en genel ve tüm işletmeyi
kapsayanı stratejik planlardır ve tepe yöneticiler tarafından hazırlanır. Daha alt seviyelerde
hazırlanan taktikler ve operasyonel planlar ise, stratejik planları destekler, uygulanmasını
sağlar. Kapsadıkları zaman periyoduna göre de planları sınıflamak mümkünüdür. Planlar
işletmelere pek çok avantaj sağladığı gibi katı hazırlanıp uygulanan planlar ise bazı sakıncaları
da beraberinde getirir.
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6.1. Planlamanın Tanımı, Amacı, Kapsamı
“Planlama işletmenin ulaşmak istediği amaçlarına nasıl ulaşılacağının belirlenmesi
sürecidir”162.Daha geniş kapsamlı bir tanım vermek istersek; “Plan, bugünden gelecekte nereye
ve nasıl ulaşılmak istendiğinin, nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin kararlaştırılmasıdır”163.
Karar alma planlamanın başından sonuna kadar uygulanan bir faaliyettir. Bu nedenle plan,
kararlar topluluğu olarak da ifade edilmektedir. Çünkü burada tek bir karar değil birbirine bağlı
pek çok kararın arka arkaya alınması gerekmektedir. Şekil 6.1. planların yönetim açısından
anlamını etkili bir şekilde göstermektedir.

Şekil 6-1: Yönetimin Temeli Olarak Planlar
Kaynak:Harold Koontz and Cyril O’Donnell, Management, McGraw-Hill, Tokyo, 1976,
p.132.
Planlar, amaçlara ulaşmak veya bir sorunu çözmek için yapılır ve uygulamaya geçirilir.
Stratejik planlama ile işletmenin bütünü kapsanırken, fonksiyonel veya bölüm planlarında ise
belirli bir alan veya bölümün amaçlarına ulaşmak için faaliyetler gerçekleştirilir. Planlar ne, ne
zaman, nasıl, nerede, kimin tarafından, niçin, ne kadar sürede, hangi maliyet ve hangi kalitede

162
163

Samuel C. Certo, Modern Management, Prentice Hall, New Jersey, 1997, p.134.
Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım, İstanbul, 2010, s.154.
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yerine getirilecek sorularının yanıtlarını verir164. Bu soruların yanıtları planlamanın tanımında
belirtildiği gibi ulaşılmak istenen amaç göz önünde bulundurularak verilir. Bu nedenle amaçlar
ve hedefler planlama sürecinin ilk aşamasını oluşturur. Şekil 6-2 Planlama sürecini
göstermektedir. Süreci kısaca açıklamak yararlı olacaktır.

Şekil.6-2: Planlama Süreci
Planlama süreci işletmenin ulaşmak istediği amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ile
başlar. Amaç ve hedeflerin işletmenin misyon ve vizyonu ile uyumlu olması gerekir. Amaçların
özel öneme sahip olması nedeniyle kapsamlı olarak incelenecektir.
Amaç ve hedefler belirlendikten sonra işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için takip
edilecek yolların belirlenmesi gerekir. Bir amacı gerçekleştirilmesi için tek bir yolun
uygulanması gerekmez. Ancak takip edilecek her yolun avantajları olduğu gibi bir takım
dezavantajları da olacaktır. Bu nedenle planlama sürecinin ikinci aşamasında her uygulanması
muhtemel her bir yol detaylı olarak incelenmelidir.
Alternatif yollar arasından işletmenin sahip olduğu kaynaklara en uygun olan ve işletme
için en iyi sonuçları yaratma olasılığı olan yol seçilmeye çalışılır. Bütün bu işlemler
gerçekleştiğinde işletmenin planları ortaya çıkmış olur. Yani işletmenin amaçlarına ulaşmasını
sağlayacak ol haritası belirlenmiş olur.

6.2. Planlar ve Amaçların önemi
Amaçlar, işletmenin uzun vadede ulaşmak istediği sonuçlardır. İşletmenin misyon ve
vizyonu amaçlar belirlenmesinde önemli rol oynar. Bu nedenle amaçları kapsamlı olarak
açıklamadan önce konuyu en genel haliyle ele almak ve daha sonra amaçlara doğru daraltmak
yararlı olacaktır. Şekil 6-3 işletmenin amaçları ve bunlara bağlı olarak planlarının hiyerarşik
yapısını göstermektedir.

164

Koçel, a.g.e., s. 155.
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Şekil: 6-3: Amaçların/Planların Seviyesi ve Önemi
Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.215.
Misyon
Misyon işletmenin varoluş nedenidir ve bu işletmenin tüm faaliyetlerine yön verir,
strateji oluşturma sürecinin başlangıcını oluşturur165. İşletmenin misyonun tanımlanması ile
onun işinin, toplumdaki imajı ve dünya görüşü ile faaliyetlerinin tanımlanması gerçekleştirilmiş
olur166.
Peter Drucker, yöneticilerin birinci görevinin “işimiz ne?” sorusunun yanıtını aramak
olduğunu ifade eder ve buna verilecek cevabın misyonu belirlediğini söyler. Drucker’a göre bu
ilk sorunun yanıtı verildikten sonra aşağıdaki sorulara verilecek yanıtlarla işletmenin
misyonunu belirlemesinin mümkün olacaktır. Yanıtlanması gereken soruları aşağıdaki şekilde
sıralamak mümkündür167:
-

Müşterimiz kimlerdir?
Müşterilerimiz neler satın alır?
Müşterilerin istekleri nelerdir?

165

Hayri Ülgen, Kadri Mirze; İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004, s.68.

166

Esin Ergin, İşletme Politikası, Der Yayınları, İstanbul, 1992, s.10.

167

Peter Drucker, Management, Revised Edition, Harper Collins Publishers, New York, 2008, pp.100-104.
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Müşteri istekleri nasıl değişim göstermektedir?
Sorularının yanıtlarından sonra
İşimiz ne olmalıdır?
sorusunun yanıtları misyonun belirlenmesinde önemli yer alacaktır.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi misyon sadece varlık nedenini
ortaya koymaz, aynı zamanda üreteceği ürünlerin neler olduğu, bunları nerede ve nasıl
üreteceği, işin yapılış felsefesi, sahip olduğu değerler ve diğer işletmelerden farklarını da
içerir168.
Abell misyonu tanımlarken üç boyutun göz önünde tutulması gerektiğini savunuştur.
Bu üç boyut şekil 6-4’de gösterilmektedir.
Abell’in misyon çatısı işletmeyi tanımlarken üründen ziyade müşteriyi odak alır. Çünkü
Abell’e göre işletmenin temel fonksiyonu müşterinin ihtiyaçlarının tatmin edilmesidir.
Müşterinin ihtiyaçlarının tatmin edilmesi sadece somut ürün veya hizmet olarak
algılanmamalıdır. Bu ürün veya hizmet yaratılırken veya müşteriye sunulurken kullanılan
teknoloji son derce önemlidir169.

168

Ülgen ve Mirze, a.g.e., s.68.

Charles W.L. Hıll and Gareth R. Jones, Strategic Management,Houghton and Mifflin Company, Boston,
1989, p.33.; Arthur A. Thompson, Jr and A.J. Strickland III, Strategy Formulation and Implemention, Third
Ed., Business Publication, Inc., Plano, 1986, pp.45-46.
169
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Şekil: 6-4: Abell’in Misyon Çatısı
Kaynak: Charles W.L. Hıll and Gareth R. Jones, Strategic Management,Houghton and
Mifflin Company, Boston, 1989, p.33.
Misyon cümlesi, üründen ziyade pazara odaklanmalı yani içsel unsurlardan ziyade
dışsal unsurları içermeli bunun yanında ulaşılabilir, çalışanı motive edebilecek özellikte,
spesifik yani yöneticilerin seçimlerine rehberlik edebilecek nitelikte olmalıdır170.
Misyon, mutlaka işletmeyi rakiplerinden ayıran özelliklerini, amaçlarını içermeli ve
uzun vadeli bakış açısına sahip olmalıdır171.
İşletmelerin misyonları yazılı olabileceği gibi bazı işletmeler özellikle küçük işletmeler
yazılı misyona sahip olamayabilir. Bu o işletmelerin yöneticileri veya çalışanlarının yukarıdaki
soruların yanıtlarını düşünmedikleri veya yanıtları bulamadıklarını göstermez.
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Donnely, Gibson, Ivancevich, a.g.e., pp.142-143.
James H. Donnely, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich, Fundamentals of Management, Seventh Ed.,
Irwin, Boston, 1990., p.141.
171
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Stratejik yönetim sürecinin başlangıcında işletmenin misyon ve vizyonunun
belirlenmesi ve buna uygun olarak analizlerin yapılması gerekir. Ancak, yukarıdaki sorulardan
anlaşılacağı üzere büyük oranda dış çevreden alınan bilgi ve geri beslemelerle zaman içinde
değiştirilebilir. Hatta, yönetimin değişmesi ve yeni yönetimin işletmenin yeni açılımlar
yapmasını, eski çalışma düzeninden uzaklaşmasını istediği durumlarda da misyon
değişebilir172.
Misyon belirlemek zor, sancılı ve riskli bir süreçtir. Ancak misyon belirlemek,
işletmenin amaçlarına, strateji geliştirebilmesine, kaynaklara odaklanmasına ve işi
yapabilmesine olanak tanır173.
Vizyon
Vizyon, işletmenin gelecekte kendini görmek istedikleri yerdir. Diğer bir ifade ile
işletmenin vizyonu işletmelerin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumdur174.Misyon ve vizyon
birbirinden farklı kavramlardır. Misyon işletmenin mevcut durumunu ifade ederken vizyon
gelecekte işletme için arzulanan durumu anlatmaktadır ve stratejileri yönlendirir175.
İşletmenin Amaçları
İşletmelerin misyonları amaçlar ve hedefler tarafından desteklenir. Misyon daha genel
bir tanımlamayı ifade ederken, amaçlar uzun zaman periyodu içinde ulaşılmak istenen sonuçları
gösterirken, hedefler daha spesifik, kısa vadede ulaşılmak istenen durumu ifade
etmektedirler176.
Yöneticilerin etkin olabilmesi için organizasyonel amaçların spesifik, ölçülebilir,
birbiriyle ilişkilendirilmiş, uygulanabilir ve bir zaman sınırlamasına sahip olması gerekir.
Amaçların açık bir şekilde belirlenmesinin stratejik yönetim açısından işletmelere pek
çok fayda sağladığını ifade etmek mümkündür. Amaç saptamanın faydalarını aşağıdaki şekilde
sıralamak mümkündür177:
İşletme kendisini içinde bulunduğu çevreye göre tanımlama şansına sahip olur.
Amaçlar belirlenmesi, karar alıcıların yönlendirilmesini ve kararların
koordinasyonunu sağlar.
İşletmede çalışanların motivasyonunu arttırır.
İşletmenin performansını değerlendirecek standartların oluşmasını sağlar.

172

James M. Higgins, Strategy, Formulation, Implementation and Control, The Dryden Press, Chicago,
1984, p.12.
173
Drucker, a.g.e., s.104.
174
Ülgen ve Mirze, a.g.e., s. 69.
175
Aynı eser, s.69.
176
David J. Rachman, Michael H. Mescon, Courtland L. Bovée and John V. Thill, Business Today, Eight
Edition, McGraw-Hill, Inc.,, 1996, p.162.
177
Ergin, a.g.e., ss.27-28.
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İşletmelerde farklı pozisyonlarda belirlenen amaçların farklı özellikleri vardır. Örneğin
tepe yöneticiler stratejik amaçlar belirlerler. Stratejik amaçlar, işletmenin bütününü kapsar.
Bu amaçlar, Pazar, inovasyon, insan kaynakları, finansal kaynaklar, fiziksel kaynaklar,
verimlilik, sosyal sorumluluk ve kâr gibi konuları içermesi doğru olacaktır178.
İşletmenin fonksiyonel alan ve bölümlerinin ulaşmak istediği sonuçlar ise taktik
amaçlar olarak ifade edilebilir. Bu amaçlar orta kademe yöneticiler tarafından işletmenin
stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için temel birimlerin mutlaka yapması gereken faaliyetleri
ifade eder179.
Operasyonel amaçlar ise, bireylerden, çalışma grupları ve bölümlerden beklenen
spesifik sonuçları ifade eder. Bunlar genellikle sayısal olarak ifade edilebilirler, ölçülebilir
unsurlardır180. Bu amaçlar pek çok yazar tarafından hedef olarak ifade edilmektedir.
İşletmelerin başarılı olabilmesi için amaçların, işletmenin misyon ve vizyonuna uygun
olarak belirlenmesi ve taktik ve operasyonel amaçların da stratejik amaçların
gerçekleştirilebilmesi için uyum içinde olması gerekmektedir.
Etkili Amaçların Özellikleri181:
-

Spesifik ve ölçülebilirdir.
Amaç belirleme sürecine çalışanların katılımı sağlanmıştır.
Temel faaliyetleri ve sonuçlarını kapsayabilecek özelliklere sahiptir.
İşletmenin uzun vadeli önceliklerini ortaya koymaktadır.
Ulaşılması güç ancak gerçekçidir.
Belirli bir zaman süresini kapsamaktadır.
Ödüllerle ilişkilendirilmiştir.

6.3. Plan Türleri
Planlar birçok kritere göre sınıflandırılabilir. Bu bölümde planlar öncelikli olarak
amaçlarla bağlantılı olarak sınıflandırılacaktır. Daha sonra kullanım sıklıkları, kapsadıkları
zaman süresine göre gruplara ayrılacaktır.

178

Rachman et.al., p.163.
Daft, a.g.e., p.220.
180
Aynı eser, p.220.
181
Donnely, Gibson, Ivancevich; a.g.e., p.144.; Daft, a.g.e., pp.221-224., Certo, a.g.e., p. 123.
179
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Şekil. 6-5: Organizasyonel Planların Hiyerarşisi
Kaynak: James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Management Fourth Ed., Prentice- Hall,
Inc., New Jersey, 1989., p.146.
-

Plan Hiyerarşisi

Amaçlar konusu işlenirken Şekil. 6-3’de planlar hiyerarşik olarak stratejik planlar,
taktik planlar ve operasyonel planlar olarak sınıflandırılmıştır.
Stratejik Planlar: İşletmenin stratejik amaçlarına ulaşmak için uygulaması gereken
faaliyetleri ifade etmektedir. Bu planlar işletmenin faaliyetlerini ve kaynak dağılımını gösterir.
Stratejik planların amacı belirli bir zaman süresi içinde belirlenen amaçlara ulaşmayı
sağlayacak yolların ortaya konulmasıdır182.
Taktik Planlar: İşletmenin bölümleri veya fonksiyonel alanlarının amaçları aslında
stratejik amaçların gerçekleşmesi için aşılması gereken basamaklardır. Taktik planlar stratejik
planlardan daha kısa bir zaman sürecini kapsar. Taktikler, işletmenin bölümlerinin stratejik
planları nasıl uygulayacaklarını gösterir183.

182
183

Daft, a.g.e., pp. 219-220.
Aynı eser, p.220.

120

Operasyonel Planlar: Bunlar günlük, haftalık planlardır. Son derece kısa zaman
dilimlerini kapsayan bu planların görevi stratejik amaçlara ulaşmada, taktikleri destekleyecek
niteliktedir. Bu planlar, daha sayısal verileri içerir ve işlerin yapılmasına yönelik zaman planları
da operasyonel planların önemli parçalarıdır184.
-

Kullanım Sıklıklarına Göre Planlar

Tek Kullanımlık Planlar: Bu tür planlar muhtemelen gelecekte bir kez daha aynı
nitelikte gerçekleştirilmesi gerekmeyecek amaçlara ulaşmak için geliştirilir. Örneğin: Birden
bire çok hızlı büyüyen bir işletmenin ortaya çıkan depo sorununu çözmek için hazırladığı
planlar buna örnek olarak verilebilir. Programlar, projeler ve bütçeler tek kullanımlık planlara
örnek olarak verilebilirler185.
Sürekli Planlar: Süreklilik gösteren görevlerin yerine getirilmesine rehberlik eden
planlardır. Bu tür planlar sayesinde yöneticiler önemli zaman tasarrufları sağlarlar. Çünkü
faaliyetlere ilişkin karar alma süreçleri belirlidir, hatta uygulanacak olan planlar belirlidir.
Politikalar, standart prosedürler ve kurallar sürekli planların içine girer186.
-

Kapsadıkları Zaman Periyoduna Göre Planlar:

Kısa Vadeli Planlar: Süresi 1 yıla kadar olan planlar kısa vadeli planlardır. Daha ziyade
operasyonel planlar kısa vadeli planların içinde yer alır.
Orta Vadeli Planlar: Süresi 1-2 yıla kadar olan planlar orta vadeli planlardır. Taktikler
genellikle orta vadeli planlar içinde yer alır.
Uzun Vadeli Planlar: Beş ya da daha uzun bir süreyi kapsayan planlar uzun vadeli
planlardır. Bu planlar daha çok stratejik amaçların gerçekleştirilmesine yönelik planlardır.

6.4. Planlamanın Önemi
Planlama işletmelerde her seviyede yapılan bir faaliyettir. Bu bölümde ifade edildiği
gibi planlama yönetim fonksiyonlarının temelini oluşturur. Şekil 6-6 planlama ve yönetimin
diğer fonksiyonları arasındaki karşılıklı ilişkiyi göstermektedir. Şekilden de görüldüğü gibi
yönetimi bir ev ile sembolize etmek istersek, planlar temeli oluştururken organize etme,
yöneltme ve kontrol evin temel direklerini ulaşılmak istenen amaçlar ise, evin çatısıdır.
Bunlardan herhangi birinde meydana gelecek problem yapının tamamını olumsuz
etkileyecektir.

Aynı eser, p. 220.
James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Management Fourth Ed., Prentice- Hall, Inc., New Jersey, 1989.,
p.146.
186
Daft, a.g.e.p.227; Stoner and Freeman, a.g.e., p.147-148.
184
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Şekil: 6-6: Yönetim Fonksiyonun Temeli Olarak Planlama
Kaynak: Samuel C. Certo, Modern Management, Prentice Hall, New Jersey, 1997, p.136.
Planların ve planlama faaliyetlerinin yöneticilere ve işletmelere sağladığı pek çok
faydadan söz etmek mümkündür.187
Yöneticilerin görevi işletmedeki bireylerin grupların çalışmalarını koordine
etmektir. Çünkü ancak bu yolla ortak amaçlara ulaşılabilir. Planlama yöneticilerin faaliyetleri
koordine etmek için kullanabileceği önemli, bir araçtır.
Planlama değişim şansını ortaya çıkarır.
Planlar amaçlar üzerine kurulur ve beklenilen davranışları açıklar. Dolayısıyla
faaliyetler yerine getirilirken başarıyı ölçmek için gerekli olan kontrol standartları belirlenmiş
olur.
Planlama faaliyetleri son derece yüksek entelektüel çalışma gerektirir. Planlama
yapılırken hem bugünkü durum incelenmeli hem de geleceğe yönelik beklentiler ortaya
konulmalıdır. Planlar sayesinde yöneticiler geleceğe odaklanırlar. Bu çalışmalar, yöneticilerin
herhangi bir olay olduğunda ona cevap vermesi yani reaktif olması yerine proaktif olmasına
olanak verir. Böylece yöneticiler, değişimi yöneten, değişime yön veren aktörler hâline gelirler.

Donnely, Gibson, Ivancevich; a.g.e., pp.112-114.; Richard M. Hodgetts, Yönetim, Çev: Canan Çetin, Esin
Can Mutlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1999, s.136.
187
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Planlamanın yararları kadar zaman zaman ortaya çıkan sakıncaları da bulunmaktadır.
Bunları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.
Yöneticilerin tüm dikkat ve enerjilerini planlar üzerinde harcaması diğer
faaliyetlerin etkinliklerini azaltabilmektedir.
Yöneticilerin tüm dikkatlerini gelecek üzerinde toplamaya çalışması bugün
ortaya çıkan bazı fırsat ve tehlikelerin gözden kaçmasına neden olmaktadır.
Aşırı derecede zaman harcanmasına yol açabilir.
Katı hazırlanan planlar personelin yaratıcılığını öldürebilmekte bazen hızlı
değişimlerde çalışanların insiyatif kullanmalarını engellemektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Planlama işletmenin ulaşmak istediği amaçlarına nasıl ulaşılacağının belirlenmesi
sürecidir. Planlar ne, ne zaman, nasıl, nerede, kimin tarafından, niçin, ne kadar sürede, hangi
maliyet ve hangi kalitede yerine getirilecek sorularının yanıtlarını verir. Planlama sürecinde ilk
basamak amaç ve hedeflerin seçilmesi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yolların belirlenmesi
ve son aşamada alternatifler arasından seçim yapılması gerekir. Planlar pek çok kritere göre
sınıflandırılabilir. İşletmeler açısından planlar bir evin temeli olarak düşünülebilir. Eğer planlar
güçlü, doğru ve eksiksiz yapılırsa işletmenin başarısında önemli rol oynar. Eğer planlar
işletmenin amaçlarına uygun, zamanlaması doğru, düşük maliyetli, gerçekçi ve esnek değilse
işletmeye faydadan çok zarar verir.
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Bölüm Soruları
1.

Bir yıllık bir süreyi kapsayan planlar …………………… olarak adlandırılır.

a.

Stratejik planlar

b.

Kısa vadeli

c.

Operasyonel

d.

Orta vadeli

e.

Tek kullanımlık

2.
………………. işletmenin varoluş nedenidir ve onun işinin, toplumdaki imajı
ve dünya görüşü ile faaliyetlerinin tanımlanmasını içerir.
a.

Plan

b.

Hedef

c.

Misyon

d.

Vizyon

e.

Amaç

3.

……………………. kararlar topluluğudur.

a.

Amaçlar

b.

Vizyon

c.

Plan

d.

Misyon

e.

Hedefler

4.

Aşağıdakilerden hangisi etkili amaçların özelliklerinden sayılamaz?

a.
b.
c.
d.
e.

Temel faaliyetleri ve sonuçlarını kapsayabilecek özelliklere sahiptir.
İşletmenin uzun vadeli önceliklerini ortaya koymaktadır.
Ulaşılması kolay ve gerçekçidir.
Belirli bir zaman süresini kapsamaktadır.
Ödüllerle ilişkilendirilmiştir.

5.

Abell misyonu tanımlarken ……………………. odak noktası olarak belirler.
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a.

Müşteriyi

b.

İşletmeyi

c.

Yapılacak işi

d.

Kârı

e.

Teknolojiyi

6.
……………….Bireylerden, çalışma grupları ve bölümlerden beklenen belirgin
sonuçları ifade eden ve genellikle sayısal olarak ifade edilebilen, ölçülebilir unsurlardır.
a.

Stratejik amaçlar

b.

Operasyonel amaçlar

c.

Taktikler

d.

Prosedürler

e.

Bütçeler

7.

Aşağıdakilerden hangisi planların sağladığı üstünlüklerden sayılamaz?

a.

Değişimlerden korur.

b.

Koordinasyonu sağlar.

c.

Amaçlar üzerine odaklanılmasını sağlar.

d.

Geleceğe odaklanılır.

e.

Proaktif olmaya olanak tanır.

Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
8.
……………………… planlar işletmenin bölümleri veya fonksiyonel alanlarının
amaçları aslında stratejik amaçların gerçekleşmesi için aşılması gereken basamaklardır.
9.

……………………………, işletmenin gelecekte kendini görmek istedikleri

10.

Planlama sürecinin ilk aşaması ………………………….. belirlenmesidir.

yerdir.

CEVAPLAR: 1-B, 2-C, 3-C, 4-C, 5-A, 6-B, 7-A, 8- taktik, 9- vizyon, 10- amaç ve
hedefler
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7. KARAR ALMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Karar Çeşitleri
7.2. Karar Alma Süreci
7.3. Simon’ın Normatif Karar Alma Modeli
7.4. Grup Kararları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kararların kendi içinde
sınıflandırılmasının mantığını ve
aralarındaki farklılıkları
tanımlayabilmek.
Karar alma sürecindeki
basamakları kavrayabilmek.
Rasyonel karar alma modeli
dışındaki karar alma modellerini
tartışabilmek.
Grup kararlarının özellikleri;
üstünlük ve zayıflıklarını
açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Karar alma,



Normatif karar alma modeli,



Programlı kararlar,



Programsız kararlar
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Giriş
Altıncı bölümde planlamadan bahsedilirken planlar karar topluluklarıdır tanımı
verilmiştir. Planlama karar alma değildir. Karar alma planlama sırasında yapılan en önemli
faaliyetlerden biridir. Karar alma en basit tanımıyla alternatifler arasından seçim yapmak olarak
ifade edilebilir. Bu kadar basit ifade edebilmemize karşın, karar alma son derece karışık pek
çok faktör tarafından etkilenen bir faaliyettir. Özellikle, işletme yönetiminde kararlar alınırken
hem dış hem iç çevreden kaynaklanan belirsizlikler ve amaç çatışmaları, karar alıcıların
özellikleri vb. faktörler bu faaliyeti son derece karışık bir hâle getirmektedir.
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7.1. Karar Çeşitleri
Kararlar pek çok değişik kritere göre aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür.
Kararlar en genel sınıflandırmalarla;
-

Programlı Kararlar, Programsız Kararlar

-

Bireysel Kararlar, Grup Kararları

-

Yönetim Seviyelerine Göre Kararlar

-

Belirlik ve Belirsizlik Koşullarında Alınan Kararlar

olarak gruplandırılabilir. Grup kararları işletmeler için önemli kararlardır bu nedenle
grup kararları kapsamlı olarak incelenecektir. Ancak, diğer karar türlerini kısaca açıklamak
yararlı olacaktır.
Programlı kararlar; rutin, sürekli tekrarlanan problemlerin çözümünde kullanılan
tekrarlanan, rutin kararlardır. Zaman içinde tecrübe kazanarak bu tarz sorunları çözmede
kullanılabilecek rutin prosedürler geliştirilebilir. Bu tür kararlarda, genellikle alışkanlıklar,
yerleşik kurallar ve prosedürler kullanılır. Programlı kararların alındığı problemlerde rutinlerin
olması bu problemlerin basit problemler olduğunu göstermez. Son derece karışık sorunlarda da
programlı kararlar alınabilir. Yöneticiler, problemin ortaya çıkışı, onu yaratan unsurlar
tanımlanıp tahmin edilip, analiz edilebiliyorsa o problem programlı karar almaya aday olur.
Günümüzde işletmelerin programlı kararlarının çok büyük bir kısmı bilgisayarlar kanalıyla
gerçekleşmektedir188.
Programlı kararlarda kişilerden ziyade sistem önemlidir189. Programlı kararlar kuşkusuz
zaman tasarrufu sağlaması ve karar almayı kolaylaştırması açısından son derce önemli olmakla
beraber karar almada özgürlükleri kısıtlamada, yaratıcı çözüm önerilerinin ortaya çıkmasını
engellemektedir. Bazı durumlarda problem aynı olsa bile problemin çözümünde farklı yolların
kullanılması gerekebilir. Bu nedenle programlı kararlarda bile alternatif çözümlerin olabileceği,
duruma göre farklılık yaratılabileceği unutulmamalıdır.
Programsız kararlar; işletme için önemli sonuçları olan ve tanımlanması zor, sıklıkla
karşılaşılmayan, kendine özgü durumlarda alınması gereken kararlardır. Bu durumları önceden
tahmin etmek, gelişimini ve sonuçlarını görmek mümkün değildir. Bu koşullarda programlı
kararlarda olduğu gibi standart prosedürler veya alışkanlıklarla problemlerin çözülmesi

188

Robert Kreitner and Angelo Kinicki, Organizational Behavior, Irwin, Homewood, 1992, p.552.; Richard
Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.279.; James A.F. Stoner, R. Edward Freeman,
Management Fourth Ed., Prentice- Hall, Inc., New Jersey, 1989., p.174.
189
Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım, İstanbul, 2010, s.112.
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mümkün değildir. Bu nedenle, yaratıcılığın ön plana çıktığı, kişisel özellikler ve analiz
yeteneklerinin önemli olduğu karar türleridir.
Tablo 7-1: Programlı ve Programsız Kararlarda Kullanılan Teknikler
Karar Alma Teknikleri

Karar Türleri

Geleneksel

Modern

1. Alışkanlık
Programlı Kararlar

2. Yazılı rutinler: Standart
faaliyet prosedürleri

1.Faaliyet araştırmaları

Rutin tekrarlanan
kararlardır.

3. Organizasyon yapısı:
Genel Beklentiler,

Matematiksel analiz
modelleri

İşletme bunlar için özel
süreçler geliştirir.

Yan amaçlardan oluşan
sistem,

Bilgisayar simülasyonları
2.Elektronik veri işleme

İyi tanımlanabilen bilgi
kanalları
Programsız Kararlar
Bir kerelik, kötü yapılanmış,
politika kararları bu gruba
girer.
Genel problem çözme
teknikleri karar alınabilir.

1. Kanaat, sezgi ve
yaratıcılık
2. Başparmak kuralı
3. Tepe yöneticilerin seçimi
ve eğitimi

Keşfedici problem çözme
teknikleri
1.Karar alıcı bireylerin
eğitilmesi
2.Keşfedici bilgisayar
programlarının
yapılandırılması

Kaynak: Robert Kreitner and Angelo Kinicki, Organizational Behavior, Irwin, Homewood,
1992, p.553.
Programlı ve programsız kararlarda kararların özellikleri farklı olduğu için karar alma
yöntemleri de farklılık gösterir. Tablo 7.1. programlı ve programsız kararlarda kullanılabilecek
teknikleri göstermektedir.
Yönetim Seviyelerine Göre Kararlar: Tepe yöneticiler işletmenin stratejik kararlarını
alan yöneticilerdir. Bu nedenle daha karışık, daha fazla belirsizlik ve risk taşıyan kararlar tepe
yöneticiler tarafından alınır. Tepe yönetimden aşağıya doğru indikçe kararların nitelikleri
değişim göstermeye başlar. Yönetim kademelerine göre karar tipleri Şekil.7-2’de
gösterilmektedir.
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Şekil 7-2: Yönetim Seviyelerine Göre Karar Tipleri
Kaynak: James H. Donnely, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich, Fundamentals of
Management, Seventh Ed., Irwin, Boston, 1990., p.537.
Belirsizlik Derecelerine Göre Kararlar: Belirlilik karar alıcının ihtiyaç duyduğu tüm
bilgilerin mevcut olduğu ve kullanılabildiği koşulları ifade eder. Aynı zamanda gelecek
belirsizlik içermez ve tahmin edilebilir, öngörülebilir özelliklere sahiptir. Bunlar genellikle
rutin alt kademe yöneticilerin aldıkları kararlar için geçerli olabilir.
Yöneticiler tüm koşullara ilişkin bilgiye sahip değilse veya ihtiyaç duyduğu bilgilerin
tamamına ulaşamıyorsa, geleceği tahmin etmek güç, değişim hızlı ise bu koşullarda belirsizlik
altında karar alınır. Belirsizlik risk taşır. Burada karşılaşılan sorunlar genellikle beklenmedik
anda ortaya çıkar yani programsız kararlar olma özelliği taşır. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü
gibi daha çok tepe ve orta kademe yöneticiler bu tarz kararlar almak zorundadırlar.

7.2. Karar Alma Süreci
Karar alma bir süreçtir. Öncelikli olarak bir problemin veya ulaşılmak istenen bir
amacın belirlenmesi gerekir. Bu aşama meydana geldikten sonra karar alıcılar problemi çözmek
veya amaca ulaşabilmek için bir dizi faaliyeti yerine getirmek zorundadır. İşte birbirini takip
eden basamaklardan oluşan süreç istenildiği gibi tamamlanabilirse etkili kararlar alınır ve
uygulamaya konulabilir. Şekil 7-3 karar alma sürecini göstermektedir.
Sürecin basamaklarını tek tek incelemek yararlı olacaktır.
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Karar Alma Gereğinin Farkına Varma: Yöneticiler, bazen problemlerle
karşılaşırken bazen de çevrelerindeki fırsatlardan yararlanmak için amaçlar belirlerler.
Yöneticinin bu fırsat ve tehlikelerin farkında olması aslında karar alma sürecini başlatması için
gerekli altyapıyı oluşturur. Gerek işletme içinde gerek işletme dışında ortaya çıkan değişimleri
ve bunların etkisini fark edemeyen yöneticiler karar alma için inisiyatif kullanamazlar.
Sebepleri Analiz Edip Teşhis Koyma: Herhangi bir problemle karşılaşıldığında o
problemin nedenlerinin belirlemek çözüm için gerekli ortamı hazırlar. Ancak her zaman
problemin nedenlerinin her zaman açık olması gerekmez. Bazen ortaya çıkan problemler başka
bir problemin belirtisidir190. Örneğin: Satışların azalması bir problem olarak ortaya konulabilir.
Ancak satışlardaki düşme bir sonuçtur ve bunu yaratan nedenlerin bulunması gerekir.
Satışlardaki düşmenin nedeni fiyatlardaki yükselme olabileceği gibi müşterinin ürün ya da
hizmet kalitesinden memnun olmaması olabilir. İşletme yöneticileri nedeni araştırmadan
ekonomideki daralma ve satın alma gücündeki azalmayı sorunun nedeni olarak alıp malın
fiyatını düşürerek sorunu çözmeye çalışabilir. Bu geçici gelişme kaydedilmesini sağlar ancak
daha önemli ve zaman geçince çözülmesi imkânsız hâle gelecek gerçek nedenin gözden
kaçırılmasına sebep olur. Bu nedenle yöneticilerin problemleri ortaya çıkaran gerçek nedenlerin
üzerine yoğunlaşması gerekir.
Problemlerin sebeplerini belirlemek bazen algısal nedenlerle bazen sorunlara kestirme
teşhis koyup beraberinde bilindik çözümler önerilmesinden, bazen de problemlerin niteliğinden
dolayı zordur. Özellikle problemleri nitelikleri açısından ele alırsak; fırsat, kriz veya rutin
olarak sınıflandırabiliriz. Kriz ve rutin işler hemen kendilerini gösterir ve mutlaka yöneticinin
dikkatini çeker. Fırsatlar ise sorunlarla uğraşan yöneticinin dikkatini fazlaca çekemez ve
keşfedilmek için beklerler191.
Amaç ve sorunların belirlenmesi o konuda karar almak için tek koşul değildir. Kuşkusuz
işletmelerin sınırlı kaynakları ile ulaşmak istedikleri çoklu amaçları ve çözülmesi gereken çok
sayıda sorunu vardır. Bu sorunların öncelikleri farklıdır. Bu nedenle amaçlar, sorunlar ve
nedenleri analiz edildikten sonra öncelik sırası oluşturulmalı ve bu önceliklere göre kâra
alınmalıdır192.
Amaçların sıralanması ve problemlerin belirlenmesinde kullanılabilecek pek çok analiz
aracı bulunmaktadır. Özelikle, iş akım şemaları, pareto analizi, balık kılçığı gibi pek çok teknik
özellikle sorunların nedenlerini analiz etmede kullanılan yaygın teknikler olarak karşımıza
çıkmaktadır.

190

Stoner and Feeman, a.g.e., p.167.
James H. Donnely, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich, Fundamentals of Management, Seventh Ed.,
Irwin, Boston, 1990., pp.540-541.
192
Koçel, a.g.e., s.124-125.
191
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Şekil 7-3: Karar Alma Süreci
Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.287.
Alternatif Çözümlerin Geliştirilmesi: Bir işletmede ancak çok küçük sayıda sorun tek
bir yolla çözülebilir. Bu nedenle amaçlar ve problemler analiz edilip sıralandıktan sonra
yöneticilerin mutlaka bunlar için farklı çözüm önerileri geliştirmeleri gerekir. Ancak, bu şekilde
en etkili olacak kararın alınması mümkün olabilir. Yöneticilerin seçenekleri belirlerken beş
temel kısıtlamanın farkında olması gerekir. Bunları kısaca aşağıdaki şekilde gruplandırmak
mümkündür193:
Otorite Faktörleri: Tepe yöneticiler bazı alternatiflerin kesinlikle yapılabilir
olmadığını ifade etmiş olmaları.
Biyolojik veya İnsan Faktörü: Bazı seçeneklerin gerektirdiği çalışan
özelliklerinin işletme içinde bulunmaması.

193

Samuel C. Certo, Modern Management, Prentice Hall, New Jersey, 1997, p.162..
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-

Fiziksel Faktörler:

Teknolojik Faktörler: İşletmenin sahip olduğu teknolojik yetenekler bazı
seçeneklerin uygulanmasına olanak tanımayabilir.
Ekonomik Faktörler: Bazı seçenekler işletmenin kaldırabileceğinden daha
yüksek maliyetlere sahip olabilir.
Karar almanın bu aşamasında yaratıcı çözümler için pek çok farklı teknik uygulanabilir.
Böylece işletmede yöneticinin yanında tüm çalışanlar sorunların çözümlerine veya fırsatların
değerlendirilmesine ilişkin pek çok fikir geliştirebilirler. Böylece yaratılan alternatiflerin
arasından en iyi olanı seçmek kolaylaşır.
Alternatifler Arasından Seçim: Belirlenen alternatiflerin içinden seçim yapabilmek
için de kriterler belirlemek yararlı olacaktır. Karar alıcılar en büyük değeri yaratacak olan
seçeneği seçmeye çalışırlar. Bunu yapabilmek için de beklenen faydayı maksimize edecek bir
seçenek bulmaları gerekir. Alternatifleri değerlendirirken belirlenen kriterleri sağlayan, en az
belirsizlik ve risk içeren seçenek seçilmeye çalışılır. Bazı yazarlara göre yönetimsel kararlarda
optimum seçeneği bulma olasılığı çoğunlukla mümkün değildir. Bu nedenle optimum seçenek
değil, karar alıcıyı tatmin eden, belirlenen kriterleri sağlayan seçenek tercih edilir194.
Kararın Uygulanması: En uygun seçeneğin seçilmesi kadar, alınan kararın etkin bir
şekilde uygulanması gerekir. Uygulama, seçim kadar etkili olan bir faaliyettir. Kötü uygulama,
etkili bir kararın başarısını büyük oranda olumsuz etkiler. Özellikle çalışanlar açısından
bakarsak, karar çalışanları etkilediği gibi çalışanlarda kararın uygulanmasını etkiler195.
Değerlendirme ve Geri Besleme: Alınan kararlar uygulamaya konduktan sonra
sonuçları değerlendirilmeli ve amaçlara ulaşma derecesi, problemlerin çözümündeki etkinliği
ölçülmelidir. Ancak bu şekilde gelecek dönemlerde de başarılı kararların seçilmesi için kriterler
oluşturulması sağlanabilir.
Yukarıda anlatılan karar alma süreci rasyonel karar alma sürecidir ki bunu bazı yazarlar
klasik karar alma süreci olarak da ifade etmektedir. Bu süreç problemler için mümkün olan en
iyi çözümün bulunarak seçilmesini öngörür. Bu sürece göre, yöneticiler bazı önemli yeteneklere
sahiptirler. Bunları aşağıdaki şekilde maddeleştirmek mümkündür196:
-

Bütün alternatiflere ait bilgiye sahiptirler.

-

Alternatiflerin sonuçları hakkında tüm bilgilere sahiptirler.

194

Donnely, Gibson and Ivancevich, a.g.e., p.543.

195

Aynı eser, p.544.

196

Kreitner and Kinicki, a.g.e., p.557.
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sahiptirler.

Tercihlerinin sonuçlarını görebilecekleri iyi organize olmuş bir yapıya

sahiptirler.

Tercihlerinin sonuçlarını mukayese edebilecek bilgisayarlaşmış yeteneklere

Karar alma sürecini yöneten veya karar alan yöneticilerin bu özelliklere sahip olması
neredeyse imkânsızdır ve bunun ötesinde karar alma modeli ile 1978 Nobel ödülü alan Herbert
Simon’a göre bu şekilde mükemmel rasyonelliğe sahip varsayımlar gerçekleri
yansıtmamaktadır.

7.3. Simon’ın Normatif Karar Alma Modeli
Bu model yöneticilerin gerçekte kullandıkları karar alma sürecini tanımlamayı
amaçlamaktadır. Modelde sınırlı rasyonellik vardır ve Simon karar alıcıların kişisel özellikleri
veya çevresel faktörlerin etkisiyle rasyonel karar alma yeteneklerinin azaldığını ifade
etmektedir. Örneğin. İnsan beyninin kapasitesi, eldeki bilginin zamanlaması gibi unsurlar.
Karar alıcılar her ne kadar rasyonel olmayı istese de bu ve benzeri nedenler onların
etkileyecektir. Bu nedenle Simon’ın normatif modelinin üç temel karakteristiği 1. Sınırlı bilgi
işleme, 2. Başparmak kuralı veya kestirmelerin kullanılması, 3. Tatmin olma’dır197.
Sınırlı Bilgi İşleme: Sınırlı rasyonellik edeniyle yöneticiler sınırlı bilgi
işleyebilirler. Bu nedenle, yöneticiler için bütün alternatif çözümlerin elde edilmesi mümkün
değildir. Uzun vadede sınırlı rasyonellik nedeniyle tüm potansiyel alternatiflerin
değerlendirilmesinde sorunlar yaşanacaktır198.
Kestirmelerin Kullanılması: Kestirmelerin kullanılması karar alıcıların karar
alma süreci içindeki belirsizliklerinin azaltır. Çünkü bu kısaltmalar ve kestirmeler geçmiş
tecrübelerden kaynaklanır. Karar alıcıların geçmiş tecrübelerini bugünkü problemlerin
çözümünde kullanmasını sağlar. Ancak bu kestirmeler doğal olarak sistematik hataların devam
etmesini ve karar kalitesinin düşmesi sonucunu da yaratır199. Örneğin: Çok başarılı olan bir
çalışanın mezun olduğu okul veya bölümün iyi eğitim veren kurum olduğu ve her mezunun
çalışanı gibi olacağı önyargısı ile personel seçiminde doğrudan o yönde karar almak.
Tatmin Olma: İnsanlar rasyonel süreci takip ederek karmaşık problemleri çözmek için
yeterli zamanı, bilgiye veya yeteneğe sahip olmadıkları için mevcut durumdan tatmin olur.
Tatmin olma, minimum yeterliliğe sahip olan seçeneği yeterince iyi olarak kabul etmektir200.

197

Angelo Kinicki and Robert Kreitner, Organizational Behavior, McGraw-Hill/Irwın, New York, 2008, p.251.

198

Aynı eser, p.251.

199

Aynı eser, pp.251-252.

200

Aynı eser, p. 252.

140

7.4. Grup Kararları
Bir işletmede alınan kararların yalnızca tek kişi tarafından alınması son derece az
görülen neredeyse imkânsız bir durumdur. İster yüz yüze toplantılarla ister teknoloji temelli
yöntemlerle olsun grupla karar alma sürecinin içinde mutlaka yer alırlar. Özellikle günümüz
işletmelerinde ve yönetim yaklaşımlarında katılımcı karar alma yaklaşımları büyük yaygınlığa
sahiptir.
Grup kararlarını bireysel kararlardan ayıran birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar
zaman zaman grup kararlarının üstünlüklerini ortaya çıkarır zaman zaman da grup kararlarının
zafiyetlerinin yaratır.
Yapılan çalışmalar grup kararlarının genellikle ortalama bir bireysel karardan hem
nicelik hem de nitelik açısından daha iyi olduğunu göstermektedir.
Grup kararlarının avantajları201:
-

Grup, tek bir bireye göre daha çok bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Grubu oluşturan bireylerin farklı tecrübe ve ilgi alanlarının olması olaylara
değişik açılardan bakılmasını sağlar.
Grup tartışmaları ile gruba katılan kişilerin değişik tecrübe ve bilgileri sayesinde
konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.
-

Alınan kararlar daha kolay benimsenir.

Daha az tecrübeye sahip olan bireyler grup çalışmaları sırasında çalışmalara
dahil olarak öğrenirler.
Grup kararlarının dezavantajları202:
azalabilir.

Sosyal baskılar nedeniyle yaratıcılık ve bireylerin katkısı azalabilir.
Bazen grup faaliyetlerinin kalitesi baskın kişilikli grup üyesi nedeniyle

Bazen grup içinde insanların kendilerini gösterme ve ispatlama düşünceleri
nedeniyle gerçek amaçtan uzaklaşılabilir.
-

Bir gruba dâhil olma isteği farklı fikirlerin ortaya atılmasını engelleyebilir.

201

Kreitner and Kinicki, a.g.e., p.568.

202

Aynı eser, p.568.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kararlar programlı ve programsız kararlar olarak ayrılabildiği gibi, yönetim seviyelerine
göre, belirsizlik derecelerine göre de sınıflandırılabilir. Rasyonel karar alma modeli sorunun
belirlenmesi, alternatif çözüm önerilerinin oluşturulması, alternatifleri değerleme, seçim,
uygulama ve değerlendirmeyi içerir. Ancak yapılan araştırmalara göre, karar alıcılar bu
aşamaların tamamını uygulamamaktadırlar. Simon’un karar alma modeli ise sınırlı rasyonelliği
açıklamaktadır. Bu modele göre, karar alıcılar karar alma işlemini gerçekleştirirken aslında bazı
sınırlamalar içindedirler. Günümüz işletmelerinde yöneticiler karar alırken değişik yöntemler
kullanmalarının yanında genellikle tek başına karar almazlar. Bu nedenle işletmeler için grup
kararlarının önemi büyüktür.
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Bölüm Soruları
1.

Her sabah işe giden birinin yaptığı bu iş bir …………………….. karardır.

a.

Programsız

b.

Programlı

c.

Geleneksel

d.

Rutin

e.

Sürekli

2.

Rutin ve belirgin kararlar……………………. tarafından alınır.

a.

Tepe yönetim

b.

Orta kademe yöneticiler

c.

Alt kademe yöneticiler

d.

Bölüm yöneticileri

e.

Genel müdürler

3.

Birçok seçenek arasından seçim yapmak …………………. dır.

a.

Problem belirleme

b.

Karar alma

c.

Alternatifler oluşturma

d.

Problem tanımlama

e.

Planlama

4.
Rasyonel karar alma sürecinde yöneticilerin sahip oldukları varsayılan özellikler
arasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi sayılamaz?
a.

Alternatiflerin tümü hakkında bilgi sahibidir.

b.

Alternatiflerin sonuçları hakkında bilgi sahibidir.

c.

Alternatif geliştirme konusunda en bilgili kişidir.

d.

Yaptığı tercihlerin sonuçlarını bilir.
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e.

Yaptığı tercihin sonuçlarını mukayese edebilme yeteneği vardır.

5.

Karar alma sürecinin ilk basamağı

a.

Seçenekleri belirleme

b.

Sebepleri analiz etme

c.

Alternatifler geliştirme

d.

Karar alma gereğinin farkına varma

e.

Seçim yapmaktır.

6.

Grup kararlarının bazı sakıncaları vardır. Bunlar

a.

Zaman kaybı

b.

Kararsızlık

c.

Yaratıcılık ve bireysel katkıların azalması

d.
engellemesi
e.
7.
sayılamaz?

Gruba dâhil olan yöneticinin kişilerin potansiyellerini ortaya çıkarmasını

Hepsi
Yöneticilerin seçenek belirlemedeki kısıtları arasında aşağıdakilerden hangisi

a.

İnsan faktörü

b.

Demokratik faktörler

c.

Otorite faktörü

d.

Fiziksel faktörler

e.

Ekonomik faktörler

8.

Belirsizlik derecesi yüksek olan kararlar …………………… kararlardır.

a.

Programsız

b.

Programlı

c.

Rutin
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d.

Stratejik

e.

Geleneksel

9.
Simon’ın Normatif Karar Alma Modeli’nin varsayımları arasında aşağıdaki
hangi seçenek olamaz?
a.

İnsan beyninin yapısı

b.

Bilgi işlemede sınırlılık

c.

Yöneticilerin sahip oldukları pozisyonlar

d.

Karar alıcıların geçmiş tecrübeleri

e.

Eldeki seçeneklerin yeterli olduğunu kabul etme

10.

Grup kararlarının sağladığı faydalar arasında hangi seçenek sayılamaz?

a.

Bireye göre daha çok bilgi toplanır ve fikir geliştirilebilir.

b.

Farklı bakış açıları ortaya konabilir.

c.
Grup içindeki kişilerin kendilerini göstermek için farklı amaçlara yönelmesine
neden olabilir.
d.

Kararlar daha kolay benimsenir.

e.

Tecrübesiz çalışanlar gruba dâhil olarak daha çabuk öğrenir.

CEVAPLAR: 1-B, 2-C, 3-B, 4-C, 5-D, 6-E, 7-B, 8-A, 9-C, 10-C
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8. ORGANİZASYON YAPILARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Organizasyon Süreci
8.2. Organizasyon Yapısını Belirleyen Unsurlar
8.3. Bölümlere Ayırma
8.3.1. Geleneksel Bölümlere Ayırma Biçimleri
8.3.1.1. Fonksiyonlarına Göre Bölümlere Ayırma
8.3.1.2. Ürün (hizmet Esasına Göre Bölümlere Ayırma
8.3.1.3. Bölge Esasına Göre Bölümlere Ayırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

148

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Organizasyon yapısını
oluşturmanın basamaklarını
kavrayabilmek.
Organizasyon yapısını belirleyen
unsurları açıklayabilmek
Bölümlere ayırmada
kullanılabilecek geleneksel
kiterleri ve bunlara göre
oluşturulan yapıların özellikleri,
sağladığı faydalar ve ortaya
çıkabilecek sakıncaları
tartışabilmek

149

Anahtar Kavramlar


Organizasyon,



Organizasyon yapısı,



Bölümlere ayırma,
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Giriş
Organizasyon, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmada maksimum etkinliği
sağlayacak; bütün organizasyonel bölümler arasında görevlerin belirlenmesi ve şirket
çalışanlarının çalışmalarının koordine edilmesidir. Bu süreç ile kaynakların daha etkin
kullanılması, kişilerin rollerinin tanımlanması ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesiyle formal
bir yapının oluşturulması sağlanır. İşletmelerde bölümlere ayırma için geleneksel olarak pek
çok değişik kriter kullanılabilir. Bunların en yaygın olanları fonksiyonlarına göre, mamul
esasına göre bölümlere ayırma ve bölge esasına göre bölümlere ayırmadır. Bunların her birinin
sağladığı yararlar gibi ortaya çıkan bazı sakıncaları da bulunmaktadır.
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8.1. Organizasyon Süreci
İşletmelerin kıt kaynaklarının işletme amaçlarına ulaşabilmek için etkin ve verimli bir
şekilde kullanılması gerekir. Planlama fonksiyonu amaçlara ulaşabilmek için kıt kaynakların
ne zaman, nasıl, kim tarafından, ne kadar kullanılmamız gerektiğini bulmada yol
göstermekteydi. Planlar, stratejiler ne yapılması gerektiğini gösterirken organizasyon nasıl
yapılması gerektiğini gösterir203. Planlama ile belirlenen hareket tarzının uygulanabilmesi için
işletme içinde bazı düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Organizasyon süreci bu
çalışmaları ifade etmektedir. A. Chandler, strateji yapıyı belirler görüşünü savunmaktadır ki,
aşağıdaki Şekil 8-1 bu ilişkiyi göstermektedir204. Her ne kadar bu görüş pek çok yönetimci
tarafından doğru olarak kabul edilse de yapı da stratejiyi belirler. Bu konuda iki yönlü etkileşim
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Şekil 8-1: Stratejiden Yapıya
Kaynak: Richard M. Hodgetts, Yönetim, Teori,Süreç ve Uygulama, Çev: Canan Çetin, Esin
Can Mutlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1999, s.149.
“Organizasyon, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmada maksimum etkinliği
sağlayacak; bütün organizasyonel bölümler arasında görevlerin belirlenmesi ve şirket
çalışanlarının çalışmalarının koordine edilmesidir.”205
Organizasyon yapısı amaçlara ulaşmak için birlikte çalışan kişilerin rollerinin
belirlenmesini de sağlar206. Bu sayede çalışanlar arasındaki ast-üst ilişkisinin yanında hat
ilişkisi de belirlenir. Yapılacak işlerin tanımlanması ve çalışanlar arasındaki raporlama
ilişkisinin belirlenmesi biçimsel organizasyon yapısının belirlenmesini sağlar. Bu biçimsel yapı
aslında organizasyon içindeki sosyal yapıyı gösterir.
Organizasyon süreci ile işletmenin sahip olduğu kaynakların belirlenmiş olan özel
faaliyetler için ne zaman, nasıl ve nerede kullanılacağı ilişkisi ortaya konur. Organizasyon
süreci ile, aynı işin birkaç kez yapılamasından doğan maliyetleri azaltma ve kaynakları daha
etkin kullanma gibi etkinliği arttıran olumlu sonuçlar ortaya çıkar207.

203

Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.318.
Richard M. Hodgetts, Yönetim, Teori,Süreç ve Uygulama, Çev: Canan Çetin, Esin Can Mutlu, Beta Basım
Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1999, s.149.
205
Hodgetts, a.g.e., s.149.
206
Harold Koontz and Cyril O’Donnell, Management, McGraw-Hill, Tokyo, 1976, p.270.
207
Samuel C. Certo, Modern Management, Prentice Hall, New Jersey, 1997, p.228.
204
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Organizasyon sürecinin basamakları şekil 8-2’de gösterilmiştir. Süreci basamakları
incelendiğinde öncelikli olarak;
İşletmenin amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için uygulayacağı planlarının
belirlenmesi yer almaktadır.
İkici aşamada bu amaçlara ulaşmak ve planları uygulamaya koyabilmek için
yerine getirilmesi gereken temel işler belirlenmelidir.
Belirlenen temel işler daha küçük parçalara ayrılarak alt işler ortaya konmalıdır.
İşlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan kaynaklar ve işlerin nasıl
yapılacağına ilişkin yöntemler belirlenmelidir.
Son olarak sonuçlar değerlendirilmelidir. Sonuçların değerlendirilmesi
yöneticilere bir geri besleme sağlayacaktır.

Şekil. 8-2: Organizasyon Süreci
Kaynak: Samuel C. Certo, Modern Management, Prentice Hall, New Jersey, 1997, p.229.
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8.2. Organizasyon Yapısını Belirleyen Unsurlar
Organizasyon yapıları üzerine yapılan araştırmalar yapı belirlenirken dikkat edilmesi
gereken bazı noktalar üzerinde durmuştur. Bu unsurları kısaca aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür:208
İşletmenin büyüklüğü: İşletmede çalışan sayısı, üretim kapasitesi, vb. büyüklük
yapıyı etkileyen önemli unsurlardan biridir.
İşbölümü ve uzmanlık derecesi: İşlerin küçük parçalara bölünme derecesidir.
Belirli bir bölümde çalışan kişi yalnızca uzmanlaştığı fonksiyonla ilgili işleri yapar.
Emir-komuta ve kurmay ilişkisi: Burada iki kural etkindir. Birincisi: Emir
birliği; her çalışan yalnızca bir üste bağlıdır. İkincisi ise, genellik ilkesidir ki buna göre
yöneticinin otoritesi tüm çalışanları kapsar.
Merkezileşme derecesi: Karar merkezlerinin hangi kademelerde oluştuğu ile
ilgilidir. Merkezileşme derecesinin yüksek olması kararların tepe yönetim tarafından alındığını
gösterir. Merkezileşme derecesi düştükçe karar alma yetkisinin alt kademelere doğru itildiği
görülür. Çevresel belirsizliğin ve dış çevredeki değişimlerin yüksek olduğu koşullarda
merkezileşme derecesi düşük organizasyonlar daha başarılı olurlar. Çünkü hızla karar alıp
değişimlere zamanında cevap verebilmek yani uyum sağlamak mümkün olur. Ancak,
merkezileşme derecesini belirlerken uygulanan strateji de son derece önemlidir. Düşük
merkezileşme derecelerinde personel güçlendirme son derece önemlidir. Diğer taraftan kriz
dönemlerinde yetkilerin tepede toplanması ve yukarıdan karar verilmesi daha etkili sonuçlar
yaratmaktadır.
Yönetim alanı: Bu bazı yazarlar tarafından kontrol alanı olarak da ifade edilir.
Bir yöneticiye bağlı olacak astların sayısıdır. Eğer yöneticiler astları ile yakın ilişkiler içinde
olmak zorundaysa yönetim alanı dardır. Yani az sayıda ast bir üste bağlanır. Eğer yöneticiler
astlarının işine az katkıda bulunuyorsa, yönetim alanı geniş olabilir. Yönetim alanı aşağıdaki
koşullarda geniş olabilir.

Astlar durağan ve rutin işler yapıyorlarsa,

Astlar benzer görevler yerine getiriyorsa,

Astlar tek bir bölgede toplanmışsa,

Astlar iyi eğitilmiş ve işi yapmak için çok az yardıma ihtiyaç duyuyorsa,

İşi yerine getirebilmek için gerekli kural ve prosedürler mevcutsa,

Yönetici için destek sistemleri ve elemanları mevcutsa,

Diğer bölümlerle koordinasyon veya planlama gibi ek çalışmalar az zaman
gerektiriyorsa,

Yöneticilerin kişisel tercihleri geniş tabanlı yönetim alanıysa.

208

Daft., a.g.e., pp. 320-326.
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Yönetim alanının geniş olması daha düz organizasyon yapılarını ortaya çıkarır. Yüksek
organizasyon yapılarında dar yönetim alanı ve daha çok hiyerarşik basamak mevcuttur. Basık
organizasyon yapılarında ise geniş yönetim alanı ve çok az sayıda hiyerarşik basamak yer alır.
Formalleşme derecesi: İşletme içindeki kurallar, prosedürler, iş tanımları ve
talimatların yazılı hâle getirilme derecesidir. Aşırı derecede katı olarak belirlenen kurallar,
prosedürler ve tanımlar bürokratik yapıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Her ne kadar
bu yazılı dokümanlar çalışanlara hangi durumda ne yapmaları gerektiğini göstermeyi
amaçladığı için çalışanların etkinliğini arttıracağı düşünülse de her zaman başarılı
olamamaktadır.
Bölümlere ayırma: İşlerin benzerliklerine göre gruplandırılması ve bir araya
getirilmesi bölümleri oluştururken, bölümlerde organizasyon yapısını ortaya çıkarır. Pek çok
farklı bölümlere ayırma kriteri kullanmak mümkündür. Uygulanan her bir kriter farklı yapıları
ortaya çıkarır ve her birinin güçlü tarafları kadar zayıf tarafları da bulunmaktadır.
Yukarıda anlatılan yapıyı belirleyen unsurlar, işletmenin iç çevresinde yer almaktadır.
İşletmeler bir açık sistem olarak ele alındığına göre, organizasyon yapısı hem işletmenin
dışındaki unsurlardan hem de işletme içindeki unsurlardan etkilenecektir.

Şekil 8-3: İşletme Yapısına Etki Eden 4 Önemli Unsur
Kaynak: Hayri Ülgen, Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010, s.383.
Şekil 8-3 işletme yapısına etki eden 4 önemli unsuru göstermektedir. Şekilden de
görülebileceği gibi işletme yapısını etkileyen temel unsurlardan biri çevresel unsurlardır. Dış
çevre özellikle günümüzde hızla değişim göstermektedir. İşletmenin çevrede meydana gelen
değişimlere ayak uydurması yani değişime uygun yapı geliştirmesi gerekir. Bu reaktif bir
davranıştır. Kuşkusuz işletmenin varlığını sürdürmesinde bu davranış çok etkilidir. Ancak,
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başarıyı arttıran davranış biçimi değişimi tahmin edip önceden ona uygun bir yapı oluşturmak
yani proaktif olmak önemlidir. Gerek reaktif gerek proaktif organizasyonların organik
organizasyon yapılarına sahip olduklarını söylemek mümkündür. Organik organizasyon
yapılarını değişken çevre koşullarında faaliyet gösteren, işlerin basit bir şekilde bölümlere
ayrılıp, karar almanın alt kademelere kaydırıldığı, az sayıda kurallar dizini olan, esnek,
değiştirilebilir yapılar olarak tanımlamak mümkündür209. Kapalı bir çevrede faaliyet gösteren,
süreçleri, ilişkileri ve girdi çıktı ilişkisi belli olan yapılar ise mekanik organizasyon yapılarıdır.
Teknoloji-yapı ilişkisi durumsallık yaklaşımı içinde ele alınmıştı. O bölümde anlatılan
bazı araştırmalar da kullanılan üretim teknolojisi ile organizasyon yapısı arasındaki ilişki ve
teknolojinin yapı üzerindeki etkisi ortaya konmuştur.
Stratejiler ancak kendilerine uygun bir yapının varlığı hâlinde başarılı olabilirler. Yapıya
uygun olmayan bir strateji başarılı olamadığı gibi uygulamada pek çok sorun ortaya çıkmakta
ve bu sorunların çözümü için yeni yapılar oluşturulmaktadır210.
İşletmelerin üretim faaliyetleri açısından aralarındaki ilişki ve bağımlılık derecesi yapıyı
etkilerken, yapılan işin niteliği de yapıyı etkileyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.
Yine daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi rutin, belirsizliğin düşük olduğu işlerin yapıldığı
işletmelerde mekanik yapı, rutin olmayan ve belirsizliğin yüksek olduğu işlerin yapıldığı
işletmelerde ise organik yapıların daha başarılı olduğu bazı araştırmaların sonucu olarak ortaya
çıkmıştır.

8.3. Bölümlere Ayırma
Organizasyon yapısını karakterize eden en önemli unsurlardan biri de bölümlere
ayırmadır. “Örgütün belirli ölçütler dikkate alınarak çeşitli birimlere ayrılması ve her birinin
(birer yönetici emrinde) yetki ve sorumluluk sınırlarının çizilerek bunun organizasyon yapısına
uygulanmasına bölümlere ayırma denilmektedir.”211 Tanımdan da anlaşılabileceği gibi
bölümlere ayırmada tek bir kriter kullanılmaz ve bu nedenle farklı organizasyon yapıları ortaya
çıkar.

8.3.1. Geleneksel Bölümlere Ayırma Biçimleri
Bölümlere ayırmanın temelinde iş ve işgücünü gruplara ayırarak, uzmanlaşmanın
sağlanması da yer almaktadır. Bölümlere ayırmada farklı temeller kullanmak mümkündür.
Geleneksel olarak bölümlere ayırmada kullanılan en yaygın kriterler fonksiyonel, ürün temelli
ve bölge temelli bölümlere ayırmadır.

Hayri Ülgen, Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul,
2010, s.381.
209

210

Aynı eser, s.383.

211

Aynı eser, a.g.e., s.384.
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8.3.1.1. Fonksiyonlarına Göre Bölümlere Ayırma
En yaygın bölümlere ayırma biçimi olarak fonksiyonlarına göre bölümlere
görülmektedir. Fonksiyonlarına göre bölümlere ayırma yapılırken öncelikli olarak işler
benzerliklerine göre gruplandırılır. Yani, benzer yetenek, tecrübeye sahip işgücü, benzer
yetenek ve benzer kaynak kullanımı ihtiyacı bölümlere ayırmanın temelini oluşturur212.
Fonksiyonlarına göre bölümlere ayırmanın çok yaygın kullanılmasının temel nedenleri;
işletmelerin çok sayıda işgücü çalıştırmaları, temel faaliyetlere büyük önem verilmesi,
çalışanların işbölümü ve uzmanlaşmasına olanak sağlayan bir çatının oluşturulması için gerekli
düşünsel yapıyı sağlaması olarak açıklanabilir213.
Fonksiyonlarına göre bölümlere ayırma daha çok küçük, az sayıda ürün üreten ve
uzmanlaşmış işgücü kullanan işletmeler tarafından kullanılır.
Şekil 8-4’de tipik bir fonksiyonlarına göre bölümlere ayırma uygulamasına ait
organizasyon şeması görülmektedir.
Fonksiyonel organizasyon yapısı bazı yararlar sağlar:
İşletme içinde belirgin bir yapı oluşturur ve bu sayede işletme yukarıdan aşağıya
son derce kolay yönetilir.
Basit ve mantıklı bir yapıdır.
İhtisaslaşmayı kolaylaştırır.
Her fonksiyonun kendi içinde iletişimi ve koordinasyonu mükemmeldir.
Çalışanlar arası ilişki kurma ihtiyacını son derece azaltır.
Yüksek kaliteli problem çözme tekniklerini ortaya çıkarır.
İşlerinde uzman ve konuyu çok iyi bilen çalışanlar işletme için çok önemli bir
kaynaktır.
Etkin maliyet kontrolüne olanak sağlar.

212
213

Daft., a.g.e., p. 328.
Hodgetts,a.g.e., s.151.
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Şekil 8-4: Fonksiyonel Organizasyon Yapısı
İşletmenin faaliyet gösterdiği coğrafi alan genişledikçe veya üretilen ürün sayısı ve
çeşidi arttıkça fonksiyonlarına göre bölümlere ayırmanın ortaya çıkabilecek bazı sakıncaları
aşağıdaki gibi sıralanabilir214.
Aşırı merkeziyetçi bir yapının ortaya çıkmasına nede n olur.
Bölümler arasındaki ilişkiler son derece yüzeyseldir.
Çabuk karar almayı engeller.
Organizasyonun bütününü görmeyi engeller.
Dar bakış açısı nedeniyle inovasyon azalır.
Fonksiyonlar arası koordinasyon ve kontrolü zorlaştırır.
Çalışanların aşırı derecede ihtisaslaşması yapılan işin rutin hâle gelmesine ve
işte bıkkınlığın ortaya çıkmasına neden olur.
Tepe yöneticilerin gelişimini desteklemez.
İşlerin bütününe ilişkin sorumluluk alınmasını mümkün kılmaz.
Bölümler arası öncelikler konusunda çatışmalar çıkabilir.

8.3.1.2. Ürün (Hizmet) Esasına Göre Bölümlere Ayırma
Ürün ve hizmet esasına göre bölümlere ayırma genellikle birden fazla ürün üreten ve
ürünler arasındaki benzerliklerin az olduğu işletmelerde daha yaygın olarak kullanılır. Çünkü
çok sayıda ürünün olduğu yapılarda işletmeyi yönetmek için koordinasyonun sağlanması
neredeyse hiç mümkün değildir.

214

James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Management Fourth Ed., Prentice- Hall, Inc., New Jersey, 1989.,
p.268.; Hodgetts, a.g.e., p.152.
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Ürün esaslı bölümlere ayırmada her bölüm bir üründen veya ürünün dâhil olduğu
ürünler grubundan sorumludur. Ürün esaslı bölümlere ayırma ile işletmede her ürünün
gereklerine uygun bir yol izlenir. Bazen ürünün özelliklerinden ötürü işletmenin diğer
bölümlerinden tamamen farklı teknoloji veya pazarlama teknikleri kullanılabilir.

Şekil 8-5: Ürün (Hizmet) Esasına Göre Bölümlere Ayrılmış Organizasyon Şeması
Kaynak: Richard M. Hodgetts, Yönetim, Teori,Süreç ve Uygulama, Çev: Canan Çetin, Esin
Can Mutlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1999, s.153.
Ürün esasına göre bölümlere ayırmanın birçok yararı sayılabilir. Bunlar215;
toplanır.
-

215

Bir ürüne ait tüm bilgiler, faaliyetler, yetenekler tek bir yöneticinin altında
Ürüne bağlı faaliyetlerin koordinasyonu kolayca sağlanabilir.
İletişim etkin ve yalın olur.
Karar kalitesi artar ve karar alma süresi kısalır.

Stoner and Freeman, a.g.e., pp.270-271; Eren, a.g.e., s.236-237.
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sağlanır.
-

Ürünlerin her biri kâr merkezi olarak düşünülürse etkin sermaye kullanımı
Bölüm yöneticilerinin performansı kâr veya zarar olarak ölçülebilir.
Yönetici ve personel yetiştirmek için olanaklar sağlar.

Ürün esasına göre bölümlere ayırmanın sakıncalarını ise aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür.
Bazı faaliyetler her bir ürün için tekrarlanmaktadır. Bu nedenle pahalıdır ve bazı
kaynakların gereksiz kullanımına neden olur.
Bazen bölümün amaçları ve ihtiyaçları organizasyonun bütününün amaç ve
ihtiyaçlarından daha üstün tutulmaya başlanabilir.
Yönetici performansının bölümün kâr veya zararına göre belirlenmesi nedeniyle
yöneticiler uzun vadeli bakış yerine kısa vadeli kazançlar üzerine odaklanabilir ve bu işletmenin
uzun vadeli amaçlarına ulaşmasını engelleyebilir.
Ürün bölümleri daha bağımsız olmaya çalışarak tepe yöneticilerin kontrollerini
zorlaştırabilir.

8.3.1.3. Bölge Esasına Göre Bölümlere Ayırma
İşletmelerin hitap ettiği pazarlar fiziksel olarak çok yaygınsa ve işletme pek çok farklı
coğrafi bölgede hizmet veriyorsa bölge esasına göre bölümlere ayırma bu işletmelerin
organizasyon yapılarının belirlenmesinde uygun olabilmektedir. Birden fazla sayıda ve yerde
üretim yapan fabrikaları veya satış noktaları olan işletmeler için bölge temeline göre yapı
belirlemek bazı üstünlükler getirmektedir. İşletmeler bunu yalnızca ülke içi
organizasyonlarında kullanmazlar. Bazen yurtiçi ve yurtdışı faaliyetler ayrılabilir ve daha sonra
bu ayırımın ikinci derece bölgelerle detaylandırılabilir.
Günümüzde işletmeler için stratejik olarak son derece önemli olan gerek işletme içi
gerek işletme dışı bilgi toplama faaliyetleri gelişmiş teknolojiler ile son derece kolaydır. Ancak,
bazı mal veya hizmetlerin yaratılmasında veya müşteriye sunulmasında yerel faktörleri
incelemek, bu konuda daha etkin çalışmalar yapılmasını sağlayabilir.
İşletme faaliyetleri üretim faaliyetleri nedeniyle veya satış politikaları nedeniyle bölge
esaslı olarak bölümlendirilebilir. Üretimin değişik bölgelerdeki fabrikalarda yapılmasıyla ucuz
işgücü, hammadde kaynaklarına daha kolay ulaşım, yatırım indirimleri veya teşviklerden
yararlanmak mümkün olabilir. Bölgesel taleplerin farklı olması veya satın alma biçimlerindeki
farklılıklar yine bölge temelli yapıların oluşturulmasında etkili olur216. Şekil 8-6 Bölge temeline
göre bölümlere ayrılmış bir organizasyon yapısını göstermektedir.

Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,
İstanbul, 2003, ss.234-236
216
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Şekil 8-6: Bölge Esasına Göre Bölümlere Ayrılmış Organizasyon Yapısı
Bölge esasına göre bölümlere ayırmanın bazı yararlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Bölgesel çalışma işletmenin daha etkili ve verimli çalışmasını sağlayabilir.
Örneğin hammaddeye yakın olmak veya işgücünün ucuz olduğu yerde kurulmak işletmenin
maliyetlerinin düşmesinde etkili olabilir.
Yerel çalışanlar müşterilerin ve pazarın özelliklerini daha iyi belirleyebilir
böylece bölgesel ihtiyaç ve zevklere cevap verilmesi kolaylaşır.
İşletmenin özellikle dış çevreye ilişkin bilgi toplamasını kolaylaştırır ve stratejik
kararların daha hızlı ve kolay alınmasını sağlar.
Yönetici yetiştirmede değişik bölgelerde görevlendirmeler işletmeye önemli
avantajlar sağlar.
Bölge esasına göre bölümlere ayırmanın bazı sorunları da vardır.
Tepe yönetimin koordinasyon ve kontrol faaliyetleri çalışmalar geniş bir alana
yayıldığı için zorlaşır.
Büyük ölçeğin sağladığı maliyet düşüşünden yararlanılamaz.
Bazı işlerin iki kez yapılması söz konusu olabilir. Bu nedenle kaynakların
gereksiz kullanılmasına neden olabilir.
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İşletmenin genel amaç ve hedefleri yerine bölgesel işletmelerin amaç ve
hedefleri daha önemli hâle gelebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Organizasyon süreci ile işletmenin sahip olduğu kaynakların belirlenmiş olan özel
faaliyetler için ne zaman, nasıl ve nerede kullanılacağı ilişkisi ortaya konur. Organizasyon
yapısını belirleyen pek çok unsurdan bahsetmek mümkündür. İşletmede kullanılan teknoloji,
çevresel unsurlar, uygulanan strateji, faaliyetler ve bölümler arası bağımlılık derecesi yapıyı
belirleyen faktörlerdir. Organizasyon yapısının oluşturulması bölümlere ayırmayı da
beraberinde getirmektedir. İşletmelerde fonksiyonlarına göre, mamul esasına göre, bölge
esasına göre bölümlere ayırma geleneksel bölümlere ayırma yöntemlerinden en yaygın
olanlarıdır. Bu bölümlere ayırma türlerinin hepsinin işletmeye sağladığı yararlar olduğu gibi
ortaya çıkan sakıncaları da bulunmaktadır. İşletme yöneticileri yaptıkları işe, faaliyet alanlarına
ve kaynaklarına göre en yüksek etkinliği sağlayacakları yapıyı oluşturmalıdırlar.

163

Bölüm Soruları
1.
Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmada maksimum etkinliği sağlayacak; bütün
organizasyonel bölümler arasında görevlerin belirlenmesi ve şirket çalışanlarının çalışmalarının
koordine edilmesi sürecine……………….. denir.
a.

Planlama

b.

Organizasyon

c.

Yönetim

d.

Liderlik

e.

Koordinasyon

2.

Fonksiyonel yapıların yararları hangisidir?

a.

Basit ve mantıklıdır.

b.

İhtisaslaşma kolaydır.

c.

Etkin maliyet kontrolü vardır.

d.

Her fonksiyonun kendi içinde iletişimi ve koordinasyonu mükemmeldir.

e.

Hepsi

3.

Organize etmenin birinci aşaması…………………… dır.

a.

Temel işlerin oluşturulması

b.

Amaçlar ve planların belirlenmesi

c.

Kaynak tahsisi

d.

İşlerin alt işlere ayrılması

e.

Hepsi

4.
Bir işletme çok farklı coğrafi alanlara hizmet veriyorsa ve pazarlar yaygınsa
………… bölümlere ayırma yararlı olacaktır.
a.

Mamul esasına

b.

Müşteri esasına

c.

Bölge esasına
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d.

Fonksiyonlarına göre

e.

Hiçbiri

5.
Fonksiyonlarına göre bölümlere ayırmanın sakıncaları arasında aşağıdaki hangi
seçenek sayılamaz?
a.

Aşırı merkeziyetçi yapı

b.

İnovasyonun azalması

c.

Organizasyonun bütününü görememe

d.

Ürün bölümlerinin aşırı bağımsız olması

e.

Aşırı derecede ihtisaslaşma

6.

Organizasyon yapısını aşağıdaki seçeneklerden hangisi etkilemez?

a.

Teknoloji

b.

Uygulanan Strateji

c.

Çalışan sayısı

d.

Bölümler arası bağımlılık

e.

Çevresel unsurlar

7.

Organizasyon yapısını hangi unsur belirler?

a.

Merkezileşme derecesi

b.

Yönetim alanı

c.

İşletme büyüklüğü

d.

Emir-komuta ilişkisi

e.

Hepsi

8.
Aşağıdakilerden hangisi ürün esasına göre bölümlere ayırmanın sağladığı
faydalardan sayılamaz?
a.

Yerel çalışanların müşteri beklentilerini daha iyi anlayıp hizmet vermesi

b.

Etkin ve yalın iletişim
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c.

Ürüne bağlı faaliyetlerin etkin koordinasyonu

d.

Ürünlerin her birinin kâr merkezi olması ve etkin sermaye kullanımı

e.

Bir ürüne ilişkin tüm bilgi ve faaliyetlerin tek bir yöneticiye bağlı olması

9.

Bir yöneticiye bağlı olan ast sayısına ………….. denir.

a.

Merkezileşme derecesi

b.

Komuta birliği

c.

Yönetim alanı

d.

Formalleşme derecesi

e.

İşbölümü ve uzmanlaşma derecesi

10.

Organizasyon şemaları …………………….yapıyı gösterir.

a.

Biçimsel

b.

Biçimsel olmayan

c.

Sosyal

d.

Teknolojik yapıyı

e.

Geleneksel

f.

Hepsini

CEVAPLAR: 1-B, 2-E, 3-B, 4-C, 5-D, 6-C, 7-E, 8-A, 9-C, 10-A
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9. MODERN ORGANİZASYON YAPILARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Matriks Organizasyonlar
9.2. Takım Esaslı Bölümlere Ayırma
9.3. Şebeke Organizasyonlar
9.3.1. Dahili Şebeke Organizasyonlar
9.3.2. Dengeli Şebeke Organizasyonlar
9.3.3. Dengeli Şebeke Organizasyonlar
9.3.4. Şebeke Organizasyonların Yararları ve Sakıncaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Modern organizasyon
yapılarının özelliklerini
kavrayabilmek.
Matriks organizasyonların
yapıları ve uygulanabilme
koşullarını tartışabilmek
Takım esaslı organizasyon
yapılarının özelliklerini ve
çalışma prensiplerini
açıklayabilmek.
Şebeke organizasyonların
yapısı, çeşitleri ve
uygulanmasındaki fayda ve
sakıncaları tartışabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Matriks organizasyon,



Takım,



Şebeke organizasyon,
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Giriş
Organizasyon yapısı işletmenin amaçlarına ulaşmayı sağlamak için yaratılan ilişkiler
düzenini ifade etmektedir. Geleneksel modeller dikkatle incelendiğinde görülebileceği gibi son
derece basit, kolay anlaşılır ve kolay uygulanır yapılardır. İşletmelerin içinde bulunduğu
ortamın belirsizliğinin artması, rekabet ortamının keskinleşmesi yanında üretim teknolojisinde
meydana gelen değişimler işletmelerde farklı yapıların denenmesine yol açmıştır. Daha önce
anlatılan yapılarda bahsedilen üstünlüklerin yanında ortaya çıkan sakıncaların işletmelerin
rekabet gücünü azaltması veya yaşana işletme içi sıkıntıların çözülebilmesi için yeniden
yapılanma çalışmalarına başlanması yeni organizasyon yapılarının ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu yapılar günümüzde son derece yaygın olarak kullanılmaktadır.
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9.1. Matriks Organizasyonlar
Geleneksel organizasyon yapıları çevresel unsurların hızlı değişimine ayak uydurmakta
yetersiz kalmıştır. Özellikle durumsallık yaklaşımı çerçevesinde organizasyon yapıları
geliştirilmeye çalışıldığında matriks yapılar ortaya çıkmıştır. Çünkü, proje temelli olarak
çalışan işletmelerde ister projenin süresi uzun, ister kısa olsun bu projelerin gerçekleşebilmesi
için mutlaka değişik bölümlerdeki uzmanların ödünç alınması gerekmektedir217. Bu kritik nokta
yeni bir yapının yaratılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, matriks
organizasyonlarda ikili yapı vardır. Bunlardan biri fonksiyonel yapı, diğeri ise proje temelli
yapıdır.
Proje temeli üzerine çalışan işletmelerde proje yöneticisinin astı olarak çalışan kişi
üzerinde otoritesi ve onun performansını kontrol etme yetkisi vardır. Pek çok proje temelli
çalışan işletmede çalışanlar proje bittiğinde kendi fonksiyonel bölümüne geri döner. Özellikle
yüksek teknolojiye sahip işletmelerde pek çok değişik takım birçok değişik görevi yerine
getirmektedir.
Matriks organizasyon yapılarında faaliyet sorumlulukları iki bölüme ayrılmaktadır.
Bunlardan biri işin yönetilmesi için gerekli sorumlulukları alan bölümdür ve yöneticisine işten
sorumlu müdür unvanı verilir. Matriks yapıdaki diğer bölüm ise, işin yapılabilmesi için personel
ve diğer kaynakların temini için gerekli sorumlulukları alan bölümdür. Bunlardan sorumlu kişi
ise, kaynak müdürüdür. Matriks yapılar bu iki bölümün bir arada çalışması üzerine
kurulmuştur218. Bu kili yapı nedeniyle matriks organizasyon yapılarında çalışan kişinin iki
farklı yöneticiye karşı sorumluluğu vardır ki bu Klasik Yönetim Düşüncesi’nin temel
ilkelerinden biri olan bir ast tek bir üste bağlı olmalıdır ilkesine ters düşmektedir.
Matriks veya proje yönetim organizasyon yapısı Şekil 9-1’de görülmektedir. Şekilden
de görüldüğü gibi bu organizasyon yapısında iki temel yetkiden söz etmek mümkündür.
Bunlardan ilki kolay komuta yetkisidir ve yukarıdan aşağıya çalışanlar arasındaki hiyerarşik
yapıyı gösterir. Diğer yetki ise, proje yetkisidir ve bu yatay ilişkiyi gösterir. Matriks yapı bu
dikey ve yatay ilişkiler zincirinin üst üste konulmasıyla oluşturulmuştur.
Matriks yapıdaki yetki türleri incelendiği takdirde sistemin çalışması daha kolay
anlaşılacaktır. Fonksiyonel bölüm yöneticisi herhangi bir projede görevlendirilen veya
kendisinin görevlendirdiği elemanı üzerinde yetkiye sahiptir. Fonksiyonel bölüm yöneticisi o
elemanın amiridir ve matriks yapıya rağmen amir olarak kalmaya devam eder. Dolayısıyla, bu
yöneticinin klasik komuta yetkisi devam eder. Matriks yapılarda her proje müdürünün proje
elemanları üzerinde proje yetkisi adı verilen bir yetkisi vardır. Bu yetki aslında projenin
yürümesini sağlayacak yetkidir ancak çalışanların işe alınması, ödüllendirilmesi ve terfi
217

James H. Donnely, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich, Fundamentals of Management, Seventh Ed.,
Irwin, Boston, 1990, p.208.
218
Richard M. Hodgetts, Yönetim, Teori,Süreç ve Uygulama, Çev: Canan Çetin, Esin Can Mutlu, Beta Basım
Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1999, s.149.
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ettirilmesi gibi konuları kapsamamaktadır219. Bu nedenle proje yöneticisinin astları ile olan
ilişkileri, özellikler informal yapıyı etkin kullanması son derece önemli hâle gelmektedir.

Şekil 9-1: Matriks Organizasyon Yapısı

Hodgetts, a.g.e., ss.211-213; Louıs E. Boone, David L. Kurtz, Contemporary Business, Eight Ed.,
The Dryden Press Harcourt Brace&Company, Orlando, 1996, pp.206-207.
219

174

Matriks organizasyon uygulamalarına geçiş hem zaman hem de çaba anlamında oldukça
zordur ve bu yapı her organizasyonda kolaylıkla hayata geçirilemez. Bunun nedenlerini
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür220.
yapılardır.

Matriks yapılar her seviyedeki çalışanın işbirliğine ihtiyaç duyan esnek

Her yöne açık ve etkin çalışan iletişimi mümkün hâle getiren bir sistemin
kurulması gerekir.
Özellikle yapının ilk oluşturulduğu zamanlarda çalışanların işe ilişkin yeni
beceriler kazanması ve herkesle rahat ilişki kurabilmesi için insan ilişkileri becerilerini
geliştirmelerine ihtiyaç duyulabilir. Kademeli yapı geçişlerinde yöneticiler öncelikle takım
çalışmasına gönüllü olanlarla işe başlayarak bazı yapısal sorunları aşma yollarına
gidebilmektedirler.
Matriks organizasyon yapıları daha karmaşık ilişkilere sahip olan yapılar olmasına
rağmen bu yapıların kullanımının yaygınlaşmasının nedeni sağladığı yararlardır. Bu yararları
ve ortaya çıkabilecek sakıncaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür221:
-

Organizasyon yapısına esneklik sağlar.

-

İnsan gücünün kullanımı esnek hâle gelir.

-

Çalışanların sahip olduğu becerileri geliştirir.

-

Çalışanları ortaya çıkan ürünlerle veya projelerle özdeşleştirerek motive eder.

Eldeki kaynakların ortaya çıkan sorunların çözümü veya ürünlerin üretilmesinde
etkin olarak kullanılmasına olanak tanır.
-

Disiplinlerarası işbirliğini destekler.

-

Bilgi ve deneyim projeden projeye aktarılabilir.

Proje çalışanları kendilerine ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda fonksiyonel
organizasyondaki yerlerine dönerler.
Sabit kontrol ve çatışmalarla proje ve fonksiyonlar arasında uzlaşma sağlanır ve
sonuçta zaman, maliyet ve performans arasında daha iyi bir denge kurulabilir.

220

James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Management Fourth Ed., Prentice- Hall, Inc., New Jersey, 1989.,
p.268.; Hodgetts, a.g.e., pp.272-273.
221
Leslie W. Rue and Lloyd L. Byars, Management Theory and Application, Irwin, Inc., İllinois, 1983,
pp.212-213;Stooner and Freeman, a.g.e., 273.;Boone and Kurtz, a.g.e.,p.207; Hodgetts, a.g.e., s.215-216.
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Matriks organizasyon uygulamalarından doğan sakıncaları ise aşağıdaki şekilde
sıralamak mümkündür:
Çalışanların birden fazla üste sahip olması sorun yaratabilir. Bunun nedeni ise
yöneticiler arasındaki güç çekişmeleridir.
Bazı durumlarda proje yöneticisi ile diğer fonksiyonel bölüm yöneticileri
arasında çatışmalar ortaya çıkabilir.
Çalışanların iş tanımları tam olarak yapılmadığı durumlarda rol çatışmaları
ortaya çıkabilir. Bu işletmede etkinlik ve verimliliği önemli ölçüde azaltır.
-

İyi eğitilmiş ve yüksek becerilere sahip çalışanlara ihtiyaç duyulur.

-

Emir-komuta zincirinin çift olması yönetim maliyetlerini arttırabilir.

-

Ekonomik bir sıkıntıda ilk elenenler matris yapılar olur.

Eğer işletmenin aynı anda devam eden birden fazla projesi varsa bu matriks
katmanlaşmasına neden olur. Bu, bir elektronik şebekesine benzer yapının oluşmasına neden
olabilir.

9.2. Takım Esaslı Bölümlere Ayırma
Takım esaslı bölümlere ayırma, “üst yönetimin altındaki herhangi bir yönetim
düzeyinde, işlevsel veya işbirimi bölümlerinin yerine farklı bir yönetim yapı ve tarzına sahip
takımların kullanılması ile oluşturulmaktadır”222.
Takım-temelli organizasyon yapısı, bir amaca ulaşmak ya da bir sorunu çözmek için
geçici takım oluşturarak farklı bölümlerden çeşitli çalışanların kullanılmasıdır223. Bu takımlar
fonksiyonlar arası takımlar olarak adlandırılırlar. Fonksiyonlar arası takımlarda çalışanlar
tipik olarak fonksiyonel bölüm yöneticilerine karşı sorumludurlar ancak, aynı zamanda takımın
elemanı olarak takım liderine karşı da sorumludur. Fonksiyonlar arası takım örnekleri özellikle
bilgisayar temelli organizasyonlarda yoğun olarak kullanılmaktadır224.
Değişik fonksiyonlardan katılımcıların ortaya çıkan sorunları çözmek için sürekli olarak
bir arada çalıştıkları takımlar ise sürekli (devamlı) takımlar olarak adlandırılırlar. Sürekli
takımlar Chreysler’in kullandığı bir yapıdır225.
Tablo 9-1’de takım esaslı organizasyon yapılarının sahip olduğu faydalar ve sakıncalar
yer almaktadır. Tablodan da görülebileceği gibi takım esaslı organizasyonlar fonksiyonel
organizasyonların sahip olduğu büyük ölçekten yararlanma, eğitim maliyetlerinde düşüş gibi
Hayri Ülgen, Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beşinci Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
İstanbul, 2010, s.386.
223
http://www.ehow.com/about_6619394_team_based-organizational-structure.html#ixzz1DO0v3lZH
224
Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.338.
225
Aynı eser.
222

176

önemli yararlar sağlarlar. Bunu yanında bölümler arası engellerin ortadan kalkması, takım
üyelerinin birbirinin sorunlarından haberdar olması ve bu sayede müşterilerin beklentilerine ve
dış çevredeki değişimlere kolayca uyum sağlama, hızlı karar alma gibi yararlar ortaya
çıkmaktadır.
Takım esaslı yapılarda ortaya çıkan en önemli sakınca ise, matriks organizasyon
yapılarında olduğu gibi iki farklı yöneticiye bağlı olmak, karmaşa yaratıp, çatışmaların ortaya
çıkmasına neden olabilmektedir. Uzun süren toplantılar zaman kaybı ve maliyet artışına yol
açmaktadır.
Tablo 9-1: Takım Esaslı Organizasyon Yapılarının Faydaları ve Sakıncaları
Faydaları

Sakıncaları

Fonksiyonel yapıların faydalarına sahiptir

İki yöneticiye bağlılık ve çatışma

Bölümler arası engellerin azalması,
uzlaşmanın artması

Toplantılarda zaman ve kaynakların
harcanması

Çabuk karar alma

Planlanmamış merkezileşmeden uzaklaşma

Daha yüksek moral ve merak
Yönetim maliyetlerinde azalma
Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.340.

9.3. Şebeke Organizasyonlar
Geleneksel organizasyon yapılarında işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklar
işletme bünyesinde yer almaktadır. Ancak, günümüzde işletmeler, etkin ve verimli olabilmek,
rekabet gücünü maksimize etmek için temel yetenekleri etrafında odaklanmaya başlamıştır. Bu
işletmelerin temel yeteneklerinden olmayan, başka işletmelerden daha etkin ve daha düşük
maliyetlerle temin edebileceği faaliyetleri dışarıya vermesi yani dış kaynaklardan
yararlanmasını beraberinde getirmiştir. Dış kaynaklardan yararlanma, ortak girişimler gibi
yapılar aslında bir tüe şebeke organizasyon yapılarıdır.
Şebeke organizasyonlar; “Bir mal veya hizmeti üretmek için iki ya da daha fazla
kuruluşun aralarında işbölümüne giderek uzun süreli işbirliğine yönelmelerinden oluşan
yapılardır226. Şebeke organizasyonların en temel özelliği bir işi yapmak için gerekli olan
kaynakların tek bir işletmede toplanması yerine farklı işletmelere dağıtılmasıdır227.

Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), Beta Basım Yayım A.Ş., İstanbul,
2003, s.297.
227
Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım, İstanbul, 2010, s.531.
226
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Şebeke organizasyonlar;
-

Dâhili Şebeke Organizasyonlar

-

Dengeli Şebeke Organizasyonlar

-

Dinamik Şebeke Organizasyonlar olarak gruplara ayrılabilir.

9.3.1. Dâhili Şebeke Organizasyonlar
Dâhili şebeke organizasyonu bir işletmenin kendi içinde büyüyerek fonksiyonlarının
aşırı bağımsız hâle gelerek, her birinin bağımsız işletmeler gibi hareket etmeleri sonucunda
ortaya çıkabilir. Dâhili şebekelerin ortaya çıkış şekillerinden biri de holding veya şirketler
grubunda olduğu gibi bir mal veya hizmeti üretmek için birbirinden bağımsız işletmeler ve
bunlar arsındaki organizasyonu sağlamak için aracı işletme kurulabilir228.

Şekil 9-2: Dahili Şebeke Organizasyonu
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım,
İstanbul, 2010, s.393.
Dâhili şebeke organizasyonu içinde yer alan işletme birimleri bağımsız olarak çalışırlar
ve yalnızca kendi bünyelerindeki işletmelere değil dışarıdaki müşterilere de iş yaparlar. Dâhili
şebeke içinde yer alan işletmeler birbirleriyle piyasa fiyatından işlem yaparlar. Sabancı
Holding’in Lassa, Dusa, Kordsa işletmeleri dâhili şebekelere örnek verilebilir. Bu işletmeler bir
228

Eren, aynı eser, s. 298.
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taraftan kendi içlerinde ana ürünün üretilmesinde işbirliği yaparken diğer taraftan piyasa için
üretim yapmaktadırlar229.

9.3.2. Dengeli Şebeke Organizasyonlar
Dengeli şebeke organizasyonlarda mal ve hizmetleri üretmek için gerekli olan kaynaklar
birbirinden tamamen bağımsız işletmelerde yer alır. Bunlar sadece mal veya hizmetin üretimi
için birbirleriyle ilişki içine girerler. Lider işletme işlerin koordinasyonunu gerçekleştirir.

Şekil 9-3: Dengeli Şebeke Organizasyonlar
Kaynak: Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), Beta Basım
Yayım A.Ş., İstanbul, 2003, s.300.

Dengeli şebekelere otomobil üreticileri çok sıklıkla örnek verilmektedir. Özellikle
günümüzde otomobil üreticileri genellikle pek çok parçanın üretimini yan sanayide yaptırıp
montaj hattında birleştirerek ana ürünü oluşturmaktadır.

229

Aynı eser, s.299.
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9.3.3. Dinamik Şebeke Organizasyonları
Bu şebekelerde ana işletme yoktur ve şebekeye dâhil olan işletmeler daha serbest
hareket edebilirler. Bu yapılarda aracı organizatör kuruluş şebekeyi oluşturur ancak, işletmeler
arasında serbest rekabet piyasası mekanizmaları işlemektedir. Aracı organizatör piyasada
istediği işletmelerle ilişki kurabileceği gibi, şebekeye dâhil olan işletmeler başka organizatör
kuruluşlarla da ilişki kurabilir.
Şekil 9-4 Dinamik şebeke organizasyon yapılarını göstermektedir.

Şekil 9-4: Dinamik Şebeke Organizasyonu
Kaynak: Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), Beta
Basım Yayım A.Ş., İstanbul, 2003, s.301.

9.3.4. Şebeke Organizasyonların Yararları ve Sakıncaları
Her organizasyon yapısının sağladığı yararları olduğu kadar bazı sakıncaları da
mevcuttur. Ayni durum şebeke organizasyonlar için de geçerlidir. Şebeke organizasyonların
sağladığı yararları ve sakıncaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür230:

230

Eren, aynı esers.304-306; Daft, aynı eser, pp. 342-343.
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Yararları:
-

Küresel rekabete en iyi yanıt veren yapılardır.

-

Yönetim maliyetlerini azaltır.

Az sermaye ile bilgi teknolojilerinden yararlanarak başkalarının kaynaklarını
kullanarak kazanç sağlama olanaklarını yaratır.
En kaliteli ve en ucuz olan hammadde, malzeme veya ara malına ulaşmak,
hizmetlerden yararlanmak mümkündür.
İşgücü kullanımında esneklik sağlar. Gereksinim duyduğu işgücünü işletme
dışarıdan kolayca kullanabilir.
Sakıncaları:
kaldırabilir.

Kontrol işletmenin elinden kaçabilir.
İlişkilerde meydana gelebilecek kopukluk veya aksama etkinliği ortadan

-

Şebeke içinde oluşan ilişkiler bir süre sonra esnekliği ortadan kaldırabilir.

-

Zaman içinde hantallaşıp yenilikçilik ve teknolojik liderliği kaybedebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüz işletmelerinin içinde bulundukları koşulların hızlı değişimi, küreselleşme,
artan rekabet, bilgi ve teknolojideki hızlı değişim gibi unsurlar geleneksel organizasyon
yapılarının zaman zaman yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Günümüz ihtiyaçlarına uygun
olarak ortaya çıkan matriks, takım esaslı ve şebeke organizasyon yapıları geleneksel yapılardan
oldukça farklı özelliklere sahiptir. Her organizasyon yapısında olduğu gibi bu yapılarda da
yararlı yanlarının yanında ortaya çıkan bazı sakıncalar da mevcuttur. Bu sakıncaları göz önünde
bulundurarak yapılacak olan düzenlemeler, bu tarz yapılara ihtiyaç duyan işletmeler için önemli
yararlar sağlayacaktır.
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Bölüm Soruları
1.
Ana işletmenin olmadığı ve şebekeye dahil olan işletmelerin serbest hareket
edebildikleri organizasyon yapılarına……………………… organizasyonlar denir.
a.

Dâhili şebeke

b.

Dinamik şebeke

c.

Dengeli şebeke

d.

Matriks

e.

Takım esaslı

Matriks organizasyon yapılarında ikili yapı vardır. Bunlardan biri proje
organizasyon yapısı diğeri ise, ……………dır.
2.

a.

Fonksiyonel yapı

b.

Bölge esasına göre oluşturulan yapı

c.

Ürün esasına göre oluşturulan yapı

d.

Takım esasına göre oluşturulan yapı

e.

Dâhili şebeke yapısı

3.

Aşağıdakilerden hangisi şebeke organizasyonların sakıncalarındandır?

a.

Kontrol etmenin zorluğu

b.

Zamanla esnekliğin azalması

c.

İlişkilerde kopukluk ortaya çıkması

d.

Zaman içinde hantallaşma

e.

Hepsi

……… bir amaca ulaşmak ya da bir sorunu çözmek için geçici takım oluşturarak
farklı bölümlerden çeşitli çalışanların kullanılmasıdır.
4.

a.

Matriks organizasyon

b.

Dâhili şebekeler

c.

Takım temelli yapılar
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d.

Dengeli şebekeler

e.

Hiçbiri

Bir işletmenin kendi içinde büyüyerek fonksiyonlarının aşırı bağımsız hâle gelip
her birinin bağımsız işletmeler gibi hareket etmeleri sonucunda ortaya çıkan yapıya
…………… denir.
5.

a.

Dinamik şebekeler

b.

Dâhili şebekeler

c.

Dengeli şebekeler

d.

Matriks yapılar

e.

Modern organizasyon yapıları

Aşağıdaki soruları Doğru veya Yanlış olarak cevaplayınız.
Matriks organizasyon uygulamalarına geçiş hem zaman hem de çaba anlamında
oldukça kolaydır.
6.

Şebeke organizasyonlarda en kaliteli ve en ucuz olan hammadde, malzeme veya
aramalına ulaşmak, hizmetlerden yararlanmak mümkündür.
7.

8.

Matriks yapılar disiplinlerarası işbirliğini destekler.

9.

Takım esaslı organizasyon yapıları bölümler arası engelleri azaltır ve uzlaşmayı

10.

Dâhili şebeke içinde yer alan işletmeler birbirleriyle piyasa fiyatından işlem

arttırır.

yaparlar.
Cevaplar: 1-B, 2-A, 3-E, 4-C, 5-B, 6-Yanlış, 7- Doğru, 8-Doğru, 9-Doğru, 10-Doğru
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10. İLETİŞİM

185

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İletişim Süreci
10.2. İletişimin Etkinliğini Etkileyen Unsurlar
10.3. İşletmelerde İletişim

186

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

187

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İletişimin sürecinin unsurları ve
bu unsurların sürecin
etkinliğindeki rolünü
tanımlayabilmek
İletişimi etkileyen unsurları
belirleyip bunları olumlu yönde
kullanmak için gerekli olan
önlemleri açıklayabilmek.
İşletmelerdeki değişik iletişim
çeşitlerinin ve bunların fayda
ve sakıncalarını tanımlayarak
tartışabilmek.

188

Anahtar Kavramlar


İletişim,



Algılama,



Sereotipleme,



Halo etkisi

189

Giriş
İnsanları yönetebilmek için birçok davranışsal unsurun göz önünde bulundurulması ve
iyice anlaşılması gerekmektedir. Yöneticiler işleri gereği bazı “şeyleri” yapmak yerine,
yapılacak olan şeylere ilişkin bilgiyi dağıtır. Bu nedenle, bilgi dağıtım işlemi yöneticinin işinin
en önemli boyutudur. Bilgi dağıtımında iletişim devreye girer. Başarılı yönetimin temeli,
başarılı iletişim ile oluşturulabilir. Bu nedenle, iletişim süreci çok iyi anlaşılması ve
kullanılması gereken bir süreçtir.
İletişim, kaynak (bilgiyi gönderen) ve alıcı arasında bilgi alışverişi ve bilginin
anlaşılması sürecidir.
İşletme içindeki iletişim farklı bölümlerin yaptıkları veya yapacakları işlerin
koordinasyonunda son derce önemli rol oynar. İşletmeler için sadece işletme içindeki iletişim
değil, işletme dışındaki paydaşları ile olan iletişim de son derce önemlidir. İletişim bir mesaj,
bir fikir, bir bilgi taşır.

190

10.1 İletişim Süreci ve İletişimi Etkileyen Unsurlar
İletişim sadece bazı kelimelerin bir araya getirilmesi değildir. Bazen doğru kelimeler
kullanılsa dahi iletişim kurulan kişi bunu yanlış anlayabilir. Yanlış anlaşılmalar işletmelerdeki
en büyük sorunlardan biridir. İnsanlar iletişim kurarken yalnızca kelimeleri bir araya getirmez
sözlü iletişimde bu kelimeleri vurgulayarak konuşur ve mimikleri, elleri ve beden duruşu ile de
karşı tarafta bazı duyguların oluşmasına neden olur. Çünkü herhangi bir kişi ile iletişim
kurduğumuzda yalnızca sözcükler değil iletişim kurulan kişinin tüm özellikleri değerlendirme
sürecinden geçer. Bu nedenle de her yaşta, her cinsiyette ve her kültürdeki insanların en çok
yakındıkları şey yanlış anlaşılmış olmalarıdır.
Etkili iletişim yanlış anlaşılmaların olmadığı veya en aza indirildiği iletişimlerdir. Bunu
sağlayabilmek için iletişim süreci iyi bilinmeli ve bu doğrultuda süreçte hataların ortaya
çıkmasını engellemeye çalışmak gerekmektedir. Aşağıdaki şekilden de görülebileceği gibi
iletişimi etkileyen pek çok unsur yer almaktadır. Kişisel faktörler ve çevresel unsurlar iletişim
kalitesini etkilemektedir.

Şekil 10-1: İletişim Süreci
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Kaynak: James H. Donnely, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich, Fundamentals of
Management, Seventh Ed., Irwin, Boston, 1990, p.423.
İletişim, birisine değil, birisiyle olur. Bu nedenle, iletişimde en az iki kişi olması gerekir.
Burada iletişimin etkinliğini belirleyen pek çok faktör vardır.
Kaynak: Kaynak, iletişimi gerçekleştiren bireydir. İletişimin kaynağı bir işletmede
yöneticiler, çalışanlar, müşteriler, danışmanlar, ustabaşılar gibi işletmenin dışarıdaki ve
içerideki tüm paydaşları olabilir. Kaynağın özellikleri iletişimin başarısında ve etkinliğinde son
derece önemli rol oynar. Kaynağın uyarıyı algılaması, yorumlaması ve buna göre oluşan duygu
ve düşüncelerini karşı tarafa ulaştırmak için kodlaması gerekir. Bu nedenle, algılama,
yorumlama ve kodlamanın açıklanması yararlı olacaktır.
Algılama ve Yorumlama: Psikolojide algılama, duyumları yorumlama, onları anlamlı
hâle getirme süreci olarak ifade edilir231. Algılama, diğer bir ifadeyle, bireyin herhangi bir olay,
nesne veya durumu kendine özgü yorumlamasını ifade eder. Algılama bireyin bakış açısıdır ve
kişi çevresini bu bakış açısına göre yorumlar232. Kişiye bağlı olan bir gerçek ortaya çıkar.
Kişilerin algısal dünyasını belirleyen pek çok faktör vardır. Bunlardan en önemlileri kişilik
yapısı, yaş, cinsiyet, içinde bulunulan sosyokültürel çevre, fiziksel çevre, geçmiş
tecrübelerdir233. İletişim kurduğumuz insanların hemen hepsi saymış olduğumuz bu faktörler
açısından farklı özellikleri taşımaktadır. Dolayısıyla karşılaştıkları bir olayı, durumu veya
mesajı kendince algılayacak ve yorumlayacaktır. Özellikle iletişimde karşılaşılan yanlış
anlaşılmaların en önemli sebeplerinden birini algısal hatalar oluşturmaktadır.
İnsanlar aldıkları uyarıların tamamını algılamazlar. Kişiler çevrelerindeki uyarıların
bazılarını alır yorumlar ve buna algıda seçicilik denir. Kuşkusuz uyarıları algılamanın veya
hangi uyarının seçileceğinin belirlenmesinde bireysel unsurlar kadar uyarının da özellikleri
önemlidir. Uyarının yoğunluğu, büyüklüğü, hareketliliği, tekrarı, çevredeki diğer uyarılardan
farkı, yeniliği gibi unsurların yanında algılanan kişi ise; statüsü ve genel görünüşü de algılamayı
etkileyen unsurlar arasında sayılabilir234.
Algılamada önemli olan yapılardan biri de basmakalıp yargıdır (stereotipleme).
“Basmakalıp yargı, bir kitle, toplum ya da benzeri bir sosyal birim için tanınmış ve yayılmış
grup özelliklerinin o sosyal birim ile birlikte düşünülen bir kişiye de aynen yakıştırılmasıdır.”235
Örneğin gençlerin yaşlıları geri kafalı, eski görüşlü ve yeniliklere kapalı olarak düşünmesi veya
Clifford T. Morgan, psikolojiye Giriş, Çev:Hüsnü Arıcı ve diğerleri, Yayın Sorumlusu Sirel Karakaş,
Meteksan Ltd, Ankara, 1993, s.265.
232
James H. Donnely, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich, Fundamentals of Management, Seventh Ed.,
Irwin, Boston, 1990, p.423.
233
İlhan Erdoğan; İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü
Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Yayın No. 5, İstanbul, 1999, ss.17-19.
234
Age., ss. 14-17.; Feriha Baymur; Genel Psikoloji, Anka Ofset A.Ş. İstanbul, 1989, ss.122-124.
235
Tuğray Kaynak; Organizasyonel Davranış, İşletme Fakültesi Yayın No: 223, İşletme İktisadı Yayın No. 117,
İstanbul, 1990, s.82.
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yaşlı kişilerin bu gençler sorumsuz diye düşünmeleri böyledir. İş yaşamında basmakalıp
yargılar genellikle çalışanlar, sendika üyeleri ve yöneticileri, patronlar, yöneticiler vb. ilgilidir.
Basmakalıp yargılar algılamada hataların ortaya çıkmasında önemli unsurlardan biridir ve
iletişimde önemli engeller oluşturur.
Algılama ile hata yaratan bir diğer unsur ise, hâle etkisidir (halo effect). Bu etki
basmakalıp yargıya çok benzer ancak farkı kişisel özelliklerden giderek bir genelleme yapmayı
ifade eder236. Halo etkisinde bir tek olumsuz özellik tüm olumlu özellikleri ortadan
kaldırabilmekte veya tersine iyi bir özelliği görülen kişinin diğer özelliklerinin de iyi olduğu
varsayımı yapılabilmektedir. Dolayısıyla bu unsur da aynen basmakalıp yargı gibi iletişim
hatalarının ortaya çıkmasına ve mesajın doğru anlaşılmasına engel teşkil edebilir.
Kodlama: İletişimin kaynağı olan A kişisi sahip olduğu bir fikri, almış olduğu bir
uyarıyı kendince yorumladıktan sonra bunu iletişim kurmak istediği kişiye ulaştırmak için en
uygun olan kodları kullanacaktır237. Kodlamadan kastedilen şey kaynağın vermek istediği
mesaja en uygun olan sistematik semboller setini kullanmasıdır. Kodlamada birey kelimeleri
kullanabileceği gibi, bazı şekiller, semboller veya beden dili de kullanılabilir. İşletmelerde sözlü
iletişim yanında muhasebe bilgi sistemi içinde üretilen bazı finansal tablolar, oranlar yanında
satış raporları, bilgisayar çıktıları vb. farklı kodlardan yararlanılabilir.
Mesaj: duygu ve düşüncelerin anlatılması için kullanılan semboller topluluğudur238.
Diğer bir ifadeyle mesaj, kodlamanın fiziksel ürünüdür239.İletişimi gerçekleştiren kişi için
mesaj sadece kelime topluluğu değildir. Mesajın anlamını pekiştiren unsurlar özellikle sözlü
iletişimde kelimeler kadar mesajı verenin kelimeleri vurgulaması ve bunu destekleyen beden
dilidir. Kullandığınız kelimeler özenle seçilmiş olsa dahi bu kelimeleri kullanırken sesinizin
değişimi ve vurgulama mesajın anlamının farklı algılanmasına neden olabilir. Etkili bir
iletişimde mesaj açık, anlaşılır olmalıdır. Alıcının özelliklerine göre seçilmelidir.
İletişim Kanalı: Mesajın göndericiden alıcıya doğru ulaşmasını sağlayan yoldur. Pek
çok iletişim kanalı kullanmak mümkündür. Yüz yüze iletişimde mesaj bireyler arasında
akarken, yazılı iletişimde kanal internet, mektup, rapor vb. kanallar kullanılır. Sözlü iletişim
için mesaj gönderen ve alıcının yüz yüze olması gerekmez. Telefon da aynen yüz yüze iletişim
gibi mesajın akışını sağlamaktadır. Bunun dışında günümüzde yaygınlık kazanan görüntülü
telefonlar, internet üzerinden görüntülü iletişim gibi yöntemlerde aynı özelliklere sahiptir.
Etkili bir iletişim için iletişim kanalı mesajın bozulmadan alıcıya ulaşmasını sağlayacak
özellikte olmalıdır. Ancak her koşulda ortaya çıkabilecek bazı durumlar mesajın bozulmasına
neden olabilir. Örneğin telefon kanallarındaki bozulma veya hatlardaki kopmalar, uydu
236

Kaynak; a.g.e., s.83.
Donnely, Gibson, Ivancevich, a.g.e., p.424.
238
Tamer Koçel; İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım, İstanbul, 2010, s.526.
239
Stephan P. Robbins And A. Timothy Judge; Essentials of Organizational Behavior, Pearson Education, Inc,
New Jersey, 2010, p.168.
237
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bağlantılarında meydana gelen arızalar mesajın bozulmasına neden olabilir. Yüz yüze
iletişimde serbest mesaj akışında ortamda bulunan gürültü de mesajın bozulmasına veya
anlaşılmasında sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.
İşletmeler açısından ele alındığında iletişim kanalları resmi ve gayri resmi kanallar
olarak iki grupta ele alınabilir. Resmi iletişim kanalları; yeri, zamanı, şekli, miktarı, kapsamı ve
kullanılacak mekanizmaları belirlenmiş olan yapılardır. Bunlara aşağıdaki örnekleri vermek
mümkündür:
-

İşletme içi yazışmalar,

-

Prosedürler,

-

İşe yönelik emirler,

-

Performans geri beslemeleri,

-

Raporlama sistemi,

-

İntranet (İşletme içi elektronik bilgi akış sistemi)

-

Elektronik iletişim sistemleri (internet)

-

Öneri, şikâyet sistemi,

-

Değerlendirme toplantıları,

-

Faaliyet raporları

-

İşletme dergisi veya gazetesi

Resmi olamayan iletişim kanalları ise, kendiliğinden ortaya çıkan, işletme tarafından
belirlenmemiş iletişim yollarıdır240. Bunların işletmelerde karşımıza çıkan en yaygın olanları
aşağıdaki şekilde sıralanabilir:241
-

İşletme içinde kendiliğinden oluşan informal gruplar,

-

İşletme dışı sosyal amaçlı birliktelikler,

-

Dedikodu, söylenti, vb. bilgi akışları,

240

John R. Schermerhorn Jr., James G.Hunt, Richard N Osborn; Managing Organizational Behavior, John
Wiley& Sons, Inc., Newyork, 1994., p.567.; Richard Daft; Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997,
p.572.
241
Koçel, a.g.e., s.528.
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Değişik bölümlerle işin yapısı gereği birlikte çalışma veya iletişim kurma
gereksinimleri
-

Özellikle çalışanların arasına karışarak onlarla iletişim kurmak

İletişim kanallarının işletmenin amaçlarına uygun, mesajların doğru ve zamanında
alıcıya ulaşmasını sağlayan yapılar olarak belirlenmesi ve sürekli olarak geliştirilmesi
işletmeler açısından son derece önemlidir.
İletişim sırasında geçen mesaj miktarı iletişim kanalının zenginliğini gösterir242. İletişim
kanallarını bu açıdan değerlendirdiğimizde en zengin kanal yüz yüze iletişim olarak
belirlenirken kişisel olamayan durağan kanallar en fakir kanallardır. Şekil 10-2 İletişim Kanalı
zenginliğini sınıflandırmaktadır.
Şekil 10-2’de görüldüğü gibi en zengin kanallar yüz yüze iletişimde olduğu gibi fiziksel
yakınlığa sahip olan kanallardır. Burada kaynak seçtiği kelimeleri istediği vurgu ile söylerken
bunları desteklemek için beden dilini kullanabilir ayrıca karşısında mesajı alan kişinin yanıtı ve
bu yanıtı verirken kullandığı beden dilini de yorumlama şansına sahiptir. Yani mesaj
alışverişinde geri besleme son derece hızlı ve zengin bir şekilde gerçekleşir. İnteraktif kanallar
neredeyse fiziksel yakınlıkla gerçekleştirilen iletişime son derece yakındır. Burada, kaynak ve
alıcı arasında mesafe olmasına rağmen kullanılan kanallar sayesinde kişiler yüz yüze iletişimin
sahip olduğu pek çok özelliği kullanabilirler. Hem de aralarında bazen binlerce mesafe
olmasına rağmen. İşletmelerin faaliyet gösterdiği pazarların çeşitlenmesi ve geniş alanlara
yayılması durumunda son derece etkin olabilecek kanallardan biridir. Bu nedenle, günümüzde
görüntülü görüşme teknikleri, video konferansların kullanımı son derece yaygınlaşmıştır.

Şekil 10-2: Kanal Zenginliği Hiyerarşisi

242

Daft, a.g.e., p.563.
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Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.564.
İletişim kanallarının hepsinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır
ve bunların her biri farklı durumlarda farklı etkinliğe sahip olabilir. Bu nedenle yöneticilerin
mesajın ve yapılacak işin özelliklerine göre kanallar seçmesi iletişimin etkinliğini arttıracaktır.
Alıcı: Mesajı alan ve bunu yorumlayarak anlamlandıran kişidir. Alıcı kendisine gelen
mesajı öncelikli olarak algılar ve bunu yorumlayarak mesaja uygun bir yanıt oluşturur. Alınan
mesajın anlaşılması ve yorumlanmasında alıcının algısal dünyası son derece önemlidir.
Algılamada açıklandığı gibi kişiler önyargılarına uygun olan mesajları daha kolay ve hızlı
olarak seçmek ve onlara dikkat etmek eğilimindedirler. Bu nedenle mesaj gönderen kaynağın,
alıcının özellikleri ve algısal seçiciliğine uygun mesajlar göndermesi durumunda algısal
seçicilikle mesajın istenilen etkiyi yaratması sağlanabilir.
Geri Besleme: Alıcı, iletişim kaynağının mesajına yanıtını geri besleme yoluyla verir.
İletişimin gerçekleştiği aşamadır. Geri besleme mesajın anlaşılıp anlaşılamadığını gösterir. Geri
beslemenin mutlaka sözel veya yazılı olması gerekmez. Bazen geri besleme beden dili ile bir
onaylama, gülümseme veya kızgınlık belirten kaş çatmayla da gerçekleşebilir.
Tablo 10-1: Etkin ve Etkin Olmayan Geri Beslemenin Özellikleri
Etkin Geri Besleme

Etkin Olmayan Geri Besleme

Kişiye yardımcı olmayı amaçlar.

Kişiyi küçük düşürme ön plandadır.

Belirli ve ayrıntılıdır.

Geneldir.

Açıklayıcıdır, bilgi paylaşır.

Değerleyicidir, öneri vericidir.

Faydalı ve konu ile ilgilidir.

İlgisizdir.

Zamanında gelir.

Zamansızdır.

Kişiyi olumlu tutuma yöneltir.

Kişiyi savunmaya yöneltir.

Açık ve seçiktir.

Anlaşılması güçtür.

Geçerlidir.

Geçerlilikten yoksundur.

Konuyu vurgular.

Kişiyi ve kişiliği vurgular.

Davranış üzerinde durur.

Davranışın nedeni üzerinde durur.

Gözlem ağırlıklıdır.

Tahmin ve yorum ağırlıklıdır.
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Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım, İstanbul,
2010, s.531.

İşletmeler için geri beslemenin etkili ve başarılı olması için bazı özelliklere sahip olması
gerekir. Tablo 10-2 etkin ve etkin olmayan geri beslemenin özelliklerini göstermektedir.
Geri besleme yönetimsel anlamda son derce önemlidir ve bu geri beslemenin sağladığı
yararlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir243:
-

İletişimde etkinliği arttırır.

-

Motivasyon ve ödüllendirme aracıdır.

-

Davranışların pekiştirilmesinde son derece önemlidir.

-

Verimliliğin arttırılmasında rol oynar.

-

İletişim sürecinin sürekli ve düzenli olmasını sağlar.

-

Takım çalışması için temelleri oluşturur.

-

Amaçlanan ile gerçekleşenin kontrol edilmesini sağlar.

10.2. İletişimin Etkinliğini Etkileyen Faktörler
İletişim kaynağın bir davranış oluşturmak veya bir fikri aktarmak için alıcı veya alıcılara
bir mesaj iletmesidir. Yukarıda iletişimin unsurları ve bunların başarılı iletişim için sahip olması
gereken özellikler anlatılmıştır. İletişim için gerekli olan unsurlar ve bunlarda aranan özellikler
tam olarak sağlasa dahi bazı nedenlerle iletişimde etkinlik sağlanamayabilir. Bu durumu yaratan
nedenleri aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür244:
Algılamada Seçicilik: İletişimde alınan mesajın değerlendirilmesi mesajı alan
kişinin geçmiş tecrübesi, yaşantısı ve inanç sistemi ile yakından ilintilidir. Kişi kendine yakın
olan mesajları almak ve değerlendirmek ister ve kendi düşünce, yaşam ve inanç sistemine
uygun olmayan mesajları tam olarak algılayamayabilir.
Gereğinden Fazla Bilgi: Bireylerin bilgi işleme kapasitelerinin bir sınırı vardır
ve bu sınırın üzerindeki bilgiler gereği kadar değerlendirilemeyebilir. Örneğin çok fazla sayıda
ve yoğun içerikli elektronik posta, sürekli çalan telefonlar, vb. Bu yoğunluk iletişimin
kopmasına, yeterince etkin değerlendirme yapılamamasına neden olur.

Koçel, a.g.e., s.530.
Angelo Kinicki and Robert Kreitner; Organizational Behavior key concepts, skills and best practices,
McGraw-Hill, Irwin, Boston, 2008, p.302-305.; Jennifer M. George, And Gareth R. Jones; Understanding and
Managing Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008.473-475.;Robbins and
Judge; a.g.e., pp.179-181.; Koçel, a.g.e., ss. 533-534.; Daft, a.g.e., pp.578-579.
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Geri Beslemenin Yanlış Yorumlanması: Sürekli ilişkilerde kişiler
karşılarındakilerden kalıplaşmış davranışlar ve mesajlar beklerler. Buna karşılık geri besleme
beklentilerinden farklı olduğu zaman bunu yanlış yorumlayabilir ve bazen olumlu bir mesaj da
istenilen sonucu yaratamayabilir.
İletişim Kaynağına Güvenmeme: İletişimi başlatan kaynağın alıcı tarafından
güvenilir bulunmaması o kaynaktan gelen mesajların gerektiği gibi değerlendirilmesi ve
önemsenmesini engelleyebilir. Benzer şekilde kaynak da alıcıya güvenmiyorsa mesajı aşırı
yüklü veya yetersiz gönderirse iletişim istenilen etkinlikte sağlanamayabilir.
Duygular: Alıcının o anki duyguları mesajın değerlendirilmesinde son derece
etkindir. Alıcının aynı mesajı mutsuz olduğu bir andaki yorumlaması ile mutlu ve rahat olduğu
andaki yorumu benzer şekilde olmayacaktır.
Gürültü: İletişim kanallarındaki gürültü gönderilen mesajın etkin bir şekilde
ulaştırılmasını engelleyebilir. Mesajın yeterince iyi kalitede ulaştırılmaması anlamayı
güçleştireceği için etkinliği düşürür.
Zaman Baskısı: Gerekli bilgilerin ulaştırılması için gerekli zamanın olmaması
iletişim kanallarının değişmesine formal kanallardan informal kanallara dönülmesi ve sonuçta
bazı kişilerin gerekli bilgileri alamamasına neden olabilir. Diğer taraftan zaman kısıtı nedeniyle
yöneticilerin bazı bilgileri çok kısa bir şekilde vermesi iletişim boşlukları yaratabilir ve bu da
iletişimin etkinliğini azaltır.
Dinleme Becerilerinin Zayıflığı: Etkin dinleme iletişimdeki en önemli
unsurlardan biridir. Kaynağın gönderdiği mesajların etkin bir şekilde dinlenmemesi anlamayı
dolayısıyla verilecek geri beslemeyi etkiler. Başarılı bir iletişim iletişimin taraflarının birbirini
aktif olarak dinlemeleri hâlinde gerçekleşebilir.
Semantik Problemler: İletişim, bilginin anlaşılması mümkün olan sembollerle
iletilmesini ifade etmektedir. Eğer kullanılan sembollerin farklı anlamları veya birden fazla
anlamı varsa mesajı alan kişinin bunu yanlış yorumlama olasılığı artacaktır. İşletmede farklı
bölümlerde yapılan işlerin özellikleri nedeniyle kullanılan özel işaretler veya terimler olabilir.
Kullanılan özel işaret veya terimler diğer bölümler için bir anlam ifade etmiyorsa doğal olarak
iletişimde kopmalar yaşanacaktır. Bu durum, işletmedeki iletişimin bozulmasına da neden
olabilir.
Kültürel Farklılıklar: Kültür, iletişimde önemli etkilere sahiptir. Kullanılan
kelimeler, tonlamalar, konuşma biçimleri ve özellikle beden dili farklı kültürlerde farklı
anlamlara sahip olabilir. Bu durum, semantik problemlerin yanında algısal farklılıklar da
yaratmaktadır.

10.3. İşletmelerde İletişim
Başkaları vasıtasıyla iş yapan kişi olarak tanımladığımız yöneticilerin faaliyetlerini
etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için etkili iletişime gereksinimleri vardır. İletişim,
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yöneticiler açısından geliştirebilecekleri iyi fikirleri uygulamalarına yardımcı olacak önemli ve
temel bir süreçtir245.
İşletmelerdeki iletişim yapılarını incelediğimizde dört temel yapının varlığından söz
etmek mümkündür. Bunlar, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, yatay ve çapraz iletişim
ilişkileridir. Şekil 10-3 işletmelerdeki iletişim ilişkilerini göstermektedir.

Şekil 10-3: İşletmelerdeki İletişim İlişkileri
Kaynak: James H. Donnely, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich, Fundamentals of
Management, Seventh Ed., Irwin, Boston, 1990, p.423.
Şekil 10-3’de görüldüğü gibi yöneticiler işlerin yapılması için emir ve talimatlar vererek
yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşik yapıda mesajların iletilmesini, bu emirler doğrultusunda alt
kademede yer alan çalışanların da gereken bilgileri yukarıdaki yöneticilere aktarması
gerekmektedir. Bu bilgi akışı dikey bilgi akışıdır.

245

Keith Davis; İşletmelerde İnsan Davranışı Örgütsel Davranış, Çev: Kemal Tosun ve diğerleri, İşletme

Fakültesi Yayın No. 199, İstanbul, 1988, s.508.
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Yukarıdan aşağıya iletişim yöneticilerden çalışanlara, grup liderlerinden grup üyelerine
doğru bir iletişimi ifade eder. Bu tür iletişimin konuları aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir246:
-

Amaçlar, stratejiler ve beklenen davranış setlerine ilişkin bilgiler,

-

İşe yönelik yönlendirmeler,

-

Prosedür ve uygulamalar,

-

Performansa yönelik geri beslemeler,

-

Çalışanları motive edici mesajlar.

Yukarıdan aşağıya iletişim yüz yüze yapılabileceği gibi mektup, elektronik posta vb.
yollarla da yapılabilir. Bunun tek yönlü olması iletişimin etkinliğini azaltır. Bu nedenle,
tekrarlanması ile doğru anlaşılması veya mesajların yanıtlanması yoluyla çift yönlü hâle
getirilmesi sağlanabilir.
Aşağıdan yukarıya iletişim ise, çalışanlardan yöneticiler doğru bilgi akışını ifade eder.
Aşağıdan yukarıya doğru iletişimin içeriğini aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür247:
-

Çalışanların kendileri hakkında bilgilendirme yapması,

-

Çalışanların sorunları ve beklentileri,

-

Çalışanların gelişmeler hakkındaki görüşleri,

-

İşletmeye ait uygulamalara ve politikalara ilişkin bilgiler,

-

Yapılması gereken şeyler ve nasıl yapılacağına ilişkin öneriler,

-

Finansal ve muhasebe bilgileri.

İşletmelerde yalnızca yöneticiler ve astlar arasında iletişim ortaya çıkmaz aynı zamanda
koordinasyonun sağlanması ve işlerin etkin olarak yapılabilmesi için aynı pozisyonda yer alan
çalışanların farklı bölümlerde olmalarına rağmen iletişim kurmaları gerekmektedir. Bu durum
yatay iletişim olarak adlandırılır. Yatay ve hiyerarşik yapıyı takip eden dikey iletişimin yanında
etkin organizasyon yapılarında çapraz iletişim kanallarının da açık olduğu görülmektedir.
Organizasyonlardaki iletişim modelleri Şekil 10-3’de görüldüğü gibi üç boyutta ele
alınabilir. Ancak organizasyonların içindeki her bir bölüm bir grup olarak düşünülebileceği gibi
bölümlerin dışında formal veya informal olarak oluşturulan başka gruplarda yer alabilmektedir.
Robert Kreitner, Angelo Kinicki; Organizational Behavior Second Edition, Irwın, Homewood IL, 1992,
p.454., Daft, a.g.e., p.569;Robbins and Judge, a.g.e., p.169.
247
Charles D. Pringle; Daniel F. Jennings, ; Justin G. Longenecker,; Managing Organizations Functions and
Behaviors, Merill Publishing Company, , Columbus, 1988, p.409.; Kreitner and Kinicki, a.g.e., p.454., Daft,
a.g.e., p.570.
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Gruplar ya da takım hâlinde çalışmanın yoğun olduğu işletmelerde iletişim kilit rol oynayan
yapılardan biridir. İletişim yapısı işleri bir taraftan takımın başarısı, diğer taraftan çalışanın
tatmini üzerinde önemli etkiler yapar. Grup içindeki bireylerin iletişimi farklı modelleri ortaya
çıkarmaktadır. Gruplardaki iletişim modelleri Şekil 10-4’de ki gibi ifade edilebilir.

Şekil 10-4: Gruplarda İletişim İlişkileri
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım, İstanbul,
2010, s.540.

Şekil 10-4’de görülen iletişim ilişkilerinde temel özellik iletişim ağının merkezileşmiş
olması veya merkezileşmemiş olması ile ilgilidir. Zincir modeli, emirlerin zincir içinde katı bir
şekilde akışını ifade eder. Yani burada formal yapıya uygun bir akış vardır. Merkezi ve Y
modeli iletişim ilişkilerinde iletişimin belirli bir kişi veya yerde toplandığını görmekteyiz.
Diğer modellerde ise, çalışanlar birbiriyle kolayca ve özgürce iletişim kurabilirler.
İletişim konusunda yapılan çalışmalar merkezileşmiş iletişim ağlarının basit sorunların
çözümünde son derece hızlı ve etkin olduğunu göstermiştir. Bu iletişim modelinde çalışanlar
karar alıcı konumdaki merkezi kişiye gerekli olan bilgiyi kolayca ulaştırmaktadırlar. Karmaşık
problemlerin çözümünde ise merkezileşmemiş iletişim ağları daha etkin ve daha hızlıdır. Çünkü
bu yapılarda gerekli olan bilgi belirli bir kişide değil bilgi havuzunda bulunur ve karar alıcı için
çok geniş kapsamlı iletişim bilgisi mevcuttur.
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Şekil 10-5: Takım İletişim Ağlarında Etkinlik
Kaynak: Daft, Richard; Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.576.
İletişim konusunda yapılan çalışmalar merkezileşmiş iletişim ağlarının basit sorunların
çözümünde son derece hızlı ve etkin olduğunu göstermiştir. Bu iletişim modelinde çalışanlar
karar alıcı konumdaki merkezi kişiye gerekli olan bilgiyi kolayca ulaştırmaktadırlar. Karmaşık
problemlerin çözümünde ise merkezileşmemiş iletişim ağları daha etkin ve daha hızlıdır. Çünkü
bu yapılarda gerekli olan bilgi belirli bir kişide değil bilgi havuzunda bulunur ve karar alıcı için
çok geniş kapsamlı iletişim bilgisi mevcuttur.
Yukarıda anlatıldığı gibi hangi modelin seçilmesi gerektiği ve iletişim modellerinin
etkinliği grubun yapacağı işin karmaşıklık ve belirsizlik derecesine bağlı olarak değişecektir.
Karmaşık, belirsizlik derecesi yüksek işlerde merkezileşmemiş iletişim modelleri uygun
olurken, basit, rutin ve kolayca değişmeyen koşullarda merkezileşmiş iletişim modelleri etkin
olabilir.
Şekil 10-4’de yer alan iletişim modellerinin farklı ölçütlere göre değerlendirilmesi
mümkündür. Tablo10-2 iletişim modellerini farklı ölçütlere göre değerlendirmektedir.
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Karşılaştırma Değerleme

İletişim Modeli

Ölçütleri

Merkezi
Serbest

Y

Merkezileşme Derecesi

Çok Yüksek Yüksek

Orta

Az

Çok Az

Haberleşme Kanalı Sayısı

Çok Az
Yüksek

Orta

Orta

Çok

Liderlik Tatmini

Çok Yüksek Yüksek

Orta

Az

Çok Az

Grup Tatmini

Az

Az

Orta

Orta

Yüksek

Kişisel tatmin

Yüksek

Yüksek

Orta

Az

Çok Az

Hız

Çok Yüksek Yüksek

Orta

Az

Az

Doğruluk

Yüksek

Orta

Az

Az

Az

Yüksek

Zincir

Dairesel

Tablo 10-2: İletişim Modellerinin Değerlendirilmesi
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım,
İstanbul, 2010, s.541.
Personel güçlendirmenin yaygınlaştığı pek çok işletmede açık iletişim ve diyalog
tekniklerinin ağırlık kazandığı görülmektedir. Açık iletişim; her çeşit bilginin tüm fonksiyonlar
ve hiyerarşik kademelerde paylaşılmasını ifade etmektedir248. Özellikle takım temelli yapılarda
farklı takımların bir arada çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu farklı pozisyonda bulunan
işgücünün bir arada çalışmasını zorunlu hâle getirir. Bu birliktelik pek çok bilginin serbestçe
paylaşılmasını zorunlu hâle getirir. Çünkü böyle yapılmadığı takdirde çalışmanın başarıya
ulaşması mümkün değildir.
Diyalog ise, özellikle takım çalışmasında paylaşılan amaçlar üzerinde hemfikir olmayı
ve işbirliği ve güvene dayalı bir kültür yaratmayı amaçlayan iletişim süreci olarak ifade
edilebilir. Diyalog tartışmanın tersine farklı özellik, inanç ve bilgiye sahip olan bireylerin kendi
görüş ve düşüncelerini rahatça ifade temlerini sağlar. Böylece farklılıkların anlaşılması ve kabul
görmesi mümkün olur.
İşletmeler yaptıkları işe, çalışma ortamlarına ve amaçlarına uygun iletişim yapıları
oluşturmalıdır. Bu nedenle her işletmenin aynı sistemi kullanması beklenemez. Ancak
işletmenin amaçları ve ihtiyaçlarına uygun olmayan iletişim yapıları yetersiz ve zamanında elde
edilemeyen bilgi nedeniyle olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir.

248

Daft, a.g.e., p.576.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yöneticiler iş hayatında günlerinin büyük bir kısmını başkaları ile iletişim kurarak
harcamaktadırlar. İletişimin etkinliği çalışanların iş tatmini ve performansını etkilediği gibi
işletmenin performansını da etkiler. İletişimin etkinliğini; iletişim kaynağının özellikleri,
mesajın özellikleri, alıcının özellikleri ve geri besleme etkiler. Rutin olmayan, belirsiz, zor
mesajların yüz yüze iletişim gibi zengin kanallarla, rutin, belirgin ve kolay mesajların ise
nispeten bültenler, genel raporlar gibi zayıf kanallar kullanılarak yayılması avantajlı olabilir.
Algıda kişisellik, geri beslemenin yanlış yorumlanması iletişim kanallarına güvenmeme,
gürültü, zaman baskısı, dinleme becerilerinin zayıflığı ve semantik problemler iletişim
hatalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İşletmelerde değişik iletişim ilişkileri ve iletişim
modelleri bulunmaktadır. Her iletişim modelinin sağladığı yararlar kadar çıkardığı sorunlar da
vardır.
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Bölüm Soruları
1.

Bir kişi veya grubun bilgiyi başka bir kişi veya gruba aktarması sürecine………

a.

Kod çözme

b.

İletişim

c.

Kişisel iletişim

d.

Mesajlaşma

e.

Kodlama

2.

……… mesajın alıcıya ulaşmasını sağlayan yoldur.

a.

Geri besleme

b.

Kodlama

c.

İletişim kanalı

d.

Gönderici

e.

Algılama

3.

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin etkinliğini belirlemede rol oynar?

a.

Zaman baskısı

b.

Algılamada kişisellik

c.

Semantik problemler

d.

Gürültü

e.

Hepsi

4.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki resmi iletişim kanallarından sayılamaz?

a.

Prosedürler

b.

Şikâyet-öneri sistemi

c.

İntranet

d.

İnformal gruplar

denir.
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e.

Faaliyet raporları

5.
Bireyin herhangi bir olay, nesne veya durumu kendine özgü yorumlamasına
…………. denir.
a.

İletişim

b.

Kod çözme

c.

Algılama

d.

Kodlama

e.

Mesaj

6.
Basit sorunların çözümünde …………….. iletişim kanallarının son derece hızlı
ve etkin olduğu görülmektedir.
a.

Merkezi

b.

Dairesel

c.

Yıldız

d.

Serbest

e.

Hepsi

7.
Her çeşit bilginin tüm fonksiyonlar ve hiyerarşik kademelerde paylaşılmasına
…………………..denir.
a.

Kapalı iletişim

b.

Diyalog

c.

Açık iletişim

d.

Genel

e.

Gruplar arası iletişim

8.
kanallardır.

Rutin, açık ve basit mesajlar için ……………….. kanalları en etkili olan

a.

Zengin kanallar

b.

İnteraktif kanallar
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c.

Durağan kanallar

d.

Zayıf kanallar

e.

Hepsi

9.

Aşağıdakilerden hangisi etkin geri beslemenin özelliklerinden sayılamaz?

a.

Açıklayıcıdır.

b.

Geneldir.

c.

Geçerlidir.

d.

Zamanında gelir.

e.

Davranışı vurgular.

10.

Grup tatmininin en yüksek olduğu iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

a.

Y Modeli

b.

Merkezi

c.

Serbest

d.

Zincir

e.

Dairesel

CEVAPLAR: 1-B, 2-C, 3-E, 4-D, 5-C, 6-A, 7-C, 8-D, 9-B, 10-C
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yönetici ile lider arasındaki
farklılıkları açıklayabilmek.
Liderlik çalışmalarına tarihsel
açıdan bakarak evrensel liderlik
teorilerini tartışabilmek.
Neo-klasik yönetim teorisiyle
birlikte yaygınlık kazanan
liderlik araştırmaları ve
sonuçlarını yorumlayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Liderlik,



Pozisyon gücü,



Kişisel güç,



Otokratik liderler,



Demokratik liderler,



İşe yöneliklik,



Kişiye yöneliklik
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Giriş
Her grupta bir lider ve ondan etkilenen, onu takip eden bireyler vardır. Liderlik yöneten
ve yönetilenler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. İşletmelerde liderlik, çalışanları
organizasyonel amaçlara gönüllü olarak ulaşmak için etkileyebilme yeteneği olarak
tanımlanabilir. Belirlenmiş olan amaçların önem derecesi, yapılan planlar, oluşturulan
mükemmel yapı işletmeler için tek başına başarıyı getiremez. Bütün bunlarda başarıya
ulaşabilmek için çalışanları ortak amaçlara yönlendirebilecek, onları motive edebilecek bir
kişinin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kişi lider olarak karşımıza çıkar. Liderlik, işin insani
boyutu ile ilişkilidir, dinamiktir, güç kullanımını gerektirir ve insanlar arasında gerçekleşir.
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11.1. Yönetici ve Lider Farklılıkları
Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar hemen hemen tüm yönetim kitaplarında detaylı
olarak incelenmektedir. Bunun en önemli nedeni her ikisinin de işletmeler için son derece
önemli olmasından kaynaklanır.
Lider, işletmenin veya grubun amaçlarına ulaşmasına yardım etmek için işletme veya
grubun üyelerini etkileme gücüne sahip olan kişidir. Yöneticiler ise, formal liderler olarak ele
alınabilir249. Çünkü onların işletme çalışanlarını amaçlara ulaşmak için etkileyebileceği formal
olarak tanımlanmış otoritesi mevcuttur.
Yönetici ile lider arasındaki farkları gözden geçirmek yararlı olacaktır250.
Yöneticilik bir meslektir ancak liderlik insanları etkileme ve amaçlar
doğrultusunda harekete geçirme gücüdür.
Yöneticilik için belirlenmiş bir organizasyon yapısı gerekirken liderlik için
formal bir yapıya gerek yoktur. Her türlü grup içinde liderlik söz konusu olabilir.
Yöneticinin açık olarak belirlenmiş görev tanımı olmasına rağmen liderin görev
tanımı yoktur.
Yöneticinin sahip olduğu güç organizasyonel yapıdan kaynaklanır.
Yöneticinin organizasyonel yapıdan kaynaklanan gücü;
- Durağanlığı,
- Emir vermeyi ve
- Problem çözümünü yaratır.
Diğer taraftan
Liderin sahip olduğu güç kişisel özelliklerinden kaynaklanır
Liderin gücü;
- Vizyon
- Yaratıcılık ve
- Organizasyonda değişimi yaratır.
Yönetici ve liderin sahip oldukları güçlerin özellikleri farklılık göstermektedir. Yönetici
pozisyon gücüne sahipken lider kişisel güce sahiptir.
Pozisyon Gücü: Geleneksel olarak yöneticinin sahip olduğu bu güç işletmede sahip
olduğu pozisyondan kaynaklanır. Bu pozisyon yöneticiye meşru güç, ödüllendirme gücü
cezalandırma gücü verir.

249

Jennifer M. George and Gareth R. Jones; Understanding and Managing Organizational Behavior, Fifth Ed.,
Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p.392.
250
Koçel,Tamer; İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım, İstanbul, 2010, s.574; Daft,
a.g.e.,495-497.
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Meşru Güç: Yöneticinin sahip olduğu pozisyon onun bazı kararları almasını
meşru kılmaktadır251. Örneğin: yönetim kurulu başkanının genel müdürden veya bölüm
yöneticisinden daha fazla gücü yani yetkisi vardır. Başka bir örnekle vermek istersek yönetici
işletmede çalışanları işe alma yetkisine sahiptir. İşe alınan personel işletmede yöneticinin
direktifleri doğrultusunda çalışması gerektiğini daha başlangıçta kabul etmiş olur.
Ödül Gücü: Yönetici pozisyonu gereği çalışanları ödüllendirme hakkına
252
sahiptir . Başarılı olan çalışanların ödüllendirilmesi için gerekli karar o çalışanın yöneticisi
tarafından alınabilir.
Ceza Gücü: Bu güç ödül gücünün tam tersidir ve korkuya dayanır. Yönetici
ödüllendirme hakkına sahip olduğu kadar, performansı veya davranışları istenilen düzeyde
olmayan çalışanları işten çıkarma, maaşını kesme vb. cezalarla cezalandırabilme yetkisine de
sahiptir.
Kişisel Güç: Kişisel güç bireyin bulunduğun pozisyondan değil, daha çok kendi
özelliklerinden kaynaklanır. Kişilik özellikleri, herhangi bir konuda uzman olmak gibi
özellikler kişisel gücün ortaya çıkmasını sağlayabilir253. Kişisel güç iki grupta ele alınabilir.
Bunlar; uzman gücü ve referans olma gücüdür.
Uzman Gücü: Bu güç liderin bir konudaki üstün bilgisinden kaynaklanır.
Çalışanlar, liderin bilgi ve önerilerinden yararlanmak için onun görüşlerini almak, onun
önerileri doğrultusunda çalışmalarını yapmak isterler254.
Referans Olma Gücü: Bu güç tamamen liderin kişilik özelliklerinden
kaynaklanır. Grup üyeleri liderin, kişiliği davranış biçimini kendilerine örnek olarak alırlar ve
ona benzemek için çabalarlar. Bu beğenilme ve benzeme isteği sayesinde lider kendisine
benzemek isteyen kişiler üzerinde kolaylıkla güç kullanabilir255.

11.2. Liderlik İle İlgili Teorik Yaklaşımlar
Liderlik yönetim alanında çok fazla araştırma yapılmış olan bir alandır. Ancak hâlen
daha içeriği ve özellikleri tam olarak açıklığa kavuşturulabilmiş bir konu değildir. Bu nedenle,
liderlik konusunda yapılan çalışmaları tarihsel olarak incelemek ve günümüzde üzerinde daha
çok durulan liderlik özelliklerini açıklamak yararlı olacaktır. Liderlik ile ilgili teoriler genellikle
evrensel liderlik teorileri ve davranışsal liderlik teorileri, durumsal liderlik teorileri ve güncel
teoriler olarak sınıflandırılmaktadır.

251

James H.,Jr. Donnely, James L. Gibson, John M. Ivancevich; Fundamentals of Management, Seventh Ed.,
Irwin, Boston, 1990, p.382.
252
Aynı eser, p.382.
253
Daft, a.g.e., p.496.
254
Kinicki and Kreitner, a.g.e., p.332.
255
Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge; Essentials of Organizational Behavior, Pearson Education, Inc, New
Jersey, 2010, p.207.
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11.2.1 Evrensel Liderlik Teorileri
- Özellikler Teorisi
Evrensel liderlik teorileri arasında ilk çalışmalardan biri olarak karşımıza çıkan
özellikler teorisi liderin karakteri ve diğer özellikleri üzerinde durmuştur. Bu çalışmanın
temelinde lider olarak adlandırılan “büyük adamın” özelliklerinin bulunması ve gelecekteki
liderleri yetiştirebilmek için bu özelliklere sahip olanları bulup onları geliştirme çabaları
yatmaktadır256. Kişisel özellikler yaklaşımı 1930-1950 yılları arasında çok ilgi görmesine
rağmen araştırmacılar bu konuda fikir birliğine varamamıştır.
Liderin kişisel özelliklerini saptamaya yönelik araştırmalarda bazı özellikler önemli
ölçüde kabul görmüştür. Bu özellikler Tablo 11-1’de gösterilmektedir.
Tablo11-1’de verilen özellikler pek çok araştırmada desteklenmesine rağmen tüm
liderlerin aynı özelliklere sahip olduklarını söylemek mümkün değildir. Diğer bir değişle her
işletme için aynı özellikler geçerli olmayabilir.
Özellikler teorisinin kesin sonuçlar vermemesinin temel nedeni, tüm liderlik ortamını
incelememesidir. Özellikler, liderin içinde bulunduğu ortamın bir parçasıdır. Kişilerde belirli
özellikler olsa dahi durum gerektirmedikçe bu özellikler etkin hâle gelmeyebilir. Kişilerin sahip
oldukları bazı yetenekler onların kendilerini farklı değerlendirmelerine yol açarak gelişmelerini
engellerken aynı özellikler başka birinin bu yeteneğini kullanarak çok başarılı bir lider olmasını
sağlayabilir257. Dolayısıyla, özelliklerin yöneticilere yararlı olacak şekilde tanımlanması ve
incelenmesi son derece zordur.

256

Daft, a.g.e., p. 499.
Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,
İstanbul, 2003, s.526.
257
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Tablo 11-1: Liderin Kişisel Özellikleri

Fiziksel Özellikler
Sosyal Özgeçmiş

Aktif Olma
Enerjik Olma
Kolayca yer değiştirebilme
Karar Alma Yeteneği

Zekâ ve Yetenekler

Bilgi
Akıcı Konuşabilme
Açıkgözlülük, Atiklik

Kişilik Özellikleri

Orijinallik, Yaratıcılık
Dürüstlük, Etik Olma
Kendine Güven

İşle İlgili Özellikler

Başarma odaklı olma, mükemmel olma isteği,
sorumluluk alabilme, amaçların peşinden koşma
sorumluluğu, görev odaklı olma

Sosyal Özellikler

Başkaları ile birlikte çalışmaya gönüllü olmak, işbirliğine
yatkın olmak, popülerlik, prestij, sosyal olma, kişilerarası
ilişki kurmada beceri sahibi olmak, sosyal paylaşımcı
olmak, diplomat olmak

Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p. 498.
Özellikler teorisinin başarısız olma nedenlerinden biri de tüm liderleri karakterize
edecek az sayıda değişkenin bulunamaması, insanları nitelendirmede kullanılacak özelliklerin
sınırsız olmasından kaynaklanmaktadır.
Lider özelliklerine ilişkin yakın tarihlerde yapılan bir araştırma 1986 yılında Robert
Lord tarafından gerçekleştirilmiştir. Lord, geçmiş dönemlerde yapılan araştırmaları yeniden
analiz ederek kişilerin, bir liderde olması gereken özelliklere ilişkin bazı kabulleri (prototip)
olduğunu belirlemiştir. Liderin özellikleri ve davranışları kişilerin bu kabullerine uygun
olduğunda onu etkin lider olarak algıladıklarını ifade etmiştir258.
Ülkemizi de kapsayan ve yirmi iki Avrupa ülkesinde yapılan araştırmanın ilk sorusu
liderlik özelliklerine ilişkin kabuller kültüre bağlı olarak ülkeden ülkeye değişim gösterir mi?

258

Kinicki and Kreitner, a.g.e., p.348.
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olarak belirlenmiş ve elde edilen sonuçlara göre; liderlik özelliklerine ilişkin kabuller
(leadership prototypes) ulusal kültürel değerlere bağlı olarak değişim göstermektedir259.
Liderlik ve cinsiyet arasındaki ilişkiler de yapılan araştırmalar aşağıda sıraladığımız
ilginç sonuçları ortaya koymaktadır.260 Kadınlar erkeklere göre daha demokratik ve katılımcı
yönetim tarzına sahip olmanın yanında, kadınlar astları tarafından değerlendirildiklerinde
değişik etkinlik kriterlerine göre erkek meslektaşlarından daha yüksek derecelerle
değerlendirilmektedirler. Çalışma sonuçlarına göre her iki cins eşit derecede iddialı
bulunmuşlardır.
Liderlik özellikleri konusunda geçmişte yapılan çalışmalar ile günümüzdeki
çalışmaların sonuçları bir arada gözden geçirilerek liderlerin kişisel gelişim planlarının
hazırlanmasında yararlanılabilir. Çünkü günümüzde yapılan çalışmalar göstermiştir ki kişilerin
liderin etkinliği konusundaki algılamaları özelliklerden etkilenmektedir.

11.2.2. Davranışsal Teoriler
Özellikler Teorisi lideri lider yapan bireysel özelliklerin üzerine odaklanmış ancak
araştırmacıların beklentileri doğrultusunda sonuçlara ulaşılamamıştır. Liderlik konusunda
yapılan çalışmaların bir kısmı ise liderin davranışları üzerine odaklanarak liderin ne ve nasıl
yaptığını araştırmıştır. Bu araştırmalar sonucunda liderlik davranışlar biçimleri ortaya
konulmaya çalışılmıştır.

Ayırımı

Kurt Lewin’in Otokratik, Demokratik, Özgür Bırakıcı Lider

Liderin davranışları üzerinde ilk araştırmalar Kurt Lewin ve arkadaşları tarafından
yapılmıştır. Kurt Lewin ve arkadaşları yapmış oldukları deneyler sonucunda liderlik
davranışlarını üç grupta toplamıştır. Bunlar, otokratik liderlik, demokratik liderlik ve LasissezFaire (özgür bırakıcı) liderlik olarak tanımlanmıştır. Burada üzerinde odaklanılan konu liderin
güç kullanım biçimidir. Şekil 11-1 liderin güç kullanım biçimini göstermektedir.
Otokratik liderler, tüm yetki ve sorumlulukları kendilerinde toplarlar. Lider grubun
amaç ve politikalarını saptayarak hangi işin, ne zaman, nasıl yapılacağını kendi başına saptar
ve astlar için gelecek açısından bir belirsizlik ortaya çıkar. Grup üyeleri olaylardan habersiz,
güvensiz ve liderin gücüne karşı korku içindedirler. Lider kendini grup faaliyetlerinden ayrı
tutar ve astlarını değerlendirmek için kişisel tutumlar takınır.
Otokratik liderliğin sağladığı faydaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
-

Otokratik liderlik lider için güçlü bir motivasyon ve ödül sağlar.

Felix C. Brodbeck, et. al., “Cultural variation of leadership prototypes across 22 European countries”, Journal
of Occupational and Organizational Psychology (2000), 73, pp.12-15.
260
Kinicki and Kreitner, a.g.e., p.350.
259
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Otokratik liderlikte kararlar tek bir kişi tarafından alındığı için karar alma süresi
kısadır.
Daha az beceri isteyen işleri yapmak için alt düzeydeki yöneticilerden
yararlanmak mümkün olur.
Otokratik liderlikte ortaya çıkan sakıncalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Psikolojik doyumsuzluk, düşük moral ve çatışma ortaya çıkabilir.
Yaratıcı çözümlerin ortaya çıkması engellenebilir.
Aşırıya kaçıldığında ve motivasyon tarzı olumsuz olduğu durumlarda liderler
çalışanlarda nefret duyguları yaratabilir.

Şekil 11-1: Liderin Güç Kullanım Biçimleri
Kaynak: Keith Davis; İşletmelerde İnsan Davranışı Örgütsel Davranış, Çev: Kemal Tosun
ve diğerleri, İşletme Fakültesi Yayın No. 199, İstanbul, 1988.
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Demokratik Liderler, gücü merkezde toplamak yerine gücü paylaşırlar ve çalışanların
kararlara katılımı sağlanır. Çalışanlar işlerini etkileyen durumlardan haberdardır ve bu
durumlarla ilgili fikir ve öneriler geliştirirler. İş dağılımı gruba bırakılır ve lider grubun bir
üyesi olarak davranır. Lider eleştiri ve övgülerinde nesnel davranır.
Laissez-Faire (Özgür bırakıcı) Liderler, grup politikalarının oluşturulmasında
katkılarını en azda tutar. Grubun amaçlarını saptaması ve sorunları çözmesinde büyük oranda
özgür bırakır. Ancak astları kendisine danıştıkları zaman duruma müdahale eder.
Özgür bırakıcı liderlik tarzı zaman zaman işletmelerde farklı bölümlerin birbiri ile
çatışan amaçlar belirlemesi ve bunlara ulaşmaya çalışması gibi istenmeyen sonuçlar yaratabilir.
Çünkü, böyle bir durum karışıklık yaratır.
Yapılan araştırmalar sonucunda otoriter liderlerin olduğu gruplarda yapılan işin miktarı,
demokratik liderlerin olduğu gruplarda yapılan işin niteliğinin yüksek olduğu saptanırken
laissez-faire yaklaşımda ise ne nitelik ne de nicelik açısında olumlu bir durum ortaya
konulamamaktadır.

-

Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları

Ohio State Üniversitesi araştırmacıları liderliğin davranışsal boyutuna ilişkin yüzlerce
değişik açıdan incelmeler yapmışlar ve sonuçta iki temel yönetici davranışı belirlemişlerdir. Bu
iki boyut kişiyi dikkate alma ve inisiyatif (işe dönüklük) olarak ifade edilmiştir.
Kişiyi dikkate alan liderler astlarının duyguları ve fikirlerini önemser ve aralarında
güven ortamı yaratılmasını sağlar. Bu liderler arkadaşça davranarak, açık iletişim
gerçekleştirerek ve takım çalışmasını güçlendirerek astlarının refahını arttırmaya çalışır.
Kişiyi dikkate alma ile ilgili unsurlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
-

Astların kendisi ile görüşmesini kolaylaştırır.
Değişikliklere hazırdır.
Astı azarlamak yerine yapılan işi cezalandırır.

İşe dönük liderler, görev odaklıdırlar ve grup üyelerinin amaçlara ulaşmak için
görevlerini planlar ve örgütler. Lider, işin nasıl yapılacağına dair emirler verir, planlama ile
büyük zaman geçirir, işin bitiriliş zamanlarını belirler ve faaliyetlere yönelik zaman çizelgeleri
hazırlar. Lider öncelikli olarak kendi rolünü açık ve net olarak grup üyelerine göster.
İşe dönüklüğün boyutları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-

Astların bölümün amaçlarına göre hareket etmelerini ister.
Yetersiz işi cezalandırır.
Astlarına sormadan bazı işleri üstlenir.
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Ohio State Üniversitesi çalışmalarından çıkartılabilecek dört liderlik tarzı Şekil 11-2’de
gösterilmektedir. Lider bu çalışmaya göre dört farklı davranış gösterebilir.
Ohio State Üniversitesi çalışmalarının temel bulguları ise;
Liderin kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça personel devir hızı ve işe
devamsızlık azalmaktadır.
Liderin işe dönüklüğü arttıkça grup üyelerinin gösterdiği performans
artmaktadır, şeklinde özetlenebilir.

Şekil 11-2: Ohio State Üniversitesi Çalışmalarında Ortaya Çıkan Dört Liderlik Tarzları
Kaynak: Kreitner,Robert and Kinicki, Angelo; Organizational Behavior, Irwin, Homewood,
1992, p. 520.
Şekil 11-2 incelendiğinde en iyi liderlik biçiminin matriksin sağ üst köşesinde yer alan
hem işe dönüklük hem de kişiyi dikkate almanın yüksek olduğu liderlik tarzının en etkin liderlik
olduğu görüşü savunulabilir. Ancak, araştırmacılar yaptıkları çalışmalarla her durum ve her
zaman için geçerli olan etkin bir liderlik davranışının bulunmadığını belirlemişlerdir.

-

Blake ve Mouton’ın Yönetim Tarzı Martriksi
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Teksas Üniversitesi öğretim üyeleri Blake ve Mouton iki boyutlu liderlik teorisi
geliştirmişler ve yönetim tarzı matriksi olarak adlandırılan bu matrikste temel olarak Ohio State
Üniversitesi ve Michigan State Üniversitesi’nde yapılan liderlik araştırmaları sonuçları
kullanılmıştır. Blake ve Mouton oluşturdukları matriksin yatay ekseninde liderin üretime
yönelik olma, dikey ekseninde ise liderin kişilere yönelik olma davranışlarını koymuşlardır.
Her bir davranış biçimi 1’den 9’a kadar derecelendirilmiştir.
9

1,9

9,9

8
7
6
5

5,5

4
3
2
1

1,1
1

9,1
2

3

4

5

6

7

8

9

Üretime İlgi
Şekil 11-3: Yönetim Tarzı Matriksi
Kaynak: Richard Daft; Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.502.
Blake ve Mouton’un Şekil 11-3’de görülen matriksi sayesinde değişik lider tipleri
görülebilmektedir. Matriksden de görülebileceği gibi 1,1 tarzı liderlikte lider, ne işin yerine
getirilmesi için ne de çalışanların arzu ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için çaba göstermektedir.
Böyle bir liderlik tarzında istenilen düzeyde üretim yapılamadığı gibi çalışanların
memnuniyetsizliği son derece yüksek olur.
1,9 Liderlik tarzı yabancı kitaplarda şehir kulübü yönetim modeli olarak adlandırılır.
Çünkü liderin burada yarattığı ortamda çalışanların memnuniyetinin çok yüksek olduğu,
arkadaşça bir ortamın yaratıldığı ancak, düşük iş ilgisi vardır. Bu tarz bir yönetim modeli ile
örgütsel başarı sağlamak mümkün değildir.
9,1 Liderlik tarzı, en önemli unsurun üretim olduğu fikrine sahip olan yöneticilerin
davranış biçimini göstermektedir. Ne olursa olsun üretim hedefleri sağlanmalı, üretimdeki
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verimlilik maksimum düzeyde olmalıdır. Çalışanların istek ve ihtiyaçları hiçbir şekilde önemli
değildir.
9,9 Liderlik tarzı takım yönetimi olarak adlandırılır. İşe uygun, hırslı, çalışkan çalışanlar
ile kişilerarası ilişkilerin karşılıklı saygı ve dayanışma içinde olduğu ortamlar yaratarak
amaçlara ulaşılması beklenmektedir. Bu liderlik tarzında hem çalışanların arzu ve ihtiyaçları en
üst düzeyde değerlendirilirken hem de üretimde maksimum verimlilik ve etkinlik yaratılmaya
çalışılmaktadır.
5,5 Liderlik tarzında ise, üretimde etkinlik ve verimlilik çalışanların motivasyonunu
düşürmeyecek düzeyde belirlenir. Yani aslında mevcut potansiyelin kullanılması değil herkesi
memnun edecek bir orta yolun bulunması amaçlanmaktadır.
Buraya kadar anlatılan liderlik konuları aslıda üzerinde çok uzun zamandır çalışılan
önemli bir alanın seçilmiş araştırmalarıdır. Gerek özellikler gerekse davranışsal teoriler içinde
detaylandırılabilecek pek çok farklı modelden söz etmek mümkündür. Ancak, liderlik
konularının bir başka boyuttan durumsallık açısından ele alındığı farklı teoriler ve bugün
üzerinde çalışmaların yoğunlaştığı diğer liderlik çalışmaları ise, bir sonraki bölümde
incelenecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Liderlik, çalışanları organizasyonel amaçlara ulaşmak için etkileyebilme yeteneği
olarak tanımlanabilir. Liderlik, otorite ve güç sahibi olmanın ötesinde bir durumdur. Bu nedenle
yöneticilik ve liderlik ayrı kavramlardır. Her yönetici lider olamadığı gibi, her lider de yönetici
olmayabilir. Tarihsel olarak bakıldığı zaman liderlik teorileri özellikler teorisi ile başlar,
davranışsal ve durumsal liderlik teorilerine doğru gelişim gösterir. Özellikler teorisi çok
eleştirilen bir teori olmasına rağmen, günümüzde yapılan araştırmalarda liderin özelliklerinin
liderlik davranışının etkinliğini belirlemede önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir.
Liderler davranışlarına göre değişik sınıflandırmalara tutulmuştur. Yönetim Tarzı Matriksine
göre en iyi liderlik stili 9.9’dur.
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Bölüm Soruları
1.
Grubun amaçlarını saptaması ve sorunları çözmesinde büyük oranda özgür
bırakan, astları kendisine danıştıkları zaman duruma müdahale eden liderler………………..
lider olarak adlandırılır.
a.

Karizmatik

b.

Otoriter

c.

Özgür bırakıcı

d.

Demokratik

e.

İşe dönük

2.

Aşağıdakilerden hangisi otokratik liderliğin sağladığı faydalar arasında yer

a.

Lider için yüksek motivasyon sağlar.

b.

Karar alma hızlıdır.

c.

Lider için yüksek ödül sağlar.

d.

Yaratıcı karar sayısında artış olur.

e.

Basit işler daha alt kademedeki kişilere rahatça yaptırılır.

3.

Liderin kişisel özellikleri arasında hangisi yer almamalıdır?

a.

Aktif olma

b.

Açık sözlülük

c.

Başarı odaklı olma

d.

Sosyal paylaşımcı olmamak

e.

Dürüstlük

almaz?

4.
hangisidir?

Blake ve Mouton’un modeline göre takım yönetimi olarak adlandırılan kodlama

a.

1.1

b.

5.5
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c.

1.9

d.

9.9

e.

9.1

5.
Ohio State liderlik çalışmalarının bulgularına göre, kişiyi dikkate alan liderlik
uygulamaları arttıkça aşağıdakilerden hangisi olmaz?
a.

İşgücü devir hızı düşer.

b.

Motivasyon artar.

c.

Devamsızlık azalır.

d.

Grup verimliliği artar.

e.

Hiçbiri.

6.
sayılamaz?

Yöneticinin sahip olduğu pozisyondan kaynaklanan güçleri arasında hangisi

a.

Ödül gücü

b.

Ceza gücü

c.

Uzman gücü

d.

Meşru güç

e.

Pozisyon gücü

Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
7.

Bireysel özelliklerden kaynaklanan güce……………………….. denir.

8.
Grup üyelerinin amaçlara ulaşmak için görevlerini planlayan ve örgütleyen
liderler …………… yönelik liderlerdir.
9.
…………………… liderler gücü merkezde toplamak yerine gücü paylaşırlar ve
çalışanların kararlara katılımı sağlanır.
10.
Yöneticinin sahip olduğu güç, …………..kaynaklanırken, liderin sahip olduğu
güç ……………………… kaynaklanır.
CEVAPLAR: 1-C, 2-D, 3-D, 4-D, 5-E, 6-C, 7-kişisel güç, 8-işe yönelik, 9demokratik, 10-pozisyon/ kişisel
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…

12. DURUMSAL LİDERLİK TEORİLERİ VE GÜNÜMÜZ
LİDERLİK YAKLAŞIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Liderlikte Durumsallık Teorileri
12.2. Güncel Liderlik Yaklaşımları
12.2.1. Karizmatik Liderlik
12.2.2. Etkileşimci Liderlik
12.2.3. Dönüşümcü Liderlik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Liderlikte Durumsallık Yaklaşımı ile
ortaya çıkan farklı modelleri
açıklayabilmek.
Karizma ve karizmatik liderlik
özelliklerini tartışabilmek.
Ekileşimci ve dönüşümcü liderlik
yaklaşımlarını açıklayarak liderlik
çalışmalarına yaptıkları katkıları ve
diğer liderlik teorilerinden farklarını
yorumlayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Liderlik,



Karizma,



Karizmatik liderlik,



Etkileşimci liderlik,



Dönüşümcü liderlik
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Giriş
Liderin başarısı ve etkinliği liderin içinde bulunduğu duruma bağlıdır. Daha önceki
bölümlerde tanımlanmaya çalışılan en başarılı liderlik özellikleri ve davranış şeklinin kesin
olarak belirlenememesi araştırmacıların farklı noktalara odaklanmasına neden olmuştur.
Yönetim alanındaki gelişmelere bağlı olarak yönetimde durumsallıkla ilgili çalışmalar
yapıldıkça, liderlik konusunda da içinde bulunulan durumun liderin etkinliği üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. Durumsal liderlik teorileri arasında Fiedler’in Durumsallık Modeli, Amaç-Yol
Teorisi, Hershey ve Blanchard’ın Durumsal Liderlik Teorisi, Vroom ve Yetton’un Liderlik
Yaklaşımı sayılabilir. Günümüz liderlik teorileri içinde karizmatik liderlik, etkileşimci ve
dönüşümcü liderlik teorileri en çok tartışılan teoriler arasında sayılabilir.
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12.1. Liderlikte Durumsallık Teorileri
Durumsallık teorileri bir liderlik davranışının etkinliğinin duruma bağlı olduğunu ifade
eder. Buna göre, her hangi bir durumda son derece etkin olan bir liderlik davranışının durum
değişince eskisi kadar etkin olamayabileceği, yeni durumda başka bir liderlik davranışının daha
etkin olabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle, durumsallık teorileri tek bir mükemmel
liderlik tarzını reddederler.

-

Fiedler’in Durumsallık Modeli

Fiedler’in modeli en eski, en bilinen ve en çok kabul gören liderlik modellerlinden
biridir. Fiedler’in araştırmasının temel sonucu her liderlik tarzının bulunduğu duruma göre
etkili olabilmesidir.
Modelde lider davranışı;
- İşe yönelik ve
- İlişkiye yönelik
olarak ikiye ayrılmıştır.
Fiedler’in teorisi aynı zamanda liderin baskın bir liderlik stili ile değişime karşı
koyabileceği varsayımına dayanır. Fiedler liderin kendi liderlik stili ile uygun olabilecek
şekilde durumsal koşulları yönlendirmeyi veya etkilemeyi mutlaka öğrenmesi gerektiğini
savunur. Burada durumsal kontrolün açıklanması yararlı olacaktır.
Durumsal Kontrol: Liderin kendi çalışma ortamını ne kadar etkileme ve kontrol etme
gücü olduğunu anlatır. Yüksek kontrol, liderin karalarının ortaya çıkaracağı sonuçların
bilinmesini ifade eder. Çünkü bu durumda liderin işin çıktılarını etkileyebilme gücü vardır.
Düşük kontrol, liderin iş çıktılarını etkileyebilme gücünün olmadığını ifade eder.
Liderin etkinliğini (durumsal kontrolü) belirleyen üç ana durumsal değişken; liderçalışan ilişkisi, işin niteliği, pozisyon gücüdür. Bu üç unsur liderin etkin olup olmadığını
belirleyecektir.
Lider-çalışan ilişkisi, grubun atmosferini ifade etmektedir ve liderin astları tarafından
ne kadar kabul gördüğünü ifade eder. Eğer lider ve astları arasındaki ilişkide dürüstlük, birbirini
kabul etme ve lidere güven varsa ilişkinin iyi olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu durumda
liderin daha fazla güç ve etkileme olanağı olduğunu ifade etmek mümkündür.
İşin niteliği, önceden iyi tanımlanış, belirgin prosedürleri olan, rutin işlerse bunların
nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Bu tür işler yüksek nitelikli işlerdir ve liderlik
için olumlu bir ortam yaratır. Yaratıcı, yeterince iyi tanımlanmamış ARGE, stratejik planlama
gibi işler zayıf nitelikli işler olarak ifade edilmektedir ve liderlik için olumsuz bir ortam yaratır.
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Pozisyon gücü: Liderin astları üzerinde sahip olduğu formal otoriteyi ifade etmektedir.
Lider, astlarını değerleme, ödüllendirme ve cezalandırma yetkisine sahipse liderin yüksek
pozisyon gücü olduğu ifade edilir. Eğer liderin sahip olduğu pozisyondan kaynaklanan gücü
düşükse lider astlarının performansını değerleyemez, onları ödüllendiremez ve cezalandıramaz.
Liderin pozisyondan kaynaklanan gücü az ise liderlik için olumsuz bir ortamın varlığından söz
edilebilir. Yüksek pozisyon gücü ise liderlik için olumlu bir ortamın varlığını gösterir.

Şekil 12-1 Fiedler’in Durumsallık Modeli
Kaynak: Angelo Kinicki and Robert Kreitner; Organizational Behavior key concepts, skills
and best practices, McGraw-Hill, Irwin, Boston, 2008.
Şekil 12-1’de görülen Fiedler’in modeli sekiz değişik liderlik durumu ortaya
çıkarmaktadır. Her durum, lider-çalışan ilişkisi, işin niteliği ve pozisyon gücünün eşsiz bir
kombinasyonunu ifade etmektedir. I, II, II. Durumlar yüksek kontrol durumlarını ifade
etmektedir. Şekilden de görülebileceği gibi liderin durumsal faktörleri kontrolünün yüksek ve
düşük olduğu durumlarda etkin liderlik davranışı işe yönelik olmak. Durumsal faktörlerin
kontrolünün orta derecede olduğu durumlarda kişiye yönelik liderlik tarzının etkin sonuçlar
alacağı ifade edilmektedir.
Fiedler’in modeli liderlik uygulamaları açısından oldukça önemlidir.
gerekir.

Model etkinliği vurgulamaktadır.
Hiçbir liderlik tarzı mükemmel değildir ve yöneticinin duruma uyum sağlaması
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Liderlerin kişiliklerini değiştirmek mümkün değildir ancak, eğiterek liderlik
durumlarını değiştirmek mümkündür.
Durumsallık teorileri içinde geliştirilen yaygın olarak kabul gören farklı çalışmalar da
bulunmaktadır. Bunların arasında; Amaç-Yol Teorisi, Hershey va Blanchard’ın Durumsal
Liderlik Teorisi, Vroom ve Yetton’un Liderlik Yaklaşımı sayılabilir.

12.2. Çağdaş Liderlik Yaklaşımları
Geleneksel liderlik teorileri liderin bilgi yayıcı (iletişimci) rolüne sahip olduğunu göz
ardı etmişlerdir. Oysa ki, liderler oluşturdukları iletişim yapısı ve kullandıkları araçlarla birlikte
çalıştıkları kişilerin olaylara bakışını ve değerlendirmelerini etkileyebilirler. Liderlerin
kendisini takip edenlerin sahip olduğu ilgi alanlarını etkileyebildikleri çalışmalarla ortaya
konmuştur. Çağdaş yönetim yaklaşımları geleneksel teorilerde göz ardı edilen bu liderlik
özelliklerinin yaygın olarak kullanılmasını desteklemektedirler. Çağdaş liderlik teorileri içinde,
liderin kendi duygu ve düşüncelerini, davranışlarını takip edenlerine nasıl kabul ettirdiğini, bu
yapıyı etkileyen liderlik davranışlarını ortaya koymaya çalışan liderlik yaklaşımları
anlatılacaktır.

12.2.1. Karizmatik Liderlik
Yönetim alanında çok uzun zamandır üzerinde konuşulan, tartışılan ve araştırılan
konulardan biri de karizmadır. Max Weber karizmatik liderlik kavramını tartışan ilk
sosyologdur. Yüzyıldan fazla bir zaman önce Weber, karizmayı “bir kişiyi normal insanlardan
ayıracak, az bulunur bir kişilik kalitesi” olarak tanımlamıştır. Davranış bilimleri alanında
karizmatik liderlik üzerine ilk çalışmalar Robert House tarafından yapılmış ve bu çalışmadan
sonra pek çok araştırmacı karizmatik liderin özelliklerini tanımlamaya yönelik çalışmalar
yapmışlardır. Hause’a göre, “karizmatik liderler, kendi kişiliklerinin gücüyle izleyicileri
üzerinde derin ve olağanüstü etki yaratmaya muktedir olan kişilerdir.”
Karizmatik lider, kendine güvenen meraklı ve sahip olduğu vizyonun ne kadar iyi ve
önemli olduğu konusunda takip edenlerinin kabul ve desteğini kazanma yeteneğine sahip
bireydir.
Karizmatik lider, takip edenlerini beklentileri çok daha üzerinde motive edebilen bir
liderdir. Karizmatik liderlerin bu sonucu elde etmesini sağlayan unsur, onlara ait bazı
özellikleridir. Tablo 12-1 Karizmatik liderlerin temel özelliklerini göstermektedir.
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Tablo 12-1: Karizmatik Liderlerin Temel Özellikleri

Vizyon ve vizyonu etkili ifade edebilme

Karizmatik liderler vizyon sahibidir ve bu
vizyonu takip edenlerine etkili bir şekilde
ifade ederek, onların vizyonu anlamasını ve
benimsenmesini sağlarlar.

Kişisel risk

Vizyonu gerçekleştirmek için yüksek kişisel
riskler almaya, yüksek bedeller ödemeye
razıdırlar.

Takip edenlerin ihtiyaçlarına duyarlılık

Diğerlerinin yeteneklerini doğru algılayıp,
onların duygularını ve ihtiyaçlarına önem
verirler.

Basmakalıp olmayan davranış

Hikâye gibi anlatılan nitelikte, normları
dikkate almayan davranışlar sergiler.

Kaynak: Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, Essentials of Organizational Behavior,
tenth Ed., Pearson Education Inc, New Jersey, 2010, p.192.
Karizmanın doğuştan mı yoksa sonradan kazanılan bir özellik mi olduğu pek çok
araştırmacı için merak edilen bir konudur. Yapılan çalışmalar karizma için her ikisinin de etkili
olduğunu göstermektedir. Liderin karizmatik özelliklere sahip olması için gereken unsurlardan
bazıları doğuştan sahip olduğumuz özelliklerken büyük bir kısmı ise zaman içinde
öğrenilebilen, geliştirilebilen davranışlardır.
Bazı yazarlar karizmanın üç basamaklı bir süreç kullanılarak geliştirilebileceğini ifade
etmektedirler. Bunlardan aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
İyimser bir bakış açısına sahip olmak, meraklı olmak ve etkili iletişim kurarak
karizma ruhu yaratmak.
-

Başkaları ile ilişkiler kurarak onların kendisini takip etmesi için etkilemek.

Takip edenlerin duygularına hitap ederek sahip oldukları potansiyelin ortaya
çıkmasını sağlamaktır.
Karizmatik liderlik ile iş performansı ve çalışan tatmini arasındaki ilişkileri inceleyen
araştırmalar sonucunda ulaşılan bulgular son derece önemlidir.
Karizmatik liderlerle çalışan gruplarda daha yüksek performansa ulaşılır. Çünkü
çalışanlar daha etkili bir şekilde motive olmakta ve liderleri tarafından taktir edilmek onlar için
son derece önemli olduğundan işten sağladıkları tatmin artmaktadır.
-

Karizmatik liderlerin bulunduğu işletmeler daha kârlı olarak belirlenmiştir.
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Çalışanların yaptıkları işin ideolojik yönünün ağır bastığı veya belirsizliğin ve iş
stresinin yüksek olduğu durumlarda karizmatik liderler daha başarılı olmaktadır.
Karizmatik liderler, stres altındaki, kriz içinde olan veya yaşantısı ile ilgili bazı
korkulara sahip olan çalışanları daha kolay ve daha çok etkilemektedirler.
Karizma, vizyona bağlıdır. İşletmelerde günümüzde her ne kadar paylaşılan ve
birlikte yaratılan bir vizyondan söz edilse de vizyon, genellikle tepe yöneticilere bağlıdır. Orta
kademe yöneticiler ancak kendi bölümleri için bir vizyon oluşturabilir. Bu nedenle karizmatik
liderler daha çok tepe yöneticiler arasında yer almaktadır.
Karizmatik liderlikle ilgili buraya kadar anlatılanlar karizmatik liderliğin mükemmel bir
yapı olduğunu, çalışanların performansı, iş tatminini arttırırken işletmeni kârlılığını da olumlu
yönde değiştirdiğini ifade edilmiştir. Ancak, karizmatik liderliğin bazı sakıncaları da vardır.
Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
Karizmatik liderler karizmalarını işletmeye yaptıkları etki çok yüksek olmasa da
daha yüksek maaş almak için kullanabilmektedirler.
Bazı liderler işletmenin imajını kendi karizmasını yaratmak veya geliştirmek
için kullanmaktadırlar. Bu nedenle işletme için önemli olan alanlar değil, liderin ilgi alanları ön
plana çıkmaktadır.
Liderin egosunun çok güçlü olması ve kendi egosunu tatmin için öncelikler
belirleyen liderler işletmeyi zarara uğratabilmektedir. Karizmatik liderlerle çalışanlar liderden
çok fazla etkilendikleri, ona hayran olup benzemeye çalıştıkları için liderin yanlışlarını görme
ve onu uyarma, engelleme gibi davranışlarda bulunamazlar.

12.2.2. Etkileşimci (Transactional) Liderlik
Liderlik konusu anlatılırken buraya kadar bahsedilen liderlik teorilerinin çoğunluğu
etkileşimci liderlik davranışları üzerine yapılan çalışmalardır. Etkileşimci liderlik yönetici ve
çalışan arasındaki etkileşim üzerine yoğunlaşmıştır. Lider, amaç belirleme, amaçlara ulaşmada
ortaya çıkan ilerlemeleri gözlemleme, amaçlara ulaşma derecesine göre çalışanları
ödüllendirme ve cezalandırma faaliyetlerini üstlenmiştir. Etkileşimci liderlik, çalışanların
rolünün belirlenmesi ve performansa uygun ödül ve desteğin sağlanmasına odaklanır.
Etkileşimci liderlik liderin, kendisini takip edenleri performansa göre ödüllendirerek ve
hataları ve düşük performansı cezalandırarak motive ettiği bir liderlik tarzıdır. Burada temel
nokta, başarı için elde edilen sonuca performansa göre ödülün değişmesidir. Çalışanların
motivasyonunda kullanılan ödüller genellikle dışsal ödüller olarak adlandırılabilecek maddi
ödüllerdir.
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Etkileşimci liderlik özellikleri Tablo 12-2’de yer almaktadır. Tablo’dan da
görülebileceği gibi bu liderlik yaklaşımına göre, lider ve çalışanlar arasındaki ilişkiler dört
farklı şekilde gerçekleşebilir. Bunları açıklamaya çalışırsak;
Tablo 12-2: Etkileşimci Lider Özellikleri

Kaynak: Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, Essentials of Organizational
Behavior, tenth Ed., Pearson Education Inc, New Jersey, 2010, p.195’den uyarlanmıştır.
Durumsal Ödüllendirme: Lider, çalışanların performansına uygun olarak onları
ödüllendirir. Çalışanlar gösterdikleri çabanın yoğunluğu ve elde ettikleri yüksek performansa
göre ödülü hak ederler. Eğer amaçlara ulaşılamaz veya beklentilerin altında amaç gerçekleşirse
cezalandırılırlar. Yani ödüllendirme koşullara bağlıdır.
İstisnalarla Yönetim (aktif): Lider, işi ve standartları belirledikten sonra süreci
izleyerek sorun ortaya çıktığında sürece müdahale eder ve düzeltme faaliyetlerini gerçekleştirir.
İstisnalarla Yönetim (pasif): Lider pasiftir ve ancak işle ilgili sorun çıktığında
ilgilenir. Belirlenen standartlara ulaşılamadığı zaman harekete geçer.
Özgür Bırakıcı: Çalışanların amaçları, standartları belirlemesine izin verir.
Sorumluluk üstlenmez ve karar almaktan kaçınır.
Etkileşimci liderlik yaklaşımı değişik yayınlarda “işlemsel liderlik”, “görevsel liderlik”
ya da “yönetsel liderlik” olarak da ifade edilmektedir.

12.2.3. Dönüşümcü (Transformational) Liderlik
İşletmeler karmaşıklaştıkça, verimlilik değiştikçe çalışanları ve sistemi farklı bir şekilde
etkileyebilecek liderlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bazı liderler çalıştıkları organizasyonu
ve çalışanları yeni amaçlar, amaçlara ulaşma konusunda isteklilik gibi konularda
dönüştürebilmektedirler. Liderlik alanında çalışma yapan araştırmacıların pek çoğu dönüşümcü
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liderlik özelliklerini inceleyerek bir model geliştirmeye çalışmıştır. Bu alanda yapılan
çalışmaların bolluğuna rağmen Bass’ın geliştirdiği teori en fazla bilinen ve en çok kabul gören
teori olarak karşımıza çıkmaktadır. Bernard Bass, liderlik üzerine yapmış olduğu çalışmalarda
liderlerin kendisini takip edenleri ve organizasyonları nasıl etkileyebildiği ve dönüştürdüğü
üzerine odaklanmıştır.
Tablo 12-3: Dönüşümcü Lider Özellikleri

Kaynak: Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, Essentials of Organizational Behavior,
tenth Ed., Pearson Education Inc, New Jersey, 2010, p.195’den uyarlanmıştır.
Dönüşümcü Liderlik: Liderin kendisini takip edenlere ona inanma, organizasyonel
amaçlara ulaşmak için katkıda bulunma ve yüksek performans standartlarına ulaşma
konularında ilham vermesidir.
Dönüşümcü Lider: İnovasyon ve değişim getirmede özel yeteneklere sahip olan
liderdir ve statükoyu kabul etmez. Dönüşümcü liderler karizma sahibi liderlerdir. Yani
dönüşümcü liderlerin aynı zamanda karizmatik liderler olması gerekir.
Bass’a göre dönüşümcü lider grup üyelerini dönüştürebilmek için üç temel yol kullanır
ve bunların sonucunda grup üyelerinin lidere olan güveni artar, organizasyonun amaçlarına
ulaşmak için katkıda bulunmaya ve motive olmuş bir şekilde en yüksek performansa ulaşmaya
çalışırlar. Dönüşümcü liderlerin dönüşümü gerçekleştirmek için gösterdikleri davranışlar
aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Dönüşümcü liderler, çalışanların yaptıkları işin ve işi iyi yapmalarının ne kadar
önemli olduğu konusundaki farkındalıklarını arttırırlar.
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Dönüşümcü liderler, çalışanlarının kişisel gelişim ve kendilerini tamamlama
ihtiyaçlarını fark etmelerini sağlarlar.
Dönüşümcü liderler, çalışanları kendi kazançları yerine iş için iyi olanlara
ulaşmak için motive ederler.
Şekil 12-3’te dönüşümcü liderliğin unsurlarını göstermektedir.
Dönüşümcü liderin çalışanları etkilemesinde en önemli unsur, sahip olduğu karizmatik
özelliklerdir. Lider, iş yapma tarzı ve yarattığı saygı ile grup üyelerinin bağlılığını kazanır.
Çevresindekilere iyi örnek olarak ilham verir, çalışanlar ona benzeme arzusu taşırlar.
Dönüşümcü ve etkileşimci liderler birbirinin tersi olmadığı gibi birbirini tamamlayan
unsurlardır. Dönüşümcü liderlik etkileşimci liderliğin üzerine inşa edilir. En iyi liderler hem
etkileşimci hem de dönüşümcü lider özelliklerine sahiptirler.

Şekil 12-2: Dönüşümcü Liderlik
Kaynak: Jennifer M. George And Gareth R. Jones; Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p.411.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Durumsal liderlik teorisine göre liderin davranışının etkinliği duruma göre değişir. Bazı
durumlarda etkin olan lider davranışları bazı durumlarda başarısız olabilir. Bu nedenle, her
durumda başarılı olan lider davranışı bulmak mümkün değildir. Bu konuda araştırmalar yapan
Fiedler, işe yönelik olma ve kişiye yönelik olma şeklinde ayırdığı lider davranışının liderçalışan ilişkisi, işin niteliği ve pozisyon gücünden oluşan durumsal koşullara bağlı olarak bağlı
olarak etkinliğinin değiştiğini araştırmaları sonucunda ortaya koymuştur. Karizma olarak
adlandırılan başkalarını etkileyebilme gücü liderlik teorileri içinde önemli bir yere sahiptir.
Günümüzde üzerinde çok konuşulan etkileşimci ve dönüşümcü liderlik birbirinden önemli
derecede farklılık gösteren liderlik tipleridir. Etkileşimci lider, lider ve birlikte çalıştığı kişiler
arasındaki etkileşime odaklanır. Karizmatik özelliklere sahip olan dönüşümcü lider ise,
çalışanları organizasyon için iyi olan, yüksek performanslı işler için motive eder.
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Bölüm Soruları
1.

………. bir kişiyi normal insanlardan ayıracak, az bulunur bir kişilik kalitesine

a.

Liderlik

b.

Dönüşümcü liderlik

c.

Karizma

d.

Etkileşimci liderlik

e.

Hiçbiri

2.

Aşağıdakilerden hangisi karizmatik liderliğin sağladığı faydalardan sayılamaz?

a.

İşletmenin kârlılığı yüksek olur.

b.

Çalışanların performansı yükselir.

c.

İşin ideolojik yönü zayıf olduğunda daha etkilidir.

d.

Stres altındaki personeli daha çabuk etkiler.

e.

Motivasyonu yükseltir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi dönüşümcü lider özelliklerinden sayılamaz?

a.

Statükoyu kabul etmez.

b.

Karizmatiktir.

c.

İlham vericidir.

d.

Performansa göre ödül ilkesini benimsemiştir.

e.

Çalışanlarını entelektüel olarak uyarır.

denir.

4.
sayılmaz?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi karizmatik liderlerin özellikleri arasında

a.

Vizyon sahibidir.

b.

Kişisel riskler üstlenmez.

c.

Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlıdır.
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d.

Başkalarının duygularına önem verir.

e.

Basmakalıp davranışlar göstermez.

Aşağıdaki sorularda lütfen boşlukları doldurunuz.
5.
Başarılacak işin niteliği yüksek olduğunda Fiedler’in modeline göre
………………. liderler daha başarılı olurlar.
6.
……………………. liderin, kendisini takip edenleri performansa göre
ödüllendirerek ve hataları ve düşük performansı cezalandırarak motive ettiği bir liderlik tarzıdır.
7.
……………….. liderler, çalışanları kendi kazançları yerine iş için iyi olanlara
ulaşmak için motive ederler.
8.

Fiedler’in liderlik modeli ………………………….. vurgular.

9.
…………………… liderliğin literatürdeki diğer adları da “işlemsel liderlik”
veya ”görevsel liderlik”dir.
CEVAPLAR: 1-C, 2-A, 3-D, 4-B, 5-işe yönelik, 6-etkileşimci liderlik, 7dönüşümcü, 8-etkinliği, 9- etkileşimci liderlik
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13. MOTİVASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Motivasyonun Tanımı, Amacı, Kapsamı
13.2. Kapsam Teorileri
13.2.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi
13.2.2. McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi
13.2.3. Çift Faktör Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Motivasyon kavramını ve
kapsamını açıklayabilmek.
Kapsam teorilerinin
özelliklerini,bu sınıflandırma
içinde yer alan teorilerin
birbirleriyle ilişkisi ve
farklılıklarını tartışabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Motivasyon,



Kapsam teorisi,



Hijyen faktörler,



İhtiyaçlar hiyerarşisi
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Giriş
Motivasyon bir amaca ulaşmak için gönüllü olarak hareket etmeyi ifade eden psikolojik
bir süreçtir. Frederick Taylor’un Bilimsel Yönetim çalışmaları ile motivasyon konusunda da
çalışmalar başlamıştır. Bugün insan kaynağının sermaye olarak görüldüğü düşünülürse bu
sermayenin etkin, verimli ve kârlı bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Motivasyon
konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsam ve süreç teorileri olarak iki grupta
incelenmektedir.
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13.1. Motivasyonun Tanımı, Amacı Kapsamı
Motivasyon, Latince movere kelimesinden gelmektedir ve “hareket etmek” anlamına
gelir. Motivasyon bir amaca ulaşmak için gönüllü olarak hareket etmeyi ifade eden psikolojik
bir süreçtir. İşletmeler açısından motivasyon son derece önemli bir kavramdır. Özellikle yüksek
amaçlara ulaşmak isteyen yöneticilerin çalışanlarına etkili bir şekilde rehberlik edebilmesi için
bu süreci çok iyi anlaması gerekmektedir. Şekil 13-1’de basit bir motivasyon modeli yer
almaktadır.

Şekil 13-1: Basit Bir Motivasyon Modeli
Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.527.
Modelde görüldüğü gibi insanların pek çok değişik ihtiyacı vardır. Bu değişik
ihtiyaçların tatmin edilmesi için kişiler bazı davranışlarda bulunurlar. İhtiyacı karşılamak için
gösterilen davranış başarılı ise, kişi bir ödül elde etmiş olur. Aldığı ödül yeterince iyi ise kişi,
tatmin olur. Kişiyi tatmin eden bu ödül yine o davranışın gösterilmesi için kişiyi harekete
geçirir.
Şekil’de de görülebileceği gibi ödüller iki grupta ifade edilmiştir.
İçsel ödül; bireyin kendi içinde yaşadığı tatmin duygusudur. Örneğin: yaptığımız işten
dolayı kendimizi iyi hissetmemiz, başarılı olma duygusu gibi ödüller içsel ödüllerdir ve bireyin
kendi kendine yaşadığı bir tatmin duygusudur. İçsel olarak motive olmuş insanlar ise, herhangi
bir konuyu çok sevdikleri ya da o işi yapmanın kendini iyi hissettirdiği için çalışan insanlar
verilebilir. Örneğin hiçbir parasal gereksinimi olmamasına rağmen günde 18-20 saat çalışan
yöneticiler veya girişimciler buna örnek verilebilir. Bu kişiler o işi yapmaktan zevk aldıkları
için yapmaktadırlar. Tam tersi bir örnek de parasal anlamda yeterince güçlü olmasa dahi çok
sevdiği için bir işi yapmaya devam eden farklı alanlarda daha çok kazanma olanağı olsa bile
işini değiştirmeyen kişiler bir örnek olabilir.
Dışsal ödüller ise, maddi olarak veya sosyal kabul gibi başkalarının bizimle ilgili
olumlu düşünmesi sonucunda elde edilen ödüllerdir. Örneğin başarılı olduğumuz için daha
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yüksek maaş, daha yüksek bir pozisyon veya yeterince yüksek performans gösterilmediği için
işi kaybetmek gibi. Dışsal olarak motive olmuş kişilerin amacı yüksek maddi kazançlar elde
etmek veya sosyal anlamda ödül elde etmek ya da cezalardan korunmaktır.
İşletme yönetiminde motivasyon önemli bir yere sahiptir. Çünkü işletmelerde
çalışanların işlerini daha büyük gayretle ve kendi istekleri ile yerine getirmeleri işletmenin
başarısını arttırmaktadır. Yöneticilerin çalışanları nasıl motive edebileceğini bilmesi, çalışanları
motive eden unsurları dikkate alması yönetim işinin kolaylaşmasına ve daha etkin olarak
gerçekleşmesine neden olacaktır. Motivasyon konusu incelenirken daha sonraki bölümlerde de
görülebileceği gibi motivasyon çalışanın performansı ve iş tatmini üzerinde önemli etkilere
sahiptir.
Performans = (Yetenek X Motivasyon)
İşletmelerde motive olmamış bir çalışanın etkili olması ve işletmenin başarısı için
çalışması mümkün gözükmemektedir.

13.2. Kapsam Teorileri
Motivasyon konusunda çok fazla çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda farklı
dönemlerde farklı teorilerin ortaya çıktığı ve yaygın olarak kullanıldıkları görülmektedir.
Motivasyon teorileri iki kapsam ve süreç teorileri olarak ikiye ayrılır. Kapsam teorileri kişileri
davranışa sevk eden içsel unsurların üzerinde odaklanırken süreç teorileri kişilerin istenilen
davranışı göstermesinin nedeni olarak dışsal unsurları ön plana çıkarmaktadır. Kapsam
teorilerinde özellikle kişilerin ihtiyaçları önemli bir yere sahiptir. İhtiyaçlar kişileri belirli bir
şekilde davranmaya yönlendiren fiziksel veya psikolojik unsurlardır. İhtiyaçları dışsal
faktörlerden de etkilenir ve insanların ihtiyaçları zaman içinde ve bulunulan ortama göre
farklılık gösterebilir.
Kapsam Teorileri içinde en fazla ilgi gören teoriler Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Teorisi, McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi ve Herzberg’in Çift Faktör Teorisi sayılabilir.

13.2.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teoremi
Abraham Maslow 1943 yılında az sayıda nörotik kişi üzerindeki klinik gözlemlerinden
yola çıkarak ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisini yayınlamıştır ve bu teori insan davranışlarını
açıklamak için yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bu teori insanı motive eden beş temel ihtiyacın
var olduğunu iddia etmektedir. Şekil 13-2 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ni göstermektedir.
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Şekil 13-2: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teoremi
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım,
İstanbul, 2010, s.624.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teoremi’ne göre insanların en temel ihtiyacı
fizyolojik ihtiyaçları, en üst seviyedeki ihtiyaçları ise, kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Bu
ihtiyaçları ve işletmeler açısından önemini örneklerle açıklamak yararlı olacaktır.
Fizyolojik İhtiyaçlar: Bunlar insanların temel fizyolojik ihtiyaçlarıdır. Örnek olarak
yeme, içme, seks ihtiyaçları verilebilir. İşletmeler açıdan düşünülürse çalışılan ortamın
sıcaklığı, temizliği, yaşamı sürdürmeye yeterli ücret fizyolojik ihtiyaçlardır.
Güvenlik İhtiyacı: Kişinin kendini güvende hissedebileceği bir yaşam alanı, özgür,
savaşların, fiziksel ve duygusal şiddetin olmadığı ortamlarda yaşamını sürdürmek bunun
örnekleridir. İşletmeler açısından; iş güvenliği, güvenli çalışma koşulları, tıbbi olanaklar
güvenlik ihtiyaçları arasında sayılabilir.
Sosyal İhtiyaçlar: Bu başkaları tarafından kabul edilmeyi ifade eder. Bir gruba üye
olmak, arkadaş çevresinin olması veya sevilmek ihtiyaçları buna örnektir. İşletmeler açısından
çalışma grupları içinde yer alma, astlarla iyi ilişkiler, üstlerle pozitif ilişkiler sosyal ihtiyaçlara
örnektir.
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Kendini Gösterme İhtiyacı: Bu ihtiyaç olumlu bir kişisel imaja sahip olma, dikkati
çekme, başkaları tarafından tanınma şeklinde ortaya çıkar. İşletmelerde yüksek statü, tanınma,
sorumlulukların artması isteğidir.
Kendini Tamamlama İhtiyacı: Bu en üst seviyedeki ihtiyaçtır. Bir bireyin kendini
daha iyi bir insan olarak görebilmesi için gerekli unsurları taşır. Eğitim, hobiler, kişisel gelişim
gibi unsurlardır. İşletmeler açısından bakarsak, eğitim fırsatları, yaratıcılığını gösterebileceği
ortamlar bunun en iyi örnekleridir.
Maslow’a göre alt seviyedeki ihtiyaçlar önceliğe sahiptir ve bu ihtiyaçlar tatmin
edilmeden daha üst seviyedeki ihtiyaçlar kişileri harekete geçirmez. Eğer bir ihtiyaç tatmin
edilirse o ihtiyacın önemi azalır ve daha üst seviyedeki bir ihtiyaç önemli olmaya başlar.
Maslow’un geliştirdiği bu teorinin işletmeler için uygulanabilmesi için yöneticilerin
öncelikli olarak çalışanların ihtiyaçlarını doğru belirlemesi veya tahmin etmesi gerekir. Bu
teorinin geçerliliğini ölçebilmek için yapılan çalışmalar kesin bir sonuca ulaşamamış, bazı
yazarlar ortalama Amerikalılar için geçerli olduğunu ifade etmişlerdir.

13.2.2. McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teoremi
McClelland 1940’lı yılların sonlarına kadar bireysel ihtiyaçlar ve davranış üzerine
yaptığı araştırmalarıyla tanınan bir psikologdur. McClelland’ın en bilinen çalışması başarma
ihtiyacı teoremidir. Teori, üç temel ihtiyaç üzerine odaklamıştır ve kişiler bu ihtiyaçlarına
uygun davranırlar görüşünü savunur. Teorinin odaklandığı üç ihtiyaç aşağıdaki gibi
sıralanabilir. Bunlar:
-

Başarma ihtiyacı

-

Güç kazanma ihtiyacı

-

İlişki kurma ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçları kısaca açıklamak yararlı olacaktır.

Başarma ihtiyacı yüksek olan kişiler başarılması güç olan işleri tercih ederler ve
hataları azaltacak davranış setleri geliştirmek için kendilerini zorlarlar, işi başarıyla
tamamladıklarında ancak tatmin olurlar. Başarma ihtiyacı Maslow’un teoremindeki kendini
gösterme ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarına denk düşmektedir.
Güç kazanma ihtiyacı yüksek olan bireyler ise, başkalarını etkileme ve kontrol etme
amacı güderler. Bu nedenle, güç ve otorite kaynaklarını genişletme arzusu içindedirler. Bu
ihtiyacın hem olumlu hem de olumsuz tarafı vardır. Olumlu tarafı, bu tarz kişiler güçlerini
işletmenin amaçlarına ulaşması için kullanabilirler. Olumsuz tarafı ise, ben kazanırsam sen
kaybedersin görüşüdür. Bu kadar keskin bir rekabet bazen etik olmayan davranışları
beraberinde getirebilir.
İlişki kurma ihtiyacı bir gruba dâhil olma, başkalarıyla ilişki kurma ve sosyal ilişkileri
geliştirme ile ilişkilidir. İlişki kurma ihtiyacı yüksek olan kişiler, zamanın büyük bir kısmını
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sosyal ilişkiler, gruba girme, sevilmeyi bekleyerek geçirir. Bu ihtiyacı güçlü olan kişiler
yönetici veya lider olamazlar. Çünkü önemli kararlar alırken, sevilip sevilmemeyi düşünmek
veya başkalarının hoşuna gitmeyi beklemek mümkün değildir.
McClelland’a göre, başarma ihtiyacı yüksek olan bir kişi her zaman en iyi yönetici
olamayabilir. Çünkü, etkili yöneticiler mutlaka başkalarını olumlu yönde etkileyen
yöneticilerdir. Ancak, yüksek başarma ihtiyacına sahip olan kişilerin başarılı girişimciler
oldukları belirlenmiştir. McClelland’a göre tepe yöneticiler yüksek güç ihtiyacı ancak düşük
ilişki kurma ihtiyacı olan kişiler olmalıdır.
İşletmeler açısından ele aldığımızda bu teori uyarınca yöneticilerin, etkili olmasını
sağlamak için bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler verilebilir. İşe alma ve yerleştirmede
kişilerin ihtiyaçlarına göre seçimler yapılabilir.

13.2.3. Çift Faktör Teorisi
Herzberg, çift faktör teorisini 203 muhasebeci ve mühendisle yaptığı görüşmelerden
sonra geliştirmiştir. Kişilerin işten tatmin oldukları durumlara ilişkin anlattıkları ile işten
memnun olmadıkları zamanlara ilişkin anlattıkları birbirinden oldukça farklı durumlar olarak
görülmektedir. Cevapları sınıflandıran Herzberg iş tatminini etkileyen faktörlerin birbirinden
tutarlı bir şekilde ayrıştığını görmüştür. Buradan yola çıkarak Herzberg, motivasyonu etkileyen
iki faktör olduğunu iddia etmiştir. Bu faktörlerden biri hijyen faktörler diğeri ise motive edici
faktörlerdir. Şekil 13-3Herzberg’in Çift Faktör Teorisi’ni göstermektedir.
Şekil 13-3’de görüldüğü gibi, şeklin merkezinde tatminin ya da tatminsizliğin olmadığı
bir alan bulunmaktadır. Herzberg iş tatmininde iki temel faktör olduğunu ifade etmektedir.
Bunlardan ilki şeklin alt kısmında yer alan hijyen faktörlerdir. Hijyen faktörler, çalışma
koşulları, şirket politikaları, ücretler, sosyal güvenlik, kişilerarası ilişkiler gibi unsurlardan
oluşmaktadır. Bu faktörlerin varlığı çalışanın motive olmasını sağlamamaktadır. Ancak, motive
olmaları için gerekli zemini sağlar. Eğer bu faktörler mevcut değilse motivasyon olması
mümkün değildir. Çünkü, hijyen faktörler motivasyon için gerekli asgari koşulları ifade
etmektedir.
Şeklin üst kısmında yer alan faktörler ise motivasyonun olup olmayacağını belirler. Bu
nedenle motive edici faktörler olarak adlandırılmışlardır. Motive edici faktörler; işin kendisi,
sorumluluk, ilerleme olanakları, başarma ve tanınma, yükselme imkânları gibi faktörlerdir.
Herzberg’e göre motive edici faktörler mevcut değilse motivasyon olamaz ancak motive edici
faktörler varsa kişi motive olur ve işten aldığı tatmin yükselir. Bu durum aşağıdaki Şekil 13-4
ile ifade edilebilir.
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Şekil 13-3: Herzberg’in Çift Faktör Teorisi
Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.233.
Şekil 13-4 hijyen faktörlerin motivasyondaki olmazsa olmaz konumunu onlar olmadan
motivasyonun olamayacağını açıkça ortaya koymaktadır. Ancak, hijyen faktörlerin varlığı ile
motive edici faktörle devreye girebilecektir.
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Şekil 13-4: Herzberg’e Göre Motivasyon
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım,
İstanbul, 2010, s.626.
Yönetimsel açıdan teorinin önemine bakarsak; yöneticiler hijyen faktörleri asgari şartlar
olarak almalı ve bunları mutlaka işletmede ve çalışma sistemi içinde olmasına özen
göstermelidir. Ancak, yönetici bu faktörlerin mevcut olmasını motivasyon için yeterli
görmemelidir. Çünkü yalnızca hijyen faktörlerin varlığı ile çalışanlar motive olmayacaktır.
Ancak, bunların yanında yukarıda sayılan motive edici faktörler sağlanırsa çalışanlar motive
olacak ve iş tatmini artacaktır.
Çift Faktör Teorisi yöneticiler arasında yaygın kabul görmüştür. Ancak, araştırmalar bu
teoriyi doğrulamamıştır.

257

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kişilerin belirli bir amaca ulaşmak için kendi istekleri ile harekete geçmeleri olarak
tanımlanan motivasyon pek çok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Bu bölümde kişileri belirli
bir şekilde davranmaya iten ihtiyaçları temel alan kapsam teorilerinin en bilinenleri
anlatılmıştır. Kapsam teorileri içinde Maslow’un bulguları işletmeler için uygulandığı zaman
yöneticinin çalışanlarının ihtiyaçlarını iyi belirlemesi ve bunların tatminine yönelik çalışmalar
yapması gerektiği, aksi takdirde başarılı olamayacağını söylemek mümkündür. Çünkü,
Maslow’a göre ihtiyaçların hiyerarşisi vardır ve alt düzeydeki bir ihtiyaç tatmin olmadan kişinin
üst düzeydeki bir ihtiyacını tatmin etmek için harekete geçmesi mümkün değildir. Mc
Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi ise, yöneticilere işe alırken veya yükseltirken kişinin hangi
ihtiyaca göre davrandığına dikkat etmenin performansı arttıracağı savunulmaktadır.
Herzberg’in teorisi ise, yöneticilere motivasyonu sağlamak için gerekli olmazsa olmaz koşullar
olan hijyen faktörler ile personelin motive olmasını sağlayan motive edici faktörlerin neler
olduğunu ifade etmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bu teoriler geniş kabul
görmesine rağmen sonradan yapılan araştırmaların çoğu bu teorilerin doğruluğunu
ispatlayamamıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Motivasyon kavramı aşağıdakilerden hangisini içerir?

a.

İnsanları harekete geçiren unsurlar

b.

Davranışların yönü

c.

İnsanların amaçlara ulaşmada ne kadar sabırlı oldukları

d.

Bir motivasyon aracının ne kadar kullanılabileceği

e.

Hepsi

2.

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teoremi’ne göre kendini gerçekleştirme ihtiyacı

a.

En üst düzeydeki ihtiyaçtır.

b.

Çok düşük oranda tatmin edilmiştir.

c.

Eğitim, hobileri kapsar

d.

Yaratıcılık ile ilgilidir.

e.

Hepsi

3.
sayılamaz?

Aşağıdakilerden hangisi başarma ihtiyacı yüksek olan kişilerin özelliklerinden

a.

Güç işleri tercih ederler.

b.

Hataları azaltacak davranış setleri vardır.

c.

Maslow’un kendini gösterme ihtiyacına denktir.

d.

Maslow’un sosyal ihtiyaçları da bu kapsamda ele alınabilir.

e.

Ancak başarılı oldukları zaman kişisel tatmine ulaşırlar.

4.

Aşağıdakilerden hangileri hijyen faktörler arasında yer almaz?

a.

Çalışma koşulları

b.

İşin kendisi

c.

Ücret

d.

Sosyal güvenlik
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e.

Kişiler arası ilişkiler

Aşağıdaki sorularda lütfen boşlukları doldurunuz.
5.

Hijyen faktörler ………………………. koşulları belirler.

6.
Yüksek başarma ihtiyacına sahip olan kişilerin başarılı ………….. oldukları
belirlenmiştir.
7.
İşletmelerde yüksek statü, tanınma, sorumlulukların artması isteği Maslow’un
…………. ihtiyacını gösterir.
8.
Kapsam teorileri, davranışı yönlendiren …………… unsurların üzerine
odaklanmıştır.
9.
Çift faktör teorisine göre, ………………… faktörler; işin kendisi, sorumluluk,
ilerleme olanakları, başarma ve tanınma, yükselme imkânları gibi faktörlerdir.
10.
McClelland’ın teoremi üç temel ihtiyaç üzerine
Bunlar:………………, ………….. ve ………………………. İhtiyaçlarıdır.

odaklamıştır.

CEVAPLAR: 1-A, 2-E, 3-D, 4-B, 5-asgari,6-girişimci,7-kendini gösterme, 8ihtiyaçlar, 9-motive edici, 10-başarma/güç kazanma/ilişki kurma
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14. MOTİVASYONDA SÜREÇ TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Süreç Teorileri
14.2. Adams’ın Eşitlik Teorisi
14.3. Bekleyiş Teorileri
14.3.1. Vroom’un Bekleyiş Teorisi
14.3.2. Lawler-Porter Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Motivasyonda süreç teorilerinin
genel mantığını ve kapsam
teorilerinden farklılıklarını
açıklayabilmek.
Motivasyonda eşitlik kavramının
önemini algılayabilmek ve
Adams’ın eşitlik teorisindeki
unsurları tartışabilmek.
Valens ve bekleyişi anlayarak
bekleyiş teorileri arasındaki
farklılıkları; motivasyon
konusunu bütün olarak
değerlendirerek motivasyonun
yönetimdeki önemini
açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Süreç teorileri,



Eşitlik,



Valens,



Bekleyiş,



Örgütsel adalet
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Giriş
Süreç teorileri odak noktası çevresel unsurlar olan motivasyon teorileridir. Süreç
teorileri kapsamında eşitlik teorisi ve bekleyişler teorisi iki temel teori olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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14.1. Süreç Teorileri
Süreç Teorileri odak noktası çevresel unsurlar olan motivasyon teorileridir. Bu teoriler
arsasında yer alan Eşitlik Teorisi’ne göre, çalışanlar eşit muamele görmek isterler ve bu yöndeki
algılamaları onların daha çok çaba göstermeleri veya çabalarını azaltmaları sonuçlarını ortaya
çıkarabilir. Eşitlik Teorisi ile örgütsel adalet kavramı da ortaya çıkmıştır. Bekleyiş Teorileri ise,
çalışanların belirli koşullar gerçekleştiğinde yüksek performans göstereceği tahminine dayanır
ve bu teorilerde ortaya konulan neden sonuç ilişkisi öğrenilmiş davranışlardan kaynaklanır.
Vroom’un geliştirdiği bekleyiş teorisine göre motivasyon Valens ve bekleyişin çarpımına
eşittir. Vroom’un modelinden sonra geliştirilen Lawler-Porter modeli ise, Vroom’un modeline
eklentiler yaparak onu geliştirmiştir. Bütün bu teorilerin eleştirildikleri yönler olmasına rağmen
yöneticilere çalışanları motive etmede önemli katkılarda bulunup yol göstermektedirler.

14.2. Adams’ın Eşitlik Teorisi
Psikolog J.Stacy Adams iş hayatında eşitlik ilkesini getiren öncülerdendir. Adam’ın
Eşitlik Teorisi’ne göre, motivasyon çalışanlarla organizasyonun alış veriş ilişkisinin farkında
olmaktır. Çalışanın bu ilişkiyi nasıl algıladığı önemlidir. Motivasyon derecesi kişinin algıladığı
eşitliğe bağlı olarak azalacak veya artacaktır. Çünkü Eşitlik Teorisi’ne göre, çalışanlar eşit
muamele görmek isterler ve bu yöndeki algılamaları onların daha çok çaba göstermeleri veya
çabalarını azaltmaları sonuçlarını ortaya çıkarabilir.
Eşitlik Teorisi’ne göre, çalışanlar organizasyonla ilişkilerinde bir girdi verirler ve
sonuçta bir çıktı elde ederler. Bu girdiler; kişisel bilgi, deneyim, eğitim seviyesi, işte gösterilen
çaba, yaratıcılık şeklinde sıralanabilir. Bunlar kişinin sahip olduğu ve işletmede kullandığı
özellikler veya yeteneklerdir ve sayıları arttırılabilir. Çalışanların işletmeye sundukları
girdilerin karşısında elde ettikleri yani çıktılar vardır. Bunlar da alınan ücret, kâr payı, tanınma,
gelişim olanakları vb. şeklinde sıralanabilir. Çıktılar, işletmelerin uygulamalarına göre son
derece geniş çeşitliliğe sahiptir.
Şekil 14-1 Temel Eşitlik Teorisi modelini göstermektedir. Eşitlik Teorisi’nde kişinin
yukarıda belirtilen girdi ve çıktı ilişkisinde yalnızca kendine ait olan değerlendirmesi önemli
değildir. Kişi kendi çabaları ve elde ettikleri ile çevresinde olan kişileri mukayese eder.
Çevresindekilerin çabaları ve elde ettiklerini gözlemleyerek, eşit davranılıp davranılmadığını
analiz etmeye çalışır ve ulaştığı sonuca göre davranışını yeniden düzenler.
Eşitlik durumunda kişi kendine adil davranıldığını düşünerek daha önceki çabalarını
sürdürecektir. Ancak kişinin değerlendirmesinde eşitsizlik söz konusu ise, çalışan eşitsizliği
gidermek için davranışlarını değiştirecektir. Bu davranışın yönü ve şiddeti kişiye veya
davranışın kolaylık derecesine veya kişinin sahip olduğu olanaklara ve yeteneklere bağlı olarak
değişim gösterecektir.
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Şekil 14-1: Temel Eşitlik Teorisi Modeli
Kaynak: Robert Kreitner and Angelo Kinicki, Organizational Behavior, Irwin, Homewood,
1992, p.207.
Eşitsizlik algısına sahip olan kişi bu eşitsizliği gidermek için;
- İşi yapmak için gösterdiği çabayı azaltabilir.
- Sonucu değiştirmek için çaba gösterebilir. Örneğin: maaşının arttırılması, daha yüksek
pozisyon, sahip olduğu olanakların arttırılması gibi istekleri olabilir.
- Sonucu değiştiremeyeceğini anladığında eşitsizliği haklı çıkaracak yorumlar
geliştirebilir.
- İşi yavaşlatma, terk etme yollarını deneyebilir.
- Başkalarının çabalarını etkilemeye çalışabilir.
Eşitlik Teorisi, örgütsel adalet kavramıyla son derece ilişkilidir. Örgütsel adalet üzerine
yapılan araştırmalar eşitlik veya hakkaniyet üzerine odaklanmıştır. Ancak eşitlik teorisinin odak
noktası dağıtılan adalet üzerinedir. Çünkü burada önemli olan nokta elde edilen çıktıların
çalışanlara adil ve gösterdikleri çabaya uygun dağıtılıp dağıtılmadığıdır.
Eşitlik Teorisi alanında yapılan çalışmalar teorinin sonuçlarını genel olarak destekler
görünmekle birlikte metodolojik olarak daha sağlıklı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
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14.3. Bekleyiş Teorileri
Bekleyiş Teorileri çalışanların belirli koşullar gerçekleştiğinde yüksek performans
göstereceği tahminine dayanır. Çalışanlar, 1- çabaları sonucu yüksek performansın ortaya
çıkabileceğini düşünürlerse, 2- yüksek performansın yüksek verimlilik yaratacağına inanırlarsa,
3- ortaya çıkacak olan verimin onları olumlu yönde etkileyeceğini düşünürlerse daha yüksek
performans gösterirler görüşü temel alınır. Bekleyiş Teorileri’nde ortaya konulan neden sonuç
ilişkisi öğrenilmiş davranışlardan kaynaklanır. Eğer çalışanlar yukarıda anlatılan ilişkiye uygun
tecrübelere sahipse davranışları olumlu etkilenir. Ancak, geçmiş tecrübeler aynı nedensellik
ilişkisini göstermiyorsa beklenen davranış ortaya çıkamayabilir. Bu bölümde Bekleyiş
Teorilerinden Vroom’un Bekleyi Teorisi ve Lawler-Porter tarafından geliştirilen Bekleyiş
Teorisi anlatılacaktır.

14.3.1.Vroom’un Bekleyiş Teorisi
Victor Vroom matematiksel bir model olarak Bekleyiş Teorisi’ni 1964 yılında
yayınladığı kitapta açıklamıştır. Karmaşık bir yapıya sahip olan Vroom’un modeli geniş kabul
görmüştür. Vroom’un Bekleyiş Teorisi’nde öne sürdüğü temel yaklaşım aşağıdaki şekilde ifade
edilebilir.
Motivasyon = Valens X Bekleyiş
Motivasyon Valens ile bekleyişin çarpımına eşittir. Basitçe ifade edilen teoriye ilişkin
model Şekil 14-2’de gösterilmiştir. Bu modelin anlaşılabilesi için bazı kavramların bilinmesi
gerekir. Bu kavramlar; Valens, bekleyiş ve araçsallıktır.

Şekil 14-2: Vroom’un Motivasyon Modeli
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım,
İstanbul, 2010 s.634.
Valens: Ödülü arzulama derecesidir. Bir kişi ödülü çok isteyebilir veya ödülü red
edebilir. Ödülü arzulama derecesinin düşük ya da yüksek olması öncelikli olarak ihtiyaçlarla
açıklanabilir. Kişi ödülün kendi ihtiyaçlarını tatmin edeceğini düşünüyorsa ödülü arzulama
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derecesi yüksek olur ve ödülü elde etmek için çaba sarf eder. Bunun tersine, kişi ödülün kendi
ihtiyaçlarını tatmin etmekten uzak olduğunu dolayısıyla onun için çaba sarf etmesi
gerekmediğini düşünebilir. Bu nedenle Valens -1 ile +1 arasında değişim gösterir.
Bekleyiş: Bekleyiş ödüllendirilme olasılığıdır. Burada kişinin algısı son derece
önemlidir. Kişi çabaları sonucunda ödüllendirileceği konusunda olumlu bir algıya sahipse
çabalarını arttırır. Kişi çabaları sonucunda ödüllendirilmeyeceği algısına sahipse daha yüksek
performans için çaba göstermez. Bu nedenle, bekleyiş 0 ile +1 arasında değişim gösterecektir.
Araçsallık: Çaba ile elde edilen ödülün ikincil bir sonuç ortaya çıkarmasıdır. Burada
birey tarafından birincil ve ikincil sonuçlar arasındaki algılanan ilişki önemlidir. Kişinin
performansının ödüllendirilmesi ile istenen ikincil sonuçlar ortaya çıkıyorsa, ödülü arzulama
derecesi etkilenebilmektedir. Yüksek not almak için öğrencilerin daha çok çalışması ve daha az
boşa vakit harcaması gerekir. Yüksek not almak için çabalayan bir öğrenci açısından yüksek
not bir sonuçtur ve mezuniyet ortalamasını yükseltecektir. Mezuniyet ortalaması yükselen
öğrenci daha kolay ve daha iyi iş bulacağını düşünüyorsa veya bu mezuniyet derecesinin
kendisine dünyadaki iyi üniversitelerde çalışma yapma olanağı getireceğini düşünüyorsa ödülü
arzulayış derecesi yüksek olacaktır. Ancak, öğrenci yüksek mezuniyet notunun okul dışındaki
hayatında çok önemli olmadığını ve başarısını etkilemeyeceğini düşünüyorsa bu konuda
çabalamayacaktır.
Şekil 14-2’ye geri dönüp yukarıdaki bilgilerin ışığında modeli yeniden incelersek;
Çalışanın belirli bir gayreti göstermesi için bu gayretin sonucunda istenilen performansa
ulaşacağı beklentisi ve ulaşılan performansa uygun ödül beklentisinin olması, birincil ödülün
ikincil ödül için gerekli olduğunu düşünüyorsa ve her iki ödülü de istiyorsa çalışan motive
olacaktır.
Bekleyiş Teorisi, pek çok araştırmacı tarafından test edilmiştir. Özellikle bekleyişlerin
belirlenmesi, valensin ölçümü ve araçsallığın tespiti konularında sorunlar yaşanmaktadır.
Ancak, model işletmeler ve yöneticiler açısından önemli sonuçlar da yaratmaktadır.
Bekleyiş Teorisi’nin etkin olarak kullanılabilmesi için yöneticilerin dikkat etmesi
gereken konular;
Çalışanlar için çaba ve ödül beklentisinin ne olduğu belirlenmeye çalışılmalıdır.
Çalışanın hangi çeşit ve düzeydeki ödülün önemli olduğu belirlenmelidir.
Yöneticiler performans standartlarını belirlemeli ve bunu çalışanlarla
paylaşmalıdır.
Çalışanlar arasındaki performans farklarını ölçebilecek standartlar getirilmelidir.
Performans ile ödül arasında ilişki kurulmalıdır.
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14.3.2. Lawler- Porter Modeli
Edward Lawler ve Lyman Porter, Süreç Teorileri içinde bekleyişler üzerine odaklanan
bir model geliştirmişlerdir. Lawler-Porter modeli, Vroom’un bekleyiş teorisi temel alınarak
oluşturulmuş ancak, bu teoriye bazı önemli unsurlar eklemişlerdir.
Şekil 14-3 Lawler-Porter’ın Motivasyon Modeli’ni göstermektedir. Şekil
incelendiğinde Vroom’un modeline yapılan önemli eklemeler rahatça görülebilmektedir.
Lawler-Porter modeline göre, kişinin göstereceği gayret, bekleyişler ve valens tarafından
belirlenir. Ancak, gayretin istenilen sonuca ulaşabilmesi yani istenilen performansın ortaya
çıkması için gerekli olan bazı unsurlar modele eklenmiştir. Bunlardan ilki bilgi ve yetenektir.
Gayretin belirli bir performansı yaratabilmesi için o işi yapan kişinin işin gereklerine uygun
bilgi ve yeteneğe sahip olması gerekir. Eğer birey gerekli olan bilgi ve yeteneğe sahip değilse
istenilen performansı göstermesi mümkün olmayacaktır.
Modele eklenen ikinci önemli unsur algılanan roldür. İşletmeler açısından bu son derece
önemlidir. Çünkü işletmelerde her çalışanın sahip olduğu bir rol ve bu role uygun davranış seti
bulunmaktadır. Çalışanlar için rol dağılımının belirgin bir biçimde yapılması gerekir. Aksi
takdirde rol çatışmaları ortaya çıkar. Kişi bir işin kendisi tarafından yapılması gerektiğini
bilmiyorsa o işi kendi işi olarak algılamayacak dolayısıyla o işi yapmak için gerekli çabayı
göstermeyecektir. Sonuçta ortaya çıkan performans bundan etkilenecektir.

Şekil 14-3: Lawler-Porter Motivasyon Modeli
Kaynak: Samuel C. Certo, Modern Management, Prentice Hall, New Jersey, 1997, p.383.
Lawler-Porter modelinde ödül kavramında da değişiklik olduğunu görüyoruz. Bu
modelde performans sonucunda çalışanın alabileceği ödül içsel ve dışsal ödüller olarak ikiye
ayrılmıştır. İçsel ve dışsal ödüller daha önceki bölümde açıklanmıştır ve bunların kişi
üzerindeki etkilerinin farklı olduğu bilinmektedir. Modelde ödüllerle ilgili getirilen bir eklenti
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de algılanan eşit ödül kavramıdır. Lawler-Porter kişinin tatmin derecesinin sadece alınan
ödüllerle ilgili olmadığını, eşitlik teorisinde olduğu gibi kişilerin aldıkları ödülü başkalarının
aldığı ödüllerle kıyasladıklarını ifade etmektedirler. Eğer kişi gösterdiği çaba ve ortaya çıkan
performansa ilişkin elde ettiği ödülün başkalarının aldığı ödülden daha az olarak algılarsa
tatmin olmayacaktır. Ancak, eşit ödüllendirildiğini düşünen çalışan daha çok tatmin olacaktır.
Modele göre, çalışanların gelecekteki çabaları ve ödül beklentileri performans ve ödülle ilgili
geçmiş tecrübelerinden etkilenecektir.
Motivasyonda Lawler-Porter modelini kullanacak olan yöneticilerin dikkat etmesi
gereken noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
İşletmelerde görev dağılımı ve rollerin açık, seçik olarak belirlenmesi ve
çalışanlara duyurulması gerekir.
Personel, işin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanacak şekilde eğitilmelidir.
Çalışanların içsel ve dışsal ödüllerin özellikleri gereği bu ödüllere verdikleri
önem derecesi değişmektedir. Bu ödüller kullanılırken mutlaka farklılık göz önünde
bulundurulmalıdır.
Alınan ödülün başkalarının aldıkları ödülle mukayese edileceği göz önünde
bulundurulmalı ve bu nedenle ödül ile performans arasında sıkı ilişki kurulmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Süreç teorileri yöneticilerin dikkatini içsel unsurlardan (ihtiyaçlar) ziyade çevresel
unsurlara çeken teorilerdir. Bu teoriler motivasyon konusunda önemli açılımlar getirmişler,
ödülde eşitlik, çalışanların bekleyişleri ve ödülü arzulama dereceleri gibi unsurların yanında
özellikle Lawler-Porter modelinde bulunan algılanan rol, bilgi, yetenek gibi unsurlar
motivasyon konusuna daha geniş bir açıdan bakılmasını sağlamıştır. Süreç teorileri eksiklik ve
bazı zorluklarına rağmen bugün yöneticilerin motivasyon konusunda kullanabilecekleri önemli
araçlar olarak görülmektedirler.
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Bölüm Soruları
1.

................ ödülü arzulama derecesidir.

a.

Bekleyiş

b.

Valens

c.

Araçsallık

d.

Birinci derece sonuç

e.

Gayret

2.

Motivasyon= ValensX………………..

a.

Araçsallık

b.

Algılanan rol

c.

Bekleyiş

d.

Bilgi ve yetenek

e.

İçsel ödül

3.
Vroom’un bekleyiş teorisini etkin uygulamak için aşağıdakilerden hangisine
gereksinim duyulmaz?
a.
Çalışanlar için çaba ve ödül beklentisinin ne olduğu belirlenmelidir.
b.
Hangi çeşit ve düzeydeki ödülün önemli olduğu belirlenmelidir.
c.
Çalışanlar arasındaki performans farklarını ölçebilecek standartlar getirilmelidir.
d.
Çalışan rolleri belirlenmelidir.
e.
Performans ile ödül arasında ilişki kurulmalıdır.
4.
Temel eşitlik teorisine göre eşitsizlik algılayan kişiler bunu gidermek için
aşağıdaki seçeneklerden hangisini yaparlar?
a.

İşi yapmak için gösterdiği çabayı azaltabilir.

b.

Sonucu değiştirmek için çaba gösterebilir.

c.

İşi yavaşlatma, terk etme yollarını deneyebilir.

d.

Başkalarının çabalarını etkilemeye çalışabilir.

e.

Hepsi
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5.

Adams tarafından geliştirilen teori aşağıdakilerden hangisidir?

a.

Çift Faktör

b.

Bekleyişler

c.

Eşitlik

d.

Başarma İhtiyacı

e.

Hiçbiri

Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
6.
Çaba ile elde edilen ödülün ikincil bir sonuç ortaya çıkarmasına
………………… denir.
7.
…………………….. teorisine göre kişi kendi çabaları ve elde ettikleri ile
çevresinde olan kişileri mukayese eder.
8.

Vroom’un modeline göre, ………………… ödüllendirilme olasılığıdır.

9.

Eşitlik Teorisi, ……………………………………. kavramıyla ilişkilidir.

10.
Lawler Porter modeline göre kişinin performansı göstereceği gayretin yanında
…………………. ve ………………… bağlıdır.
CEVAPLAR: 1-B, 2-C, 3-D, 4-E, 5-C, 6- ikinci düzeyde sonuç, 7-eşitlik, 8bekleyiş, 9-örgütsel adalet, 10-algılanan rol /bilgi ve yetenek.
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