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SUNUŞ 

İşletmeler sosyal varlık olan insanların varlığı ile hayat bulmaktadır. Bu 

nedenle insanlara özgü unsurlar, yönetim felsefe, anlayış ve hatta 

metaforlarının ortaya atılmasına neden olmaktadır. Şu zamana dek bir 

çok alternatif yönetim modeli ve felsefesi gündeme gelmiştir. Bu 

yönetim model ve felsefelerini bu çalışma içinde kısa tanımlamalarla 

ele almak çalışmanın ana odak amacı olmuştur.  
 

Kavramların ne olduğu, kapsam ve tarihsel süreç içinde nasıl 

değerlendirildiği gibi etmenler içerisinde, sözkonsu kavramlar detaya 

inmeden incelenmiştir. Ele alınabilecek daha onlarca anlayış varken, 

araştırmalarda en çok ele alınan kavramlara öncelik verilmiştir. Konu 

başlıkları alfabetik sıralama dikkate alınarak sıralanmıştır. 
 

Bu çalışmanın söz konusu anlayışlar için araştırma yapmak isteyen 

araştırmacılara yol gösterecek bir rol üstlenmesini umarak, her türlü 

eksiklik, hata ve sorumlulukların yazara ait olduğunu kabul ederek, bu 

çalışmanın akademik çalışmalar yapan bilim insanlarına yararlı 

olmasını diliyorum. Ayrıca okuyuculardan gelecek eleştirilerin 

şükranla karşılanacağını da ifade etmek istiyorum.  

 

2021  

Ö. Okan FETTAHLIOĞLU 

 

 

  



 

ii ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 iii 

İÇİNDEKİLER 

SUNUŞ .....................................................................................................................i 

İÇİNDEKİLER .................................................................................................... iii 

ADHOKRATİK ÖRGÜT   .................................................................................... 5 

BİLGİ YÖNETİMİ  ............................................................................................... 7 

DUYGUSAL EMEK   .......................................................................................... 10 

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ  ...................................................................... 12 

İFŞA ETMEK  ..................................................................................................... 14 

İŞTE VAR OLMAMA  ........................................................................................ 17 

KRİZ YÖNETİMİ  .............................................................................................. 19 

ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR  ................................................................. 22 

ÖRGÜTSEL ADALET   ...................................................................................... 24 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK .................................................................................... 26 

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA  ..................................................................................... 28 

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE YÖNETİMİ   ......................................................... 31 

ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ  ............................................................................... 33 

ÖRGÜTSEL DIŞLANMA ................................................................................... 36 

ÖRGÜTSEL GÜVEN .......................................................................................... 39 

ÖRGÜTSEL İNOVASYON ................................................................................ 41 

ÖRGÜTSEL KÜÇÜLME  ................................................................................... 43 

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ............................................................................. 46 

ÖRGÜTSEL SAĞLIK  ........................................................................................ 48 

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK  ................................................................................... 51 

ÖRGÜTSEL SİNİZM  ......................................................................................... 53 

ÖRGÜTSEL TÜKENMİŞLİK  ........................................................................... 55 

ÖRGÜTSEL USTALIK  ...................................................................................... 57 

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK  ........................................................................... 60 

ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA  ....................................................................... 62 

ÖRGÜTSEL YALNIZLIK  ................................................................................. 66 

PERSONEL GÜÇLENDİRME   ......................................................................... 69 



 

iv ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR 

PSİKOLOJİK SERMAYE  ................................................................................. 71 

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ve İHLALİ  ............................................................ 73 

PSİKOLOJİK ŞİDDET  ...................................................................................... 76 

STRES YÖNETİMİ   ........................................................................................... 78 

ÜRETKENLİK DIŞI DAVRANIŞLAR  ............................................................. 81 

KAYNAKÇA  ....................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

 5 

ADHOKRATİK ÖRGÜT  

 

Adhokrasi kavramı, azami derecede esneklik kazanmış 

şekilde örgütlenen, bu sayede çevreye uyum kabiliyeti 

çok yüksek olan örgüt yapılarını tanımlamak üzere 

kullanılan bir kavramdır.  
 

Yönetimin klasik ilkelerini göz ardı eder ve değişen koşullara uymada 

daha dinamik oldukları için tercih edilir. Kısaca adhokratik yapıları, 

yüksek değişme yeteneği olan, sürekli yapı değişikliğinden dolayı da 

geçici örgütsel yapılar gibi düşünülebilir. 
 

İngilizce Karşılığı Adhocracy (ad-hoc: belirli bir amaca göre oluşturulan, 
önceden planlanmamış / cracy: yönetim biçimi) 

Türkçe Tercümesi 
Biçimsellikten uzak yönetim şekli, 

Bürokrasinin tersi örgütlenme, 

İnformel örgütlenme. 

Kavramsal Tarih 1968 - Bennis ve Slater 

İlk Yazılı Referans 
İlk defa The Temporary Society isimli kitapta yer 
verilmiştir 

Araştırma 
Yoğunluğu 

Kavram 1960-70’li yıllardan itibaren akademik literatürde 
önem kazanmaya ve araştırmalarda yer verilmeye 
başlamıştır. 

Tanımı 
Yapısal unsurların yüksek düzeyde esnek ve birbirlerine az 
bağımlı olduğu, sürekli değişime uğrayan örgüt tasarımlarıdır 
(Desveaux, 2012). 

 

Adhokratik yapılanmalar, özellikle değişimin yoğun şekilde yaşandığı 

yüksek teknoloji üreten özel sektörlerde daha çok rağbet görmektedir. 

Hatta bazı büyük örgütlerde, örgütün genelinde bürokratik bir yapı 

hakimken, belirli birimlerde adhokratik yapılanmaya gidildiğini de 

görebilmek mümkündür (Mundra, 2018). 
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Adhokratik Örgüt Yapılarının Temel Özellikleri nelerdir?  
 

Mintzberg’e göre adhokrasiler aşağıdaki temel özellikleri 

kapsamaktadırlar (Alvesson, 1995):  
 

✓ Organik örgüt yapılarıdır.  

✓ Biçimselleşme düzeyleri düşüktür.  

✓ Yatay uzmanlaşma fazladır.  

✓ Çalışanlar genellikle pazar temelli küçük proje ekipleri halinde 

çalışmak üzere görevlendirilir.  

✓ Karar verme yetkisinin büyük oranda dağıtılmış olduğu 

ademimerkezi yapılardır.  

✓ Koordinasyon, proje ekibi düzeyinde karşılıklı uyum esasına 

dayanır. 
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BİLGİ YÖNETİMİ 

 

Bu kavram, işletmeler açısından hayati önem taşıyan 

bilginin, elde edilmesi ve değer haline getirilmesi 

üzerine kurgulanmış bir anlayıştır.  

Bilgi yönetimi, bilginin planlı ve sistematik bir 

şekilde elde edilmesi, sürekli yenilenmesi, 

depolanması, paylaşılması ve kullanılması yoluyla, 

işletmelerin rekabet üstünlüğü elde edebilmek için 

en iyi kararları almalarına olanak sağlayan eylemler bütünüdür 

(Hackman,  Agyekum ve Smith, 2017). 

 

İngilizce Karşılığı Knowledge Management 

Türkçe Tercümesi Bilgi Yönetimi 
Kavramsal Tarih 1958 / Michael Polanyi 

Araştırma 
Yoğunluğu 

Kavram 1990’lı yıllarda iş dünyası ve akademik literatürde 
önem kazanmaya başlamıştır. 

Tanımı 
Organizasyonlarda sürekli olarak artış gösteren bilgi 
kapasitelerini güncelleyen, mevcut bilgilere ulaşım imkanı 
sunan ve organizasyon üyeleri ile paylaşılmasını sağlayan bir 
disiplindir (Harrison ve Kessels, 2004). 

Kapsamı İşletmelerin tüm fonksiyonlarında ve yönetim unsurlarında 
kullanılmaktadır.  

 

Her zaman söylenildiği gibi, 21. Yüzyıl bilgi çağı ise ve bu çağda 

yaşıyorsak, bilgi yönetiminin ne denli önemli olduğunu tartışmaya 

gerek kalmaz. Bilgi yönetimi uygulamaları, işletmelere yeni ufuklar 

açar. Günümüzde fiziksel kaynaklardan daha çok somut değer olan 

bilginin önemli olduğu ekonomide, işletmelerin bilgi yönetimine 

duyarsız kalmaları imkansızdır. 
 

İnsanoğlu ilk çağdan bu yüzyıla kadar bilgi sayesinde gelişme 

gösterebilmiştir. Unutulmamalıdır ki, bilgi statik değil dinamik bir 
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yapıya sahiptir. Bu nedenle Ha, Lo ve Wang (2016)’a göre bilgi 

yönetimi, işletmeleri belirsizlik içeren bir geleceğe hazırlayarak, kendi 

bilgi birikim ve yeteneklerini farklı yollarla kullanmaya teşvik 

edebilmektedir. 

İşletme hayatında bilginin elde edilmesi değil, bilginin uyarlanarak 

uygulamaya aktarılması ve sonrasında korunması önemlidir. 

İşletme ve Çalışanlar Açısından Önemi Nedir? 

 

✓ Bilgi yönetimi uygulamaları çalışanların fikir ve düşünce 

geliştirmelerine olanak sağlayacağı için verimlilik, performans ve 

iş tatmini gibi unsurlar üzerinde oldukça önem kazanır.  

✓ Bilgi, teknoloji, Ar-ge işletme hayatında oldukça önemlidir. Ama 

başarılı işletme haline gelmek için, yenilikleri icat etme 

zorunluluğu yokken, yenilikleri kendi bünyelerine uygun hale 

getirip uygulama zorunluluğu vardır.  

✓ Bilgi yönetim uygulamasında, bilgi yönetiminin alt yapı 

yeteneklerini (teknoloji, örgüt kültürü ve örgüt yapısı), bilgi 

yönetimi için uygun hale getirmeleri gerekir. 

Bilgi Nasıl Bir Süreçle Yönetilebilir? 

 

Bilgi yönetimin dört temel süreci vardır. Bunlar: (1) Elde Etme, (2) 

Dönüştürme, (3) Uygulama ve (4) Korumadır (Gold vd., 2001). 

 

✓ Bilginin elde edilmesi, günümüz teknolojik ve iletişim 

alanlarındaki gelişmelerle geçmişe göre daha kolaylaşmıştır. 
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Şeffaf bilgi paylaşımları, işbirlikleri gibi gelişimler de bu süreci 

kolaylaştırmaktadır.  

✓ Bilginin dönüştürülmesi, organizasyonun mevcut bilgilerini 

yararlı hale getirme faaliyetlerini kapsayan bir süreçtir. 

İşletmelerin bilgi yönetimi konusunda zorlandıkları unsur da 

aslında burasıdır. Çünkü elde edilen bilginin organizasyon yapısı 

ve süreçlerine uygun hale getirilmesi meşakkatli ve uzmanlık 

isteyen bir unsurdur.  

✓ Bilginin uygulanması, bilginin dönüştürülmesinden sonra 

yapılması gereken şey dönüştürülmüş bilginin rutin faaliyetlerde 

uygulanmasıdır. Dönüştürülmüş ve kullanabilir hale getirebilmiş 

bilgiler, etkili bir şekilde uygulamaya konulmazsa, bu aşamaya 

kadar yapılan faaliyetlerin hiçbir anlamı kalmamaktadır. 

✓ Bilginin korunması, bilgi işletme içerinde uygulanabilmiş ise, 

işletmenin rekabet avantajı sağlaması ve bunu sürdürebilir 

kılması için bu bilginin korunması önemli bir eylemdir.  Çünkü 

bilgi yalnızca ender ve eşsiz bir varlık olduğunda rekabet avantajı 

kaynağı olabilmektedir. 
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DUYGUSAL EMEK  

 

Bu kavram, müşteriler ve diğer çalışanlar karşısında, 

işgörenlerin sergileyeceği duygu ve davranışların, 

işletmenin amaçlarına hizmet edecek şekilde 

düzenlenmesi olarak ifade edilmektedir.  
 

Gerek iç müşteri (çalışanlar), gerekse dış müşteri (alıcılar) ile etkileşim 

kurmada duyguların kullanımı son derece önemlidir. Bu nedenle bu 

kavram, işgörenlerin duygularını kullanarak, müşteri memnuniyetinin 

arttırılabileceğini savunan bir yaklaşımdır. 
 

İngilizce Karşılığı Emotional Labor 

Türkçe Tercümesi Duygusal Emek 

Kavramsal Tarih 1983 / Arlie Russell Hochschild 

İlk Yazılı Referans 
İlk defa Hochschild’in “Yönetilen Kalpler: İnsan 
Duygularının Ticarileşmesi” isimli kitabında kullanılmıştır. 

Tanımı 
Arlie Russell Hochschild bu kavramı, bir ücret karşılığında 
satılan ve değişim değeri olan, genel olarak gözlemlenebilir 
yüz (mimik) ve beden gösterimi oluşturmak için duyguların 
yönetilmesi olarak tanımlamıştır. 

 

Duygusal emek, işgörenlerin görevlerini yerine getirirken zihinsel ve 

fiziksel performanslarının yanında, duygusal emek davranışı 

sergilemelerini de zorunlu kılan bir anlayıştır (Sohn ve Lee, 2012). 

Özellikle müşteri ve çalışanların karşılıklı etkileşimlerinin yoğun 

olduğu sektörlerde, duygusal emek çalışmaları önem kazanmaktadır.  

Duygusal emek çalışmalarında odak nokta, müşterilerin algılanan 

duygusal ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde işgörenlerin 

duygularını gösterebilecek şekilde eğitilmesine dayanmaktadır. 
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Esasında duygusal emek, müşteri ile etkileşim sırasında, işgörenin 

sergilemesi gereken roller gereği bazı duyguları göstermesi, bazı 

duygularını da gizleyebilmesi ile ilgili eylemler bütünüdür.    

İşletme ve Çalışanlar Açısından Önemi Nedir? 

 

✓ İşgören ile müşteriler arasındaki etkileşiminin yoğun olması 

gereken, işlerde işgörenlerin yerine getirmeleri gereken rol 

gereklerinin doğru yapılmasına olanak sağlar. 

✓ Müşterilere karşı sadece kalıplaşmış davranış modeli ile değil, 

kişisel özen içeren bir davranış şeklini gerekli hale gerektirir. 

✓ İşgörenlerin sergileyeceği duygusal davranışlar, aslında 

işletmelerin çalışanlarından bekledikleri hedefleri ortaya koyar ve 

hedeften sapmalar olduğunda işletme performansı da olumsuz 

yönde etkilenebilir. 

Duygusal Emek Sonucu Ortaya Çıkan Yararlar Nelerdir? 

 

Bu davranışının sergilenebilmesi ardından ortaya çıkabilecek olumlu 

unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 
 

✓ İş tatmini 

✓ Müşteri Memnuniyeti. 

✓ Müşteri hizmetleri performansının artması 

✓ Örgütsel bağlılık  
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FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ 

 

Farklılıkların yönetimi, farklı yetenek, bilgi, ırk, 

inanç, cinsiyet vb. özellik taşıyan insanları bir arada 

çalıştırmak ve maksimum verimlilik sağlamaya 

odaklanmış bir anlayıştır.  
 

İngilizce Karşılığı Diversity Management 

Türkçe Tercümesi Farklılıkların Yönetimi 
Kavramsal Tarih 1972-1980  

İlk Yazılı Referans 
ABD’deki siyah-beyaz arasındaki çatışmaların ileri boyutlara 
ulaşmasından sonra, ilk olarak ABD’de ortaya çıkmıştır 

Tanımı 

Farklılıkların yönetimi, bir işletme içindeki belirli 

farklılıkların farkında olup, bunları işletmenin yararına 
kullanmayı amaçlayan, geleceğe odaklanmış değerleri 
yönlendiren, stratejik ve karşılıklı iletişime dayalı olarak 
işletme için değer oluşturan bir yönetim süreci olarak 
tanımlanmaktadır (Keil vd, 2007) 

Kapsamı 
Farklılıkların yönetiminin kapsadığı alan çok geniş bir 
yelpazeye sahiptir. Bu yelpazede yer alan her bir fert 

farklılıkları açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir 
 

İnsanlar arasındaki farklılıklar; kültür, ırk, dil, din, kalıtsal özellikler, 

fiziksel ve zihinsel yetenekler, yaş, cinsiyet, cinsel tercih ve bakış 

açılarında kaynaklanmaktadır. 
 

Özellikle çok uluslu firma niteliği taşıyan işletmelerde, farklı ırk ve 

kültürlere sahip olan bireylerin bir arada çalıştığı dikkate alınırsa, 

işletmeler açısından farklılıkların yönetiminin önemi daha da 

anlaşılabilecektir. Bir grubu, diğer gruplara üstün kılan unsurlardan biri 

de, kişiler arasındaki bağın kuvvetli olmasıdır. Bu bağ ise, farklılıkları 

yok edip bütün olma hissiyatının sağlanmasından kaynaklanabilecektir.  
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İşletme ve Çalışanlar Açısından Önemi Nedir? 

✓ Çalışanlar arasında adil davranmaya olanak sağlar. 

✓ Çalışanlar arasında moral ve motivasyon gibi unsurlara katkıda 

bulunur. 

✓ Farklılıklar işletmeye zenginlik katar. 

✓ Örgüt kültürünün sağlamlaşmasına olanak sağlar. 

✓ İşletme kar ve verimliliğini arttırır. 

Farklılıkların Yönetimi Nasıl Uygulanabilir? 

 

Bu unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 
 

✓ Farklılıkları dikkate alacak bir yapının oluşturulması, 

✓ Ortak etkileşim alanı oluşturmak, 

✓ Önyargılardan uzaklaşmak, 

✓ Yetkililerin keyfi karar ve uygulamalarının önüne geçilmesi, 

✓ Ayrımcılık yapıldığın iddia edenleri dikkate alarak dinlemek, 

✓ İletişim şekillerini gözden geçirmek 

✓ İş teorilerini gözden geçirmek. 
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İFŞA ETMEK 

 

Bu kavram, işletmelerde olan veya olacak yasadışı 

veya etik değerlere uygun şekilde gerçekleşmeyen 

davranış ve eylemlerin, çalışanlar tarafından açığa 

çıkartılması süreci ile ilgili bir kavramdır. Bu davranışı 

sergileyen kişiye de Whistleblower (ifşa edici) adı verilmektedir. 
 

İngilizce Karşılığı Whistleblowing / Whistle: Düdük / Blow: Çalmak 

Türkçe Tercümesi 

Olumsuz durumları ifşa etme,  
Ahlaki olmayan durumların duyurulması,  
Sorun bildirme,  

Bilgi uçurma,  
İzharcılık ve İhbarcılık gibi ifadelerle tercüme edilerek 
kullanılmaktadır 

Kavramsal Tarih 1963-1970 li yıllar 

İlk Yazılı Referans 
İlk defa güvenlik açısından ortaya çıkmış olan tehlikelerin ve 
risklerin yer aldığı hukuki bir belgede kullanılmıştır. 

Araştırma 
Yoğunluğu 

Kavram 1990’lı yıllardan itibaren akademik literatürde önem 
kazanmaya ve araştırmalarda yer verilmeye başlamıştır. 

Tanımı 
Bir organizasyon içerisinde yasadışı ve etik değerlere uygun 
olmayan davranış ve eylemlerin çalışanlar tarafından, 

organizasyon içi ve/veya organizasyon dışı başka kişi veya 
kurumlara zarar vermemesi için açığa çıkartılması eylemidir. 

Kapsamı 

Maddi kazanç için suistimaller, çıkar çatışmaları, uygunsuz 
ve profesyonel olmayan davranışlar, kusurlu idare, kaynak 
israfı ve kötü yönetim, adaleti saptırma, personel veya işyeri 
şikâyetleri, cinsel istismar, ayrımcılık, hukukun ihlali 
şeklinde ortaya çıkan davranışlar, vb… whistleblowing 
kapsamında yer almaktadır. 

 

Bu kavram 1960 lı yıllardan bu yana işletmelerin gündeminde olmasına 

rağmen, 1990 lı yıllarda daha çok ön plana çıkmaya başlamıştır. Zhang, 

Chiu ve Wei (2009)’e göre Maalesef günümüzde dahi ifşa edici kişi 

olan Whistleblower’ların % 90’ınden fazlası kariyerlerini erken 

yaşlarda sonlandırmak zorunda kalmaktadır. Hatta kara listeye alınarak 

başka işletmelerde de iş bulma imkanını zora sokmaktadırlar. Aklını 
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yitiren bir insan olarak ifade edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta 

ve/ ya da bütün birikimlerini, evliliklerini hatta yaşamlarını bile 

kaybedebilmektedir. 

 

Günümüzde whistleblowing desteği sağlamak için çeşitli kurumlar 

faaliyet göstermeye başlamış ve hatta kanuni düzenlemeler ile 

whistleblowerler koruma altına alınmaya çalışılmasına rağmen yine de 

yetersiz kalmaktadır.  
 

Yasadışı veya etik değerlere uygun şekilde gerçekleşmeyen davranış ve 

eylemler karşısında insanların sessiz kalmasının ardında ekonomik, 

sosyal, kişilik ve benzeri birçok etmen yer alabilir.  

Yapılan haksızlıklara karşı sessiz kalmak, işini kaybetme uğruna 

haksızlığın karşısında durup olayı ifşa etmekten çok daha kolaydır. 

Ayrıca whistleblower’lar kimi zaman kahraman ilan edilirken, kimi 

zaman da hain ilan edilebilmektedir. Bu nedenle gerek kanun gerekse 

örgütsel düzeyde önlemlerin alınması elzemdir. 

İşletme ve Çalışanlar Açısından Önemi Nedir? 

 

✓ Çalışanlara, suistimallere karşı endişelerini dile getirmenin 

güvenli bir yolunu sunar, onlara söz hakkı tanır.  

✓ Şirket için kabul edilemez ve topluma zararlı olan konuları çok 

daha hızlı bir şekilde çözümlemeye yardımcı olur.  

✓ İnsanlık, toplum ve sürdürülebilir iş imkanları için gereklidir. 

✓ Örgütlerde yaşanan yanlışlıkların ortaya çıkarılması için önemli 

bir bilgi kaynağı olabilmektedir (Loyens ve Vandakerckhove, 

2018:2). 
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İfşa Etme Davranışının Özellikleri Nelerdir? 

 

Bu davranışının en belirgin temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Brower ve Yang: 2004): 

 

✓ Bilinçli ve planlanmış bir davranıştır. 

✓ Kamuoyunu aydınlatma amacıyla yapıldığından dolayı, zorunlu 

olmayan, gönüllülük esasına dayanan bir davranıştır. 

✓ Olaylara tanıklık etmiş veya bizzat yaşamış veyahutta verilere ve 

bilgilere ulaşabilmiş bireylerin sergileyebileceği bir davranıştır. 

✓ Yasa dışı ve etik ilkelere aykırı olan davranışların ortaya 

çıkartılması söz konusu olduğu için, sonuçları itibarıyla ciddi 

etkiler doğurabilecek bir davranıştır. 
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İŞTE VAR OLMAMA 

 

Bu kavram gerçek bir ihtiyaç olmaksızın 

işyerinde uzun saatler boyunca çalışma 

davranışı olarak tanımlanır. Çalışanların, 

fiziksel veya ruhsal bir sorun yaşamalarına 

rağmen, kendilerini iş yerinde olma 

zorunluluğunda hissetmeleri ile ilgili bir durumdur.  
 

İngilizce Karşılığı Presenteeism 

Türkçe Tercümesi İşte Olma/ma 

Kavramsal Tarih 1892 – Mark Twain 

İlk Yazılı Referans 
İlk kez The American Claimant isimli kitapta “presentee” 

olarak bahsedilmiştir 

Tanımı 
İş görenlerin psikolojik veya fiziksel sağlık problemleri 

yaşamalarına rağmen, çeşitli gerekçelerle işlerinin başında 

olmaları ve çalışmaya devam etmeleridir.  

Kapsamı 
Fiziksel veya ruhsal şekilde hastalık, endişe hali vb. 
durumlara rağmen verimsizlikle sonuçlanmasına rağmen işe 
gelme davranışını kapsar 

 

Çalışanların gerek yönetim şekli, gerekse kendi düşünsel algılamaları 

sonucunda hasta oldukları zaman veya işe gelmelerinin zorunlu 

olmadığı durumlarda dahi işyerlerine gelme isteği duymalarının 

temelinde çeşitli unsurlar yatabilir. Esasında rahatsızlığı olan 

çalışanların işe gelmemeleri, gelmelerinden çok daha iyidir. Buna 

yönelik yapılan bir araştırmada Higginbottom (2018)’a göre, ABD’de 

yaklaşık bir yıl süre ile 29.000 kişi üzerinden toplanan veriler, 

presenteeism kaynaklı oluşan ek maliyet yıllık 150 milyon doların 

üzerinde olduğunu göstermektedir. 
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İşletme ve Çalışanlar Açısından Önemi Nedir? 

 

✓ Presenteeism, kolayca fark edilebilecek bir durum değildir. 

✓ Yaşanan fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar, farklı iş kollarında farklı 

etkiler ortaya çıkarabilmektedir. 

✓ Rahatsızlık söz konusu olmasına rağmen çalışanın, çalışma 

ortamında olmasından kaynaklı olacak verimsizlik ve motivasyon 

düşüklüğü, daha farklı olumsuz etkilere de neden olabilecektir.  

Presenteeism Davranışının Nedenleri Nelerdir? 

 

✓ Firmaya karşı duyulan düşük seviyeli bağlılık duygusu, 

✓ İşe gelmeme durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz 

sonuçlarından çekinme hali,  

✓ Disiplin ve yaptırım etmenlerine bağlı duyulan korku ve endişe, 

✓ Performansa dayalı gelirin eksilmesi kaygısı, 

✓ Hastalık sonucunda geçirilecek süre boyunca yaşanacak ücret 

kayıpları, 

✓ İşyerine gelmenin iyi bir örnek olacağı düşüncesi, 

✓ Bireyin kendi yerlerinin başkası tarafından doldurulamayacağına 

olan inancı. 
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KRİZ YÖNETİMİ 

 

Her türlü plan dışı gelişmenin yönetimidir. Meydana 

gelebilecek kriz ve risklerle bunların 

sonuçlarının belirlenmesi ve kriz ortamında 

alınacak önlemlerin planlanmasıdır. Olası 

risklere, tehlikelere ve kriz durumuna karşı 

plan yaparak strateji belirleme sürecidir. Krizden en az etkilenme ve 

krizi fırsata çevirmeye dair yürütülen faaliyet   ler bütünüdür.  
 

İngilizce Karşılığı Crisis Management 

Türkçe Tercümesi Kriz Yönetimi 
Kavramsal Tarih 1950-1960 Konrad Lorenz / Heinz Leymann 

Tanımı 

Muhtemel bir krizin engellenmesi amacı ile uyarı 
sinyallerinin belirlenmesi, koruma ve önleme 
mekanizmalarının oluşturulması ile örgütün krizi tamamen 
ortadan kaldırması veya en az kayıpla atlatabilmesi için 
gerekli faaliyetlerin saptanması ve uygulama sürecidir 

 

Kriz, krize kaynaklık eden faktörler karşısında işletmelerin örgütsel ve 

yönetsel süreçlerinde işleyiş bozukluklarına ve örgütsel düzenin büyük 

ölçüde bozulmasına sebep olan ve plansız bir şekilde meydana gelen 

problemlerin çözüm yollarının yetersiz durumda olması sonucu karşı 

karşıya kalınan gerilim durumudur. 
 

Kriz Yaratan Etmenler  

 

✓ Örgütsel Etmenler 
 

- Örgüt yapısı ve niteliği: Dışsal çevrede meydana gelen 

değişimlere etkili biçimde cevap verecek şekilde 

yapılanmaması ile ilgilidir. 
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- Yönetimin niteliği ve çevreyi algılama tarzı 
 

✓ Çevresel Etmenler 
 

- Ekonomik sistem ve sistemin durumu, 

- Teknolojik gelişmeler, 

- Toplumsal ve kültürel etmenler, 

- Hukuksal ve siyasal etmenler, 

- Doğal etmenler, 

- Uluslararası çevresel etmenler. 
 

Kriz Yönetim Yaklaşımları Nelerdir? Açıklayınız. 
 

✓ Krizden Kaçma Yaklaşımı: Kriz koşulları altında yöneticinin 

cevap verme esnekliği, durumla ilgili tahmin ve karar verme 

unsurlarına bağlıdır. Bilgi ve veri açısından sağlam dayanakları 

olan yöneticiler, krizle başa çıkamayacak ve krizden çok fazla 

etkilenmektense kaçma stratejisi uygulayabilir.  

✓ Krizi Çözme Yaklaşımı: Kriz istenmeyen durumdur ama 

işletmenin zayıf yönlerini anlamak bakımından da yararlı olabilir. 

Kriz ön sinyalleri ve uyarı sistemi ile krizi önceden kestirebilen 

yönetici, krizden başarılı çıkma ihtimalini arttırır.  
 

Kriz Süreci Aşamaları 
 

✓ Kriz uyarılarının alınması, 

✓ Kriz dönemi, 

✓ Çözülme veya çöküş dönemi. 
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Kriz Yönetim Süreci Aşamaları 
 

✓ Kriz sinyallerinin alınması, 

✓ Krize karşı hazırlık yapma ve krizden korunma, 

✓ Krizin denetim altına alınması, 

✓ Normale dönüş, 

✓ Öğrenme ve değerlendirme. 
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ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR 

 

Öğrenen organizasyonlar, kişilerin 

farklı düşünme tarzlarının ve yaratma 

kapasitelerinin beslendiği, kolektif 

özlemlerin sınırlandırılmadığı, kolektif çalışmayı destekleyen ve 

çalışanların beraber öğrenmeyi öğrendikleri organizasyonlardır. Bu 

nedenle öğrenen organizasyonların temel felsefesi, paydaşların 

öğrenebileceğinin en fazlasını öğrenebilmektir.  
 

İngilizce Karşılığı Learning Organization 

Türkçe Tercümesi Öğrenen organizasyonlar 

Kavramsal Tarih 1950- Chris Arygris ve Donald Schön 

Tanımı 
Öğrenen organizasyonlar, farklı öğrenme strateji ve 
taktiklerine sahip olan organizasyonlar olup bu yeni bilgi ve 

görüşlerin organizasyonların davranışlarını değiştirmesidir. 
 

Öğrenen Organizasyonun Ana Unsurları  
 

✓ Bilgi yaratmak 

✓ Öğrenmek 

✓ Çalışanların bu yönde motivasyonu 

✓ Ulaşılan sonuçları organizasyon bilgisi haline getirmek 

✓ Bu bilgiyi sorun çözmede kullanmak 
 

Öğrenen Örgütlerin İlkeleri  
 

✓ Sistem Düşüncesi: Parçalardan bütünü görmek 

✓ Bireysel Ustalık: Bireysel bilgiyi işletmenin tümüne yayabilecek 

sistem gereklidir. Çünkü bireysel öğrenme örgüt öğrenmesini 

garanti etmez.  

✓ Zihinsel Modeller: Organize olmuş uzun süreli duygu, inanç, 
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davranış eğilimleridir. Dünyayı nasıl gördükleri ve nasıl 

davranacaklarını ortaya koyar. Zihni modellerin gelişimi için 

gerekli öğrenme becerileri (1) Düşünme becerisi ve (2) 

Sorgulama becerisi olmak üzere ikiye ayrılır. 

✓ Ortak Vizyon: Bireyler tarafından benimsenmiş ümit ve idealdir. 

✓ Ekip Halinde Öğrenme: Tiyatro ve senfoni orkestrası gibi, bireyler 

ekip halinde daha kolay öğrenir ve birbirini tamamlarsa öğrenen 

örgüt etkili olacaktır. 
 

Öğrenen Organizasyonun Özellikleri 

 

✓ Sistematik sorun çözme  

✓ Yeni yaklaşımları deneme 

✓ Geçmiş deneylerden öğrenme 

✓ Bu işi en iyi yapanların tecrübelerinden ve başkalarından öğrenme 

✓ Strateki belirlemede öğrenme yaklaşımı 

✓ İşletme politikalarının oluşturulmasında katılımcı yaklaşım 

✓ Bilgi sistemleri ve bilginin hızla ve etkin bir şekilde kullanılması 

✓ İçsel değişim: bütün işletme içi birimlerin ve bölümlerin 

birbirlerini birer müşteri ve tedarikçi olarak görebilmeleridir. 

✓ Ödüllendirmede esneklik: Yeni ödül sistemlerinin uygulanması 

✓ Geliştirici yapılar: Yapılar geçici olarak düşünülüp, bireysel ve 

işsel gelişimler hedeflenir 

✓ İşletme dış analizi yapan işgörenler 

✓ İşletmeler Arası Öğrenme 

✓ Herkes için kendini geliştirme olanakları  
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ÖRGÜTSEL ADALET  

 

Bu kavrama göre çalışma hayatında işletmelerin en 

önemli entelektüel sermayesi çalışanlardır. 

Çalışanların, yöneticilerin ve örgüt kurallarının 

adil olup olmadığına ilişkin genel algıları, 

örgütsel adalet kavramını ortaya çıkartmaktadır. Bu 

nedenle bu kavramın dayanağı eşit özelliklere sahip 

olan bireylere eşit şekilde davranabilmek noktasına  dayanır.   
 

İngilizce Karşılığı Organizational Justice 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Adalet 
Kavramsal Tarih 1965 Adams 

İlk Yazılı Referans 
Adams’ın Eşitlik Kuramı ile litaratürde yer almaya 
başlamıştır 

Tanımı 

Çalışanların görev dağılımı, mesaiye uyma, yetki verilmesi, 
ücret düzeyi, ödül dağıtımı, sosyal ve ekonomik anlamda adil 
bir çalışma ortamı ve etkileşimi gibi değişkenlere yönelik, 
yönetsel kararları değerlendirme süreci ve örgüt içerisinde 
alınan kararların nasıl alındığı ya da alınan bu kararların 
çalışanlara nasıl söylendiğinin, çalışanlar tarafından 
algılanma biçimi olarak tanımlanabilir 

Örgütsel Adalet Ölçütleri Nelerdir? 

 

Levental’a göre çalışanların örgütsel adalet algılamalarını doğrudan 

etkileyen faktörler şunlardır: 
 

✓ Tutarlılık İlkesi: Örgütsel amaç, hedef, politika ve stratejilerin 

uygulanması sırasında alınan kararların dağıtım adaletine uygun 

olmasıdır. 

✓ Önyargılı Olmamak: Örgütsel kararların uygulanmasında, 

örgütsel her türlü eylem, işlem ve etkileşimde önyargılardan uzak 

ve nesnel davranma kuralıdır. 
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✓ Doğruluk Kuralı: Örgütsel iletişim sürecinde gerçeğe dayalı 

olma, çalışanlara doğru ve tam bilgi verme, örgütsle yasa ve 

kuralların uygulanmasıdır. 

✓ Esneklik Kuralı: Kararlara itiraz durumunda kararı gözden 

geçirme, çalışan itirazlarını değerlendirme ve yanlışların 

düzeltilmesi kuralıdır. 

✓ Temsil Kuralı: Çalışanların örgütte kendini temsil etme hakkında 

sahip olmaları, doğrudan veya temsilciler yoluyla kararlara ve 

süreçlere katılma olanağının tanınması kuralıdır. 

✓ Etik Kural: Örgütsel kararların, tüm işlemlerin ve uygulamaların 

dağıtım, işlem ve etkileşim adaletine ve aynı zamanda etik 

kurallara uygun olması kuralıdır. 

Örgütsel Adalet Nasıl Sağlanır? 

 

Örgütsel adaletin sağlanabilmesi için aşağıdaki unsurların yerine 

getirilmesi önemlidir. Bunlar 
 

✓ Eşitlik Her Zaman Eşit Değildir İlkesini Benimsemek 

✓ İşleyiş İle İlgili Politikalarda Adil Olmak 

✓ Terfi ve Görev Dağılımında Performansa Dayalı Liyakat 

Sistemini Benimsemek 

✓ Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi 

✓ Çalışanlarla Etkileşim = Açıklık + Katılım + Paylaşım 

✓ Çalışanlarla İletişimde Adil Olduklarını Hissettirmek 

✓ Adalet Algısını Güçlendirmek İçin Hataları Telafi Etmek 

✓ Gösterdikleri Gayretten Dolayı Çalışanları Takdir Etmek 
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

 

Bir çalışanın, personeli olduğu işletmenin 

amaçları benimsemesi, onun mensubu olarak 

kalmak istemesi, değişen koşullarda dahi 

çalıştığı işletmede kalarak çalışmaya devam 

etmesi gibi davranışlardan dolayı ortaya 

atılmış bir kavramdır. 
 

İngilizce Karşılığı Organizational Commitment 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Bağlılık 

Tanımı 
Örgütsel bağlılık, bir bireyin belli bir örgütle 

özdeşleşmesinin ve örgütü içselleştirmesinin gücü olarak 
tanımlanır 

 

Örgütsel Bağlılık Ölçütleri Nelerdir?  
 

✓ Örgütün amaç ve değerlerini benimseme, 

✓ Örgüt için fedakarlıkta bulunma, 

✓ Örgüt üyeliğinin devamı için güçlü bir istek duyma. 

Örgütsel Bağlılık Modelleri (Yaklaşımları) Nelerdir?  
 

✓ Tutumsal Bağlılık Yaklaşımı: İşgörenlerin örgütleriyle olan 

tutum düzeylerindeki ilişkileri dikkate alır. Bireyin “örgütün 

değer yargıları ve amaçlarıyla özdeşleşme isteği, bu amaçlara 

ulaşmayı kolaylaştırmak için örgüt üyeliğini devam ettirme 

isteği” olarak tanımlanır. 

✓ Davranışsal Bağlılık Yaklaşımı: Kişinin örgüt lehine geliştirdiği 

tutumların yine örgüt yararına davranışa dönüştürülmesi ile ilgili 

bağlılık türüdür. 
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✓ Çoklu Bağlılık Yaklaşımı: Kişilerin bağlılık duydukları şeyin tek 

başına örgütsel amaçlar ve değerlerden ibaret olmadığını ifade 

eden bağlılık türüdür.  

Örgütsel Bağlılığı Arttırmak İçin Neler Yapılabilir?  
 

✓ Çalışanların, örgüt amaçlarını iyi bilmesi, amaçların net olması, 

✓ Yönetim önceden belirlenmiş hedeflere tam bağlılık göstermeli, 

takım çalışmasına ve kararlara katılıma önem vermelidir. 

✓ Çalışanlar arası bilgi alışverişi, güven duygusu ön planda 

tutulmalı, 

✓ Örgütsel başarılar çalışanlarla paylaşılmalıdır. 
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ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA 
 

Norveç ilimler akademisine göre 

Milattan önce 3600 yılından bugüne 

kadar yani 560 yılda sadece 292 yıl 

barış, diğer zamanlar ise savaş, gerileme 

dönemi, kıtlık gibi çatışmalar 

yaşanmıştır. Yani 1 yıllık barış dönemine karşılık, 13 yıllık savaş 

dönemi söz konusudur. Çatışma; kıt olan kaynakların kullanılması 

ve paylaşılmasından kaynaklanan anlaşmazlık durumudur.  
 

İngilizce Karşılığı Organizational Conflict 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Çatışma 

Tanımı 
iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki kıt kaynakların 
paylaşılması veya faaliyetlerin tahsisi ile yine bu kişi veya 
gruplar arasındaki statü, amaç, değer ve algı 
farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlık veya uyuşmazlık 

 

Örgütsel Çatışma Nedenleri 
 

✓ İletişime İlişkin Nedenler 
 

- Yetersiz bilgi alışverişi 

- Algılama ve yorumlama farklılıkları 

- İletişim engelleri 
 

✓ Örgütsel Yapıya İlişkin Nedenler  
 

- Örgütün büyüklüğü 

- Bürokratik nedenler: Rutinlik, uzmanlaşma ve 

standartlaşmalardan kaynaklanır. 

- Fiziksel faktörler: Fiziksel yerleşim ve malzemelerin fiziksel 
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yeterliliği gibi unsurlardan kaynaklanır. 

- Denetim Biçimi 

- Katılım 

- Örgütsel değişim 

- Örgütsel iklim 

- İşlevsel ve görevsel bağlılık: Birbirine bağlı işler arasında 

anlaşmazlıklardan kaynaklanır. 

- Kaynak paylaşımı ve kıtlığı 

- Amaçlarda farklılık 

- Yönetsel becerisizlikler: Emir komuta ve kurmay yetkilerinin 

açıkça belirtilmemesinden kaynaklanır. 

- Yönetim biçimleri: Otoriter yönetim hiyerarşik çatışmalara, 

gevşek yönetim kişiler arası çatışmalara yol açar. 

- Rekabetçi ödüllendirme sistemleri 

- Statü farklılıkları 
 

✓ Kişisel Nedenler 
 

- Kişilik yapıları 

- Karşılanamayan ihtiyaçlar 

- Değer yargısı ve algı farklılığı 

Örgütsel Çatışmanın Çözüm Yöntemleri  
 

✓ Kaçınma ve Bağlanma: Çatışmayı görmezden gelmek demektir. 

Yönetici açık olarak taraf olmaz ve çatışmaya doğrudan 

müdahalede bulunmaz. Çatışma ile ilgili kararlar geciktirilir.  

✓ Dondurma: Grubun sahip olduğu düşmanlığın azalması, olumsuz 
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duyguların yatışmasına kadar beklenmesidir. 

✓ Sorun Çözme Yaklaşımı: Çatışmanın üzerine tam anlamıyla ve 

açıklıkla gidilmesi söz konusudur.  

✓ Yumuşatma: Çatışma tarafları arasındaki farklılık ve ortak 

çıkarların ön plana çıkarılması ile çatışmanın azaltılmasıdır. 

✓ Güç ve Otorite Kullanma:  

✓ Amaç Belirleme: Çatışanların amacından daha önemli amaç ve 

kapsamlı amaçlar belirlenmesi ile birleşmeleri sağlanmaya 

çalışılmasıdır. 

✓ Ödün Verme: Özveride bulunup ortak noktada bulunmaktır 

✓ Kişileri Değiştirme:  

✓ Örgütsel İlişkileri Değiştirme 

✓ Cezalandırma 

✓ Arabulma: Taraflar arası hakem olarak bir uzman ya da danışman 

görevlendirerek, hakemlik yaptırmak ve taraflar arasında olumlu 

bir diyalog sağlamak amacıdır. 

✓ Rekabet: Kazan kaybet durumu yaratmaktır. 

✓ İşbirliği 

✓ Ayak Uydurma: Yenilgiyi kabul etmek, boyun eğmek, itaat 

etmek. 
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ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE YÖNETİMİ  
 

Örgütsel değişim ve yönetimi; birey, grup 

veya örgütleri gelecekte arzu edilen duruma 

dönüştürebilme için ortaya atılmış bir 

yaklaşımıdır. Örgütsel değişim bir örgütün 

performansını optimize etmeye çalışan ve o 

örgütün ideal durumda çalışmasını sağlamaya yarayan bir süreç olarak 

değerlendirilen bir kavramdır (Chen vd., 2001).   

 

İngilizce Karşılığı Organizational Change and Management 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Değişim ve Yönetimi 

Tanımı 

Örgütlerin çeşitli alt sistem ve unsurlarında veya bunlar 
arasındaki ilişkileri sisteminde meydana gelen olumlu veya 
olumsuz, niteliksel veya niceliksel, planlanan veya 

planlanmayan bütün değişikliklerdir 
 

Değişim Kapsamına Giren Ana Konular 

 

✓ Organizasyon: Politika ve prosedürler, yapısal ilişkiler, 

ödüllendirme ve roller 

✓ Amaçlar: Hedefler, öncelikler, standartlar ve kaynaklar 

✓ İş Metodları: Üretim süreçleri, iş akışı, iş dizaynı ve teknoloji 

✓ Çalışanlar: Bilgi, yetenek, tutumlar, davranışlar ve motivasyon 

✓ Sosyal Faktörler: örgüt kültürü, grup süreçleri, iletişim ve liderlik 

 

Genel Olarak Değişim Türleri  
 

✓ Teknolojik Değişim 

✓ Kültürel/Bireysel Değişim 

✓ İş/Görev Değişimi 
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✓ Yapısal Değişim 

✓ Süreç Değişimi 
 

Örgütsel Değişim Türleri  
 

✓ Planlı Değişim – Plansız Değişim: Değişimin önceden 

kararlaştırılması planlı değişimdir. Özellikle kriz dönemi önceden 

hazırlık yapılmamış değişimler ise plansız değişimdir. 

✓ Makro Değişim – Mikro Değişim: Sayı ve kapsamla ilgilidir. 

Organizasyonun bir bütün olarak tamamının değişime konu 

yapılması makro değişimdir. Organizasyon içinde alt ve üst 

düzeyde herhangi bir konuda değişim ise mikrodur. 

✓ Zamana Yayılmış Değişim – Ani Değişim: Zaman açısından uzun 

vadeye yayılıp yayılmadığıdır. 

✓ Proaktif (Öngörücü) Değişim – Reaktif (Tepkisel) Değişim: 

Gelecekte oluşacağı tahmin edilen çevre şartlarına örgütü hazır 

halde tutmaya proaktif değişim denir. Önceden tahmin etmek 

yerine, değişim zorunlu hale geldiğinde harekete geçmeye ise 

reaktif değişim denir.  

✓ Geniş Kapsamlı Değişim – Dar Kapsamlı Değişim: Makro ve 

mikro değişimin farklı ifadesidir. Değişimin sayı ve yaygınlık 

açısından geniş veya dar kapsamlı olarak ifade edilmesidir. 

✓ Aktif Değişim – Pasif Değişim: Organizasyonun değişen çevreye 

karşı kendi bünyesinde (teknoloji, pazarlama, ürün gibi 

unsurlarda) değişim yapması pasif değişimdir. Organizasyon 

yenlik yaparak kendi dış çevresini etkiliyorsa aktif değişimdir. 

Aktif değişim, Ar-Ge ile olur.  
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✓ İyileştirme Şeklinde Adım Adım Değişim – Radikal (Köklü) 

Değişim: Birincisi Kaizen, ikincisi süreç geliştirme-reenginering 

yaklaşımını ifade eder. 

✓ Evrimsel Değişim – Devrimsel Değişim: Faaliyetlerde küçük 

ilerlemelerle sürekli olarak değişme, evrilerek değişmedir. Büyük 

çapta köklü değişiklikler ise devrimsel değişimdir. 

  



 

34 ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR 

ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ 

 

Örgütsel demokrasi, demokrasi 

ilkelerinin örgüt yönetiminde de 

uygulanma sürecidir.  

Örgütsel kararların alınması 

sürecinde yöneticilerin gücü ve sorumluluğu, tabana doğru 

yaymaları, yetkilerinin bir kısmını devretmeleri, daha az yöneticilik 

ve daha fazla katılım sağlamalarını ifade eder. Örgütsel iradeden 

birlikte kullanımına izin veren bir yönetim tarzıdır. Hatta örgütsel 

iradenin sadece paydaşlar tarafından kullanılmasını değil, aynı 

zamanda hukukun üstünlüğüne inanan ve insan haklarına saygılı ve 

kurumsal imkanlarını çalışanlar lehine kullanmayı esas alan bir 

yönetim anlayışıdır.  
 

İngilizce Karşılığı Organizational Democracy 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Demokrasi 

Tanımı 
Bir örgüt için yönetimdeki süreçlere, diyalog, dayanışma 
veya oylama şeklinde demokrasi uygulamalarının 
yardımıyla çalışanların da katılımlarının sağlanması 
düşüncesidir 

 

Örgütsel Demokrasinin Bileşenleri  
 

✓ Konsensüs (Oydaşma): Herkesin farklı görüş ve kararlarına 

saygılı, oylama yaparak karar verme hakkıdır.   

✓ Erişim: Çalışanların kendileriyle ilgili her türlü bilgiye serbestçe 

erişebilme imkanının sağlanması ve kişisel bilgi paylaşımının 

güvenceye alınmasıdır. 

✓ Örgütsel Duyarlılık: Tüm kademelerde çalışanların istek, 
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düşünce, kişisel çıkar ve taleplerini anlamak ve duyarlı olmaktır. 

Örgütsel Demokrasinin Özellikleri  
 

İşgörenlerin yaratıcı, inisiyatif kullanabilen ve kendini örgütsel 

ortamda gerçekleştirebilen kişiler olmasına dikkat edilir. Açık, 

esnek ve merkezi olmayan bir yönetim anlayışı benimsenir. Kalıcı 

bürokrasilerden çok geçici uygulamaları (adhokrasi) benimser, 

geribildirim sistemi sıkça kullanılır ve eleştirilere oldukça açıktır. 

Örgütsel muhalefetin, sorunların ortaya çıkmasında ve 

çözümlenmesinde önemli bir rol oynadığı düşünülür. Herşeyde 

ortak değer, norm ve ilkeler odak noktasını oluşturur. 

Örgütsel Demokrasi İçin Gerekli Unsurlar 

 

Örgütsel demokrasinin varlığından söz etmek için uyulması gereken 

hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Fenton, 2002): 
 

✓ Prensiplerin bir bölümünün değil tümünün uygulanması, 

✓ Üst yönetimin sürekli bir şekilde desteğinin olması, 

✓ Örgüt çalışanlarının tamamı tarafından desteklenmesi, 

✓ Uygulamaların sürekli olarak değerlendirilmesi ve gerekli 

görüldüğünde yeniden değişimi, 

✓ Uygulamalar zamana yayılmış ve aşamalı olarak yapılmalı. 
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ÖRGÜTSEL DIŞLANMA  
 

Dışlanma bireyin başkaları tarafından kasıtlı 

olarak ihmal edilmesi veya uzak tutulması, 

bireyin işyerinde kişiler arası ilişki geliştirme 

ve sürdürmesine olanak verilmemesi, iş 

başarısını veya itibarına gölge düşürecek 

şekilde davranılması durumudur. İlk kez Atina’da Cleisthenes 

adında bir devlet adamı tarafından uygulanmıştır. Görmezden gelme 

ve ilgisizlik, dışlamanın en önemli boyutudur. Dışlanmada amaç, 

bireyin orya ait olmadığı, istenmediği ve kabul edilmediği algısını 

onda oluşturmaktır.  
 

İngilizce Karşılığı Organizational  Ostracism 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Dışlanma 

Tanımı Çalışanların diğerleri tarafından önemsenmemesi ya da 

görmezden gelinmesi olarak tanımlanmaktadır 

İlk Yazılı Referans 
Rene Lenoir tarafından yazılan Les exclus: un Français sur 

dix” kitabı 
 

Örgütlerde grup dayanışmaları olduğunda bazı iyeleri gruptan izole 

edilir. Yani grup içinde yalnız bırakılır. Dışlanmada ise, bir adım 

ileri gidilerek, grup mensuplarının veya herhangi bir grup olayı 

olmadan, grup üyeleri tarafından bir kişiye ilgi gösterilmemesi, o 

kişinin görmezden gelinmesi, o kişinin bulunduğu ortamdan 

uzaklaşılması, o kişiye soğuk davranılması sonucu kişinin grup 

dışına itilmesidir. İşine son vermek yerine bu şekilde kişiyi 

“dışlayarak” kendisinin işten ayrılması istenir.  
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Örgütsel Dışlanma Süreci Aşamaları 
 

✓ Refleksif Tepkiler Aşaması: Refleks; bir uyarıya verilen cevaptır. 

Alınan uyarı sonucunda meydana gelen impulsa, beyne 

iletilmeksizin verilen cevaptır. Refleks doğuştan gelir ve 

öğrenilmez. Kişinin dışlanmayı nasıl algıladığı ve nasıl 

yaşadığını gösteren aşamadır. Birey bu aşamada dışlamanın, 

politik bir süreç veya sistematik bir uygulama olduğunu fark 

etmez, bu nedenle de bilinçli tepkiler vermez. Bu nedenle bu 

aşamaya refleksif tepkiler aşaması denir. 

✓ Reflektif Aşaması: Birey dışlamanın, politik bir süreç veya 

sistematik bir uygulama olduğunu fark etmeye başlar. Kendince 

strateji geliştirir. Stratejilerde hata yaparsa süreç hızlanır. 

✓ İstifa Aşaması: İşe karşı soğur, yabancılaşır ve istifa eder. 
 

Örgütsel Dışlanma Türleri 
 

✓ Fiziksel Dışlama: Yalnızlık ve bir ortama almama şeklindeki 

dışlamadır. 

✓ Sosyal Dışlama: Ortama alınır ama fark edilmemiş gibi 

davranılır. 

✓ Tam Dışlama: Bireyin, tüm grup üyelerince dışlanması. 

✓ Kısmi Dışlama: Grup üyelerinden bazıları tarafından dışlanma. 

✓ Amaçlı Dışlama: Kasıtlı, iradi ve bilinçli olarak dışlamadır. 

Dışlama politikası uygulanır. 



 

38 ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR 

✓ Amaçsız Dışlama: Dışlanan kişi farkına varmadan, kasıtlı 

olmadan ve dışlamayı bir politika haline getirmeden karşı tarafı 

dışlamaktır. 
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ÖRGÜTSEL GÜVEN 

İşgörenlerin kurumlarının uygulamalarına 

ve yöneticilerin söz ve eylemlerine 

duyduğu emin olma derecesidir. 

Çalışanların örgüte güçlü bir bağlılık 

duygusu ile bağlanmaları, örgütün amaç ve 

değerlerini benimsemeleridir. Yöneticilerin şimdiki ve gelecekteki 

muhtemel tutum ve davranışlarının inandırıcılık düzeyidir. Güvenin 

temelini, bilişsel ve duygusal olarak emin olma inancı oluşturur. Bu 

yüzden örgütsel güven; çalışanların, bilişsel ve sosyal etkileşim 

alanlarını kapsayan çok boyutlu ve dinamik bir olgudur.  
 

İngilizce Karşılığı Organizational Trust 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Güven 

Tanımı 
Bir işgörenin; örgütün sağladığı desteğe ilişkin algıları, 
liderin doğru sözlü olacağına ve sözünün ardında 
duracağına olan inancıdır 

 

Örgütsel Güven Türleri  
 

✓ Geçmiş temelli güven: Kişiler arası ilişkilerin geçmişten bu yana 

olumlu veya olumsuz olmasına göre güven derecesi değişir. 

✓ Üçüncü kişiler yoluyla kazanılan güven: Karşı taraf hakkında bilgi 

edinme ihtiyacının, güvenilir üçüncü kişi veya gruplara 

dayanarak elde edilmesidir. 

✓ Kategori temelli güven: Kişilerin kendileriyle aynı sosyal örgüte 

üye olan kişilerden gelen bilginin daha güvenilir olduğu algısı ile 

ortaya çıkan güvendir.  

✓ Rol temelli güven: Güvenilen kişinin kişisel özelliklerinden çok, 
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örgüt içindeki rolüne dayalı ortaya çıkan güvendir. 

✓ Kural temelli güven: Kural ve davranışlara ilişkin paylaşımlar ile 

ortaya çıkan güvendir. 

Örgütsel Güvenin Yararları  
 

✓ Çalışan moralinin yükselmesi, 

✓ İletişim kalitesinde artış, 

✓ Bağlılıkta artış, 

✓ Paylaşmayı cesaretlendirme, 

✓ İşbirliği ve maliyeti azaltma, 

✓ Stresi azaltma. 

Örgütsel Güvenin Unsurları 
 

✓ Uzmanlık 

✓ Tutarlılık 

✓ Yardımseverlik 

✓ Açıklık 

✓ Dürüstlük 

 

Riske karşı savunmasızlık: Güven her zaman karşı tarafın yanlış 

yapma, ihaneti, zarar verme ihtimali olan bir risktir.  
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ÖRGÜTSEL İNOVASYON 

 

İnovasyon, “yeni veya önemli ölçüde 

değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) 

veya sürecin; yeni bir pazarlama 

yönteminin ya da iş uygulamalarında, iş 

yeri organizasyonunda veya dış 

ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.  
 

İngilizce Karşılığı Organizational Innovation 

Türkçe Tercümesi Örgütsel İnovasyon 

Kavramsal Tarih 1961 Burns ve Stalker 

Tanımı Örgütün iç ve dış çevresinde yaşanan değişimlere verdiği 
bir tepki 

 

İnovasyon yönetimi: Firmaların inovasyon yeteneklerini ve 

başarımlarını belirleyen politikaların etkinliği, bu politikaların 

yönetişimiyle doğrudan ilişkilidir. Yönetişim, diğer tüm politika 

alanlarında olduğu gibi, inovasyon politikasında da tasarlama ve 

uygulamada şeffaflık ve açıklığı; ilgili tüm aktörlerin katılımlarını 

ve sorumluluk üstlenmelerini ifade eder. 
 

İnovasyon Döngüsü: İnovasyon, yeni fikirleri (ürün, metot veya 

hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç 

iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması 

bakımından önem arz eden ilk basamak, yeni ve yaratıcı fikirlerin 

ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise 

ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka 

bir deyişle katma değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere 

dönüştürülmesidir. 
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İnovasyon Türleri  
 

İnovasyon, faaliyetleri sadece yeni ürünleri değil,  yeni üretim 

yöntemlerini, yeni pazarları, yeni tedarik kaynaklarını ve yeni 

organizasyon tiplerini de içermektedir. Bu açıdan türleri aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür (Armbruster vd. 2008): 

 

✓ Teknik ürün inovasyonları,  

✓ Teknik olmayan hizmet inovasyonları,  

✓ eknik süreç inovasyonları ve 

✓ Teknik olmayan süreç inovasyonları (örgütsel inovasyonlar). 
 

Örgütsel İnovasyon Çeşitleri 
 

✓ Örgütsel Yapı İnovasyonları 

✓ Örgütsel Süreç İnovasyonları 
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ÖRGÜTSEL KÜÇÜLME 

 

Küçülme kavramı iki açıdan değerlendirilebilir. 

Dar anlamda küçülme, bir işletmenin sahip 

olduğu çalışan sayısının veya örgütsel 

hiyerarşisinde yer alan mevkilerin planlı bir 

şekilde azaltılmasıdır. Geniş anlamda küçülme ise, küçülme 

uygulamalarının işlerin, fonksiyonların, hiyerarşik seviyelerin veya 

bölümlerin azaltılmasıdır. Küçülme örgütün yaşamsal önem 

taşımayan yapısal unsurlarından ve faaliyet alanlarından 

arındırılması sürecidir.  
 

İngilizce Karşılığı Organizational Downsizing 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Küçülme 

Tanımı 

organizasyon yapısıyla beraber işletme faaliyetlerinin de 
gözden geçirildiği, temel yeteneğin dışında kalan 
faaliyetleri gerçekleştiren bölümlerin kapatıldığı, tüm 
süreçlerin incelenerek yeniden şekillendirildiği bir yönetim 
stratejidir 

 

Küçülme sürecinde örgüt faaliyetlerini gözden geçirerek, temel 

yetenekleri dışında kalan faaliyetleri yerine getiren bölüm ve/veya 

birimleri kapatması, tüm süreçleri gözden geçirerek yeniden 

şekillendirmesidir. İşletme yönetiminin bilinçli olarak (proaktif) 

(planlı ve sistemli olarak) aldığı kararlar ve uyguladığı stratejiler ile 

personel sayısını, mevki ve pozisyonları, maliyetleri ve iş ve 

süreçleri azaltma anlamındadır. Genel olarak işletmeler, küçülme ile 

“çeviklik” kazanmak ve “küçülerek büyümeyi” amaçlamaktadır. 

Küçülmenin dış kaynaklardan yararlanma, kademe azaltma, süreç 
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yenileme, personel güçlendirme, takım bazında örgütlenme gibi 

kavramlarla yakın ilişkisi vardır.  
 

Küçülmenin Amaçları  
 

✓ Maliyetleri düşürmek 

✓ Karar süresini hızlandırmak 

✓ Rakiplerin davranışlarında daha kısa sürede cevap vermek 

✓ İletişimdeki bozulmaları azalatmak 

✓ Daha çok sonuca dönük çalışır hale gelmek 

✓ İşletme iç süreçlerinden daha çok müşteri ihtiyaçlarına 

odaklanmak 

✓ Güçlendirmeyi hızlandırmak 

✓ Verimliliği arttırmak 

✓ Yeni fikirlerin kısa sürede uygulanmasını sağlamak 

✓ Sinerjiyi arttırmak 

✓ Kişisel sorumlulukları daha kolay izlemek 

✓ Bazı ürünlerden veya sektörlerden ayrılmak 

 

Küçülme Süreci  
 

Bu süreç birbirinin devamı niteliğinde 4 aşamada ele alınır: 
 

✓ Küçülme Kararının Verilmesi: Küçülme kavramına uzun dönemli 

bir bakış açısıyla yaklaşılmalı ve süreç kısa vadeli taktiksel bir 

uygulama olarak değerlendirilmemesinin anlaşılması aşamasıdır. 

✓ Küçülme Planlarının Hazırlanması: Küçülme planlaması ancak 

önceden hazırlık yapılarak yürütülen bir süreç olarak 
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değerlendirilirse başarılı olabilir. Bu aşamada küçülme planı ile 

işletmenin vizyonu, misyonu, stratejik hedefleri ve temel 

yetenekleri arasında ilişki kurulur. Bu aşamada küçülme sürecine 

ilişkin hedefler belirlenir ve küçülme planı zaman boyutuyla ele 

alan küçülme programı hazırlanır.  

✓ Bilgi Paylaşımı: Küçülme sürecinin hemen başında, örgütsel 

değişim ihtiyaçları belirlenirken çalışanlar sürece dahil edilir. 

Küçülme sadece üst yönetimin güdümünde yürütülen bir iş 

olmaktan çıkartılır. Tüm çalışanların küçülme süreci hakkında bir 

şekilde bilgilendirilmesi, süreci sahiplenmelerini sağlar. Ayrıca 

süreç ilerledikçe ulaşılan sonuçlar geribildirim şeklinde ilgililere 

iletilir.  

✓ Küçülme Planının uygulanması: Küçülme süreci hem işletmeden 

ayrılanları hem de işletmede kalanları oldukça derinden etkileyen 

bir süreçtir. Küçülme nedeniyle işletmeden ayrılmak durumunda 

kalanlar için yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin 

yanında, bu geçiş dönemini daha kolay atlatmaları için ek 

önlemler alınır.  

✓ Sonuçların kontrolü: Küçülme planlarının uygulanmasında 

gerekli maliyet ve performans ölçümleri aksatılmadan yapılmalı, 

küçülme sürecini beklenen sonuçları ile gerçekleşen sonuçları 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmelidir.  
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ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME 

 

Oxford sözlüğünde özdeşleşme: Bir 

kimseye veya herhangi bir şeye yönelik 

güçlü sempati, anlayış veya destek 

duygusu” şeklinde tanımlanmıştır. Bir 

kişinin kendisini başka bir kişi veya grupla aynışaltırması, kişi ve 

grupta meydana gelen değişiklikleri aynen kendisinde meydana 

gelen değişiklikler olarak hissetmesi durumudur. Çalışanın 

kendisini çalıştığı işletme ile aynılaştırması ve işletmenin başarısı 

veya başarsızlığını kendi başarı veya başarısızlığı gibi hissetmesidir. 

Aşırı özdeşleşme durumlarında ise çalışanın statü ve gücünde 

zayıflama söz konusu olduğunda, “limon gibi sıkılıp bir kenara 

atılmak” gibi düşüncelere sahip olunabileceğinden olumsuz 

sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.  
 

İngilizce Karşılığı Organizational Identification 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Özdeşleşme 

Kavramsal Tarih 1922 - Freud ve Strachey  

Tanımı 

Çalıştığı örgütle bir olma algısıdır. Örgütte genel olarak 

elde edilen başarı ve başarısızlıkları, kişinin kendi başarı ve 
başarısızlıkları gibi yaşayarak, örgütü kendinin bir parçası 
olarak hissetmesidir. 

 

Örgütsel Özdeşleşmenin Boyutları 
 

✓ Bilişsel Boyut: Bireyin, bir gruba veya örgüte üye olduğuna dair 

bilgisi, zihinsel yapısı, düşüncesi ve tüm tasavvuflarıdır. Zihinsel 

emeğinin ne kadarını örgüte katmak istediği bilişsel özdeşleşme 

ile ilgilidir. 

✓ Duygusal Boyut: Bireyin gruba veya örgüte duygusal olarak 
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bağlanma ve onunla aynılaşma derecesidir. Vatandaşlık ve 

adanmışlık duygularının düzeyini yansıtır.  

✓ Değerlendirici Boyut: Bir gruptan veya örgütten gelen 

enformasyonu değerlendirme derecesidir. Grup veya örgüte 

duyduğu mensubiyet derecesine göre bunlardan gelen habere 

memnun olacak veya rahatsızlık duyacaktır. 

✓ Davranışsal Boyut: Özdeşleşme dercesine bağlı kişinin, örgüt 

lehine davranış sergilemesi, tanım dışı davranışlar sergilemesi, 

ekstra roller üstlenmesi derecesidir. Esasında ilk üç boyutun 

görünen şeklidir. 
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ÖRGÜTSEL SAĞLIK 

 

Örgütsel sağlık genel olarak, çalışanların 

kendilerini esenlik içinde hissetmelerini 

sağlayan, her türlü çatışma ve Mobbing 

algılarından uzak bir çalışma ortamıdır. 

Sağlıklı örgütler, gelişme ve büyüme 

fonksiyonunu etkili bir şekilde yerine getirme yeteneği olan 

örgütlerdir. Örgütsel davranışcılar örgütsel sağlığı, işgörev-işveren 

arasındaki uyum ve işbirliği anlamında kullanmaktadır. Örgüt 

sağlığı tanımlarında vurgulanan ortak noktalar genel olarak, 

“örgütün çevresine uyum sağlayabilmesi”, “üyeleri arasında 

işbirliği yaratması” ve “çalışanların kendilerini her tür çatışmadan 

ve güvensizlikten uzak iyilik hali içinde hissetmeleri” olarak 

sıralanabilir.  

 

İngilizce Karşılığı Organizational Healt 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Sağlık 

Kavramsal Tarih 1969 - Miles 

Tanımı 
Hem bulunduğu çevrede yaşamını sürdürebilen hem de 
uzun vadede devamlı olarak gelişen, baş etme ve yaşama 
yeteneklerini geliştiren örgüttür 

 

Örgütsel Sağlık Boyutları 

 

✓ Teknik Boyut: Yöneticinin fonksiyonel uzmanlık alanı ile 

ilgilidir. Örgüt açısından misyonla, örgütün yönetsel ve örgütsel 

faaliyetlerin gereğinin yerine getirilmesi yeteneği ile ilgilidir.  

✓ Yönetsel Boyut: Yönetsel fonksiyonlar ve bunların kullanımı ile 

ilgilidir.  
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✓ Örgütsel Boyut: Örgütün iç ve dış çevre ile etkileşim içinde 

olması, çevreyi doğru algılaması ve çevresel değişimlere uyum 

yeteneği göstermesidir.  
 

Sağlıksız Örgütlerin Özellikleri 

 

✓ Yönetsel ve Bireysel Eskimişlik: Kurulduğu zaman yeterli olan 

bir örgütün zamanla yönetsel etkinliğini kaybetmesidir. 

Eskimişliğin üç özelliği vardır. Bunlar: (1) Eskimişliğin Düzeyi 

(örgütün, örgütsel faaliyetleri yapma-uygulama düzeyinin aşağı 

doğru kaymasıdır), (2) Eskimişliğin Yönü (uzmanlaştığı bir 

yönetim fonksiyonunda yetkin olan örgütün, uzmanlaşamadığı 

diğer alanlarda etkinliğini yitirmesidir) ve (3) Eskimişlik Süreci 

(kişinin kendini geliştirmeyi durdurması ya da yavaşlatması ile 

ilgilidir. İlk zamanlar kendini geliştirmek isteyen birey, zamanla 

zaten bir işte çalışıyorum diyerek gelişim için çaba sarfetmeyi 

bırakabilir)dir. 

✓ Adaletsiz Uygulamalar 

✓ Aşırı Örgütsel Stres 

✓ Zayıf Sosyal Entegrasyon: Örgütü mekanik yapı gibi görmemek 

gerekir. Çalışan sadece biyolojik bir mekanizma, fizyolojik bir 

güç olarak işletmeye girmez, psikolojik ve sosyolojik 

özelliklerini de beraberinde getirir. 

✓ Örgütsel Atalet: Bir örgütün çevresel değişime cevap vermeyip, 

kendi içsel sorunları ile başbaşa kalma durumudur. Sahip olduğu 

kaynaklardan yeterince yararlanmaması, örgütsel sinerji 
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üretmemesi anlamına gelir. Verimlilik ve performans kaybı 

durumudur. Amaçsızlık, vizyonsuzluk, kısa vadeli düşünme, 

örgütsel değişimi sağlayamama gibi nedenlerden kaynaklanır.  
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ÖRGÜTSEL SESSİZLİK 

 

Çalışanların, işlerini ve bulundukları örgütü 

iyileştirme ve geliştirmeyle ilgili fikir, bilgi ve 

düşüncelerini kasıtlı olarak esirgemesidir. 

Sessizlik kavramı, bireysel, örgütsel ve 

yönetsel faktörlerden kaynaklanan umursamazlık 

ve örgütsel ilgisizlik anlamına gelmektedir. Çalışan kendine 

güvense dahi, fikir açıklamada tereddüt yaşaması, tartışmalara 

katılmaması ve açıkça konuşmanın riskli olduğuna inanıp 

konuşmaya istekli olmamasından kaynaklanan suskunluk halidir.   
 

İngilizce Karşılığı Organizational Silence 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Sessizlik 

Kavramsal Tarih 1970 – Hirschmann 

Tanımı 
Çalışanların iyileşme ve gelişme adına işi veya işyeriyle 
ilgili teknik ve/veya davranışsal konularla ilgili görüş ve 
düşüncelerini bilinçli olarak esirgemesi ve sessizleşmesi 

 

Küresel rekabet koşullarında, çalışanların kararlara katılması önemli 

bir unsurdur. Ama uygulamada her zaman bu mümkün olmamakta, 

çalışanlar örgüt içindeki bazı uygulamaların yanlış olduğunu, 

sonuçların olumsuz olacağını düşündüğü halde bile bilinçli olarak 

düşüncelerini söylemekten kaçınmaktadırlar. Bu nedenle örgütsel 

sessizlik, bilinçli, kasıtlı ve amaçlı bir davranış olarak ele 

alınmaktadır. Bizim kültürümüzde de bile bile söylememek, nezaket 

için bilmiyor gibi yapmak veya abartılı bir şekilde soru sormak 

olarak adledilen “tecahül-i arif” kullanılmaktadır 
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Örgütsel Sessizliğin Nedenleri Nelerdir? 

 

✓ İş görenlerin yöneticilerine güvenmemeleri 

✓ Konuşmanın riskli görünmesi: İzolasyon korkusu, terfi edememe 

ve örgütte sevilmeme korkusundan dolayı olur. 

✓ Dışlanma korkusu 

✓ İlişkilerin bozulacağı korkusu 

 

İşgören Sessizliği Türleri Nelerdir? 

 

✓ Boyun Eğmeye Dayalı (Kabullenici) Sessizlik: Karşı tarafla 

çatışmayı göze alamama durumunda ortaya çıkar. 

✓ Korunma Amaçlı Sessizlik: Özünde korku ve kaygı olan kendini 

savunma davranışında ortaya çıkar. Kişisel konum ve 

pozisyonunu korumak amacı ile yapılır. 

✓ Koruma Amaçlı Sessizlik: Topluma, diğer bireylere ve örgüte 

faydalı olmak için fedakarlığa ve işbirliğine dayalı olarak iş 

hakkındaki bilgi ve görüşlerin gizlenmesidir. 
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ÖRGÜTSEL SİNİZM 

 

Sinizm, ilk olarak Antik Yunan’da ortaya 

çıkan, dünyevi mallar için özgürce yaşamak 

isteyen idealistler için sığınak olan bir 

düşünce tarzı ve yaşam biçimidir. Sinizm; 

kişinin, güvensizlik, hayal kırıklığı, şüphe 

ve olumsuz duygu sahipliği olarak tanımlanabilir. İnsanların sadece 

kendi çıkarlarına önem verdiğine ve her türlü ilişkilerinde 

çıkarcılığın söz konusu olduğuna inananlara “sinik” ve bu kavramı 

açıklayan düşünceye “sinizm” denir. Bireylerin olaylara negatif 

bakmaları ve karamsar olmaları, sinizmin en ayırıcı özelliğidir.   
 

Bireyin çevresinde olup bitene karşı olumsuz ve karamsar düşüncelerle 

tepki vermesi olarak nitelendirilen sinizm, örgütsel açıdan 1990’larda 

ele alınmış ve yorumlanmıştır. Sinizm felsefesinin örgütsel ortamdaki 

hali yani örgütsel sinizm, çalışanların örgütün karar, uygulama ve 

politikalarına karşı sahip oldukları karamsar ve güvensiz düşünceleri 

tanımlamak için kullanılmaktadır 
 

İngilizce Karşılığı Organizational Cynicism 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Sinizm 

Kavramsal Tarih M.Ö. 4.  yüzyılda Sokrates’in öğrencisi Atina’lı Antisthenes 

Tanımı 
Bireyin örgüte yönelik güçlü ve sürekli olumsuz duyguları 
ve eleştirisel yaklaşımıdır. İşgörenlerin örgüte karşı 
geliştirdikleri negatif tutumdur 
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Örgütsel Sinizm Boyutları 
 

✓ Bilişsel Boyut: Birey; örgütün dürüstlükten yoksun olduğu 

düşüncesini barındırır. 

✓ Duyuşsal Boyut: Birey; saygısızlık, öfke, sıkıntı, utanç duyma gibi 

tepkilere sahiptir. 

✓ Davranışsal Boyut: Birey; geleceğe dair kötümser beklentiler ve 

çalışma arkadaşlarını olumsuz yönde etkileyecek derecede 

küçümseyici davranışlara sahiptir. 
 

Örgütsel Sinizmi Ortaya Çıkaran Etmenler 

 

✓ Kişisel Etmenler: Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, 

gelir düzeyi, hizmet süresi, vb. 

✓ Örgütsel Etmenler: Performans düşüklüğü, işten çıkarma, 

psikolojik sözleşme ihmali, çalışma şartları, örgütsel adaletin 

yokluğu, liderlik tarzları, iletişim eksikliği, vb. 
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ÖRGÜTSEL TÜKENMİŞLİK 

 

İşgörenlerin fiziksel, duygusal ve zihinsel 

bitkinlik durumudur. İnsanların aşırı çalışma 

(işkoliklik) sonucu artık işin gereklerini 

yerine getiremez bir duruma gelmelerini ifade eder. Herbert 

Freudenberg tükenmişliği; “başarısız olma, yıpranma, enerji ve 

gücün azalması veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin 

iç kaynaklarında meydana gelen tükenme durumu” şeklinde 

tanımlamaktadır. Maslach ise, “işi gereği yoğun duygusal taleplere 

maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak 

durumunda olan kişilerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süreli 

yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının, yapılan işe, 

hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz tutumlarla yansıması ile 

oluşan sendrom” olarak tanımlamıştır.  
 

İngilizce Karşılığı Organizastional Burnout 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Tükenmişlik 

Kavramsal Tarih 1974 Herbert Freudenberger 

Tanımı 
Başarısız olma, yıpranma, enerji ve gücün azalması veya 
tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç 
kaynaklarında meydana gelen tükenme durumu 

Örgütsel Tükenmişlik Belirtileri  

 

✓ Yorgunluk ve bitkinlik hissi 

✓ Uyku bozuklukları 

✓ Sık sık geçirilen soğuk algınlığı 

✓ Nedeni bilinmeyen ve süreklilik gösteren baş ağrıları 

✓ Kilo kaybı ya da aşırı kilo alma 

✓ Kronik yorgunluk 
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✓ Alerji 

✓ Uyuşukluk 

✓ Kas gerilmeleri 

✓ Yüksek kolestrol 

✓ Yüksek tansiyon 

✓ Kalp rahatsızlıkları 

✓ Sırt ağrıları çekmek 

✓ Sindirim ve mide sorunları 

✓ Solunum güçlüğü 

✓ Deri rahatsızlıkları 

Örgütsel Tükenmişlik Nedenleri  
 

✓ Kişisel Faktörler: Çalışanların melankolik halleri, sosyal destek 

algılarının zayıflığı, düşük benlik algısı, psikolojik zayıflıkları, 

alınganlık halleri vb. etmenler tükenmişliğe neden olur. 

✓ İşin Özellikleri: Rol çatışması, rol belirsizliği, yetki-sorumluluk 

dengesizliği, adaletsizlikler, aşırı iş yükü, yetersiz kariyer 

olanakları vb. 

✓ Örgütsel Özellikler: Merkezi ve hiyerarşik yapı, adaletsizlik, ödül 

sistemleri, örgütsel imaj, aidiyet eksikliği. 

Tükenmişliğin Boyutları  
 

✓ Fiziksel bitkinlik, 

✓ Duygusal bitkinlik, 

✓ Duyarsızlaşma, 

✓ Düşük başarı hissi. 



  

 

 57 

ÖRGÜTSEL USTALIK 

 

Örgütsel ustalık bir firmanın iki farklı 

stratejiyi aynı anda uygulayabilmesidir. 

Usta örgütler, üretimde etkinlik ve 

esneklik, farklılaştırma ve maliyet 

liderliği, küresel bütünleşme ve yerel 

tepki gibi birbirinin karşıtı olan alternatifleri eş zamanlı olarak 

uygulayabilirler. Dolayısıyla, örgütsel ustalık stratejisi, birbirine zıt 

veya birbirinden farklı görünen bu alternatiflerin 

bütünleştirilebileceğini ifade eder.  Bu açıdan örgütsel ustalığı, 

birbirine zıt iki stratejiyi aynı anda uygulama becerisi olarak 

tanımlamak mümkündür.  
 

İngilizce Karşılığı Organizational ambidexterity 

Ambidextrous Organizations 

Türkçe Tercümesi 
Örgütsel Ustalık 

Örgütsel Çift Yönlülük 

Eşit İki Yönlülük 

Kavramsal Tarih 
1976 Robert Duncan 

1990 Peter Senge  

Tanımı 

Bir işletmenin mevcut teknolojileri ile rekabet ederken, 

esneklik, özerklik ve deneylerin tercih edildiği yeni 
pazarlarda rekabet edebilmesi için eski teknoloji ile aynı anda 
yeni teknolojilerle de rekabet edebilme yeteneğidir 

 

Örgütsel ustalık, mevcut yetkinliklerin, teknolojilerin ve 

paradigmaların düzenlenmesini ve geliştirilmesini ve yeni 

alternatifler ve seçeneklerin keşfedilmesini senkronize olarak takip 

eden bir sistemdir ( Carmeli ve Halevi, 2009). Bir başka değişle 

ustalık, bir firmanın farklı çevresel koşullara adapte olabilme 

yeteneği olarak da ele alınabilir. Örgütsel ustalık, değişen çevresel 
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koşullara uyum sağlamak amacıyla yeni fırsatlar araştırılması ve 

firmanın güncel kaynaklarından yararlanılması arasında denge 

sağlamak için kaynakların yeniden şekillendirilmesini temel alan 

dinamik bir yetenektir.  

 

Bu kapsamda, örgütsel ustalığın araştırma ve yararlanma olmak 

üzere iki boyuttan oluştuğu ifade edilebilir. Araştırma stratejisi yeni 

fikirler, süreçler, ürünler ve hizmetler geliştirmeyi ifade etmektedir. 

Yararlanma stratejisi ise, mevcut ürünler ve hizmetlerde 

iyileştirmeler yaparak, mevcut yetenekleri kararlılık içinde 

kullanmayı yansıtmaktadır. Araştırma ve yararlanma stratejileri 

arasında sinerjik bir etki olabilmesi için işletmelerin ikisi arasındaki 

dengeyi yönetmeye ihtiyaçları vardır.   
 

Bahsedilen iki stratejinin uygulanması yani bir firmanın eş zamanlı 

olarak araştırmacı ve yararlanıcı yenilikleri takip edebilme becerisi 

firmaların hayatta kalabilmesi açısından oldukça önemlidir. Ancak, 

böyle bir stratejinin uygulanması oldukça zordur.  
 

Ustalık stratejinin uygulanabilmesi için farklı örgütsel özelliklerin 

ve düzenlemelerin bir arada bulunması, üst yönetimin bu yapısal 

düzenlemeleri yapmaya, çıkabilecek sorunları çözmeye istekli ve bu 

konularda yetenekli olması gerekmektedir. Başarılı şekilde 

uygulandığında örgütsel ustalık, firmaların etkin maliyetle 

çalışmalarını sağlarken aynı zamanda farklı müşteri istek ve 

ihtiyaçlarını karşılamalarında firmalara yardımcı olmakta, 

firmaların rekabet avantajını ve performansını artırmaktadır. 
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Ustalık, iki elini aynı anda kullanabilme becerisine sahip olan 

bireyleri niteleyen bir sıfattır. 
 

Örgütsel ustalığa sahip olan işletmelerin özellikleri şu şekilde 

sıralanabilir (Haanaes vd. 2017 & Narasimhan vd. 2016):   

 

✓ Pazar odaklı bir anlayışa sahip olmak,  

✓ Pazara gecikmeden girenlerden olmak,  

✓ Dijital sürdürülebilir alanlara yönelmek, kârlı pazarlardan 

çıkmaktan korkmamak, 

✓ Dönüşüm süreçleri ile yeni yetenek yaratabilme kültürüne sahip 

olmak, 

✓ Yararlanma ve araştırma dengesini iyi kurmak. 
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ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK 

 

Örgütün biçimsel ödül sistemince doğrudan ve 

açık bir biçimde tanınmayan ve bir bütün olarak 

örgütün etkili ve verimli şekilde yürütülmesini 

sağlayan, isteğe bağlı (iradi, gönüllü) birey 

davranışlardır. Örgütsel vatandaşlık davranışları çalışanların rol 

tanımlarının dışında olan ve biçimsel ödül sistemi dışında yer alan 

davranışlardır. Firmaların rekabet avantajını ve performansını 

artırmaktadır. Ustalık, iki elini aynı anda kullanabilme becerisine 

sahip olan bireyleri niteleyen bir sıfattır.  
 

İngilizce Karşılığı Organizational Citizenship 

Türkçe Tercümesi 

Örgütsel Vatandaşlık 

Ekstra rol davranışı 
Sosyal örgüt davranışları 
Prososyal davranışlar 
İyi asker sendromu 

Örgütsel spontanlık 

Sivil örgütsel davranışlar 
Kavramsal Tarih 1983 Dennis W. Organ 

Tanımı 
Doğrudan ya da açıkça biçimsel ödül sistemi tarafından 
tanımlanmayan ve toplamda örgütün etkin işleyişini 
destekleyen isteğe bağlı bireysel davranışlardır. 

 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Özellikleri 

 

✓ Biçimsel ödül sistemine doğrudan bağlı olmaksızın sergilenen 

davranışlardır 

✓ Örgütün işlevsel yapısının etkili bir şekilde yürütülmesini 

sağlayan örgütsel faaliyetler içinde yer alan ve işleyişle ilgili olan 

davranışlardır.  

✓ iş ve görev tanımlarında belirtilmeyen, biçimsel rolerin dışında 
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kalan, yerine getirilmediğinde herhangi bri ceza gerektirmeyen, 

beklentilerden daha fazla çabayı ortaya koydukları davranışlardır. 

✓ Sonuçları itibariyle bireye ve örgüte/örgütsel yapıya olumlu 

katkılar sağlayan davranışlardır. 
 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Türleri  
 

Örgütsel vatandaşlık davranışı (1) örgütsel yapıya aktif bir şekilde 

katılım ve katkı sağlamak ve (2) örgütsel yapıya zarar verecek her 

türlü davranıştan uzak kalmak şeklinde ortaya çıkabilir. Bu açıdan 

iki türü vardır. Bunlar; 
 

✓ Örgüte Yönelik Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Örgüte katkı 

sağlamak gibi. 

✓ Bireylere Yönelik Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Bireylere 

destek olmak gibi. 

 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Yararları 
 

Örgütsel vatandaşlığın yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Motowidlo, 2000):   

 

✓ Çalışan ve örgüt verimliliğini artırır, 

✓ Diğer amaçların gerçekleştirilmesi için örgütsel kaynakların 

kullanabilmesine olanak sağlar, 

✓ Çalışanlar arası işbirliğine olanak sağlar,  

✓ İş tatminini artırır, 

✓ Performans tutarlılığını ve istikrarını korur, 

✓ Örgütsel adaptasyonu geliştirir. 
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ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA 

 

Yabancılaşma, bireyin toplumsal, 

kültürel ve doğal çevresine olan 

uyumunun azalması, özellikle 

çevresi üzerindeki denetiminin 

etkinsizleşmesi ve bu denetim ile 

uyum azalmasının giderek bireyin yalnızlığına ve çaresizliğine yol 

açmasıdır. Başka bir şekilde, bireyin üye olduğu toplumdan 

uzaklaşarak, aynı topluma ve toplum kültürüne düşman olması 

şeklinde de ifade edilmektedir.   
 

İngilizce Karşılığı Organizational Citizenship 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Yabancılaşma 

Kavramsal Tarih Melvin Seeman ve Rober Blauner 

Tanımı 
Çalışanların kontrol, amaç, katılım vb. nesnel görev 
koşullarını algılayışlarıyla bu koşullara ilişkin beklentileri 
arasındaki uyumsuzluk 

 

Yabancılaşmanın Özellikleri  
 

✓ Kavramsaldır ve iki şey arasındaki uzaklaşmadır. 

✓ Yabancılaşma insanın doğasında vardır. 

✓ İlk yaşamlarda üretilmiştir. 

✓ Kişilerin sosyal çevresi ile yakın ilişki göstermektedir. 

✓ Daha fazla saldırganlık, kıskançlık, rekabet ve itaatsizlik gibi 

davranışlar ortaya çıkarabilmektedir. 
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Yabancılaşma Türleri 
 

✓ Güçsüzlük: Olayların kendini sürüklediği duygusu ile kendi 

kaderini kontrol etmekte başarısızlık çektiği düşüncesidir. 

Blauner’e göre güçsüzlük farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. 

Bunlar: (1) Aletlerle, süreçlerle ve ürüne sahip olma gücünden 

yoksun olma, (2) yönetime ve kararlara katılmamama, (3) birlikte 

çalışacağı kişileri seçme olanağından yoksun olma, (4) yaptığı 

işin denetimini yapamama ve (5) kendine karşı yabancılaşmaktır.   

✓ Anlamsızlık: Bireyin neye, hangi genel doğrulara inanacağını 

bilememesi hali olup, toplumu ve çevresinde olup biten olayları 

anlayamaması ile ilgilidir. G. Victor’a göre, karar vermek için 

gerekli ölçünün açık olmaması ve önceden bildirilen sonucun 

yetersiz kalması durumunda ortaya çıkmaktadır. 

✓ Kuralsızlık (normsuzluk): Davranışı yöneltecek ilke ve ölçümler 

bulamamak ve amaca ulaşabilmek için toplumca onanmamış 

yollara başvurmaktır. Toplumsal değer yargılarının kişiye 

anlamsız gelmesi durumunda ortaya çıkar.  

✓ Toplumsal Yalıtım veya Tecrit: Kişinin topluma alınmadığı, 

toplumdan atıldığı duygusuna sahip oldupu bir ortamda gündeme 

gelmektedir. Kişinin başkaları ile iletişim ve etkileşim 

kuramamasına yol açar. Bu aşamada ilgi zayıflar, yaşam 

anlamsızlaşır ve kişi kendini değersiz hisseder.  

✓ Kendine Yabancılaşma (Öz soğuma): Kişinin süreç içinde kendi 

öz benliğine soğumasıdır. Yaşamdan tta almama ve sosyal yapıya 

uyumda zorluk çekilmeye başlanmışsa ve hatta intihar düşüncesi 
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başlamışsa öz soğumadan bahsedilmektedir.  
 

Örgütlerde Yabancılaşma Yol Açan Etmenler  
 

✓ Örgütsel Etmenler 

- Yönetim tarzı 

- Geçmiş olay ve deneyimler 

- Örgüt büyüklüğü 

- Bilgi akışı 

- Modüler ilişkiler: (yapmacık, geçici ve yüzeysel ilişkiler) 

- Grup özellikleri 

- Üretim biçimi/şekli 

- İş bölümü 

- Çalışma koşulları 

- İnanç ve tutumlar 

✓ Çevresel Etmenler 

- Ekonomik yapı 

- Teknolojik yapı 

- Toplumsal ve kültürel yapı 

- Sanayileşme, kentleşme ve sosyal çözülme 

- Politik ve hukuki yapı 

- Sendikal örgütlenmeler 

- Kitle iletişim araçları 
 

Örgütlerde Yabancılaşmanın Önlenme Yöntemleri  

 

✓ Etkin bir insan kaynakları politikası, 

✓ Etkin stres yönetimi uygulamaları, 
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✓ Moral yönetimi ve özendirme araçlarının sıkça kullanılması, 

✓ İşgörenlerin yönetime katılması, 

✓ Taraflarca kabul edilecek sosyal politikaların uygulanması, 

✓ Çalışma yaşamı kalitesinin arttırılması. 
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ÖRGÜTSEL YALNIZLIK 

 

 İşletmelerde yalnızlık kavramı, bireyin sosyal 

ilişkilerde kendisini diğer kişlerler “birlikte 

hissetmemesini” ve adeta yalnız gibi hissetmesini 

ifade eder.  

 

İngilizce Karşılığı Organizational Loneliness 

Türkçe Tercümesi Örgütsel Yalnızlık 

Kavramsal Tarih 1950 Davis Reisman, Nathan Glazer ve Reul Denney 

Tanımı 
Bir birey ile gerçek ve ideal sosyal çevresi arasında, sosyal 
ve samimi ilişkiler bakımından meydana gelen öznel ve 
üzücü yetersizlik durumudur 

 

Psikolojinin önemli konularından biri olan “bireylerin kendilerini 

yalnız hissetmeleri” konusu ile ilgili, 1950’li yıllarda Davis 

Reisman, Nathan Glazer ve Reul Denney tarafından yayınlanan 

çalışma ile güncellik kazanmıştır. ABD’de gelişen ekonomi ve 

değişen toplumsal yaşam içinde “orta sınıfın” yaşamını ve 

sorunlarını, sosyal karakter olarak “içe dönüklük” ve “dışa 

dönüklük” olarak anazli etmişler ve kalabalık içinde bireyin neden 

kendini yalnız hissettiğini açıklamaya çalışmışlardır. 
 

Örgütsel Yalnızlık Nedenleri  
 

Yalnızlığın olası nedenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür 

(Michela vd.,1982): 

 

✓ Reddedilme korkusu: Bireyin bir arkadaşlık veya ilişkiye 

başlamayı denediğinde reddedileceğinden korkması. 

✓ Utangaçlık: Bireyin gereğinden fazla utangaç olması. 
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✓ Kötümserlik: Bireyin birini bulma şansının az olduğuna inanması. 

✓ Deneme yoksunluğu: Bireyin biriyle tanışmak için yeterince 

gayret etmemesi. 

✓ Bilgi eksikliği: Bireyin arkadaşlık veya ilişkiye başlamak için ne 

yapacağını bilmemesi. 

✓ Başkalarının korkusu: Diğer insanların arkadaş edinmekten ve 

ilişki kurmaktan korkması. 

✓ Fiziksel açıdan çekici olmama: Bireyin fiziksel çekiciliğinin 

olmaması veya fiziksel çekiciliğini yetersiz bulması 

✓ Antipatik kişilik: Bireyin diğer insanların hoşuna gitmeyen 

kişiliğinin olması. 

✓ Diğer gruplar ve ilişkiler: Diğer insanların kendi grupları ve 

ilişkileri olması ve yalnız olan kişiyle ilgilenmemeleri. Diğer 

insanların arkadaş edinmeye çabalamaması. 

✓ Fırsat eksikliği: Bireyin insanlarla tanışmak için yeterli fırsatının 

olmaması. 
 

İşyerinde Yalnızlığı Önlemek İçin Yapılabilecekler  
 

✓ Örgütsel Düzeyde 

- Katılım ve empatiye dayalı bir işyeri kültürü oluşturmak 

- Çalışanları, kendilerini geliştirecek ağlar kurmaları 

hususunda desteklemek 

- Olumlu sosyal davranışları desteklemek 

- Çalışanlar tarafından paylaşılan anlam oluşturmak 

- Ortak Başarıları Kutlamak 

✓ Bireysel Düzeyde (Peplau ve Perlman (1982) 
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- Kişinin gerçek sosyal ilişkilerini değiştirmek 

- Sosyal yetersizliğin algılanan önemini azaltmak 

- Kişinin sosyal ihtiyaçlarını veya isteklerini değiştirmek 
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PERSONEL GÜÇLENDİRME  

 

Bilgi, enformasyon, katılım ve motivasyon yoluyla 

astları güçlendirme sürecidir. Karar verme gücünün, 

bu güce sahip olmayanları da kapsayacak şekilde 

yeniden dağıtılması, dolayısıyla astların 

yetkilendirilmesidir.  

 

Güçlendirme, çalışanı çeşitli özellikleri itibariyle daha güçlü hale 

getirme ile ilgili süreçtir. Başka bir ifade ile güçlendirme, yardımlaşma, 

paylaşma, yetiştirme ve ekip çalışması yolu ile kişilerin karar verme 

haklarını ve istekleri arttırma ve kişileri geliştirme süreci olarak 

tanımlanabilir.  
 

İngilizce Karşılığı Enpowerment 

Türkçe Tercümesi Personel Güçlendirme 

Kavramsal Tarih 1950’ler 
Araştırma 
Yoğunluğu 

Kavram 1990’lı yıllarda iş dünyası ve akademik literatürde 
önem kazanmaya başlamıştır. 

Tanımı 

Personelin yaptıkları işte olayları kontrol edebilme gücüne 
Sahip olması, insiyatif kullanabilmesi ve örgütün amaçları 
doğrultusunda doğru ve anlamlı buldukları işleri yapmalarını 
sağlayacak koşulların yerine getirilmesi ile kendilerini 
motive hissederek, bilgi ve uzmanlıklarına ilişkin güvenin 
artırılmasına yönelik eylemler bütünüdür (Koçel, 2005). 

Kapsamı İnsan kaynakları fonksiyonlarında kullanılmaktadır.  
 

Personel Güçlendirmeyi Ortaya Çıkaran Nedenler Nelerdir? 

 

✓ Bilgi işleme (information) teknolojisindeki (IT) gelişmeler, 

✓ Müşteri taleplerine hızlı cevap verme zorunluluğunun artması, 

✓ Eğitim düzeyi ve bekleyişleri yükselan personel yapısı, 
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✓ Toplumsal düzeyde ve özel olarak işletmelerde demokratikleşme 

eğilimlerinin artması, 

✓ Bilgi ve insanın en önemli rekabet avantajı olarak belirmesi: 

Maddi envanter yerine, bilgi şirketi olarak ele alınan entellüktüel 

sermayenin önem kazanmasıdır. Drucker’in dediği gibi bilgi 

ekonomisi ve bilgi toplumunun oluşması ile birlikte, astlık-üstlük 

ilişkisi yerine meslektaşlık ve takım ilişkilerinin oluşması ile 

güçlendirme zorunlu hale gelmiştir.  

✓ Hiyerarşiye dayanan komuta-kontrol felsefesinin zayıflaması, 

✓ Golaballeşen ve sürekli değişen bir çevrenin oluşması. 

Güçlendirmenin Başarı Koşulları Nelerdir? Rutin İşlerde Personel 

Nasıl Güçlendirilir? 

 

✓ Bilgi ve enformasyonun paylaşımı: İletişim ve IT önemlidir. 

✓ Çalışana kendini güçlendirme olanağı sağlayacak eğitim 

imkanlarının verilmesi. 

✓ Çalışana gerekli kaynakların (para, araç ve gereç) verilmesi. 

✓ Performans değerleme, geri besleme ve olumlu pekiştiricinin 

varlığı. 
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PSİKOLOJİK SERMAYE 

 

İşgörenin zorlu işleri başarmak için gerekli 

çabayı göstereceğine güvenme (özyeterlilik), 

başarılı olacağına dair olumlu beklenti 

içinde olma (iyimserlik), hedeflere ulaşmak 

için gayret göstereceğine (umut), zorluklar ve 

sıkıntılar karşısında ayakta kalabileceğine ve her şeye rağmen başarı 

azmi göstereceğine (dayanıklılık) dair beklentidir. Psikolojik 

sermaye, işyerinden kaynaklanan olumsuzlukları gidermek ve 

çalışanları geliştirmek amacıyla kullanılan bir araçtır.  
 

İngilizce Karşılığı Psychological Capital-PsyCap 

Türkçe Tercümesi Psikolojik Sermaye 

Kavramsal Tarih 1950-1960 Konrad Lorenz / Heinz Leymann 

Tanımı 

Sistematik ve sürekli bir şekilde birey veya bireyler 

tarafından bir bireye doğru yönlendirilen ve bireyin 

savunmasız bir pozisyona itilerek oralarda tutulmasına 
neden olan düşmanca ve etik olmayan davranışlar. 

 

Psikolojik sermaye; ekonomik sermaye, insani sermaye ve sosyal 

sermaye kavramlarının devamında gelişmiş son boyut olarak, insanın 

sahip olduğu psikolojik güçleri içermektedir. 
 

Psikolojik Sermayenin Boyutları  
 

✓ Özyeterlilik 

✓ İyimserlik 

✓ Umut 

✓ Psikolojik dayanıklılık: Olumsuz durumlarla baş edebilme 

gücüdür.  
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✓ Esneklik: Belirsiz, zor, başarısız oldukları olay ve durumlar 

karşısında bireylerin kendilerini duruma göre ayarlayabilmeleri, 

sürekli ve hızlı çözüm üretebilmeleri sayesinde, bu durumlardan 

çabuk kurtulup toparlanabilme ve hatta eskisinden de yüksek 

potansiyel gösterebilme kapasitesidir. Esnekliği yüksek insanlar 

rekabetçi, değişken ve belirsiz iş şartlarına uyum sağlamakta 

zorlanmazlar.  

 

Psikolojik Sermayenin Yararları 
 

Psikolojik sermayesi yüksek olan çalışanların, işletmelerine 

yapacakları olumlu katkılar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Polatcı, 2011): 

 

✓ Performansın yükselmesini sağlamaktadır.  

✓ Çalışanların psikolojik anlamda iyi olma seviyelerini 

arttırmaktadır.  

✓ İş tatminini yükseltmektedir.  

✓ Örgütsel bağlılığı ve işe bağlanmayı artırmaktadır.  

✓ İklimin performansa olan etkisini artırmaktadır. 

✓ İşe devamsızlığı azaltmaktadır. 

✓ Örgütsel değişimi kolaylaştırmaktadır. 
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PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ve İHLALİ 

 

Psikolojik sözleşme, örgütle çalışanlar 

arasında kurulan, çalışma ilişkilerinin 

meydana gelmesinde önemli bir konuma 

sahip olan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyi ihlal 

etmek anlamına gelen psikolojik sözleşme 

ihlali ise çalışanların psikolojik sözleşme yerine getirme düzeyi ile ilgili 

yargıları çerçevesinde oluşan bilişsel bir deneyimdir.  

 

İngilizce Karşılığı Psychological Contract Breach 

Türkçe Tercümesi Psikolojik Sözleşme İhlali 

Tanımı 
Çalışanın sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine 
getirilmediğine dair bilgi alması ile ortaya çıkan tepkisel bir 
süreçtir. 

 

Psikolojik Sözleşmenin Özellikleri  
 

✓ Yazılı formel kurallara göre değil psikolojik temele dayanır. 

✓ Örgütle birey arasında karşılıklı anlaşmak durumuna dayanır. 

✓ Biçimsellikten ziyade, informel ve ilişkisel özelliğe sahiptir. 

✓ Taraflar arası bağlılık söz konudur ve zamanla değişime uğrama 

olasılığı vardır. 

✓ Anlaşma daha çok duygusal beklentiler ve yükümlülükler içerir. 
 

Psikolojik Sözleşme Türleri  
 

✓ İşlemsel Sözleşme: Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi, 

örgütsel hedeflere ulaşılması için gerekli olan işlemlerin 

yürütülmesine fiziksel, bilişsel ve duygusal emekle katılma, iş 

gerekleri ile sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmesi 
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işlemsel sözleşmenin gereğidir. Sadece rol tanımlarının dışına 

çıkmadan, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenir. 

Çalışanların “belirlenen işleri yapmak”, “durumdan vazife 

çıkartmamak” ve işletmenin uzun dönem geleceğine değil şu anki 

zamana odaklanması beklenir. İşten ayrılmadan önce haber 

verme, rakipleri desteklememe, bilgilerini işletmeden saklamama 

ve belli bir süre çalışmayı taahhüt etmeyi kapsar. 

✓ İlişkisel Sözleşme: Örgüte karşı duygusal yakınlık duymaktır. 

“Biz duygusu”, “örgüt-üye amaç benzerliği”, “mesleki gelişme” 

ve “iletişimde adalet” unsurları önemlidir. Yüksek performans 

için çaba gösterme, örgüte sadık olma, ekstra rol davranışları 

göstermeyi kapsar. 
 

Psikolojik sözleşme karşılıklılık esasına bağlıdır. Tarafların birbirlerine 

verdikleri sözlerden dönmeleri ve karşılılık ilkesine uygun olmayan 

davranışlarına psikolojik sözleşme ihlali adı verilir. Daha çok 

çalışanların, işletmenin işlemsel sözleşme unsurlarına uymadıkları 

durumlarda ortaya çıkar. Verilen sözlerin yanlış algılanması, sözlerin 

tutulmadığı algısının ortaya çıkması durumunda ihlal olduğu düşünülür. 

Uyumsuzluğun yanında, sözünden dönme davranışı ile bilinçli bir 

şekilde de ortaya çıkmış olabilir.  
 

Psikolojik Sözleşme İhlalinin Ortaya Çıkma Nedenleri  
 

✓ Kariyer gelişim olanaklarının bulunmaması veya engellenmesi, 

✓ İşin içeriğinin cezbedici olmaması, 

✓ Parasal ödüllerin bulunmaması, 
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✓ Hoşgörülü çalışma ortamının olmaması, 

✓ Geri bildirim yapılmaması, 

✓ Kişisel desteklerin olmaması, 

✓ Öz hayata saygı gösterilmemesi.  
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PSİKOLOJİK ŞİDDET 

 

Psikolojik şiddet, bir kişi veya gruba karşı 

uygulanan, bezdirme, yıldırma, işten 

soğutma hatta işi bırakmasına neden olan 

her türlü olumsuz davranışlardır. Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tanımına göre mobbing “kişi veya gruplara 

karşı güç kullanarak, bu kişi veya grupların, fiziksel, ruhsal, ahlaki 

ve sosyal gelişimlerine zarar veren tutum ve davranışlar olarak 

tanımlanmaktadır. Çoğunlukla açık bir amaca uygun olarak belli bir 

periyotta ve sistematik olarak tekrarlanan kötü niyetli, kasıtlı tutum 

ve davranışlardır. Mağdurun benliğini öldürme çabasıdır. Bu tür 

davranışlar amirlerden, astlardan veya aynı düzeydeki çalışanlardan 

gelebil  mektedir. Belli bir periyotta devam etmiş olması gereklidir.  
 

İngilizce Karşılığı Mobbing 

Türkçe Tercümesi Psikolojik şiddet 
Kavramsal Tarih 1960 Konrad Lorenz / Heinz Leymann 

Tanımı 
Sistematik ve sürekli bir şekilde birey veya bireyler 

tarafından bir bireye doğru yönlendirilen ve bireyin 

savunmasız bir pozisyona itilerek oralarda tutulmasına 
neden olan düşmanca ve etik olmayan davranışlar. 

 

Mobbingin Tarafları  
 

✓ Mobbing uygulayan (mobber) 

✓ Mobbing Mağduru 

 

Mobbing Süreci 
 

✓ Tanımlama Aşaması: Bu aşamada mağdur, “zor, asi, muhalif, 

öteki veya psikolojik sorunu olan kişi” olarak damgalanır. 
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Yönetimin yanlış tutumu negatif döngüyü hızlandırır. İşten 

kovulma, yer değiştirme, zorlanma veya zorunlu istifa ile 

sonuçlanabilir.  

✓ Anlaşmazlık Aşaması: Kritik bir olay üzerinde anlaşmazlıkla 

başlar. Henüz Mobbing değildir ama Mobbing davranışına 

dönüşme ihtimali yüksektir. 

✓ Saldırganlık Aşaması: Saldırgan eğilimlerin ve psikolojik 

saldırıların ortaya çıktığı ve mobbingin başladığı aşamadır. 

✓ Örgütsel Güç Aşaması: ikinci aşamada yönetim doğrudan doğruya 

yer almamışsa, durumu yanlış anlayarak, bu aşamada devreye 

girer ve kurban, örgütlü ve örgütsel bir güçle baş etmek zorunda 

bırakılır.  

✓ İşine Son Verme Aşaması: Travmatik stres bozukluğu, psikomatik 

rahatsızlıkların hatta intihara düşüncesinin hakim olduğu 

aşamadır.  
 

Mobbing Nedenleri  

 

✓ Bireylerin farklı kişilik ve davranış özelliklerine sahip olmaları, 

✓ İşyerindeki stres yaratıcı unsurlar, 

✓ İşyerinde ortaya çıkan çatışmalar. 
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STRES YÖNETİMİ  
 

Stres, fiziksel ve sosyal çevreden gelen ve 

doğrudan hastalığa neden olmayan, fakat 

bireyin beden direncini zayıflattığı için 

bedensel ve psikolojik hastalıklara neden 

olan bir ruhsal gerginliktir.  

 

İngilizce Karşılığı Stress Management 

Türkçe Tercümesi Stres Yönetimi 
Kavramsal Tarih 1950- Thomas Curling ve Albert Billreth 

Tanımı 

İnsanın çevresinde olan değişimlere uyum sağlamak 
amacıyla geliştirdiği yollar ve denediği yöntemler 
sonucunda uyum gerçekleşmezse yaşadığı kaygı, kızgınlık 
ve gerginlik 

 

Stres, bireyin arzuladığı şeylerle ilgili bir fırsat, talep ya da kaynakla 

karşılaştığı ve elde edeceğini düşündüğü sonucun hem belirsiz hem de 

önemli olduğunu algılayamadığı dinamik bir durumdur. Bu durumun 

kontrol edilmesi de stres yönetimidir. Bu yönüyle stres yönetimi, bireyi 

zorlayan bir fiziksel veya psikolojik uyarıcı karşısında, bireyin 

geliştirdiği uyum sağlamaya yönelik tepkilerini ele almaktadır.  
 

Stres Türleri  
 

✓ Düşük Stres: Kişi üzerinde etkisi fazla hissedilmeyen ancak 

kişinin morali üzerinde düşük düzeyde etkisi olan strestir. Bu 

düzeydeki insanlar, yaratıcı gerilimden ve kendini harekete 

geçirecek içsel motivasyondan mahrumdurlar. 

✓ Normal Stres: İnsanın hayattan alabileceğinin en fazlasını elde 

etmek için vereceği mücadelede güdüleyici bir etkisi vardır. 
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Görece gözlenebilen ama tahrip edici etkisi olmayan stres 

düzeyidir. 

✓ Aşırı Stres: Korku, panik, kaygı ve güvensizlik gibi etkileri 

gözlenen ve dikkat dağıtan olumsuz stres düzeyidir. Bu 

aşamadaki insanlar kendi potansiyellerini asla kullanamazlar.  

 

Strese Neden Olan Faktörler  
 

✓ Bireysel Etmenler: Freidman ve Rosenman’ın A tipi kişiliğe sahip 

olanlar, B’ye göre strese daha yakındır. 

- Orta yaş bunalımı 

- Aile sorunları 

- Acelecilik 

- Mükemmelliyetçilik 

- Herkesi memnun etmeye çalışmak 

- Çok çalışmak 

- Güçlü olma isteği 

- Ulaşılması zor standartlar koymak 

- Değişen şartlarda çalışmak 

- İş kaybetme endişesi 

- Aşırı sorumluluk üstlenmek 

✓ Örgütsel Etmenler 

- Yönetsel özelliklerden kaynaklanan unsurlar: Yetki eksikliği, 

adaletsizlik, kara vermeye katılamama gibi. 

- Görev yapısına ilişkin unsurlar: Yetersiz kariyer imkanı, uzun 

çalışma süresi, monotonluk, yetersiz ücret gibi. 

- Örgüt kültürüne ilişkin unsurlar: Uyumsuzluk, görüş 
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farklılıkları, tatmin düşüklüğü gibi. 

✓ Çevresel Etmenler 

- Tekdüzelilik 

- Ekonomik sorunlar 

- Süyasi Belirsizlikler 

- Sosyal ve kültürel sorunlar 

- Teknolojik değişim  
 

Stresin Yol Açtığı Sonuçlar 

 

✓ İşe gelmeme veya işten ayrılma 

✓ Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı 

✓ Saldırganlık: Kendi haklarını bir başkasının haklarını ihlal edecek 

şekilde kullanmaktır. Bir başka kişiye isteyerek sosyal ya da fiziki 

olarak zarar verecek şekilde davranmaktır. Düşman ifadeleri, 

engelleme, açık saldırganlık veya araçsal saldırganlık şeklinde 

olabilir.  

✓ Sağlık sorunları 

✓ Bezginlik  
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ÜRETKENLİK DIŞI DAVRANIŞLAR 

 

Üretkenlik karşıtı davranışlar, çalışanların iş 

performanslarını olumsuz yönde etkileyen ve 

örgütün verimliliğini azaltacak bilinçli 

davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Ortaya 

çıkardığı olumsuz etkiler sebebiyle de, son yirmi yıldır literatür 

araştırmalarına konu olmuştur. Ancak, literatürde üretkenlik karşıtı 

davranışları tam anlamı ile açıklayıcı bir tanımlama ortaya 

konulamamıştır. Tanımlara bakıldığında ortak noktanın, söz konusu 

davranışların, kasıtlı ve meşru menfaatler doğrultusunda 

gerçekleştirilen olumsuz davranışlar olduğunu söylemek 

mümkündür.   

 

İngilizce Karşılığı Counter-Productive Behaviors 

Türkçe Tercümesi Üretkenlik Dışı Davranışlar 

Tanımı Üretkenlik dışı davranışlar (ÜDD), temelinde örgüte ve 
çalışanlara zarar verme hedefi olan davranışlardır 

 

Genel bir ifade ile üretkenlik karşıtı davranışların, örgütün genel ve 

özel amaçlarını elde etmeyi engelleyici, örgütsel ilke ve kurallara 

karşı şiddet gösteren çalışan davranışlarını açıklamak için 

kullanıldığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda üretkenlik 

karşıtı davranışların, örgütün tüm süreçleri ile çalışanlarına zarar 

veren, dolayısıyla örgütsel verimliliği azaltan, yasa dışı olmasına 

rağmen isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen davranışlar olduğu 

söylenebilir.  Bir davranışın üretkenlik karşıtı olarak kabul 

edilmesinde belirleyici olan unsur, davranışın sonucu değil 

doğrudan doğruya kendisi ve zarar verme potansiyeliyle ilgilidir. 
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Üretkenlik dışı davranışlar her işletmede çeşitli şekillerde ortaya 

çıkabilmektedir. Bu davranışların hangisinin daha çok ortaya 

çıkabileceği konusunda ise, insan faktörünün farklılıklar arz 

etmesinden dolayı tam bir öngörü yapılamamaktadır.  
 

Üretkenlik Dışı Davranış Boyutları 
 

Kavramın boyutları kısaca 4P olarak adlandırılır (Robinson ve 

Bennett, 1995):  

 

✓ Production: Üretime yönelik 

✓ Property: Mülkiyete yönelik 

✓ Political: Politik 

✓ Personal: Bireye yönelik sapkın davranışlar 
 

Üretkenlik Dışı Davranış Türleri 
 

✓ İş sürecini takip etmemek, 

✓ Hasta numarası yapmak, 

✓ Bilerek yavaş çalışmak, 

✓ Çalışmak yerine iş arkadaşlarıyla sohbet etmek, 

✓ Arka odada gizlenip gazete okumak, 

✓ Müşterilerin önünde aptalca davranmak, 

✓ Müdürle ilgili dedikodu yapmak, 

✓ İş arkadaşlarını suçlamak, 

✓ Firmayı kötülemek. 

✓ Hırsızlık vb. davranışlar 

✓ Mülkiyete zarar verme 
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✓ Bilginin yanlış kullanımı 

✓ Kaynakların ve zamanın yanlış kullanımı 

✓ Güvenli olmayan davranışlar 

✓ Dikkatsizlik ve ilgisizlik 

✓ Beklenmedik fiziksel hareketler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR 

KAYNAKÇA 

Armbruster, H., Bikfalvi, A., Kinkel S. & Lay, G. (2008). 

“Organizational Innovation: The Challenge of Measuring Non-

Technical Innovation in Large-Scale Surveys”, Technovation, 28: 

644-657.  

Brower, R. S., & Yang, K. (2004). “Context, Process, and Interaction: 

Missing Elements in Common Conceptions of Whistleblowing”, 

(ed.: Marc Holzer, Mengzhong Zhang, Keyong Dong), Frontiers 

of Public Administration, 353-361, Beijing, China. 

Carmeli, A., & Halevi, M. Y. (2009). ‘How top management team 

behavioral integration and behavioral complexity enable 

organizational ambidexterity: The moderating role of contextual 

ambidexterity’, The Leadership Quarterly, 20(2): 207-218. 

Chen, J.M., Suen, M.W., Lin, M.J. & Shieh, F.A. (2001). 

“Organizational Change and Development”, Organization 

Science, 12:1-13. 

Fenton, L.T., (2002). Democractic Company For Organizations 

Transforming Our Workplace and Our World. World Dynamic 

Inc, USA 

Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). ‘‘Knowledge 

Management: An Organizational Capabilities Perspective, 

Journal of Management Information Systems, 18(1): 185-214. 

Ha, S.T., Lo, M.C & Wang, Y.C (2016) ‘‘Relationship Between 

Knowledge Management and Organizational Performance: A 



  

 

 85 

Test on SMEs in Malaysia’’, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 224 (15): 184-189. 

Haanaes, K., Yu, H.H. , Jordan, J. & Avagyan, K. (2017). ‘Your 

Strategy Needs a Strategy’, Insights@IMD. 

Hackman, J.K., Agyekum, K. &. Smith, B (2017), ‘‘Challenges to The 

Adoption of Knowledge Management in Civil Engineering 

Construction Firms in Ghana, Annals of Faculty Engineering 

Hunedoara– International Journal of Engineering, Tome XV 

[2017] – Fascicule 1 [February]. 

Harrison, R. & Kessels, J. (2004). ‘uman Resource Development in a 

Knowledge Economy, Palgrave Macmillan Pub., New York 

Higginbottom, K. (2018). The Price Of Presenteeism, Forbes, 

https://www.forbes.com/sites/karenhigginbottom/2018/04/20/the

-price-of-presenteeism-2/#23aa71e47f9c, Erişim Tarihi: 

19.02.2020 

Keil, M., Amershi, B., Holmes, S., Jablonski, H., Lüthi, E., Matoba 

K.,Plett, A., ve Unruh,K. (2007);“Farklılıkların Yönetimi İçin 

Eğitim Elkitabı”. Ayrımcılığın Engellenmesi ve 

FarklılıklarınYönetimiEğitimi”,http://www.idmdiversity.org/file

s/EU0708TrainingManualtr.pdf (Erişim tarihi: 06.05.2020). 

Koçel, T, (1995), İşletme Yöneticiliği, 4.Baskı, İstanbul. 

Loyens, K., & Vandekerckhove, W. (2018). “Whistleblowing from an 

International Perspective: A Comparative Analysis of 

Institutional Arrangements”, Administrative Sciences, 8(3): 1-16. 

https://www.forbes.com/sites/karenhigginbottom/2018/04/20/the-price-of-presenteeism-2/#23aa71e47f9c
https://www.forbes.com/sites/karenhigginbottom/2018/04/20/the-price-of-presenteeism-2/#23aa71e47f9c


 

86 ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR 

Michela, John L., Peplau, Letitia Anne & Weeks, David G (1982), 

Perceived Dimensions of Attributions For Loneliness. Journal of 

Personality and Social Psychology, 43 (5): 929- 936. 

Motowidlo, S. J. (2000). “Some Basic Issues Related to Contextual 

Performance and Organizational Citizenship Behavior in Human 

Resource Management”, Human Resource Management Review, 

Volume 10, Number 1,115-126 

Narasimhan, A., Girod, S., Haanaes, K., Lane, N., Stehli, S. (2016). 

‘Bridging the Capability Gap to Go Global’, Insights@IMD. 

Peplau, L. & Perlman, D. (1982), Perspectives on Loneliness. In L. 

Peplau & D. Perlman (Eds.). Loneliness: A Source Book Of 

Current Theory, Research And Therapy, New York: John Wiley 

& Sons. 

Polatcı, S. (2011).  “Psikolojik Sermayenin Performans Üzerindeki 

Etkisinde İş Aile Yayılımı Ve Psikolojik İyi Oluşun Rolü”, 

Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, 

Kayseri.  

Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). “A Typology of Deviant 

Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study”. 

Academy of Management Journal, 38(2): 555-572. 

Sohn, H. K., & Lee, T. J. (2012). “Relationship between Hexaco 

Personality Factors and Emotional Labour of Service Providers 

in the Tourism İndustry”, Tourism Management, 33(1): 116-125. 



  

 

 87 

Zhang J.,Chiu R. & Wei, L. (2009). Decision-Making Process of 

Internal Whistleblowing Behavior in China: Empirical Evidence 

and Implications”, Journal of Business Ethics, 88 (1): 25-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-7687-70-6




