
DUYGUSAL EMEK
VE ETKİLİ LİDERLİK
Dr. Melis YALÇIN



 

 DUYGUSAL EMEK VE ETKİLİ LİDERLİK 

 

 

 

 

 

 

Dr. Melis YALÇIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Copyright © 2021 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2021© 

 

ISBN: 978-625-8061-39-0  

Cover Design: İbrahim KAYA 

December / 2021 

Ankara / Turkey 

Size = 16 x 24 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



D u y g u s a l  E m e k  v e  E t k i l i  L i d e r l i k  | i 

 

ÖN SÖZ 

Bu çalışma, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Gaye ÖZDEMİR EREL danışmanlığında hazırlanan 08.07.2013 tarihli 

“Etkili Liderliğin Duygusal Emek Davranışları Üzerindeki Etkisi: 

Hizmet Sektöründe Bir Uygulama” başlıklı tezden üretilmiştir. Tezin 

araştırma kısmı makale olarak yayınlandığı için ilgili kısım, bu kitap 

çalışmasına dahil edilmeyerek çıkarılmıştır. 

Dr. Melis YALÇIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii | D r .  M e l i s  Y A L Ç I N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D u y g u s a l  E m e k  v e  E t k i l i  L i d e r l i k  | iii 

 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖN SÖZ ................................................................................................ i 

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

ŞEKİLLER DİZİNİ ......................................................................... vii 

TABLOLAR DİZİNİ ...................................................................... viii 

GİRİŞ ................................................................................................... 1 

BİRİNCİ BÖLÜM .............................................................................. 4 

DUYGUSAL EMEK KAVRAMI ..................................................... 4 

1.1. Duygu Tanımı ............................................................................ 4 

1.2. Pozitif ve Negatif Duygular ....................................................... 6 

1.3. Emek Tanımı ............................................................................. 8 

1.4. Duygusal Emek Kavramının Tanımı ve Gelişimi ..................... 8 

1.5. Duygusal Emek Kavramıyla İlgili Yaklaşımlar ...................... 10 

1.5.1. Hochschild Yaklaşımı ....................................................... 11 

1.5.2. Ashforth ve Humphrey Yaklaşımı .................................... 11 

1.5.3. Morris ve Feldman Yaklaşımı .......................................... 12 

1.5.4. Grandey Yaklaşımı ........................................................... 13 

1.6. Duygusal Emek Stratejileri ...................................................... 14 

1.6.1. Yüzeysel Davranış ............................................................ 14 

1.6.2. Derinlemesine Davranış .................................................... 15 

1.6.3. Samimi Davranış ............................................................... 15 

1.7. Duygusal Emeği Etkileyen Faktörler....................................... 16 

1.7.1. Demografik Faktörler ........................................................ 16 

1.7.2. Diğer Faktörler .................................................................. 19 

1.8. Duygusal Emek Davranışlarının Olumlu Sonuçları ................ 36 



iv | D r .  M e l i s  Y A L Ç I N  

 

1.8.1. İşe Yönelik Duygusal Bağlılık .......................................... 36 

1.8.2. İş Tatmini .......................................................................... 36 

1.8.3. Yüksek Performans ........................................................... 37 

1.8.4. Motivasyonda Artış ........................................................... 38 

1.8.5. Kurumsal Vatandaşlık Davranışlarında Artış ................... 38 

1.8.6. Psikolojik ve Fizyolojik Yönden Sağlıklı Olma ............... 39 

1.8.7. Ekonomik Fayda ............................................................... 40 

1.8.8. Müşteri İlişkilerinde Başarı ............................................... 41 

1.9. Duygusal Emek Davranışlarının Olumsuz Sonuçları .............. 42 

1.9.1. Tükenmişlik Sendromu ..................................................... 42 

1.9.2. İş-Aile Çatışması ............................................................... 43 

1.9.3. İşi Bırakma Eğilimi ........................................................... 43 

1.9.4. Psikolojik ve Fizyolojik Rahatsızlıklar ............................. 44 

1.9.5. Rol Çatışması .................................................................... 45 

1.9.6. Yabancılaşma .................................................................... 45 

1.10. Hizmet Sektöründe Duygusal Emek Faktörünün Önemi ...... 46 

İKİNCİ BÖLÜM .............................................................................. 50 

ETKİLİ LİDERLİK KAVRAMI .................................................... 50 

2.1. Liderlik Kavramı ..................................................................... 50 

2.1.1. Liderliğin Tanımı .............................................................. 52 

2.1.2. Liderlerin Özellikleri......................................................... 55 

2.1.3. Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar ............................... 58 

2.1.4. Liderlik Tarzları ................................................................ 60 

2.2. Liderlik Yaklaşımları ............................................................... 65 

2.2.1. Özellik Yaklaşımı ............................................................. 66 

2.2.2. Davranışçı Liderlik Yaklaşımı .......................................... 67 



D u y g u s a l  E m e k  v e  E t k i l i  L i d e r l i k  | v 

 

2.2.3. Durumsal Liderlik Yaklaşımı ........................................... 69 

2.3. Yeni Liderlik Yaklaşımları ...................................................... 71 

2.3.1. Transformasyonel (Dönüşümcü) Liderlik ......................... 74 

2.3.2. Karizmatik Liderlik ........................................................... 78 

2.3.3. Transaksiyonel Liderlik .................................................... 81 

2.3.4. Stratejik Liderlik ............................................................... 82 

2.3.5. Etik Liderlik ...................................................................... 84 

2.3.6. Vizyoner Liderlik .............................................................. 84 

2.3.7. Kültürel Liderlik ............................................................... 86 

2.3.8. Entelektüel Liderlik........................................................... 87 

2.4. Etkili Liderlik Kavramı ........................................................... 88 

2.4.1. Etkililik Kavramı .............................................................. 90 

2.4.2. Etkili Liderlik .................................................................... 91 

2.4.3. Etkili Liderlerin Özellikleri ............................................... 91 

2.4.4. Duygusal Zeka- Liderlik İlişkisi ....................................... 99 

2.4.5. Liderlik ve İletişim Becerileri ......................................... 102 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ........................................................................ 111 

ETKİLİ LİDERLİĞİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ................................................................. 111 

3.1. Etkili Liderlik-Duygusal Emek Davranış Boyutları Arasındaki 

İlişki .............................................................................................. 111 

3.2. Duygusal Emeğin Olumlu ve Olumsuz Sonuçlarında Etkili 

Liderliğin Rolü ............................................................................. 116 

3.2.1. Tükenmişlik Sendromunu Önlemede Etkili Liderliğin Rolü

 ................................................................................................... 116 

3.2.2. Stresle Baş Etmede Etkili Liderliğin Rolü ...................... 118 



vi | D r .  M e l i s  Y A L Ç I N  

 

3.2.3. İşe ve Kuruma Karşı Duygusal Bağlılık Geliştirmede Etkili 

Liderliğin Rolü .......................................................................... 120 

3.2.4. Müşteri Memnuniyetinin Artırılmasında Etkili Liderliğin 

Rolü ........................................................................................... 123 

3.2.5.  Örgütsel İletişim Kalitesini Yükseltmede Etkili Liderliğin 

Rolü ........................................................................................... 124 

3.2.6. Çalışanlara Duygusal Davranış Kurallarını 

Benimsettirmede Etkili Liderliğin Rolü .................................... 129 

3.2.7. Çalışanların Motivasyonunu Artırmada Etkili Liderliğin 

Rolü ........................................................................................... 129 

3.2.8. Liderin Uyguladığı Ödüllendirme Yöntemi .................... 133 

SONUÇ ............................................................................................ 136 

KAYNAKÇA .................................................................................. 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D u y g u s a l  E m e k  v e  E t k i l i  L i d e r l i k  | vii 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

 

Şekil 1. Grandey’nin Duygusal Emek Modeli……………………………..13 

Şekil 2. Duygusal Emek ve Uyma Davranışı………….…….……………..22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii | D r .  M e l i s  Y A L Ç I N  

 

TABLOLAR DİZİNİ 

Tablo 1. Ödül Çeşitleri……………………………………………………………….27 

Tablo 2. Yönetici-Lider Özellikleri Karşılaştırması…………………….59 

Tablo 3. Liderlik Tarzları……………………………………………………………60 

Tablo 4. Liderlik Tarzlarının Güçlü ve Zayıf Yönleri………………….74 

Tablo 5. Duygusal Zeka Alanlarıyla İlintili Liderlik 

Yeterlilikleri……………………………………………………………………………..100 

 

 

 

 

 

 

 



D u y g u s a l  E m e k  v e  E t k i l i  L i d e r l i k  | 1 

 

GİRİŞ 

Klasik yönetim anlayışında insan unsuru ikinci planda tutularak, 

insanlar, sadece maddi olarak tatmin edilmeye çalışılmakta ve duygusal 

ihtiyaçları dikkate alınmamıştır. İnsanın ekonomik unsurlarla motive 

edileceğine ve ücret artışının sağlanması sonucunda verimliliğin 

artacağına inanılmıştır. Bütün insanların tembel olup çalışmayı 

sevmedikleri, bu nedenle katı bir denetimle, ceza ve baskı yoluyla 

yönetilmeleri gerektiği düşünülmüştü. Neoklasik yönetim anlayışına 

geçildiğinde insan faktörünün ön plana çıkmaya başlamasıyla birlikte, 

insanın sadece maddi ihtiyaçlarının karşılanmasının yetmeyeceği, 

duygusal ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiği anlaşılmıştır. Bu 

dönemde, gerekli koşullar sağlandığında (motive edildiklerinde), 

insanların sorumluluk üstlenebileceği ve çalışmaktan keyif 

alabileceğine inanılmaya başlanmıştır. Modern yönetim anlayışında 

ise; gelişen insan odaklı yönetim anlayışıyla birlikte örgütlerde insan 

kaynağına yapılan yatırımlarda artış görülmüştür. Çalışana değer veren 

bir örgüt iklimi oluşturulması, takım çalışmalarının teşvik edilmesi, 

çalışanları motive etme araçları olarak maddi unsurların yanında 

duygusal unsurlara da yer verilmesiyle birlikte, çalışanların örgüte karşı 

aidiyet ve bağlılık duygularını hissetmeleri amaçlanmıştır.  

Duygusal emeğin boyutları arasında derinlemesine, samimi ve yüzeysel 

davranma yer almaktadır. Bu doğrultuda çalışanın müşteriyle empati 

kurarak onu anlamaya çalışması, hissettiklerini kendi içinde hissetmeye 

çalışması, kurumun kendisinden beklediği davranışları içselleştirerek 

müşteriye davranması, onun derinlemesine davranış sergilediğini 
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göstermektedir. Diğer yandan hissettiği gerçek duyguları olduğu gibi 

sunması, içten davranması ise onun samimi davrandığını 

bildirmektedir. Bunun yanı sıra gerçekte hissettiği duygulardan çok 

farklı biçimde, belirli bir maske takarak, sergilemek zorunda olduğu 

davranışı o role girerek, o rolü içselleştirmeden davranması da onun 

yüzeysel davrandığını doğrulamaktadır. Bu durum göz önüne 

alındığında yüzeysel davranmanın çalışan üzerinde daha büyük bir çaba 

gerektirdiği, buna bağlı olarak da çalışan üzerinde daha çok olumsuz 

etki yaratacağı ve bunun da müşteriye yansıyacağı ifade 

edilebilmektedir.  

Etkili liderliğin duygusal emek davranışları üzerindeki etkisini ortaya 

koyma amacı güden, alan literatürüne ve sektöre katkılar sağlayacağı 

düşünülen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın 

“Duygusal Emek Kavramı” başlıklı ilk bölümünde duygu kavramı 

tanımlanmakta, pozitif ve negatif duygular açıklanmaktadır. Sonrasında 

emek kavramına ilişkin tanımlama yapılmakta ve duygusal emek 

kavramı incelenmektedir. Duygusal emekle ilgili tanımlara yer 

verildikten sonra duygusal emeğin geçirdiği gelişim süreci üzerinde 

durulmaktadır. Bu bağlamda duygusal emek kavramıyla ilgili 

yaklaşımlardan olan Hochschild yaklaşımı, Ashforth ve Humphrey 

yaklaşımı, Morris ve Feldman yaklaşımı, Grandey yaklaşımı 

anlatılmaktadır. Daha sonra duygusal emek stratejileri ve duygusal 

emeği etkileyen faktörler üzerinde durulmaktadır. Duygusal emek 

stratejileri kapsamında yüzeysel, derinlemesine ve samimi davranışlar 

ele alınmaktadır. Öte yandan, duygusal emeği etkileyen demografik 
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faktörler ve diğer faktörler açıklandıktan sonra duygusal emek 

davranışlarının olumlu ve olumsuz sonuçları irdelenmektedir. Son 

olarak; hizmet sektöründe duygusal emek faktörünün önemi üzerinde 

durulmaktadır. 

Çalışmanın “Etkili Liderlik Kavramı” başlıklı ikinci bölümünde 

liderlikle ilgili çeşitli tanımlar incelenmekte, ardından liderlerin sahip 

olduğu özelliklere değinilmekte, liderlik tarzlarından otokratik, tam 

serbesti tanıyan ve katılımcı lider açıklanmaktadır. Sonrasında ise yeni 

liderlik yaklaşımlarından davranışçı liderlik yaklaşımı, durumsal 

liderlik yaklaşımı, transformasyonel liderlik yaklaşımı, transaksiyonel 

liderlik yaklaşımı ve karizmatik liderlik, ayrıntılı bir şekilde 

irdelenmektedir. Yeni liderlik yaklaşımları anlatıldıktan sonra etkili 

liderlik kapsamında etkililik kavramı tanımlanmakta, etkili liderlik 

kavramı ele alınmaktadır. Son olarak duygusal zeka-liderlik ilişkisi ve 

liderlikte iletişim becerilerinin önemi üzerinde durulmaktadır. 

Çalışmanın “Etkili Liderliğin Duygusal Emek Davranışları Üzerindeki 

Etkisi” başlıklı üçüncü bölümünde etkili liderlik ile duygusal emek 

davranış boyutları arasındaki ilişki irdelenmektedir. Ardından etkili 

liderliğin duygusal emeğin olumlu ve olumsuz sonuçları üzerindeki 

etkisi açıklanmaktadır. Buna yönelik tükenmişlik sendromunu 

önlemede, mesleği bırakma eğilimini azaltmada, stresle baş etmede, 

mesleğe karşı duygusal bağlılık geliştirmede, örgütsel iletişim kalitesini 

artırmada, çalışanlara duygusal davranış kurallarını benimsettirmede, 

çalışanların motivasyonu artırmada etkili liderliğin nasıl bir rol 

oynadığı anlatılmaktadır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DUYGUSAL EMEK KAVRAMI  

Bu bölümde, duygu, emek ve duygusal emek kavramları 

tanımlandıktan sonra duygusal emek kavramının geçirdiği gelişim 

süreci üzerinde durulmaktadır. Sonrasında, duygusal emek kavramıyla 

ilgili yaklaşımlardan olan Hochschild yaklaşımı, Ashforth ve 

Humphrey yaklaşımı, Morris ve Feldman yaklaşımı, Grandey 

yaklaşımı anlatılmaktadır. Duygusal emek kavramının daha iyi 

anlaşılabilmesi için duygusal emek stratejilerine ve duygusal emeği 

etkileyen faktörlere de değinme ihtiyacı duyulmaktadır. Bu bağlamda, 

duygusal emek stratejileri kapsamında yüzeysel, derinlemesine ve 

samimi davranışlar ele alınmaktadır. Öte yandan, duygusal emeği 

etkileyen demografik faktörler ve diğer faktörler açıklanmaktadır. Daha 

sonra duygusal emek davranışlarının olumlu ve olumsuz sonuçlarından 

söz edilmektedir. Son olarak, hizmet sektöründe duygusal emek 

faktörünün önemi üzerinde durulmaktadır. 

1.1. Duygu Tanımı 

Duyguya ilişkin tanım, ilk olarak milattan önce 500 yılında Heraklitus 

tarafından yapılmış olup, bu tarihten günümüze gelinceye kadar birçok 

isim tarafından geliştirilmiştir. Duyguları ilk kez sınıflara ayıran 

Aristo’dan sonra Stoikler duyguyu; arzu, korku, zevk ve acı dolayısıyla 

oluşan durum olarak ifade etmiştir. Spinoza ise duygunun; arzu, 

mutluluk ve üzüntü değişkenlerinden oluştuğunu belirtmiştir. Yirminci 
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yüzyıldan itibaren, duyguya ilişkin tanımlamalarda psikolojik teoriler 

önem kazanmıştır (Sayan, 2002: 4). 

Psikolojik temelde ele alındığında duygu, “belirli bir kişi, olay ya da 

nesnenin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenimler” olarak 

açıklanmaktadır (Gençöz, 2007: 29). Yapılan başka bir tanıma göre; iç 

ve dış çevreden gelen uyaranların, insanda elem ya da haz türünden 

izlenimler yaratmasıdır. Bu tanım doğrultusunda, duyguların, hem 

insanı davranışa yönelten bir güdü hem de bir davranışın yapılmasıyla 

elde edilen bir sonuç olabileceği belirtilmektedir (Başaran, 2000: 103). 

Duyguya ilişkin diğer bir tanım ise; “psikolojik tepkiler, algılar ve 

bilinci içeren psikolojik alt sistemleri koordine eden içsel olaylar” 

şeklindedir (Yaylacı, 2006: 39). Psikolojik açıdan yapılan tanımlara 

bakıldığında, duygunun kişinin dış uyaranları iç dünyasında 

anlamlandırma sürecini ve bunlara tepki verme şeklini etkilediği 

görülmektedir. 

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde duygu, duyularla algılama ve 

his olarak tanımlanmakta (Türk Dil Kurumu, 1988: 414), Orhan 

Hançerlioğlu’ nun Felsefe sözlüğünde, “insanın algıladıklarını 

değerlendirerek edindiği tutum” şeklinde ifade edilmektedir 

(Hançerlioğlu, 2011: 69).  Duygu ile tutum arasındaki ilişkiye vurgu 

yapan Metin İnceoğlu ise, tutumların oluşmasında duygusal etkenin 

genellikle tutum oluşum sürecini kolaylaştırdığını ve tutumun 

sonucunda ortaya çıkacak tepkinin biçimlenme sürecini hızlandırdığını 

dile getirmektedir (İnceoğlu, 2010: 23). Başka deyişle, tutumların 
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sonucunda meydana gelen davranışların şekillenmesinde duyguların 

önemli bir işleve sahip olduğunu vurgulamaktadır. 

Duygular, insanı bir şekilde hareket etmeye hazırlamakta ve belli bir 

davranışa yöneltmektedir (Bekiş, 2006: 35). Bu açıdan insana enerji 

vermede ve onu motive etmede güçlü bir kaynak olan duygular, insan 

yaşamı için stratejik bir önem taşımaktadır. Gerek iş yaşamında gerekse 

yaşamın diğer anlarında insanlarla güvenilir ilişkiler kurmayı 

sağlamakta, beklenmedik durumlarda kişiye yol gösteren içsel bir 

pusula görevi görmektedir. Bu süreçte duyguların sözlü olduğu gibi 

sözsüz olarak da ifade edileceği bilinmektedir. Giyim tarzı, beden 

duruşu, yüz ifadeleri, mimikler, göz teması, el ve vücut hareketleri, ses 

tonu, duruş mesafesi, dokunuşlar, konuşma tarzındaki değişiklikler, 

duyguları sözsüz olarak ifade etmenin çeşitli yollarını 

oluşturmaktadırlar (Aysel, 2006: 78-82). Bütün bunlar, kişilerin içinde 

bulunduğu duygusal durumun anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır. 

1.2. Pozitif ve Negatif Duygular 

Pozitif duygular, hem insanın kendisiyle kurduğu iç iletişimde hem de 

kişilerle kurduğu iletişimde olumlu etki yaratmaktadır. Bu duygu 

türlerinden biri olan sevgi ve mutluluğun, insanlar arasında birlik ve 

dayanışma sağlamada önemli etkisi bulunmaktadır. Erich Fromm bunu; 

“sevmek bir eylemdir, edilgen bir duygu değildir. Sevginin etken 

yapısı, almak değil öncelikle vermektir” sözüyle en güzel şekilde ifade 

etmektedir (Fromm, 2000: 30). Diğer bir ifadeyle, sevgi duygusunun 

göstergelerinden birinin paylaşma olduğunu belirtmektedir. 



D u y g u s a l  E m e k  v e  E t k i l i  L i d e r l i k  | 7 

 

Pozitif duygu türü arasında yer alan bir başka duygu sempatidir. 

Sempati, bir insanın kendisini başka insanlarla ne nerece 

birleştirebileceğini göstermektedir (Yaylacı,  2006: 64). Böylece kişi, 

kendisiyle özdeşim kurduğu kişi ile birlikte aynı duyguyu yaşamakta ve 

ona uyum sağlamaktadır. 

Negatif duygu türleri arasında yer alan öfke,  bağırma, soyutlama, 

kontrolden çıkma gibi davranışlara yol açtığından, sosyal yaşam 

boyutunda olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (Yaylacı, 2006: 63). Bu 

tarz kişiler, aslında sergilemiş oldukları davranışlarla insanları 

kendilerinden uzaklaştırmaktadır. Negatif duygu türleri arasında yer 

alan bir başka duygu ise üzüntüdür. “Üzüntü, kişinin kendisini teselli 

edemediği durumda ortaya çıkan bir duygudur. Kişinin zayıflıktan 

üstünlüğe geçme gayretini, aşağılık hissinden kaçma girişimini 

gösterir” (Adler, 2003: 286-287). 

Tiksinti de negatif duygu türleri arasında bulunan bir duygudur. Kişinin 

tiksinmeyle birlikte oluşan yüz ifadesi, çevreyi hor görme, mevcut 

sorundan kaçarak uzaklaşma eğilimini göstermektedir (Adler, 2003: 

289). Olumsuz duygusal tepkilerden olan endişe ve korku ise; sadece 

insanları birbirinden uzaklaştırmakla kalmayıp, başka insanlara yönelik 

tek yönlü bir bağlılık geliştirmeye sebep olmaktadır. Endişeli insanlar, 

karşılaştıkları tehlike karşısında kendilerini güçsüz hissetmekte ve 

bağlandıkları kişilerin yanında olmak istemektedirler (Yaylacı, 2006: 

64). Bu şekilde negatif duyguların kişinin başta kendisi olmak üzere 

çevresini de olumsuz yönde etkilediği ifade edilebilmektedir. 
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1.3. Emek Tanımı 

Türk Dil Kurumuna göre emek, bir işin yapılması için harcanan beden 

ve kafa gücü, bir karşılık almak için gösterdiğimiz hareket, çaba ve 

mücadeledir. (www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi: 20.05.2012). Başka bir 

tanıma göre; emek, ücret karşılığı çalışmadır. Bu sürekli veya geçici 

olabilmektedir (Özbay, 2003:1). Hançerlioğlu ise emeğin insanın 

doğayı değiştirmek için gerçekleştirdiği bilinçli ve yararlı çalışma 

olduğunu söylemekte,  bununla birlikte insanlaşmanın emekle 

başladığını, insanı insan eden ve doğaya egemen kılan emeğin özü ve 

niteliklerinin felsefe tarafından incelendiğini belirtmektedir 

(Hançerlioğlu, 2011: 85). Emeğin bütün değerlerin sadece yaratıcısı 

değil, bizzat kendisi olduğu Marx tarafından ifade edilmektedir. Marx’a 

göre emek, yalnız üretimin yapısına katılan bedeni (fiziki) güç değil, 

maddenin bilinçli olarak insana yararlı şekilde değişmesi demek olan 

üretim faaliyeti içinde değere dönüşen unsurdur (Barret, 1970: 9). 

1.4. Duygusal Emek Kavramının Tanımı ve Gelişimi 

Çalışanlardan, hizmet sunarken duygularını kurum politikaları ve 

stratejileriyle uyumlu bir şekilde yönetmeleri beklenmektedir. 

Müşterilerle empati kurmak, belirlenmiş roller üstlenmek ve daha farklı 

hisler içinde olsalar da kendilerinden beklenilen şekilde davranmaları 

gerekmektedir. Çalışanların kurumun hedeflediği duyguları 

sergilememesi, kendi performanslarını ve buna bağlı olarak da 

kurumun performansını olumsuz yönde etkilemektedir (Grandey, 2000: 

96, aktaran: Güngör, 2009: 168). Bu durum, duygusal emek kavramının 
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önem kazanmasına, kavrama ilişkin pek çok tanım geliştirilmesine yol 

açmaktadır. 

Duygusal emeğin temelini çalışanlardan sergilemeleri beklenen 

duygular ile çalışanların gerçekte hissettikleri duygular arasındaki ilişki 

oluşturmaktadır. Bu ilişkinin nasıl olduğu hem kurumlar açısından hem 

de çalışanlar açısından önemli görülmektedir (Güngör, 2009: 176). 

Yeni ekonomik koşulların tüketicinin anlık tatminlerini sağlamaya 

çalışan yapısı, çalışanlar üzerinde yeni kontrol biçimlerini ortaya 

çıkarmaktadır. Çalışma ilişkilerini kontrol etme süreçleri, duygusal 

emek olgusunu meydana getirmektedir. Artan rekabete bağlı olarak, 

üretkenlik ve verimlilik ölçütlerini karşılamak amacıyla çalışanın iş 

sürecine duygusunu da katması, kurumlar tarafından giderek daha fazla 

istenir hale gelmektedir (Kart, 2011: 217). Bu noktada işin gereği olan 

duyguları yansıtabilen ve müşteri karşısında göstermesi gereken 

duyguları gösteren, gerçek duygularını saklayabilen ve rol yapabilen 

kişiler, kurumlarca daha fazla tercih edilmektedir (Türkay vd., 2011: 

218). Dolayısıyla iş yaşamında bu özellikleri taşıyan çalışanlar, daha 

çok ön plana çıkmaktadır. 

Kurallar veya mesleki normlara karşılık uygun duyguyu göstermek için 

birinin iç duygularını ya da dışa doğru davranışlarını düzenleme 

derecesi (Kay ve Lin, 2002: 13) olarak tanımlanan duygusal emek, bir 

ücret karşılığında satılmaktadır. Bireyin hoş veya sakin görünmesi 

nedeniyle kendisine belirli bir ücret ödenmesi buna örnek 

verilebilmektedir. Bu şekilde çalışanlar, diğerlerinin duygularını 
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etkilemek adına duygusal emek sarf etmekte, kendilerinden beklenen iş 

rollerini sergileyerek ürün/hizmeti müşteriye satabilmekte veya 

herhangi bir konuda karar alma yetkisine sahip olabilmektedir (Edizler, 

2010: 2980). Bu da duyguların ticari anlamda kullanılabildiğini 

göstermektedir. 

Duygularını düzenleme, sıkıntıları bastırma ya da güdüleri susturmadan 

ibaret olmayan duygusal emek, bir duyguyu sevimsiz bile olsa kasıtlı 

olarak ortaya çıkarma anlamına gelebilmektedir. Bazı fatura 

tahsildarlarının borçluları ziyaret etmeden önce sinirli, huysuz bir ruh 

haline bürünerek kendilerini hazırlamaları, hasta veya hasta yakınlarına 

kötü haberler vermek zorunda kalan hekimlerin, tıpkı yakınlarını 

kaybetmiş ailelerle görüşen cenaze kaldırıcıları gibi, kendilerini 

kasvetli ve asık suratlı bir ruh haline sokmaları örnek 

gösterilebilmektedir. Yönetici tarafından kişinin dışa vurması gereken 

duygular belirlendiği zaman kişide kendi duygularına karşı bir 

yabancılaşma hissi meydana gelmektedir. Perakende satış tezgahtarları, 

uçuş hostesleri ve otel personeli, bu durumlara maruz kalabilen 

çalışanlar arasında yer almaktadır. Arlie Hochschild bu durumu, insani 

hislerin ticarileştirilmesi olarak isimlendirmektedir (Goleman, 2000: 

104-105).  

1.5. Duygusal Emek Kavramıyla İlgili Yaklaşımlar 

Duygusal emeğe ilişkin yaklaşımlar arasında Hochschild, Ashforth ve 

Humphrey, Morris ve Feldman, Grandey yaklaşımları bulunmaktadır. 
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1.5.1. Hochschild Yaklaşımı 

Müşteriler ile birebir etkileşim içinde bulunan çalışanları tiyatro 

aktörlerine benzeten Hochschild, izleyicileri müşteri, aktörleri de 

hizmet çalışanları olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda aktörlerin 

oyunun gerektirdiği rolü izleyenlere içten, samimi ve doğal olarak 

aktarmaları, kendilerinden istenilen kimliğe bürünmeleri 

gerekmektedir. Böylece izleyenler (müşteriler), oyunun gerçekliğine 

inanmaktadır. Benzer şekilde hizmet çalışanları da uygun duygunun 

karşı tarafa aktarılması sırasında gerçek duygularını denetim altına 

almaktadır. Oyuncuların bu davranışlarına “rol yapma” adı verilirken, 

hizmet çalışanlarının davranışları “duygusal emek” olarak 

adlandırılmaktadır (Eroğlu, 2010: 20). Hochschild’in duygusal emeği 

ele alırken sadece derinlemesine ve yüzeysel davranış olmak üzere iki 

boyuttan yola çıktığı, ancak başkaları tarafından bunun yeterli 

görülmeyerek yeni bir boyut eklenerek tamamlanmaya çalıştığı ifade 

edilebilmektedir. 

1.5.2. Ashforth ve Humphrey Yaklaşımı 

Ashforth ve Humphrey Yaklaşımına göre kişiden beklenilen en önemli 

durum, kurumlar ve müşteriler tarafından gözlemlenebilmesi nedeniyle 

davranıştır. Bunlara ek olarak Hochschild tarafından çalışanların 

davranış kurallarını devamlı tekrar etmeleri, bu davranışların alışkanlık 

haline gelmesine sebep olabileceğinden duygusal emeğin az ya da hiç 

çaba gerektirmeyen davranışları da içerdiği iddia edilmektedir 

(Ashforth ve Humphrey, 1993: 94’den aktaran Çaldağ, 2010: 10). Bu 

yaklaşımın duygusal emek literatürüne katkısı bu yönde olmaktadır. 
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Duygusal emeğin fonksiyonel yanlarına örnek olarak Ashforth ve 

Humphrey, duygusal davranış kurallarına uymanın kişilerin 

performanslarını arttırdığını ve öz yeterlilik duygularını geliştirdiğini 

söylemektedir. Bunun yanı sıra Hocschild gibi gösterilen ve hissedilen 

duygular arasındaki uyumsuzluğun yarattığı duygusal çelişki üzerinde 

durmaktadır. Kişilerin yaşadığı bu çelişkinin bir süre sonra kendi 

davranışlarını sahte bulmalarına ve kendilerini iki yüzlü hissetmelerine 

neden olabileceğini; bunun da öz saygı kaybı, depresyon ve 

yabancılaşmaya yol açabileceğini belirtmektedir (Köksel, 2009: 9). 

Böylece duygusal emeğin çalışan açısından olumsuz sonuçlar 

doğurabileceğini ifade etmektedir. 

1.5.3. Morris ve Feldman Yaklaşımı 

Her geçen gün iş yaşamında duygular önem kazanmakta ve bu yüzden 

kurumun belirlediği kriterler tarafından çalışanların duyguları 

yönetilmeye çalışılmaktadır. 

 

Morris ve Feldman, duygusal davranış kurallarının açıklığı ile davranış 

kurallarının ne kadar açık, ne kadar net olarak anlatıldığına vurgu 

yapmaktadır. Öte yandan duygu gösteriminin cinsiyete göre farklılık 

gösterdiğini söylemektedir. Bunun yanı sıra duygusal emeğin iş 

rutinliği olduğunu belirtmektedir. Ona göre yapılan işin sürekli 

tekrarlardan oluşması, iş akışının kurum tarafından adım adım 

tanımlanabilmesine olanak vermektedir (Morris ve Feldman,  1996: 

987’den aktaran Eroğlu, 2011: 192-193). Morris ve Feldman, (1996) ‘a 

göre; duygusal emek; sıklık, duygu yoğunluğu ve süresi, çeşitlilik ile 

duygu uyumsuzluğundan oluşan dört boyutlu bir yapıyı ifade 
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etmektedir. Ancak bu yaklaşım, söz konusu boyutların duygusal 

emeğin kendisini değil, sadece duygusal emek gerektiren işin 

gerekliliklerini açıkladığı ve duygusal emek sürecini bütün yönleriyle 

dikkate almadığı için eleştirilmektedir (Seçer, 2012: 260). Durum böyle 

olunca, bu ve diğer yaklaşımların eksikliğini görüp gidermeye çalışan 

yeni bir yaklaşımın ortaya çıkması söz konusu olmaktadır. 

1.5.4. Grandey Yaklaşımı 

 Aşağıdaki şekilde Grandey’nin duygusal emek modeline yer 

verilmektedir. 

Şekil l : Grandey’nin Duygusal Emek Modeli 

Kaynak: Grandey, 2000: 101’den aktaran Çaldağ, 2010: 24. 
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       Duygusal emek sürecine ilişkin bu modelde, duygu düzenleme 

sürecinde yer alan durumsal faktörler belirtilmektedir. Bu faktörler, 

çalışanların müşterilerle, çalışma arkadaşlarıyla ya da üstleriyle 

etkileşimine dayanmaktadır. Ayrıca gösterim kurallarının, bireysel ve 

örgütsel bazı faktörlerin duygu düzenleme sürecinde etkili olduğu 

görülmektedir. Bu süreçte kullanılan derin veya yüzeysel davranış, 

hissedilen ya da gösterilen duyguların düzenlenmesi yöntemlerini teşkil 

etmektedir. Söz konusu modelde duygu düzenleme sürecinin bireyin ve 

örgütün üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilere yer verilmektedir 

(Seçer, 2012: 261). 

1.6. Duygusal Emek Stratejileri 

Duygusal emek stratejileri kapsamında yüzeysel davranış, 

derinlemesine davranış ve samimi davranış kavramları 

değerlendirilmektedir. 

1.6.1. Yüzeysel Davranış 

Gerçek duyguları ifade etmeye karşı koymak, gerçekte sahip olmadığı 

duygulara sahipmiş gibi görünmek, bir durumla ilgili gerçek duyguları 

gizlemek anlamına gelmektedir (Brotheridge ve Grandey, 2002: 35). 

Yüzeydeki duygu, çalışanlar tarafından, gerçekte hissedilmeyen 

duygunun sunumunu oluşturmaktadır. Böylece, çalışanlarda kişisel 

duyguları saklayarak ya da bastırarak sahte bir duygu yaratmaktadır 

(Brotheridge ve Taylor, 2006: 168’den aktaran: Kart, 2011: 222). 

Yüzeysel rol yapma, hissetmediği bir duyguyu sergileyen kişinin iç 
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dengesini bozmakta ve bu durum, kişi için olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkarabilmektedir (Ezilmez, 2018: 187). 

1.6.2. Derinlemesine Davranış 

Diğerlerine gösterilmesi gereken duyguları gerçekten hissetmek için 

çaba harcamak, gösterilmesi gereken duyguları gerçekten yaşamaya 

çalışmak, gösterilmesi gereken duyguları işin bir parçası olarak 

göstermeye çalışmak, derinlemesine davranışı tanımlamaktadır 

(Brotheridge ve Grandey, 2002: 35). Derinlemesine davranışı yüzeysel 

davranıştan farklılaştıran özellik ise davranışla birlikte duyguların da 

kurum tarafından belirlenen davranış kurallarıyla da uyumlu hale 

dönüştürülmesidir (Oral ve Köse, 2011: 473). 

1.6.3. Samimi Davranış 

Samimi davranış, bireyin gerçekten hissettiği duygularla ilişkili bir 

kavramdır. Söz konusu duyguları kişi gerçekten hissettiği için 

kurumun amacıyla uyumlu davranış göstermektedir (Duman, 2017: 

34). Diğer bir ifadeyle çalışanların hissettiği duyguların kurumsal 

davranış kurallarıyla örtüşmektedir. Dolayısıyla içten gelen 

duyguların müşteriye yansıtılmasının, duygusal çaba gerektirmediği 

zannedilse de aslında kurumun belirlediği çerçevede duyguların nasıl 

yansıtılacağının belirlenmesi ve bunun işin bir parçası olması, bu 

davranış türünün duygusal emek stratejileri kapsamında yer almasına 

sebep olmaktadır (Özkan, 2013: 70). 
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1.7. Duygusal Emeği Etkileyen Faktörler 

Duygusal emek davranışlarını etkileyen faktörler kapsamında 

demografik faktörler ve diğer faktörler ele alınmaktadır. 

1.7.1. Demografik Faktörler  

Duygusal emeği etkileyen faktörlerin başında demografik faktörler 

gelmektedir. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum ve mesleki 

tecrübe gibi demografik faktörler ile duygusal emeğin özellikle 

yüzeysel ve derinlemesine davranış boyutları arasında etkileşimden söz 

edilebilmektedir. 

1.7.1.1. Cinsiyet 

Cinsiyet farklılığı, bireylerin toplumsal rollerini belirleyen temel 

unsurlardan birini teşkil etmektedir. Küçüklükten itibaren bireylerin 

cinsiyet farklılığına dayalı olarak yetiştirilmesinde kadın ve erkek 

davranışlarıyla ilgili toplumsal beklentiler etkili olmaktadır. Bu durum,  

kadınlarda ve erkeklerde duyguların yönetimi ve gösterimi arasında 

belirgin farklılıklar görülmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Örneğin 

birçok kültürde kadınların mutluluk, üzüntü ve korku gibi duygularını 

göstermeleri normal karşılanırken, öfke gösterimlerini bastırmaları 

gerektiği düşünülmektedir. Erkekler içinse öfke gösterimleri normal 

kabul edilmekte, statülerini sağlamlaştıracağı veya onları daha güçlü 

kılacağı varsayılmaktadır (Solmuş, 2004: 28). Kadınların ve erkeklerin 

göstermelerinde bir sakınca görülmeyen duygular birbirinden farklı 

olmakla birlikte, her iki cinsin toplumsal rollerin kendilerine atfettiği 

duyguları göstermeleri konusunda destek aldıkları görülmektedir. Bu 
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açıdan ele alındığında toplum tarafından kabul gören duyguların 

gösteriminde kişilerin olduğundan farklı duygulara sahipmiş gibi 

görünmelerine gerek kalmamakta, böylece gerçekte hissettikleri 

duyguları sergileme eğiliminin artması muhtemel görülmektedir. 

İş yaşamında kadınlar duygularını erkeklere göre daha çok 

kullanmaktadır. Bunun yanı sıra dışsal duygu işaretlerini algılayarak 

duygularını o yönde değiştirebilmeye daha çok eğilim göstermektedir. 

Erkekler ise genellikle kendi içsel duyguları ile ilgilenmekte ve gerçek 

duygularını doğrudan yansıtmaktadır (Rafaelli, 1989: 386). Bu sebeple 

kadınların duygularını yönetebilme ve bunu iş sürecinde verimlilik için 

kullanabilme becerileri erkeklere oranla daha yüksek düzeydedir. Bu 

özellikleri, duygusal emek konusunda onları erkeklere oranla daha 

başarılı yapmakta, duygusal emek gerektiren işlerde kadınların 

sayısının fazla olması, bu durumu kanıtlamaktadır (Köksel, 2009: 18). 

Hocshschild (1983), kadınların erkeklere oranla daha yüksek düzeyde 

duygusal emek davranışı sergilediğini ifade eden kişiler arasında yer 

almaktadır. Aynı zamanda kadınların başkalarının ihtiyaçlarına karşı 

hassasiyet gösterme, duygularını kontrol etme, olumlu duygusal 

tepkiler verebilme konusunda ve olumlu duyguların gösterilmesini 

gerektiren hizmet işlerinde erkeklere oranla daha başarılı oldukları 

görüşünü savunmaktadır (Oral ve Köse, 2011: 467). Bu durum, hizmet 

sektöründe çalışanların cinsiyet dağılımına yansımaktadır. Kadınların 

sayısının daha fazla olmasına sebep olabilmektedir. 
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1.7.1.2. Yaş 

Duygusal emek davranışlarının sağlık çalışanlarında iş sonuçlarına 

etkisine yönelik yapılan bir araştırmaya göre, sağlık personelinin 

yaşının artmasıyla birlikte duyguların doğal yolla ifadesi artmaktadır. 

Buna ek olarak, yaş ile mesleğe duygusal bağlılık arasında negatif 

yönlü, anlamlı ve zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Yaş faktörü meslek ve 

iş tecrübesi ile ilişkilendirildiğinde ise mesleki tecrübe arttıkça 

duyguların doğal yolla ifadesi ve duygusal emek davranışları 

artmaktadır (Çaldağ, 2010: 92-93). Yapılan başka bir araştırmada, yaş 

ile iş tatmini arasında pozitif bir ilişki olduğu, başka bir ifadeyle yaş ile 

birlikte iş tatmininin arttığı belirtilmektedir (Kaya, 2009: 34). 

Çalışanların yaşları ile duygusal tükenme arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyan bir araştırmaya göre; çalışanların yaş ortalamasının artmasına 

bağlı olarak duygusal tükenme seviyelerinin yükseldiği görülmektedir 

(Eroğlu, 2011: 262).  Bütün bunlar göz önüne alındığında, yaşla birlikte 

duyguları yönetebilme becerisinin geliştiği ifade edilebilmektedir. 

1.7.1.3. Eğitim Durumu 

Yapılan araştırmalarda eğitim durumu mesleki eğitim olarak 

düşünüldüğünde; çalışanların mesleki konuda eğitimli olmaları, 

mesleğiyle ilgili konularda nasıl davranacağını bilen ve müşterilere 

yaklaşımı buna göre olan çalışanlar, daha fazla duygusal çaba 

harcamaktadırlar. Mesleği hakkında eğitim almamış çalışanlar ise 

müşterilerle iletişimde sıkıntı yaşayabilmekte ve uygun davranışı 

göstermede zorlanmaktadırlar (Ünal, 2011: 51-52). Buna ilişkin olarak 

meslekle ilgili bilgi düzeyinin yüksek olması, çalışanın mesleğine 
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yönelik farkındalığını artırmakta, müşteriyle ilişkilerini olumlu yönde 

etkilemektedir. 

1.7.1.4. Medeni Durum 

Yapılan bir araştırmaya göre; çalışanların medeni durumlarına göre 

duygusal tükenme seviyeleri farklılaşmakta, evli çalışanlar, bekar 

çalışanlara oranla daha yüksek kişisel başarı hissi seviyesine sahip 

olmaktadır (Eroğlu, 2009: 260). Daha yüksek başarı hissinin ise 

tükenmişliği azaltacağı beklenmektedir.  

1.7.1.5. Mesleki Tecrübe  

Turist rehberlerinin mesleğin gerektirdiği duygusal davranışları 

sergileme eğilimlerinin yüksek olduğu görülen bir araştırmada, turist 

rehberlerinin yüzeysel davranışlar sergileme düzeylerinin düşük 

seviyede olduğu bulgusu yer almaktadır. Bunun sebebi, kişi mesleğinde 

deneyim sahibi oldukça gereken duygu gösterimlerini sergileme 

konusunda daha başarılı olabilmektedir (Kaya ve Özhan, 2012: 26). 

Buna göre mesleki tecrübenin artmasına bağlı olarak duygusal emek 

davranışlarının artacağı ön görülmektedir. 

1.7.2. Diğer Faktörler 

Duygusal emeği etkilen faktörler arasında empati, kendini uyarlama, 

duygusal zeka, ödüllendirme, güçlendirme, izlenim yönetimi ve 

duygusal davranış kuralları yer almaktadır.  
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1.7.2.1. Empati 

Empati sözcüğünü İngilizceye ithal eden Theodore Lipps’in deyişiyle, 

“ip üstündeki bir sirk cambazını izlerken, kendimi onun içinde 

hissederim.” Bu sözden yola çıkılarak, empatinin karşıdaki kişinin 

duygularını kendi bedenimizin içinde yaşıyormuş gibi hissetmek 

olduğu belirtilmektedir. Günümüz psikolojisinde empati sözcüğü üç 

ayrı anlamda kullanılmaktadır: Öteki kişinin hislerini bilmek, o kişinin 

hissettiği şeyi hissetmek ve ötekinin sıkıntısına şefkatle karşılık 

vermek. Bu üç empati çeşidi sırasıyla seni fark ediyorum, duygunu 

paylaşıyorum ve bu yüzden sana yardım etmek için harekete geçiyorum 

anlamlarını ifade etmektedir (Goleman, 2007: 76). Buna yönelik olarak 

karşıdakinin duygusal durumunu fark edebilme, onu anlayabilme ve 

ona yardım etmek için eyleme geçme süreçlerinden oluşmaktadır. 

Psikolojik bir terim olarak empati, insanın, diğer insanların gerçekliği 

nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını, bu gerçekliğe ilişkin kendi 

görüşünden vazgeçmeksizin anlama yetisidir. İnsanlarla empatiye 

dayalı bir ilişki kurabilme, insanların o anki duygularını, tutumlarını ve 

beklentilerini daha iyi anlayacak bir durumda olabilmeyle doğrudan 

ilintilidir. Bu anlamda, insanın empati yetilerini artırması, başarılı 

iletişimci olmanın ön koşullarından biridir (Mutlu, 2008: 82). Empati 

kuran kişiler, empati kurmayanlara göre, daha iyi arkadaşlık ilişkileri 

geliştirmekte, diğer insanlarla daha az çatışma yaşamaktadırlar. Bir 

insanın diğer insanı yargılaması, çatışmalara, ayrışmalara ve 

sürtüşmelere yol açabilmektedir. Oysa empati kurmada, diğer insanı, 

içerisinde bulunduğu koşullara göre değerlendirme esas alınmaktadır. 
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Dolayısıyla, empati kuran ile empati kurulan kişi arasında yakınlaşma 

ve kişisel mesafelerin azalması söz konusu olmaktadır (Özbek, 2004: 

1). Bu sayede, çeşitli ön yargıların ve güvensizliğin sebep olduğu 

iletişim engelleri ortadan kalkmaktadır. 

1.7.2.2. Kendini Uyarlama 

İnsanlar ilişkilerinde birbirinden farklı işaretler, göstergeler 

kullanmaktadır. Bazı insanlar, diğerlerine oranla ilişkilerinde daha 

başarılı olmaktadır. Kadınların yüz ifadelerini ve vücut hareketlerini 

çözümlemede erkeklerden daha büyük başarı göstermeleri, buna örnek 

gösterilebilmektedir. Diğerlerinden gelen işaretlere dikkat eden, kendi 

göstergelerinin dışa sunumunu kontrol eden ve davranışlarını 

durumlara göre ayarlayan, uyum sağlayan kişilerin birçok araştırmada 

kişiler arası ilişkiye girmekte zorlanmadıkları, konuşmaları 

yönlendirdikleri, ancak bunların zamanla samimi ve derin ilişkilerde 

doyurucu olmadıkları görülmektedir (Bilgin, 2000: 232). Kendini 

uyarlamanın, kişide olduğundan farklı görünme becerisi kazandırdığı 

için yüzeysel davranışı artırdığı, derinlemesine ve samimi davranışı ise 

azalttığı belirtilmektedir. 

Uyma davranışı duygusal emek açısından değerlendirildiğinde, kurum 

içinde uyma davranışının duygusal davranış kuralları ile sağlandığı ve 

bunun sonucunda ise çalışanlar arasında standart davranışların 

meydana geldiği belirtilmektedir. Örgüt içinde davranış kurallarının 

zorlayıcı etki olarak algılanması durumunda çalışanlarda itaat türünde 

bir uyum gerçekleşmekte ve hissedilen duygu ve tutumda bir değişiklik 

olmadan sadece davranış değişmektedir. Bunun sonucunda da yüzeysel 
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davranış ortaya çıkmaktadır. Benimsemeyerek uyma davranışının 

sergilenmesi sonucunda ise hissettikleri ve gösterdikleri duygu arasında 

bir fark bulunmadığı için çalışanlarda derinlemesine davranış 

görülmektedir. Duygusal emek ve uyma davranışı arasındaki etkileşimi 

açıklayan model şekil 2’deki gibidir (Öz, 2007: 25-27): 

Şekil 2: Duygusal Emek ve Uyma Davranışı 

Davranış Kuralları           Duygusal Emek            Standart Davranış 

   Kaynak: Öz, 2007: 25-2 

1.7.2.3. Duygusal Zeka 

“Duygusal zeka; kişinin kendi duygularını anlama, başkalarının 

duygularını anlayabilme ve duygularını yaşamı zenginleştirecek 

biçimde düzenleyebilme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Kendini 

tanıyan, duygu ve düşüncelerinin farkında olan, güçlü ve geliştirilmesi 

gereken yönlerini bilen bir kişi, kendi duygu, düşünce ve davranışlarını 

yönetebilir ve kişilerarası olumlu ve yapıcı ilişkiler kurabilir” (Gençöz 

ve Motan, 2007: 31,32). Duygusal zeka, başka bir açıdan, insanın 

kendine özenli, doğru, tutarlı, dürüst bir kişilik modeli geliştirip bunu, 

etkili bir yaşam sürdürmek için uygulamasıdır. Duygusal zekası yüksek 

olan insanın çevresine ilişkin farkındalığı yüksek olup takım 

çalışmasına yatkındır. Ayrıca sorun çözmeye bilişsel ve duygusal 

gücünü birleştirerek yaklaşmaktadır (Başaran, 2000: 103). Dolayısıyla, 

nitelikli ilişkiler geliştirerek, kaliteli bir yaşam kurmaktadır. 
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İnsanın kendi yeteneklerinin, becerilerinin, heyecanlarının, 

ihtiyaçlarının ve onu harekete geçiren güdülerin farkında olması, 

kendini değerlendirerek, güçlü yönleri ile zayıflıklarının bilincine 

varması, kişinin öz bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Öte 

yandan; duygusal zeka kişiye, sosyal becerileri kullanma ve geliştirme 

imkanı da sunmaktadır. Sosyal becerilerin bir alt boyutu da liderlik 

becerisi sayesinde ise paylaşılan misyon ve vizyona bağlanma ve onu 

gerçekleştirme arzusunun artacağı ön görülmektedir (Eren, 2010: 349-

350). Duygusal zeka, insanların hem kişisel ilişkilerinde hem de 

çalışma yaşamındaki kişilerarası ilişkilerde karşılıklı olarak duyguların 

anlaşılması, kullanılması ve yönetilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Bir kişinin kendi duygularını tanıması ve yönetebilmesi, başkalarının 

duygularını anlamada ona avantaj sağlamaktadır. Özellikle yönetici 

konumunda bulunanlar, çalışanların istek ve beklentilerini karşılamada, 

onlarla daha duyarlı ve güvene dayalı ilişkiler kurmada, onları kurumsal 

hedeflere yöneltmede duygusal yeterliliklerini kullanarak başarılı 

olabilmektedir (Demir, 2010: 199). Bu sayede çalışanın hissettiği 

duyguyu anlayabilmesi, onunla daha sağlıklı bir iletişim kurabilmesi 

kolaylaşmaktadır.  

“Duyguları yönetme süreci, duyguların fakında olmak, duyguları 

tanımak, yönlendirebilmek, ifade edebilmek, sorumluluğunu 

alabilmek, duygulara uyum sağlayabilmek yetilerine sahip olmayı ve 

hedeflere ulaşmak için bunları etkin kullanabilme süreci içerisinde 

bireyin duygusal olgunluğu olarak değerlendirilmektedir” (Demir, 
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2010: 204). Bu olgunluğa sahip kişiler, duygusal zeka becerilerini 

çatışma yönetiminde aktif bir şekilde kullanabilmektedir. 

Duygusal emeğe yönelik beklentiler zamanla kurum kültürünün bir 

parçası haline gelmektedir. Böyle bir yapıyı oluşturmaya ve 

güçlendirmeye yönelik girişimler, çoğunlukla işyerlerinde çalışanların 

duygusal zekalarını belirleyen boyutların yönlendirilmesi ve 

kontrolünü gerektirmektedir. Bu durum duygusal zeka ile duygusal 

emek arasında anlamlı bir ilişki bulunabileceğini göstermektedir (Onay, 

2011: 588). Duygusal zekası yüksek birinin, kolaylıkla duygularının 

farkına varabilmesi, içinde bulunduğu duruma uygun şekilde 

yönetebilmesi nedeniyle duygusal emek davranışı sergilemede başarılı 

olacağı beklenmektedir. 

Duygusal zekanın duygusal emek gerektiren işlerde çalışanlara 

sağlayacağı avantajlar çok yönlüdür. Yukarıdaki tanımlamaya 

dayanarak öncelikle, duygusal zekası yüksek bireylerin karşı tarafın 

duygularını anlayabilme ve düşüncelerini yönlendirebilme kabiliyetleri 

dolayısıyla müşteri ilişkileri konusunda daha başarılı olacaklarını 

düşünmek yanlış olmayacaktır. Duygusal emek, bireylerin çalışma 

yaşamlarının bir parçası olarak duygularını kullanıma sunmalarını 

gerektiren bir süreçtir. Bunu ne derece ustalıkla yaptıkları ise iş 

sonuçları üzerinde etkili olmaktadır. Duygusal zekası yüksek bir birey, 

mevcut duygusal durumunu işinin gerektirdiği forma kolayca 

sokabilme yeteneğine sahiptir (Köksel, 2009: 26). Kendini kolaylıkla 

adapte edebilme becerisi sayesinde kendisinden beklenen duyguları 
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gösterebilmek adına daha az çaba harcamaya gerek duymaktadır. 

Böylelikle duygusal emek göstermede zorlanmamaktadır. 

Duygusal emek davranışı sergilemek için duygusal olgunluk, empati, 

etkili iletişim becerisi gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır (Kaya, 

2009: 16). Bu kavramların başarılı bir şekilde uygulanmasının altında 

da duygusal zeka yatmaktadır. Duygusal emek ile ilgili bütün 

yaklaşımlarda geçerli olan düşünce, bireylerin belirli durumlar için 

hangi duyguların uygun olduğunu ve bu duyguların diğerlerine nasıl 

gösterilmesi gerektiğini öğrenebilmek için gösterim ya da duygu 

kurallarını anlamaya çalıştıklarıdır. Bu durum doğrudan duyguların 

yönetimi anlamı da taşımaktadır. Duyguların yönetimi de çoğunlukla 

duygusal zeka fonksiyonları arasında yer almaktadır (Goleman, 

2000’den aktaran Kaya, 2009: 21). Dolayısıyla duygusal zeka duygusal 

emek göstermesinin temelinde yer alan en güçlü dayanak olmaktadır. 

1.7.2.4. Ödüllendirme  

                   Neoklasik yönetim anlayışında çalışanların maddi ihtiyaçlarının 

yanında manevi ihtiyaçlarının da olduğu, bunların karşılanmak 

amacıyla ödüllendirilebileceği ve güvence, istikrar, iş tatmini, takdir 

edilme gibi unsurların verimliliği artıracağına inanılmaktadır (Akçit, 

2011: 47). Kurum ile çalışanların birbirlerinden beklentileri karşılıklı 

olması nedeniyle çalışanlar, kendilerinden beklenen başarıya ulaştıkları 

zaman kurumları tarafından onurlandırılmayı ve ödüllendirilmeyi 

istemektedirler. Ödüllendirme sistemleri, çalışanların, kurumun 

amaçlarına daha etkili ve verimli olarak ulaşmalarını sağlamak için 

güdüleme amacıyla oluşturulmuşlardır. Ücretler, maaşlar, tatiller, 
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izinler, terfiler, eğitim, takdir, övgü, ödül sisteminin araçları arasında 

görülmektedir (Nas, 2006: 56). Bu araçların kullanılmasıyla birlikte 

çalışan, daha çok işine bağlanmakta, daha fazla çalışmaya 

yönelmektedir. Öte yandan işlerini daha çok sevmekte, hizmet verdiği 

müşteriye de aynı mutluluğu ve sıcaklığı yansıtmaktadır. Buna bağlı 

olarak güler yüzlü ve işine bağlı çalışanlardan oluşan kurum, dışarıdaki 

müşterilerine de olumlu mesajlar vererek, olumlu bir kurum imajı 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla ödüllendirmenin bir yandan kuruma diğer 

yandan çalışana sağladığı yararlar azımsanmayacak dereceye 

varmaktadır (Örnek, 2009: 36-37). Özellikle hizmet sektöründe bir 

duygu işçisi olarak tabir edilen çalışanın duygusal emek davranışlarını 

pozitif yönde etkilemesi, ödüllendirmenin sunduğu yararlar arasında 

yer almaktadır. 

                    Beklenti teorilerine göre; “çalışanlar, iyi performans üzerine beklentisi 

oluştuğunda kendi çaba ve performanslarının yükselmesini 

sağlayacaklardır. Ödül sistemlerinin olumlu ve aktif olarak 

kullanılması, çalışanların işlerini ve işyerlerini daha çok 

benimsemelerine yol açacaktır” (Duman, 2011: 37-38). Bu durumda 

yaptığı işi ve çalıştığı kurumu benimseyen çalışanın daha az yüzeysel 

davranış sergileyeceği, daha fazla derinlemesine ve samimi davranış 

sergileyeceği beklenmektedir. 
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          Tablo 1. Ödül Çeşitleri 

                                  A. İçsel Ödüller 

                        1.Karar almaya katılım 

                        2.Daha fazla sorumluluk 

                        3.Kişisel gelişim için fırsatlar 

                        4.İş özgürlüğü ve inisiyatif kullanabilme 

                        5.Daha ilginç işler 

                        6.Yapılan işlerin farklılığı 

                 B. Dışsal Ödüller 

                 1. Doğrudan ödeme 

                      a. Temel aylık veya haftalık ücret 

                      b. Fazla mesai ve tatil primleri 

                      c. Performans ikramiyeleri 

                      d. Kar paylaşımı 

                 2. Dolaylı ödeme 

                      a. Koruma programları 

                      b. Çalışılmayan zaman ödemeleri 

                      c. Hizmetler ve ek ücret 

                 3. Parasal olmayan ödüller 

                      a. Ofis mobilyaları seçimi 

                      b. Park yeri ayrılması 

                      c. Etkileyici ünvanlar 

                      d. Öğle yemeği saatinin seçimi 

                      e. Görev seçimi 

                      f. Özel sekreter 

Kaynak: Ceylan, 2002: 9’dan aktaran Kuyzu, 2007: 63 

Siegrist (1996) tarafından ortaya atılan çaba-ödül dengesizliği modeline 

göre; para (maaş, pirim gibi), değer verme (saygı gösterme, destek olma 

gibi), güvenlik ihtiyacını karşılama, kariyer olanakları sağlama (terfi 

etme, iş güvenliği ve statü) gibi ödüller, çalışanlara çeşitli yollarla 

dağıtılmaktadır. Bir kişi gösterdiği çabalara rağmen hak ettiği ödülü 

alamıyorsa dengesizlik ve stres hali yaşamakta, dolayısıyla yüksek 

düzeyde çaba ve düşük düzeyde ödül, insanlarda olumsuz duygulara yol 
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açabilmektedir (Ünsal, 2012: 394). Bu nedenle ödüllendirmenin adil bir 

yönetim anlayışıyla birlikte yürütülmesi, istenilen sonuçların alınması 

bakımından önem taşımaktadır. 

1.7.2.5. Güçlendirme 

Çalışana kendi çalışma alanı içinde yöneticisine gitmeden karar alma 

yetkisi verilmesi şeklinde tanımlanan güçlendirme, insanlarda var olan 

çalışma azmini ortaya çıkarmaktadır. Ancak güçlendirmenin olabilmesi 

için öncelikle kurum içinde; bilginin paylaşıldığı, güveninin sağlandığı, 

geleneksel hiyerarşik anlayışın yıkıldığı, sorumlulukların artırıldığı, 

çalışanların kurumun sahibi gibi davranmaya cesaretlendirildiği bir 

atmosfer olması gerekmektedir (Yılmaz, 2008: 99).  Yetkilendirmeyle 

güçlendirme kavramları arasındaki farka bakıldığında; yetkilendirmede 

yetki yöneticiye ait olmaktadır. Yönetici bunun bir kısmını astına 

devretmekte, sonuçlardan yine kendisi sorumlu olmaktadır. 

Güçlendirmede ise çalışanlar, işleriyle ilgili konularda karar alma 

yetkisine sahip olmakta ve sorumluluk üstlenmektedir (Saruhan ve 

Türker, 2003: 824). “Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre; 

güçlendirmenin olduğu kurumlarda iş motivasyonu, iş tatmini ve güven 

artmakta, işe katılım arttıkça çalışanın işini daha çok sahiplendiği 

görülmektedir” (Honold, 1997: 202-212’den aktaran Erdil vd., 2003: 

840). Yapılan başka bir araştırmada ise güçlendirmenin kurum içinde 

güveni artırdığı belirtilmektedir. Güçlendirme sayesinde çalışanlar, 

kurumun karar ve sorunları hakkında bilgilenmekte, kararlara eşit 

şekilde katılabilmektedir. Aynı zamanda çalışanlar arasındaki işbirliği 

ve paylaşım duyguları artmaktadır (Erdil, 2003: 844-845). Böyle bir 
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ortamda açık iletişim sergilenerek çalışanlar, kendisinden beklenen 

görevler hakkında daha doğru bilgilendirilmekte, kurumsal değerlerin 

başarılı şekilde aktarılmasıyla güçlü bir kurum kültürü yaratılmaktadır. 

Bunun doğal sonucu olarak da işini benimseyen çalışan, duygusal emek 

gösterirken daha fazla derinlemesine ve samimi davranış 

sergileyebilmektedir. 

1.7.2.6. İzlenim Yönetimi 

Ayla Okay’a göre izlenim, bireylerin, bir obje, kurum veya başka bir 

bireye ilişkin düşünceleri şeklinde tanımlanmaktadır (Okay, 2000: 

255). İzlenim oluşturma, kişisel özelliklerini bir bütün halinde 

gruplandırarak, belirli bir kişiyi nitelendirme sürecidir. İnsanların 

diğerleri hakkındaki algıları, sosyal yaşamın önemli bir parçasını teşkil 

etmektedir. Onlara yönelik oluşan fikir ya da izlenim, onlarla 

etkileşimleri anlamayı, ön görmeyi ve denetlemeyi sağlamaktadır 

(Bilgin, 2003: 173). Yeni kişilerle karşılaşan bireylerde, çoğu sözlü, 

sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzından kaynaklanan izlenimler 

oluşmaktadır. İzlenim oluşumu, olumlu ya da olumsuz yönde 

gerçekleşebilmektedir. Bu noktada profesyonel yaşamda; işe girme, 

daha iyi bir pozisyona gelebilme ya da daha fazla sorumluluk üstlenme 

aşamalarında, bu yetkileri tanıyacak olan kişi ya da kişilerin zihninde 

oluşan olumlu izlenim, büyük önem taşımaktadır (Dinçer, 2001: 16). 

Bulundukları ortamlarda, diğer bireylerle sürekli iletişim halinde olan 

bireyler, bu etkileşim sürecinde, başkalarının kendileri hakkında sahip 

oldukları izlenimlere yönelik genellikle bilgi sahibi olmayı ve 

kendilerine ilişkin izlenimlerin arzuladıkları doğrultuda olmasını 



30 | D r .  M e l i s  Y A L Ç I N  

 

istemektedirler. Bu nedenle bireyler, arzuladıkları izlenimleri 

bırakabilmek amacıyla çeşitli çabalar göstermektedirler. Bu tür çabalar, 

bireylerin “izlenim yönetimi davranışları” olarak ifade edilmektedir 

(Doğan ve Kılıç, 2009: 54). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, istenilen 

izlenimleri bırakabilmek için belli çabanın gösterilmesini ifade eden 

izlenim yönetimi, duygusal emek kavramıyla yakından ilişkilidir.  Her 

iki kavramda ortak nokta, insanları etkilemek ve buna yönelik belli çaba 

sergilemektir. 

İzlenim yönetimi, insanların kendilerinden istenilen izlenimi yaratmak 

için iletişimi kullandığını belirtmektedir (Goffman, 1959’dan aktaran 

Ebren, 2009:124). İzlenim yönetimi üzerine yapılan ilk incelemeler, 

izlenim yönetimine yönelik birey davranışının karşı tarafın onayını 

kazanma eğiliminin üzerinde odaklanmıştır. Bireyler, karşı tarafın 

onayını kazanma arzusunda olduklarında ve kendilerine ilişkin olumlu 

izlenimler aktarma olasılığı yüksekken, daha çok izlenim yönetimi 

çabasına yönelmektedir (Yılmaz, 2005: 130). Bu bağlamda izlenim 

yönetiminin, kendisinden beklenen duyguları sergileyerek, müşterileri 

etkilemeye ve onların zihinlerinde olumlu bir izlenim oluşturmaya 

çalışan duygusal emek davranışlarını artırdığı belirtilmektedir. Bunun 

nedeni olarak karşı tarafı duygusal yönden olumlu bir şekilde 

etkilemeye çalışmanın daha fazla izlenim yönetimi çabasını, dolayısıyla 

da duygusal emeği artırması gösterilebilmektedir. 

Leary ve Kowalsky’e göre izlenim yönetimi; bir bireyin, diğerlerinin 

kendisine ilişkin izlenimlerini kontrol etme sürecidir (Doğan ve Kılıç, 

2009: 56). Gardner ise izlenim yönetimini, bireylerin kendileriyle ilgili 
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arzulanan algıları yaratmak ve devam ettirmek için sergiledikleri 

davranışlar bütünü olarak tanımlamaktadır. Yaylacı, kişilerarası 

iletişim bakış açısından izlenim yönetimini, bireyler üzerinde olumlu 

etki bırakma, yapıcı, üretken bir ilişki ağı oluşturma, kişiler üzerinde 

bırakılan etkileri bilinçli bir çaba ile planlama, uygulama ve denetleme 

olarak tanımlamaktadır (Yaylacı, 2005: 61). Erol Mutlu’nun iletişim 

sözlüğünde izlenim yönetimi, insanın kendisini diğer insanlara sunma 

tekniği olarak tanımlanmaktadır. Erving Goffman’ın, tiyatroyu 

gündelik yaşamla benzeştirdiği yaklaşıma göre; toplumsal eylem, 

oyuncuların hem rollerini oynadıkları, hem de eylemlerinin sahne 

yönetimini üstlendikleri bir oyundur. Oyuncular burada diğer 

oyunculara aktardıkları kendilerine ilişkin izlenimleri denetlemeye 

çalışmaktadır. Toplumsal etkileşim, bireyden anında değerlendirme, 

uyarlanma ve davranış beklediği için bireyin, olumlu yönlerini ortaya 

çıkarması, olumsuzlarını gizlemesi, kendisine ilişkin bir izlenimi diğer 

insanlara hızlı bir şekilde aktarabilmesi gerekmektedir (Mutlu, 2008: 

158). Başka bir tanımda ise izlenim yönetimi; bireylerin, karşı tarafın 

kendilerine ilişkin izlenimlerini yönetmek amacıyla bilinçli olarak 

giriştikleri eylemler ve davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Schlenker 

ise izlenim yönetimini, gerçek veya arzulanan sosyal etkileşimlerde 

tasarlanan izlenimlerin kontrolü amacına yönelik bilinçli ve bilinçsiz 

girişimler olarak kavramlaştırmıştır (Yılmaz, 2005: 130). İzlenim 

yönetimi, ayrıca çalışanlar ve yöneticiler arasında iletişimde de önemli 

rol oynamaktadır. Kurum kimliklerinin nasıl oluştuklarını anlamak için 

kuruma ait iletişim süreçlerini anlamak, bu doğrultuda önem 

taşımaktadır. Yapılan araştırmalarda, yöneticilerin bilerek veya 
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bilmeyerek hangi izlenimleri yarattığı, bu izlenimlerin ön planda ve 

arka planda nasıl yönetildikleri sorularına yanıt aranmaktadır (Ebren, 

2009: 127). Bu noktada izlenim yönetiminde yöneticilere önemli 

görevler düştüğü, yöneticilerin bu süreci nasıl yönettiklerinin merak 

konusu olduğu görülmektedir. 

1.7.2.7. Duygusal Davranış Kuralları 

                   İnsanlarla iletişim kurma temeline dayalı her meslek alanında, 

müşterilere karşı yansıtılması gereken duygusal davranışları belirleyen 

bazı yazılı ve sözlü kurallar bulunmaktadır. Bu bağlamda duygusal 

davranış kuralları, iş yerinde uygun duygu gösterimlerini standart 

şekilde çalışanlara sunmayı ifade etmektedir (Ekman, 1973’ten aktaran 

Diefendorff vd., 2005: 343). Bununla birlikte duygusal davranış 

kuralları, çalışanların duygularını kurum faydasını dikkate alarak 

kullanmalarını sağlayan davranış kalıpları olarak tanımlanabilmektedir. 

Davranış kurallarının varlığı, aslında çalışanların duygusal ifadelerini 

aktif bir şekilde düzenlemeleri ve uygun duygu ifadesi standartlarına 

uymalarını sağlamaktadır. Müşteri hizmetleri görevlerinde davranış 

kuralları, daha çok bireylerin pozitif duyguları ifade etmelerini 

amaçlamaktadır. Diğer yandan bazı araştırmacılar, duygusal davranış 

kurallarında tek boyutlu ölçütler kullanmakta, bazıları ise ilgili kuralları 

pozitif davranış kuralları ve negatif davranış kuralları olarak iki grupta 

incelemektedir (Diefendorff vd., 2005: 343).  

Duygusal davranış kuralları, paydaşların, yöneticilerin ve çalışanların 

iş arkadaşlarının bu davranışları rahatça gözlemleyebilmesini 

sağlamaktadır. Bu durum, kurumların belirledikleri kurallara uyulup 
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uyulmadığını kolayca kontrol etmelerini kolaylaştırmaktadır. Gerçekte 

dışsal bir zorlama yoluyla yönetilemeyeceği için hissedilen duygunun 

bilinmesi ya da yönetilmesi sadece bireyin kendisi tarafından 

gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle kurumlar tarafından yalnızca 

gösterilen duygusal davranışlarına yönelik kurallar belirlenmekte ya da 

standartlar oluşturulmaktadır. Böylece, çalışanların paydaşlara 

verdikleri hizmet sırasında gösterdikleri davranışlara odaklanılmaktadır 

(Eroğlu, 2010: 24). Bu davranışların, kurum tarafından belirlenen 

standartlara uyup uymadığı kontrol edilmektedir. 

Ashforth ve Humprey, aslında hizmet sağlayıcıların bir sahnede 

olduğunu ve açıkça tanımlanmış rolleri yerine getirdiklerini 

söylemektedir (Ashforth and Humprey, 1993: 91). Bu esnada 

çalışanların davranışların kurumun istediği yönde olması, ancak 

duygusal davranış kurallarını detaylı ve net olarak algılamasıyla 

mümkün olmaktadır (Öz, 2007: 20). Davranış kurallarının yeterince net 

olmaması halinde çalışanların hangi durumda nasıl davranacakları 

kendi tercihlerine bırakılmaktadır. Dolayısıyla bu durum, örgüt içindeki 

duygu gösterimlerinde çeşitliliği meydana getirecektir. Oysa 

belirlenmiş davranış kuralları, belirli standardı sağlayarak çalışanların 

kurumun beklentilerine uygun davranmalarında daha etkili olmaktadır. 

Aynı zamanda çalışanların davranışlarının belirli kurallar ile 

sınırlandırılması, daha fazla duygusal emek (derinlemesine ve yüzeysel 

davranmalarına) göstermelerine yol açmaktadır (Çaldağ, 2010: 33-35). 

Çalışan, gerçekte hissetmediği bir duyguyu belirlenen davranış 

kuralları gereği hissetmeye çalışarak buna göre dışarıya yansıtmakta ya 
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da hissetmeye çalışmayarak sadece dış görünüşünde değişiklik yaratıp 

yüzeysel davranış sergilemektedir.   

Duygusal davranış kuralları örgütten örgüte farklılık gösterebilmekte 

ve her örgüt kendi yapısına uygun davranış kuralları oluşturarak 

bunlardan yararlanabilmektedir. Ancak örgüt içinde bu kuralların 

oluşumunun hem örgütsel ve mesleki normlardan hem de toplumsal 

kültürden tam anlamıyla bağımsız olamayacağı bilinmektedir. 

Özellikle toplumsal kültürle uyuşmayan davranış kurallarının 

genellikle örgüt için işlevsel olmayan sonuçlar doğuracağı 

belirtilmektedir (Ashforth ve Humphrey, 1993, aktaran: Oral ve Köse, 

2011: 470). Bu sonuçların önüne geçebilmek için davranış kurallarının 

benimsenmesinde mesleki normların, örgüt ve toplumsal kültürünün 

aktarımında açık iletişim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

1.7.2.8. Etkileşim Süresi, Sıklığı ve Çeşitliği 

Etkileşim süresi, çalışanlardan sergilemeleri istenen duyguların 

gösterim sıklığını ifade etmektedir. Meslek çalışanı için iş akışı 

esnasında göstermesi beklenen duyguların çeşitliliğinin fazla olması, 

sınırlı süre içinde kendisinden daha fazla planlama ve kontrol 

yapmasına, dolayısıyla daha fazla duygusal emek göstermesine sebep 

olmaktadır (Eroğlu, 2010: 23-26). Etkileşim süresinin sergilenmesi 

istenen duygu çeşitliliğine bağlı olarak duygusal emek davranışlarını 

artıracağı beklenmektedir. 

Etkileşim sıklığı, gösterilecek duyguların ne kadar sürede bir 

gösterileceğini ifade etmektedir. Sıklık derecesi artıkça harcanan 
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duygusal emek düzeyi de artmaktadır. Ayrıca yapılan iş ne kadar çok 

sık duygu gösterimi gerektirirse duygusal davranış kuralları da o kadar 

fazla olacaktır (Eroğlu, 2010: 23). Bir çalışanın müşterilerle ne sıklıkta 

temas kurması gerektiği yapılan işin niteliğine göre değişebilmektedir. 

Bazı mesleki rollerin çok kısa zaman aralıklarıyla bazılarının ise daha 

seyrek etkileşime girmeyi gerektirmesi, bir işte bireylerden ne sıklıkta 

duygusal emek harcamalarının beklendiği ile ilgili olmaktadır (Oral ve 

Köse, 2011: 471). Diefendorff tarafından yapılan bir araştırmada, 

etkileşimler rutin olduğunda müşterilerin içten olan etkileşimleri daha 

çok tercih ettikleri söylenmekte, rutin olmadığı durumda ise doğal 

duyguların ve derin duygusal davranışın sergilenmesinin daha mümkün 

olduğu belirtilmektedir (Difendorff, 2005: 343). Etkileşim sıkılığının 

azalmasına bağlı olarak çalışanların daha az rol yapacağı için yüzeysel 

davranış sergileme eğilimlerinin azalacağı ifade edilmektedir. 

Etkileşim çeşitliliği ise gösterilmesi gereken duyguların çeşitliliğini 

ifade etmektedir. Gösterilmesi gereken duygular çeşitlendikçe harcanan 

duygusal emek düzeyi de artmaktadır (Köksel, 2009: 26). Avukatlardan 

müvekkillerine karşı yakın ve anlayışlı yaklaşmaları beklenirken, icra 

için gittikleri yerlerde sert, taviz vermez ve saldırgan davranmaları 

beklenmesi, sergilenmesi istenen duyguların çeşitliliğine örnek olarak 

gösterilebilmektedir. Belli bir süre içinde beklenen bu değişim, daha 

fazla planlama, kontrol ve duygusal emek anlamına gelmektedir 

(Güngör, 2009: 173). Dolayısıyla duygusal emeğin sergilenme 

olasılığını artırmaktadır. 
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 1.8. Duygusal Emek Davranışlarının Olumlu Sonuçları 

                    Duygusal emek davranışlarını sergilemenin çalışanlar üzerinde olumlu 

etkileri bulunmaktadır. Aynı zamanda kurumlara da fayda sağlayan bu 

etkiler arasında; mesleğe karşı duygusal bağlılığın oluşması, 

performans ve motivasyonu artırması, hem psikolojik hem de fizyolojik 

yönden sağlıklı olma, ekonomik fayda sağlaması, müşteri ilişkilerin 

başarı kazandırma yer almaktadır. 

1.8.1. İşe Yönelik Duygusal Bağlılık 

                   Kahn (1990) işe bağlanmayı; örgüt üyelerinin kendilerini iş rollerine 

tamamen vermeleri şeklinde tanımlamakta ve işe bağlanmanın kişinin 

iş rolü ve diğer aktiviteleri aracılığıyla kendini ifade etmesini içerdiğini 

belirtmektedir. Aynı zamanda işe bağlanmayan çalışanların, işe ilişkin 

rollerin gerçekleştirilmesinde isteksiz olabileceğini ve kendisini 

otomatiğe bağlanmış halde hissedebileceğini ifade etmektedir (Keser 

ve Yılmaz, 2012: 117). İşe yönelik duygusal yönden bağlı çalışanların 

ise bağlı olmayanlara göre yaptıkları işten daha çok memnun oldukları, 

işlerini severek yaptıkları için iş süreçlerine kendilerine has özellikler 

kattıkları belirtilmektedir (Öz, 2007: 28). Kendisini işe ait hisseden, 

bağlılık duyan böyle bir çalışanda işten ayrılma niyetinin azalacağı 

beklenmektedir. 

1.8.2. İş Tatmini 

Çalışanın işinden tatmin olması ya da olmaması, işiyle ilgili çeşitli 

faktörleri değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan duygusal 

durumundaki farklılıktan kaynaklanmaktadır (Koç, 2007: 33). İş 
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tatminin zihinsel olmaktan çok duygusal bir kavram olması, onun en 

önemli özelliği olarak görülmektedir. İş tatminiyle ilgili yapılan 

araştırmalarda bu kavram genel olarak örgütsel davranış geliştirme 

açısından ve verimlilik artışı sağlayan bir faktör olarak 

değerlendirilmektedir. Öte yandan özel bilgi ve yetenek gerektiren 

işlerde çalışanların yaptıkları işlerden daha fazla tatmin oldukları 

belirtilmektedir (İşcan ve Timuroğlu, 2007: 125). Buna ek olarak, 

kurum içerisinde motivasyon ve bağlılıkların artırmaya yardımcı olan 

içsel ve dışsal ödüllendirmenin, iş tatminini etkileyen unsurlar arasında 

yer aldığı ifade edilmektedir (Vural, 2009: 102). Ödüllendirme 

sayesinde çalışanın kendisini değerli ve yeterli hissetmesini sağlayan 

kurumuna daha çok bağlanacağı ve işine daha çok sarılacağı ön 

görülmektedir. 

1.8.3. Yüksek Performans 

Örgütsel davranış açısından ele alındığında performans, çalışanın 

örgütsel amaçlarını gerçekleştirmek için görevi esnasında sergilediği 

eylemleri sonunda elde ettiği ürün olarak tanımlanmakta, bu ürünün 

hizmet, mal, düşünce türünden olabileceği belirtilmektedir (Akçit, 

2011: 57). Performansın duygusal emekle olan ilişkisi, araştırılan 

konular kapsamında yer almaktadır. Derinlemesine davranmada 

müşterilere yansıtacakları duyguyu bizzat hisseden çalışanlar duygusal 

çelişki yaşamamakta, böylece kurumun isteklerini yerine getirirken 

daha istekli olmakta ve yüksek performans sergilemektedir (Öz, 2007: 

30). Hissettiği duyguyla müşteriye karşı sergilediği duygu arasındaki 
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benzerlik, çalışanı daha fazla çalışmaya teşvik etmekte, onun 

performansını artırmaktadır.  

1.8.4. Motivasyonda Artış 

                   Çalışanların sergiledikleri duygusal emeğin kurum tarafından değişik 

şekillerde ödüllendirilmesi sonucunda çalışanlar iş tatminine erişmekte, 

dolayısıyla yüksek motivasyona sahip olmaktadır (Eroğlu, 2011: 203). 

Çalışanların motivasyonunun yüksek tutulmasının devamsızlığı 

azaltacağı varsayılmaktadır. Devamlılığın kendileri için değer taşıyan 

ödüllerle sonuçlanacağını düşünmesi durumunda ise çalışanların 

motivasyonlarının yüksek olacağı ifade edilmektedir (Yürür, 2000: 35). 

Motivasyon, çalışana yeteneklerini gösterme fırsatı sunmaktadır. 

Çalışanın düşünsel emeği ve yeteneğinin iş sürecinde etkin kullanımı, 

verimliliği de artırmaktadır (Yılmazer ve Eroğlu, 2010: 65). 

1.8.5. Kurumsal Vatandaşlık Davranışlarında Artış 

                   Organ’ın literatürde kullandığı kurumsal vatandaşlık davranışı kavramı 

tanımı şöyledir: “Formel ödül sistemi içinde açıkça bilinen veya 

doğrudan olmayıp; tersine dolaylı, isteğe bağlı ve organizasyonun etkili 

biçimde fonksiyon göstermesini destekleyen birey davranışıdır” 

(Organ, 1988: 4). 

                   Yeni yönetim yaklaşımlarının kurumsal vatandaşlık anlayışıyla 

çalışanları kuruma bağlaması, ancak çalışanların duygusal emek 

göstererek duygularını yönetmesiyle gerçekleşmektedir. Bu noktada 

hizmet sektöründe birçok alanda, müşteri tatmininin hedeflenmesi 

sonucu çalışanların davranışlarının tek tipleştirilmesiyle duygusal emek 
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davranışının oluşması, ciddi bir denetleme mekanizmasıyla 

gerçekleşmektedir. Böylece duygusal emek, çalışanları kurumlara 

bağlamada kurumsal vatandaşlık olgusunu bir araç olarak 

kullanmaktadır (Topateş ve Kalfa, 2010: 429). Kurumsal vatandaşlık 

davranışının çalışanın isteğine bağlı olarak gerçekleşmesi, kurumsal 

aidiyeti ve duygusal emeği kolaylaştırmaktadır. Buna ilişkin kurumsal 

vatandaşlık davranışının derinlemesine ve samimi davranışı 

artırabileceği tahmin edilmektedir. 

Nevşehir ilindeki dört ve beş yıldızlı otellerde çalışanlar üzerinde 

yapılan bir araştırmaya göre; algılanan kurumsal adalet, kurumsal 

vatandaşlık davranışını olumlu yönde etkilemektedir. Aynı çalışmada, 

emek üretiminin söz konusu olduğu otellerde adil yönetim 

uygulamasının ne kadar fazla olursa kurumsal vatandaşlık davranışının 

da o kadar artacağı öne sürülmektedir (Öğüt vd., 2009: 163). Kurumsal 

vatandaşlık davranışı ile duygusal emek etkileşiminde kurumsal adalet 

algısının büyük önem taşıdığı görülmektedir. Çalışanlarda adalet algısı 

yüksek düzeydeyse kuruma güven duyacağı ve duyguların etkin 

kullanımını gerektiren işinde başarılı olmak için daha çok çaba 

göstereceği ön görülmektedir. 

1.8.6. Psikolojik ve Fizyolojik Yönden Sağlıklı Olma 

Bireyin gerçek duyguları ile sergilediği duygular aynı ve duygusal 

davranış kurallarına uygun olduğunda duygusal emeğin çalışanlara 

sağladığı faydadan söz edilebilmektedir. Bunun sebebi olarak da 

çalışanın kendisini işiyle uyum içinde hissetmesi sonucunda iç 

gerginliğinin, stresin azalması ve doğal olarak hem psikolojik hem de 
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fizyolojik yönden sağlıklı kalması görülmektedir (Eroğlu, 2011: 204). 

İş tatmininin işteki psikolojik sağlıkla doğrudan ilintili olduğu birçok 

kişi tarafından kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, çalışanlarının 

işlerinden memnun olduğu bir kurumun psikolojik açıdan sağlıklı bir 

işgücüne sahip olacağı tahmin edilmektedir (Koç, 2007: 33). Bu 

bağlamda kurumların iş tatmini ve yüksek verimlilik için çalışanların 

psikolojik ve fizyolojik yönden sağlıklı olmalarına özen göstermesi 

gerekmektedir. 

1.8.7. Ekonomik Fayda 

                   Duygusal emeğin ekonomik yönden faydası, müşterilere karşı olumlu 

davranışlar sergileyen çalışanların diğer çalışanlara göre daha tercih 

edilebilir olması ve buna bağlı olarak daha yüksek ücret almalarıyla 

ilişkilidir. Bu durum, daha fazla hasta, bir avukat için daha fazla 

müvekkil, bir güzellik uzmanı için daha fazla müşteri anlamına 

gelmektedir. Ücretli çalışanlar içinse gösterdikleri performans oranında 

alacakları ek gelir demektir (Rafelli ve Sutton, 1987: 30’dan aktaran 

Eroğlu 2011: 203-204). Dolayısıyla çalışanın göstereceği duygusal 

emek, kendisine ekonomik anlamda fayda olarak geri dönmektedir. 

Kurum kültürü aracılığıyla çalışanların duygularının denetlenmesini 

sağlayan duygusal emekle birlikte çalışan, iş güvenliği için fiziksel 

aktivitelerinin yanı sıra duygularını da ücret karşılığında müşterisinin 

hizmetine sunmakta, müşterisini etkileyebilmek ve yoğun rekabet 

ortamında tercih edilebilirliğini artırmak için duygusunu, verimlilik ve 

kâr aracı haline getirebilmektedir (Kart, 2011: 215). Böylece duygusal 
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emeğin çalışanla birlikte kuruma da ekonomik yarar sağladığı 

belirtilmektedir. 

1.8.8. Müşteri İlişkilerinde Başarı 

Çalışanların pozitif duygusal durumları, gerek iş çevresi gerekse kurum 

açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bu tür çalışanlar, çalışma 

arkadaşları, üstleri ve astları tarafından daha çok desteklenmektedirler. 

İyimser, güler yüzlü ve yardımsever bir satış danışmanı, kötümser, 

agresif bir satış danışmanına göre daha başarılı satış sonuçlarına 

ulaşmakta ve müşteri memnuniyetini sağlamaktadır (Edizler, 2010: 

2982). Müşterilerle iyi ilişkiler kurması inanan kurumlar, bu ilişkilerin 

oluşması için birtakım duygusal davranış kuralları belirlemektedir. 

Böyle bir uygulama sayesinde bu davranış kurallarının sergilenmesini 

çalışanlarından isteyerek müşterilerine sundukları hizmet kalitesini ve 

çalışan performansını artırmayı amaçlamaktadır (Eroğlu, 2011: 202). 

Davranış kuralları aracılığıyla çalışanın duygusal davranışı belirli 

standarda erişmekte, böylelikle müşterinin güveni kazanılarak kurum 

kimliği güçlenmektedir.  

 

Duygusal emek boyutlarından derinlemesine davranışın temeli, iletişim 

kurulan diğer tarafı anlamak için çabalama üzerine kurulu olduğu için 

empati içermektedir. Bu nedenle derinlemesine davranış stratejisini 

kullanma eğiliminin, çalışanın hizmet sunduğu kişilere karşı 

hissizleşmesini ve duyarsızlaşmasını azaltması beklenmektedir (Oral ve 

Köse, 2011: 489). Empati becerisiyle çalışan, müşteriyi daha iyi 

anlamakta, duyarlı şekilde hareket ederek onun ihtiyacını 
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karşılayabilmekte, sorununa çözüm bulmaya çalışmakta ve böylece 

onunla ilişkilerini daha güçlü hale getirebilmektedir. 

1.9. Duygusal Emek Davranışlarının Olumsuz Sonuçları  

Duygusal emek davranışlarının yol açtığı olumlu sonuçlarla birlikte 

olumsuz sonuçlardan da söz edilebilmektedir. Bu olumsuz sonuçlar 

arasında; tükenmişlik sendromu, iş-aile çatışması, mesleği bırakma 

eğilimi, psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar, rol çatışması, 

yabancılaşma yer almaktadır. 

1.9.1. Tükenmişlik Sendromu  

                   İçerisinde olumsuz bir anlam barındıran tükenmişlik sendromunun pek 

çok araştırmada incelenme konusu olduğu ve duygusal emeğin 

psikolojik sonuçları arasında da en çok üzerinde durulan konulardan 

birini temsil ettiği bilinmektedir. Yüzeysel davranış ile tükenme 

arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunması, yapılan bir araştırmada elde 

edilen bulgular arasında yer almaktadır (Wharton, 2009: 159’dan 

aktaran Seçer, 2012: 265). Özellikle insan faktörünün merkezde olduğu 

mesleklerde, müşteri ile ilişkilerdeki duygusal beklentiler, bu 

mesleklerde duygusal tükenme belirtilerinin artmasına ve 

hızlandırmasına etki etmektedir. Kendinde var olmayan olumlu 

duyguları sergilemek zorunda kalan çalışan, gün geçtikçe yıpranmakta, 

böylece işine veya kendisine yabancılaşarak tükenmişlik hissi 

duyabilmektedir (Şengül, 2009: 1202-1206). Başka bir ifadeyle 

tükenmişliğin, çalışanların sergilediği yüzeysel davranışa bağlı olarak 

arttığı belirtilmektedir. 
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1.9.2. İş-Aile Çatışması 

Yapılan çalışmalarda çalışanlar tarafından yaşanan duygusal 

uyumsuzlukların gerilime sebep olduğu ve çalışanların genellikle iş-

aile çatışması gibi olumsuz durumlara maruz kaldıkları ifade 

edilmektedir. Duygusal emek gösteren çalışanların hissettikleriyle 

sergiledikleri duygular arasındaki farklılıktan kaynaklanan duygusal 

uyumsuzluğun iş-aile çatışmasına sebep olduğu düşünülmektedir 

(Çelik ve Turunç, 2011: 227). Bu durum göz önüne alındığında 

yüzeysel davranışın iş-aile arasındaki çatışmaları artıracağı 

varsayılmaktadır. 

1.9.3. İşi Bırakma Eğilimi 

Yaptığı işin fiziksel ve olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya kalan 

çalışanların çalışma isteklerinin azalacağı, bu yüzden kurumdan 

ayrılma niyetlerinin artacağı varsayılmaktadır. Çalışanın sergilediği 

duygusal emek ile işi bırakma eğilimi arasındaki ilişki incelendiğinde; 

yapılan bir araştırmada duygusal emek davranışlarının, hizmet 

çalışanlarının işe bağlılıklarını ve kurumdan ayrılma niyetlerini 

doğrudan etkilediği ileri sürülmektedir. Derinlemesine davranışta 

hissettiği ve yansıttığı duygu benzer olduğu için kurumun isteklerini 

samimi olarak yerine getirebildiğini anlayan çalışanın başarısının 

artacağı belirtilmektedir.  Dolayısıyla kendisini başarılı hissetmesini 

sağlayan bir kurumdan ayrılma isteğinin azalacağı belirtilmektedir (Öz, 

2007: 30-32). Buna karşılık yüzeysel davranışta çalışanın içinde 

yaşadığı çatışmaya bağlı olarak işi bırakma eğiliminde olabileceği 

tahmin edilmektedir. 



44 | D r .  M e l i s  Y A L Ç I N  

 

1.9.4. Psikolojik ve Fizyolojik Rahatsızlıklar 

Psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların başında stres gelmektedir. 

Stres, Latince kökenlidir ve sıkıntı, güçlük, zorluk, üzüntü anlamlarına 

gelmektedir. Bireyde gerilim ve dengesizliğin ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır. Yates (1989)’e göre bireyin iş çevresi ile ilgili olarak ortaya 

çıkan stres faktörleri arasında kişiler arası çatışmalar, rollerdeki 

belirsizlik, yetki-sorumluluk dengesizliği, yoğun iş yükü, mekan ve yer 

sorunları, zaman darlığı, iş güvensizliği yer almaktadır  (Yılmazer ve 

Eroğlu, 2010: 158-159). Böyle durumlarda stresin yaşanması 

kaçınılmaz olmaktadır.  

Stres kuramı içinde duygu, çevre ile insan arasında uyuma yönelik ilişki 

türlerinden doğan yaşantı olarak tanımlanmaktadır. Olay karşısında 

ortaya çıkan duygusal tepkilerin doğası ve kalitesi, bireyin çevre ile 

uyum çabasını değerlendirme biçimini göstermektedir. Bu uyumun 

gerçekleşmesini sağlayan unsur ise duygusal dengedir. Duygusal 

denge, haz duyulmayan duygu yaşantılarının haz veren duygularla 

giderilmesiyle sağlanmaktadır. Bu tür bir denge iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Birincisi; hoşa gitmeyen duygularla hoşa giden 

duyguların yer değiştirmesidir. Bu yer değiştirme, belirli bir duruma 

geçici olarak uyumu sağladığı için sağlıklı görülmemektedir. İkincisi 

ise hoşa gitmeyen duyguları yaratan şartları farklı bakış açısıyla 

değerlendirmeye çalışmak, başka deyişle hoşgörülü olmaktır. Duygusal 

hoşgörünün gelişmesi, insan ilişkilerine rahatlık, esneklik ve derinlik 

kazandırmaktadır (Baltaş ve Baltaş, 1990: 34-36). Böylece psikolojik 

ve fiziksel rahatsızlıkların azalması umulmaktadır.  
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1.9.5. Rol Çatışması 

Kişinin göstermesi gereken duygular söz konusu olduğunda gösterdiği 

tepkiler ile beklentinin uyuşmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. 

Çalışan bir duyguyu göstermesi gereken zaman diliminde hiçbir şey 

hissetmeyebilmekte ya da kendisinden nötr veya olumsuz duygu 

hissetmesi beklendiğinde bunları sergilemek zorunda kalabilmektedir 

(Eroğlu, 2011: 200). Bu durumda yüzeysel davranmanın içeriğinde 

hissedilenle yansıtılan duygu arasında farklılık bulunması nedeniyle rol 

çatışmasının yaşanması beklenmektedir.  

1.9.6. Yabancılaşma 

Tükenmişliğin kişiler arası ilişki boyutunu oluşturan yabancılaşma, 

çalışanın diğer iş arkadaşlarına ya da yöneticilerine yönelik olumsuz, 

alaycı ve psikolojik olarak aşırı mesafeli davranması anlamına 

gelmektedir (Keser, 2012: 459). Çalışan, çok sayıda ve oldukça hızlı 

kurduğu yapay ilişkiler yüzünden ve aynı zamanda müşteriyi bir madde 

olarak gördüğü için derin bir duygu yabancılaşmasına 

sürüklenmektedir. Duyguların da yönetilebilme ve pazarlık unsuruna 

dönüştürülebilme süreci, çalışanların, kendilerini unutması, duygu 

dünyalarının karmaşık hale gelmesi, kendilerini bozulmuş hissetmesi, 

kimseyle görüşme isteği duymaması, kendi ailesinden uzaklaşması, 

giderek bencilleşme, kendilerine ait hiçbir şeyinin kalmaması, 

kendilerine saygılarının azalması ve insanlara güvenlerinin kalmaması 

gibi sonuçlar doğurmaktadır. Aynı zamanda inanmadığı şeyleri sürekli 

söylemek zorunda kalan çalışan, rol yapma zorunluluğunun sonucunda 

yıpranmaktadır (Kart, 2011:224-227). Bu yıpranma sonucunda rol 
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yapmanın söz konusu olduğu yüzeysel davranışın yabancılaşmayı 

beraberinde getireceği ifade edilebilmektedir. 

                   Çalışanı kendisine ve çalıştığı kuruma yabancılaştıran en önemli 

unsurlar başında makineleşme gelmektedir. İnsanı öncelikle güçlü ve 

onurlu kılmanın, sonrasında ise yaratıcı ve yapıcı gücünü ortaya 

koyabilecek bir ortam yaratmanın ve kendisini ilgilendiren konularda 

kararlara katılmasını sağlamanın, insan psikolojisine oldukça zarar 

veren yabancılaşma duygusundan kurtulmanın çözümünde etkili 

olduğu belirtilmektedir (Koç, 2007: 55). Ayrıca etkili bir kurumsal 

iletişimin de yabancılaşmanın çözümünü kolaylaştıracağı 

beklenmektedir. Özellikle duygusal emeğin boyutlarından 

derinlemesine davranışın ortaya çıkmasında kurumsal iletişim anahtar 

rol üstlenmektedir. Çalışma sürecinde çalışana kendisinden neler 

beklendiğinin açık ve net şekilde söylenmesi, belirli aralıklarda tekrar 

edilmesi, çalışanın süreci daha fazla özümsemesini sağlamakta, 

böylelikle duygusal emek çabasını azaltmaktadır (Eroğlu, 2010: 30). 

Aynı zamanda etkili bir kurumsal iletişimle birlikte derinlemesine 

davranışın yabancılaşmayı azaltacağı belirtilebilmektedir. 

1.10. Hizmet Sektöründe Duygusal Emek Faktörünün Önemi 

Müşterilerin kurumlar için odak nokta haline gelmesi, hizmet 

sektöründeki gelişmeyle birlikte artan rekabete dayanmaktadır. Hizmet 

sunumu sürecinde çalışanlar, müşterilerle çok daha yakın bir etkileşim 

içine girmektedir. Bu etkileşim, çalışanlardan işlerine duygusal 

emeklerini de katmaları yönündeki beklentileri artırmakta, özellikle 

interaktif hizmet alanlarında duygusal emek faktörünü öne 
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çıkarmaktadır (Güngör, 2009: 168). Bu şekilde çalışanların müşteriyle 

ilişkileri geliştirilerek belirli davranış kuralları çerçevesinde müşteriye 

sunulan hizmet kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. 

Neredeyse ürettikleri değerlerin birbirine benzer olduğu kurumlar, 

müşterilerine sundukları hizmette kendilerini farklılaştırma yoluna 

giderek bu sayede rekabet avantajı elde etmektedirler. Bu nedenle 

duygusal emek faktörü, günümüzde hizmet üreten kurumların en 

önemli rekabet araçlarından biri haline gelmektedir. Hizmet sektöründe 

bazı büyük kurumlarda çalışanların karşılaşabilecekleri müşteri tipleri 

gruplandırılmakta, bu gruplarda yer alan müşterilerin davranış 

özellikleri tanımlanmakta ve çalışanların karşılaştıkları herhangi bir 

müşteriyi hangi gruba dahil etmeleri gerektiği öğretilmektedir. Bunun 

yanı sıra müşteriyle nasıl iletişim kuracağı, ona nasıl yaklaşacağı 

bildirilmektedir (Köksel, 2009: 41-43). Hizmet sektöründeki hızlı 

büyüme, kurumlar açısından müşteri merkezli anlayışın gelişmesinde 

ve örgütsel ilişkilerde duygusal iletişimin önem kazanmasında etkili 

olmaktadır. Hizmet sektöründe çalışanların sayısı gün geçtikçe 

artmakta ve hizmet süreci boyunca sektör çalışanları, müşteri, tüketici, 

hasta, yolcu, konuk, öğrenci vb. ile artık çok daha yakın bir etkileşim 

içine girmektedirler (Eroğlu, 2011: 183). Bu etkileşimde duyguların 

sergileniş şekli ön plana çıkmakta, buna yönelik duyguları 

düzenlemeyle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. 

Hizmet sunanların müşteriye nasıl davrandığı ve ne söylediği, 

yönetimin çalışma konusu haline gelmiştir. Buna bağlı olarak kurumlar, 

çalışanlarının müşteriye yönelik yarattıkları imajlarla müşterilerle 

ilişkilerin kalitesini yönetmek istemektedirler. Walt Disney 



48 | D r .  M e l i s  Y A L Ç I N  

 

Dünyası’nın kurum kültürü buna örnek gösterilebilmektedir. Söz 

konusu kurumda bir çalışanın Disney’in misafirine karşı kaba bir 

davranışın gelecekte mali kayıplara yol açacağı göz önünde 

bulundurulmaktadır (Yaylacı, 2006: 165). Dolayısıyla duygusal emek 

davranışları, kurumun kar elde etmesi için gerekli görülmekte ve bu 

davranışlara kurumlar tarafından önem verilmektedir. 

Hizmet sektöründe duygular, müşteri-çalışan etkileşiminin önemli bir 

öğesini teşkil etmektedir. Çalışanın, duygusal tepkilerini müşteride 

memnuniyet yaratacak şekilde düzenlemekle sorumlu hale gelmesi, 

duygusal emeğin ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır (Köksel, 

2009: 3). Müşteriyle birebir etkileşim halinde bulunan çalışanların 

davranış ve hareketleriyle gösterdikleri performans, hizmet kalitesi için 

vazgeçilmez hale gelmiştir. Müşteri ile birebir etkileşime giren bu 

çalışanların, örgütün müşteriye görünen yüzü olduğu fark edilerek 

müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, marka yaratma gibi örgütün 

uzun vadeli amaçlarına ulaşmakta aracı olarak kullanılması 

amaçlanmıştır (Nunan ve Knox’tan aktaran Öz, 2007: 1). Bu amaca 

ulaşabilmek için kurumlar, belirli standartlar geliştirmekte ve bu 

standartlara çalışanlar tarafından uyulmasına dikkat etmektedirler. 

Duygusal emeğin yoğun olarak görüldüğü hizmet sektöründe çalışanlar 

arasında hostesler, satış elemanları, doktorlar, hemşireler, garsonlar, 

öğretmenler, avukatlar, satış temsilcileri, kreş görevlileri, banka şube 

memurları, sekreterler, çağrı merkezi çalışanları, otel kabul yeri 

görevlileri yer almaktadır. Bu çalışanlar, paylaşım içinde oldukları 

kişilerin duygusal durumlarını etkileyebilmek için çaba 

harcamaktadırlar. Bu esnada çalıştıkları kurumlar tarafından 
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belirlenmiş kuralları ve paydaşların beklentilerini dikkate alarak kendi 

duyguların denetimlerini kendileri yapmaktadırlar (Hochschild, 1983: 

153’ten aktaran Eroğlu, 2011: 185). Böylece bulundukları duruma, 

üstlendikleri role kendilerini uyarlayarak duygularını düzenleme 

yoluna gitmektedirler.          

Duygusal emek, yöneticilerin diğerlerini yönlendirme, çeşitli yollarla 

sorumluluğu onlarla paylaşmanın yanı sıra müşteri ve çalışanla 

ilişkilerinin sonucunu etkilemektedir. Bu bağlamda yöneticilerin 

duygusal emek düzeyleri, kurum için hayati önem taşımaktadır. 

Duygusal emek gösterimi ve bunun etkileri, yöneticilerin destekleyici 

ve motive edici tavırlarıyla doğrudan ilintili olmaktadır. Duygusal 

emeğin boyutları göz önüne alındığında, motivasyonun çalışanı daha 

samimi olmaya iteceği ve derinlemesine bir duygusal emek göstereceği 

kolaylıkla belirtilebilmektedir (Kunda ve Maanen, 1999’dan aktaran 

Türkay vd., 2011: 205).          

Yeni yönetim anlayışlarının gelişmesiyle birlikte liderlik kavramı önem 

kazanır hale gelmektedir. Liderler, çalışanların uygun duygusal 

davranış sergilemelerini istemekte, bu nedenle onların duygusal 

davranışlarını kontrol etmeye çalışmaktadırlar. Duygusal emeğin 

olumsuz sonuçlarının başarılı bir şekilde yönetilmesinde, çalışanın 

derinlemesine ve samimi davranış sergilemesinde, yüzeysel davranışı 

azaltmasında, duygusal davranış kurallarını benimsemesinde etkili 

liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden bir sonraki bölümde liderlik 

kavramı kapsamlı şekilde ele alınacak ve etkili liderlik kavramı 

açıklanacaktır.  
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  İKİNCİ BÖLÜM 

ETKİLİ LİDERLİK KAVRAMI 

Bu bölümde öncelikli olarak, liderlikle ilgili çeşitli tanımlara yer 

verilecek, ardından liderlerin sahip olduğu özelliklere değinilecek, 

liderlik tarzlarından otokratik, tam serbesti tanıyan ve katılımcı liderden 

söz edilecektir. Sonrasında ise yeni liderlik yaklaşımlarından davranışçı 

liderlik yaklaşımı, durumsal liderlik yaklaşımı, transformasyonel 

liderlik yaklaşımı, transaksiyonel liderlik yaklaşımı ve karizmatik 

liderlik, ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. Son olarak; etkili liderlik 

kapsamında etkililik kavramından bahsedilecek, etkili liderliğe ilişkin 

tanımlara yer verildikten sonra duygusal zeka-liderlik ilişkisi ve 

liderlikte iletişim becerilerinin önemi detaylıca anlatılacaktır. 

2.1. Liderlik Kavramı 

Liderlik konusu, insanların çok eskiden beri ilgilendikleri bir konu 

olmakla birlikte düşünürler, sosyal filozoflar ve araştırmacılar 

tarafından oldukça değişik perspektiften ele alınmaktadır (Kağıtçıbaşı, 

1979: 229). Birçok farklı kaynakta liderlik kavramının insanlık tarihi 

kadar eski olduğu söylenmesine rağmen Oxford İngilizce sözlüğünde; 

“lider” kelimesinin ortaya çıkışının 1300’lü yıllara dayanmakta olduğu, 

kavram olarak liderliğin kullanımının 19. yüzyılın ilk yarısından 

itibaren İngiliz Parlamentosu’nun baskısı ile politik etkilere 

dayandırılarak başlatıldığı belirtilmektedir. 19. Yüzyılın liderlik 

anlayışında, klasik ya da geleneksel liderlik anlayışının izleri 

görülmektedir. Bu anlayışa göre, emir–komuta zincirinin söz konusu 
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olduğu, sıkı kontrol kurallarının uygulandığı, liderin otoritesinin, düzen 

ve istikrarın önem kazandığı, üye katılımına izin verilmeyen, üyeler 

arası iletişim kaynaklarının engellendiği liderlik davranışları 

sergilenmektedir (Tunalı, 2006: 14-15). 

Liderlik tanımları, 1900’lü yılların başlarında toplumda görülen sosyal 

hareketlilikten bağımsız olarak değerlendirilememektedir. 1924-1932 

yılları arasında yapılan Hawthorne araştırmaları, 1929 ekonomik krizi 

ve yönetim düşüncesinin, liderliğe ilişkin yapılan tanımlar üzerinde 

etkili olduğu görülmektedir. 1940-1950’li yıllarda 2. Dünya Savaşı 

süresince askeri birliklerde moral, liderlik, motivasyon ve grup 

dinamiği araştırmaları yapılmasıyla birlikte insan ilişkilerinin gelişimi 

devam etmiştir. 1950-1960’lı yıllara gelindiğinde ise yönetim 

düşüncesine istatistik, matematik ve mühendislik gibi disiplinlerin katkı 

sağlamasıyla liderlerin karar verme süreçleri daha da kolaylaşmıştır. 

1960-1970’li yıllarda geliştirilen sistem yaklaşımı, liderlik tanımları 

üzerinde etkisini göstermiştir. 1970 ve 1980 sonrasında, yönetim 

düşüncesinde durumsallık ya da koşulsallık yaklaşımın etkileri, örgüt 

ve liderlik tanım ve çalışmalarını tamamen etkilemiştir (Aykan, 2002: 

59-60). Tarihsel gelişim süreci içinde ele alındığında, liderliğe ilişkin 

yapılan tanımların sosyal, siyasal ve ekonomik olayların etkisi altında 

kalarak şekillendiği görülmektedir. 

İnsanların bir lidere gereksinim duymalarının altında yatan sebepler 

irdelendiğinde, insan doğasında var olan grup halinde yaşama, işbirliği 

içinde faaliyet gösterme ve hiyerarşik düzen gibi eğilimlerin daima bir 

lidere ihtiyaç duymaya yol açtığı sonucuna ulaşılmaktadır (Gürüz ve 
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Gürel, 2006: 293). İnsanların birada yer aldığı çalışma ortamı olan 

örgütte de çeşitli nedenlerden dolayı liderlik sürecine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Örgütlerin yapı ve içinde bulundukları süreç ile 

grupların büyümesi, bu nedenlerin başında yer almaktadır. Öyle ki, 

örgütsel yapı ve grupların gelişip büyümesinin yeni faaliyet alanları, 

yeni amaç ve fonksiyonları ortaya çıkarması sonucunda liderlik sürecini 

yönetebilecek birden fazla lidere ihtiyaç duyulabilmektedir. Günden 

güne değişen bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte bilgi temelli, 

değişime yönelik, yüksek karizmatik niteliklere sahip lider profili önem 

kazanmaktadır (Tunalı, 2006: 12-13). Bu durumda, aranan lider 

profilinin değişmesinde örgüt yapılarında meydana gelen değişimlerin 

ve bilgi iletişim teknolojilerinin gelişiminin etkili olduğu 

görülmektedir. 

Grubun gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilen kimselerin lider 

olduğu görüşü, etkileşim liderlik modeli kapsamında 

değerlendirilmektedir. Burada etkileşim halinde olan öğeler, bir 

taraftan grubun gereksinmeleri, diğer taraftan da bireylerin temel 

özellikleridir. Bir yandan grubu diğer yandan ise bireyi ele alması 

açısından bu modelde sosyolojik bakışın hakim olduğu görülmektedir 

(Kağıtçıbaşı, 1979: 229).  

2.1.1. Liderliğin Tanımı 

Liderlikle ilgili pek çok tanım bulunmaktadır. Yapılan bir tanımlamada 

liderlik, belli bir durumda, belli bir anda ve belli koşullar altında bir 

grup üzerindeki; insanların örgütsel hedeflere ulaşmak için gönüllü 

olarak çabalamasını teşvik eden, ortak hedeflere ulaşmada yardımcı 
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olan deneyimleri aktaran ve uygulanan liderlik türünden hoşnut 

olmalarını sağlayan etkileme süreci şeklinde ifade edilmektedir 

(Werner, 1993: 17). Başka bir tanımda liderin, misyonu olan, bu 

misyona uygun vizyonu ortaya koyabilen, vizyonu gerçekleştirecek 

stratejik amaçları belirleyen, bilgiye dayalı ve insan odaklı yönetim 

anlayışını benimseyebilen yönetici olduğu belirtilmektedir (Paksoy, 

2008: 28). İki tanım karşılaştırıldığında; Werner’in tanımında liderlik 

bir etkileme süreci olarak ele alınırken, Paksoy’un tanımında yönetim 

süreci olarak ifade edilmektedir. 

Yöneticilik bir anlamda hak ve yetki, liderlik ise güç ve yetenektir, 

denebilmektedir. Lider; yukarı doğru yönelten, yarını düşünen, saygı, 

sevgi ve güven yaratan, insana odaklaşan, başarıyı ödüllendiren, öneri 

getiren, başarıyı takıma yükleyerek sinerji oluşturan, yeniliği takip 

eden, güveni etkin kılan, açık davranan, fikir alan, demokrat ve uzun 

vadeli olan kişidir (Özgen, 2003: 117). Dolayısıyla liderler, bulunduğu 

çevre ile ilişkisi kuvvetli olan kişilerdir. Bir başka tanıma göre liderlik, 

herhangi bir organizasyon için gidiş yönünü belirlemek ve o yöne doğru 

çalışanlarını motive etmek anlamına gelmektedir (Merter, 2006: 61). 

Yapılan diğer bir tanımda ise; liderliğin bir statü ya da otorite işlevinden 

çok, ilişkilerin ve liderle izleyicileri arasındaki karşılıklı etkileşimin 

kalitesiyle ilişkili işleve sahip olduğu belirtilmektedir (Werner, 

1993:16). Bu yönüyle liderin, insani değerleri iyi kullanarak, verimli ve 

etkin bir insan kaynağı oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. 

Serinkan, lideri tanımlarken, başkaları aracılığıyla iş gören, onları 

isteklendirerek görevleri yapmalarını sağlayan ve böylece işletmenin 
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amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan kişi olduğunu ifade etmektedir 

(Serinkan, 2008: 151). Marshall’a göre lider olmak; vizyon 

kazandırmak, kişinin performansını yükseltmek, normal sınırların 

üstünde bir kişilik sahibi olmasını sağlamak için iletişim kurabilme ve 

zamanı yönetebilme anlamlarına gelmektedir (Saffty, 2003: 399). 

Başka bir görüşe göre; “liderin izleyicilerini yönlendirme esnasında 

üstlenmiş olduğu görevler ve bu görevleri yerine getirebilmek için 

sergiledikleri tüm davranış modelleri, liderlik kavramını 

oluşturmaktadır” (Tunalı, 2006: 12). Diğer bir görüşe göre ise liderlik, 

çalışanlar, “lider ve liderin hedefleri arasında gerçekleşen duygusal ve 

bazen de tutkulu bir sadakat” şeklinde tanımlanmaktadır (Aysel, 2006: 

105).  

Liderlikle ilgili yapılan tanımlardan yola çıkılarak, söz konusu 

tanımların daha çok liderin insanlar üzerinde yarattığı etkiyi 

vurguladığı görülmektedir. Bunun sebebi, liderlerin çalışanlar 

üzerindeki etkisinin; liderin verimliliği, çalışanların davranışları ve 

performansları da dahil olmak üzere birçok örgütsel çıktıyı da 

etkilemesidir (Güzel ve Akgündüz, 2011: 283). Bireysel özellikler ve 

davranışlar, diğer insanlarla etkileşim biçimi ve rol ilişkileri, yönetim 

pozisyonuyla ilgili görev, etki, yetki ve gücün meşrulaştırılmasına 

ilişkin diğerlerinin algıları gibi hususlar, yapılan tanımlarda vurgulanan 

diğer unsurlardır (Kolamaz, 2007: 17).  

Yapılan her bir tanımda liderin farklı yönlerinin ele alınması, liderin 

özelliklerinin neler olduğunu açıklama ihtiyacını doğurmaktadır. Bu 

nedenle aşağıdaki bölümde liderin özelliklerine yer verilmektedir.   
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2.1.2. Liderlerin Özellikleri 

Öncelikle lider, entelektüel, pozitif görüşe sahip olmalıdır. Cesaret ve 

sağlam düşünce gibi özellikleri kendisinde birleştirmelidir. Liderin 

başlıca amacı, kendi gruplarının vasıtası ile kurumsal hedeflere 

ulaşmaktır. Bunu gerçekleştirmek için liderin, birlikte yaratmak ve 

ekiplerin birlikte çalışmalarını sağlamak, vazifeleri yerine getirmek için 

grupları harekete geçirmek, ekiplerin özelliklerinden, enerjisinden en 

iyi şekilde yararlanmak olmak üzere üç temel görevi yerine getirmesi 

gerekmektedir (Geybullayev, 2002: 184-185). Bu hususta liderin, 

enerjiyi doğru yönde kullanması, kurumun başarısı için hayati önem 

taşımaktadır. 

Clark tarafından belirtildiği üzere; süreci değiştirmek, paylaşılan bir 

vizyon ilham etmek, başkalarını harekete geçirmek, yol belirlemek ve 

kalbi cesaretlendirmek, lider tarafından yapılması gereken eylemlerdir 

(Clark, 1996: 28). Liderlerde olması gereken özellikler arasında; vizyon 

sahibi olma, vizyon yayma, ilham verme, ikna etme, risk alma, sosyal 

fayda sağlama, model olma, yetki devri, astların kararlara katılmasını 

sağlama, insanı dikkate alma, iletişim, uygun takım iklimi ve kültürü 

oluşturma, motive etme, yetiştiricilik yer almaktadır (Eker, 2006: 36-

41). Öte yandan liderlerden,  sözleriyle davranışları arasında tutarlı olan 

dengeli bir kişiliğe sahip, duygu ve coşkularını kontrol edebilen 

insanlar olması beklenmektedir (Kolamaz, 2007: 18). Liderler, birey 

olarak proaktif ve etkin, esnek ve uyumlu, alternatiflere ve risk almaya 

açık bir şekilde davranmaktadırlar. Liderlerin statükoyu devam ettirme 

yerine değişimi gerçekleştirme ve girişimcilik özelliklerine sahip 
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oldukları belirtilmektedir (Fisk, 2008: 117). Bunun yanı sıra bir liderin 

iki yönlü iletişime, iyi işleri fark etmeye, iyi fikirleri ve katılımı 

desteklemeye, öz saygıyı geliştirmeye, davranışları açıklamaya, 

karşılıklı güveni geliştirmeye önem verdiği ifade edilebilmektedir 

(Clark, 1996: 26-27). Karşılıklı güven yaratma, açık iletişim kurma gibi 

sahip oldukları özellikleriyle istedikleri yönde değişimi 

gerçekleştirmeleri kolaylaşmaktadır. 

İşletmenin en önemli sermayesi olan insanın bilgi ve yeteneğini etkin 

biçimde yönlendirebilme becerisi, günümüz bilgi çağında liderlerden 

beklenen özellikler arasında yer almaktadır (Ata, 2006: 91). Bilgi 

toplumu liderlerinin; bilgiyi yöneten, öğrenme ve öğretmeye değer 

veren, çevresel tehdit ve fırsatları sezinleyebilen ve ekip çalışmasını 

benimseyen liderler olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca bu liderlerde 

gelişmiş ikna ve iletişim yeteneği, empati, sinerjik ilişki kurabilme, 

duygusal zekaya sahip olma, öz güven, adil, dürüst, sözüne güvenilir, 

cesur, risk alabilme gibi klasik liderlik özelliklerinin de görülebileceği 

belirtilmektedir (Ata, 2006: 93-94). Böylece liderlerin bazı temel 

niteliklere sahip oldukları ve toplumun içinde bulunduğu dönemden 

etkilendikleri belirtilebilmektedir. 

Güçlü yöneticilik ve güçlü liderlik, iyi bir yönetimde birbirini 

tamamlayan iki unsurdur. Bundan dolayı başarılı bir liderin yönetim 

fonksiyonlarını da etkili bir şekilde kullanabilmesi gerekmektedir. 

Liderin yönetim fonksiyonları üzerindeki olumlu etkisi şunlardır 

(Tunalı, 2006: 30-31): 
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1. Planlama: Örgütün başarıya ulaşabilmesi için yapılacak olan 

planlar, amaca ve örgüt gücüne uygun olmalıdır. Bunu 

gerçekleştirmede ileri görüşlü, gözlem yeteneği güçlü, içinde 

bulunduğu duruma uygun çözümler üretebilecek kişilik yapısına 

sahip bir liderin payı büyüktür. 

2. Örgütleme: İşlerin ayrıntılı olarak belirlenip örgüte uyarlanması 

ve üretim faktörlerinin sağlanması, örgütleme fonksiyonu 

kapsamında ele alınmaktadır. Bütün bu işlemlerin başarıya 

ulaşmasında ise sıradan bir yöneticiden çok zeka, ikna gücü, 

kararlılık ve girişimcilik kapasitesi yüksek bir lider rol 

oynamaktadır. 

3. Yürütme: Faaliyetlerin amaç ve planlara uygun bir şekilde 

yürütülmesi için gerekli olan en önemli liderlik özelliği ileri 

görüşlülük, başka deyişle uzun vadeli düşünebilme özelliğidir. 

4. Koordinasyon: Sıradan bir yöneticiden üstün iletişim kurma 

yetenekleri ve gelişmiş duygusal zekaları sayesinde liderler, 

çalışanlar ve insanlar arası ilişki kurabilme yeteneğiyle ilintili 

olan koordinasyon fonksiyonunu etkin kullanabilmektedir. 

5. Denetim: Yüksek değerlendirme becerisiyle birlikte denetimden 

çok insana güvenme özellikleriyle ön plana çıkan liderlerin, hem 

bu yönetim fonksiyonu en iyi şekilde yerine getirebilmeleri hem 

de kişilerden kaynaklanan hata payını azaltmaları ön 

görülmektedir. 
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Liderler, aynı zamanda birer yöneticidirler. Bundan dolayı 

yöneticilerde görülen bazı özellikler liderlerde de görülebilmektedir. 

Her ne kadar iki kavram arasında ortak noktalar söz konusu olsa da 

liderle yönetici arasında bazı temel farklılıklar bulunmaktadır. 

Aşağıdaki bölümde bu farklılıklara değinilmektedir. 

2.1.3. Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar 

Yöneticilikte başkalarını ve işlerini yöneterek sonuca ulaştırmak esas 

alınırken, liderlikte, başkalarını etkilemek esas alınmaktadır. Yönetici 

gücünü yasa, yönetmelik ve tüzük gibi biçimsel yapıdan alırken, lider 

kişisel özelliklerinden ve içinde bulunduğu koşullardan almakta, 

çevresindekiler tarafından bağlılık gösterilmektedir (Gürüz ve Gürel, 

2006: 294-295). Başka bir ifadeyle “yönetici, astlarını hedeflere 

yönlendirmedeki etkileme yeteneğini (gücünü) büyük ölçüde yasal güç 

kaynağı olan otoriteden alırken, lider gücünün kaynağını yönlendirdiği 

gruptan (izleyicilerden) almaktadır” (Başoğlu, 2006: 13). 

Bir yönetici karmaşıklığı yönetirken, geleceğe dönük amaçlar koyarak 

planlama ve bütçeleme yapmaktadır. Yönetici, amaçlarına denetleyerek 

ve problem çözerek ulaşmaktadır. Oysa lider, şirket için bir yön tayin 

etmekte, gelecek için bir vizyon oluşturmakta ve bu vizyona ulaşmak 

için gerekli olan değişim stratejisini belirlemektedir (Ören, 2006: 13). 

Bu durumda, liderle yöneticinin amaçlara ulaşmada kullandığı 

yöntemlerin birbirinden farklı olduğu belirtilebilmektedir. 

Her yönetici liderlik özelliklerini taşımayabilmektedir. Dolayısıyla, her 

yöneticinin bir lider olmadığı görülmektedir. Ancak son yıllarda 
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işletmeler, “lider yönetici” özelliğine sahip kişileri bünyelerinde 

görmek istemektedirler. Lider; motive eden, önderlik eden, politika, 

ilke ve hedefleri belirleyen, astlarını eğiten, yol gösteren, işin nasıl 

yapılacağını öğreten, ekip ruhuna inanan, insanların kendisini duygusal 

olarak sevdiği ve benimsediği kişi olarak anlatılabilir. Lider yönetici 

ise, ekip kuran, sorun çözen, etkin karar veren, hakemlik yapan, 

koordinatör olan, ilham veren, önerilerde bulunan, örnek olan, öncü ve 

rehber olan, insan odaklı olan, hizmet eden ve hizmete önem veren, 

güvenlik sağlayan, işbirliği sağlayan, empati yeteneğine sahip, 

katılımcı, risk ve sorumluluk alan kişidir (Özgen, 2003: 112-113).  Öte 

yandan, liderlik becerisi yüksek olan yöneticiler, çalışanlar arasında sıkı 

paylaşımın ve bağın olduğu güçlü bir kurum kültürü yaratmaktadırlar. 

                 Tablo 2. Yönetici-Lider Özellikleri Karşılaştırması 

Yönetici                 Lider 

Yönetir         Yönlendiricidir  

Mevcut düzeni sürdürür         Yenilik peşindedir 

Otoritesi statüsünden kaynaklanır     Otoritesi kendisindendir 

Yetkileri kendisinde toplar       Astlarını yetkilendirir 

İtaati vurgular      Katılımı vurgular 

Belirlenmiş amaçlara hizmet eder      Yeni amaçlar ortaya atar 

İşi doğru yapar      Doğru işi yapar 

Kontrolü vurgular      Güveni esas alır 

Kaynak: Merter, 2006: 63. 
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2.1.4. Liderlik Tarzları  

Liderlik tarzları, liderin izleyicilerle veya yönettiği grupla olan 

ilişkilerindeki tutumu ile ilgilidir. Bu liderlik tarzlarının ortaya 

çıkmasında çeşitli etmenler rol oynamaktadır. İzleyicilerin kişilik 

yapıları, kültür yapıları ve iş tecrübeleri, ortam koşulları, işin aciliyeti 

ve lider üzerindeki zaman baskısı bu etmenlere örnek 

gösterilebilmektedir (Eren, 2010: 462).  Bunun yanı sıra işletmenin 

kültürü, yöneticilerin ve sahiplerin yönetim felsefeleri, astların 

durumları ve çevresel faktörler, liderlik davranışlarının farklılık 

göstermesinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla her zaman ve her yerde 

geçerli olabilen bir liderlik tarzı olmadığı belirtilebilmektedir 

(Serinkan, 2008: 158).   Buna yönelik olarak aşağıdaki tabloda bazı 

liderlik tarzlarına, bu liderlik tarzlarının ahenk kurma biçimine, örgüt 

iklimi üzerindeki etkisine ve hangi durumlarda kullanılmasının daha 

uygun olduğuna yer verilmektedir.        

Tablo 3. Liderlik Tarzları 

Liderlik 

Tarzları 

Ahenk Kurma 

Biçimi 

İklim Üzerindeki 

Etkisi 

Uygun Olduğu 

Zaman 

Vizyoner  İnsanları ortak 

hayallere çekerek 

Son derece olumlu Değişimler, yeni 

bir vizyon 

gerektirdiğinde 

ya da açık bir 

yön çizmek için 
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Eğitici Bir kişinin 

istekleriyle örgütün 

hedefleri arasında 

bağlantı kurarak 

Çok olumlu  Bir elemanın 

uzun erimli 

yetenekle 

geliştirerek 

performansının 

artmasına 

yardım etmek 

için 

İlişkisel  İnsanlar arası kurulan 

bağlantıyla uyum 

yaratarak 

Olumlu  Ekipteki 

çatlakları 

onarmak, gergin 

dönemlerde 

şevk vermek ya 

da bağlantıları 

güçlendirmek 

için  

Demokratik  İnsan girdisine değer 

vererek ve katılım 

yoluyla bağlılık 

sağlayarak 

Olumlu  Ortaklık ya da 

fikir birliği 

oluşturmak ya 

da çalışanlardan 

değerli girdi 

almak için 

Hız belirleyici  Zorlu ve heyecan 

verici hedeflere 

ulaşarak 

Sık sık kötüye 

kullanıldığından 

çoğunlukla son 

derece olumsuz 

Şevkli ve işini 

iyi bilen bir 

ekipten çok 

nitelikli 

sonuçlar almak 

için  

Kumandacı 

 

 

Acil durumlarda açık 

bir yön gösterip 

korkuları yatıştırarak 

Sık sık kötüye 

kullanıldığından 

çoğunlukla son 

derece olumsuz 

 
 

Bir kriz 

döneminde, 

gidişat dönemini 

başlatmak için 

ya da 

çalışanlarla 

sorun çıktığında 

Kaynak: Goleman vd., 2008:66. 

2.1.4.1. Otokratik Lider 

Otokratik liderlikte zorlama, tehdit ve güç kullanma söz konusudur. 

Saldırgan ve baskın bir kişiliği sahip olan otokratik lider, korku ve 

tehdit unsurunu kullanarak ve karakteri ile baskıda bulunarak etkin 
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olmaktadır. Bu tip liderler, sert mizaçlı ve baskın tiplerdir. Otokratik 

liderlik tipi ile yönetilen gruplarda yenilik ve ilerleme oldukça yavaş 

gerçekleşmektedir (Taşdemir, 2009: 157-158).  Otokratik lider, karar 

alma yetkisine sahip tek kişidir. Astların karar alma sürecine 

katılmalarına izin vermemektedir. Öyle ki herhangi bir konuda itiraz 

kabul etmemekle birlikte tartışmanın çıkmasını istememektedir. 

Astlardan söylenenleri sorgulamadan kabul etmeleri, liderin neyin 

yapılmasının veya yapılmamasının gerektiğini bilmeleri 

beklenmektedir. Ödül, ceza, yasal ve zorlayıcı güçler, otokratik 

liderlerin genellikle kullandıkları güç kaynakları arasında 

bulunmaktadır. Bu tür liderlerin işe yönelik davranışlar sergiledikleri 

ve organizasyonun verimliliğini ön planda tuttukları görülmektedir 

(Öven, 2006: 33). 

2.1.4.2. Tam Serbesti Tanıyan Lider 

Tam serbesti tanıyan liderler, genelde yetkilerini grup üyelerine 

bırakarak yönlendirme ve özendirme görevi üstlenmektedirler. Bu 

durumda grup üyeleri, yetki alanlarına giren konularda karar almakta 

ve uygulamakta serbest olmaktadırlar (Taşdemir, 2009: 159). Bilgideki 

hızlı değişimle birlikte yaşanan gelişmelere paralel olarak bu liderlik 

tarzının önemi artmaktadır. Böylece çalışanlar, işin yapılmasına 

yönelik sorumluluğun yanı sıra işin planlanması, yürütümü ve ortaya 

çıkabilecek sorunlarla ilgili karar alma konusunda da 

yetkilendirilmektedirler (Yeniçeri ve Seçkin, 2011: 103). Bu durumda 

çalışanların yönetim sürecine aktif olarak katıldıkları ve liderlerin 

yetkilerini devraldıkları görülmektedir. 
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2.1.4.3. Katılımcı Lider 

Katılımcı liderlik tarzı, çalışanlara değer veren, onları güdüleyen ve 

onların işletmeye olan bağlılıklarını artıran liderlik davranışı boyutu 

olarak değerlendirilebilmektedir. Katılımcı lider, grup üyelerinin 

fonksiyonlarını yerine getirmelerinde ve işlerini başarmalarında onlarla 

birlikte sorumluluk üstlenmektedir. İşletmelerin büyümeleri, 

karmaşıklaşmaları, çalışanın uzmanlaşma ve meslekleşme düzeyinin 

gelişmesi sonucunda yöneticiler, artık otoriter davranışları bir kenara 

bırakarak astlarının işletme kararlarına daha fazla katılımına fırsat 

vermektedir (Seyfikli, 2007: 124). Bununla birlikte yönetim sürecinde 

astların ortaya attığı fikirlere saygı duyarak onların fikirlerini 

değerlendirmekte, uygulamaya geçirebilmektedir. 

Katılımcı liderler, astlarını yönetirken kullandıkları güç ve otorite 

kaynaklarını diğer tarzdaki liderlere kıyasla daha dikkatli 

kullanmaktadırlar. Yönetimde ödül gücünü kullanırken, çalışanlar 

arasında ayrım yapmamaya, eşit işe eşit ücret ödenmesine dikkat 

etmekte, yönetim gücünü astlarla paylaşmaya özen göstermektedirler. 

Bu tarz liderler, astların yönetime katılmaları için buna göre bir örgüt 

kültürü oluşturmaya çalışmaktadır. Bu tarz liderlerin, diğer tarzları 

benimseyen liderlere göre, daha fazla tatmin ve memnuniyet içinde 

oldukları görülmektedir. Ayrıca, bu tarz liderliğin olduğu 

organizasyonlarda personel şikayet ve yer değiştirme oranı diğerlerine 

göre daha düşük olmakta ve örgüt içi çatışma daha az yaşanmaktadır 

(Öven, 2006: 36-37). Katılımcı bir örgüt kültürü oluşturmada rol 

oynayan bu tarz liderlerin, astları yönetim sürecine katarak onların iş 
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yapma istekliliğini artırması ve aidiyet duygularını pekiştirmesi, örgüt 

içi çatışmayı azaltan sebepler arasında gösterilebilmektedir. 

Şirketlerde farklı lider tarzlarıyla karşılaşmak kaçınılmazdır. Bazıları 

doğru olduğuna inandıkları şekilde, bazıları organizasyon içinde en iyi 

olana uyum sağlayacak şekilde, bazıları ise onlarda mevcut olan 

yetenekleri sergileyecek şekilde davranmaktadır. Liderlik tarzlarının 

kendine göre güçlü ve zayıf yanları bulunmaktadır (Fisk, 2008: 117). 

Aşağıdaki tabloda liderlik tarzlarının güçlü ve zayıf yönlerine yer 

verilmektedir. 

Tablo 4. Liderlik Tarzlarının Güçlü ve Zayıf Yönleri 

 Liderlik Tarzı    Güçlü Yönü    Zayıf Yönü 

Karizmatik     Değişime yön verir   Monotonluktan sıkılır 

Direktif veren     Hızlı karar verir   Kıdemli yöneticileri 

dahil eder 

             Önder    Kriz döneminde 

iyidir 

 Daha uzun vadeli 

düşünür 

         Aristokratik    Geleneksel ve 

resmidir 

 Yenilik ve değişimi 

yönlendirir 

          Koruyucu     İstikrarlıdır    Gerekli değişimleri göz 

ardı eder 

          Entelektüel    Stratejik ve ileri    

     görüşlüdür 

Normal insanlara 

anlayışlı davranır 

         Rahat  Dinler ve yardımcı 

olur 

Zorlu kararlardan kaçınır 

Kaynak: Fisk, 2008: 117.  

Liderlik tarzlarının, her şeyden önce lider statüsündeki kişinin 

çalışanları ve grubundaki etkinliğini gösterdiği belirtilebilmektedir. Bu 

nedenle liderin yönetim anlayışını yansıtacak liderlik tarzı seçiminde 
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bazı hususları göz önünde bulundurması gerekmektedir. Söz konusu 

hususlar;  çalışanların ve işin yapısının uygunluğuna, grubun hedef ve 

amaçlarına ne kadar katkıda bulunacağına yöneliktir. Uygun liderlik 

tarzının seçimi, hem bireylerin iş motivasyonu arttırması hem de 

grubun organizasyonel amaçlarını gerçekleştirmesi açısından önem 

taşımaktadır (Yeşilyurt, 2007: 36-37). Bundan dolayı, çalışanların 

performansını artırmak ve bu sayede örgütsel amaca ulaşmak için doğru 

zamanda uygun liderlik tarzının seçilmesi gerekmektedir. 

2.2. Liderlik Yaklaşımları 

1940 ve 1950’li yıllarda etkili liderliğin temelinde liderin kişisel 

özelliklerinin yer aldığı düşünülmesi nedeniyle “Özellik Yaklaşımı” 

ortaya konulmuştur. 1950 ve 1960’lı yıllarda insan ve örgüt 

unsurlarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceği fark edilerek, bu 

unsurların iç ve dış etkilere bağlı olarak anlam kazandığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Buna bağlı olarak, liderin kişisel özelliklerinden çok 

davranışsal özellikleri üzerinde durulmuştur. Böylece “Davranışsal 

Yaklaşım” ortaya konulmuştur.  1970’li yıllarda ise insanların ve 

örgütlerin, çevresini etkileyen açık bir yapıya sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu durum, İnsanları ve örgütleri etkileyen ve onlardan 

etkilenen faktörlerin temel alınarak incelendiği “Durumsallık 

Yaklaşımı”nın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Tunalı, 2006: 15). 

Çalışmanın bu bölümünde, liderlik yaklaşımları kapsamında özellik 

yaklaşımı, davranışçı liderlik yaklaşımı ve durumsal liderlik 

yaklaşımları ele alınmaktadır. 
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2.2.1. Özellik Yaklaşımı 

Özellikler teorisinin ilk başlangıcı antik Yunan ve Roma imparatorluğu 

devirlerine kadar götürülebilmektedir. Eski Yunan ve Roma devrinde 

liderlerin doğuştan bu özelliklere sahip oldukları düşünülmektedir 

(Luthans 1992: 273’ten aktaran Kılıç, 2006: 16). Bu teori, liderin 

doğuştan kazandığı bu özellikleri ve bunların zamanla kazanılan bazı 

niteliklerle geliştirilebilmesini esas almaktadır. Bunun yanı sıra bir 

kişinin taşımakta olduğu özelliklerin, o kişinin lider olarak ortaya 

çıkmasında ve bir grubu yönetmesinde önemli faktör olduğunu 

söylemektedir (Kolamaz, 2007: 23). Liderlikte liderin özelliklerine 

birinci planda tutan bu teoride liderlerin zeka, hitabet yeteneği, bireyler 

arası ilişkiler ve haberleşme yeteneği, güven verme ve güvenilir olma, 

girişimcilik ve riski göze alma, cesaret ve kendine güven, gibi kişisel 

özellikleri ile fiziksel özelliklerin (boy, ağırlık, güçlülük, yaş, fiziksel 

olgunluk belirtileri, sağlık durumu, yakışıklılık) önemi tartışılmaktadır 

(Önder, 2007: 70-71). 

Bu kuramda, başarılı ve başarısız liderlerin özellikleri birbiriyle kıyas 

edilerek başarı liderlerin belirgin özellikleri ortaya konulmaya 

çalışılmaktadır. Özellikler kuramına göre; liderin etkililiği, sahip 

olduğu kişisel özelliklere bağlı bulunmaktadır. Bu kuramın 

savunucuları, etkin bir lideri etkin olmayan bir liderden ayıran belirli 

bireysel özelliklerin (fiziksel, zihinsel, kişilikle ilgili) doğuştan var 

olduğunu dile getirmektedir. Bu kuramın liderliği açıklamada yetersiz 

kalması, araştırmacıları lider davranışlarını incelemeye sevk etmektedir 

(Altınkurt, 2007: 9). Evrensel sonuçlar üretmekte yetersiz olduğu 
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anlaşılan bu teorinin, liderliği anlamaya ilişkin çalışmalarda başka 

etkilerin varlığını gündeme getirerek, bu yöndeki çalışmaların 

artmasında önemli paya sahip olduğu belirtilebilmektedir. Her ne kadar 

lider özelliklerini belirleme konusunda evrensel bir sonuç üretemese de 

kişiliğin liderlik sürecine etki eden değişkenleri ortaya atarak, 

araştırmacılara feyiz vermesi yönüyle bu teori önem taşımaktadır 

(Kılıç, 2006: 18-20). Bu teorideki eksikliklerin fark edilmesiyle birlikte 

başka yaklaşımların ortaya çıktığı görülmektedir. 

2.2.2. Davranışçı Liderlik Yaklaşımı 

Davranışçı yaklaşıma göre liderlik, bir gruptaki bireyin, oynadığı role 

ve bu rolün öbür üyelerin beklentilerini biçimlendirmesine dayanan 

karşılıklı etkileşim süreci içinde oluşmaktadır. Davranış yaklaşımına 

göre liderin, kurumsal hedefleri dikkate almanın yanı sıra grup 

üyelerinin çabalarını desteklemesi, onların kişisel değerlerini takdir 

edici davranışlar sergilemesi gerekmektedir. Bu yaklaşım, lider ile 

izleyenlerin karşılıklı davranışlarına odaklanmak suretiyle bireyler 

arası iletişimin güçlenmesine ve insanların sosyalleşme sürecine 

olumlu katkılar sağlamaktadır. Ayrıca lideri karakterize edebilecek 

etkili davranışların belirlenmesi, eğitim yoluyla lider yetiştirmenin de 

kolaylaşması anlamına gelmektedir (Yılmaz ve Ceylan, 2011: 283).  

Davranışsal Yaklaşımın amacı, davranışın etkin liderlikle nasıl 

bütünleştirileceği belirlemek ve bir liderin etkin bir lider olabilmesi için 

ne yapmalıdır sorusunu cevaplandırmaktır (Keçecioğlu, 2003: 157). Bu 

teori, liderin ne olduğunu ve ne söylediğini değil, ne yaptığını 

saptamaya çalışmaktadır.  
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Liderin davranışları üzerine odaklanan çalışmaların başında Douglas 

McGregor’un X ve Y teorisi gelmektedir. X teorisinde; liderler otoriter 

olmakta, astlarına onlardan ne beklediklerini söylemekte ve yol 

göstermekteyken Y teorisinde; liderler, katılımcı-demokratik tarzda 

olarak astlarına danışmakta, onların kararlara katılmalarını teşvik 

etmektedir. Liderin davranışlarına yönelik diğer çalışmalar arasında ise 

Ohio State Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi’nde yapılan 

çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalarda, liderin davranışını 

belirlemede etkili olan kişiye ve işe yönelik faktörler ele alınmaktadır. 

Ohio State Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; liderin kişiyi 

dikkate alan davranışları arttıkça personel devir hızı ve devamsızlığı 

azalmakta, işe yönelik davranışları arttıkça da grup üyelerinin 

performansı artmaktadır. Michigan Üniversitesi’nde yapılan 

araştırmadan elde edilen sonuç ise kişiye yönelik liderlik 

davranışlarının daha etkili olduğu yönündedir (Ernst ve Young, 2004: 

78-79).  

Davranış odaklı yaklaşımlar, etkili ve etkisiz liderler arasındaki farkı 

vurgulamakta, başka bir deyişle, etkili ve daha az etkili liderlerin 

işbölümü yapma, başkalarıyla iletişim kurma gibi işleri nasıl 

gerçekleştirdikleri üzerinde durmaktadır. Buna ek olarak, davranış 

odaklı yaklaşımlara göre; davranışlar görülüp öğrenilebilmekte, kişiler 

eğitilerek daha iyi liderlik etmeleri sağlanabilmektedir (Aksel, 2008: 

59). Bu yönelik olarak davranış yaklaşımına göre; liderliğin doğuştan 

kazanılan bir özellik olmadığı, liderlik becerilerinin sonradan 

öğrenilerek geliştirilebileceği belirtilebilmektedir. 
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Davranış yaklaşımı, göreve yönelmiş lider ve insana yönelmiş lider 

olmak üzere iki lider tipi temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre; 

liderin başarı kriteri, göreve veya insan ilişkilerinde sağladığı başarıyla 

doğrudan ilintilidir. Bu yaklaşım, planlama konusundaki etkinlik, 

iletişim konusundaki yetkinlik, yetki devri konusundaki yeterlilik ve 

karşısındaki kişileri önemseme gibi faktörlerin liderin başarısı üzerinde 

önemli görev üstlendiğini belirtmektedir (Gürüz ve Gürel, 2006: 297). 

Dolayısıyla bu yaklaşım, liderin davranışlarının onun başarısını nasıl 

etkilediğine odaklanmaktadır. Bu yaklaşımın liderin kişisel özellikleri, 

bulunduğu ortam ve zaman gibi faktörleri göz ardı ettiği için eksiklik 

taşıması, durumsal liderlik yaklaşımının ortaya atılmasına zemin 

hazırlamıştır. 

2.2.3. Durumsal Liderlik Yaklaşımı 

Durumsal liderlik yaklaşımına göre liderlik, yere ve zamana göre 

değişen yönetsel bir rol davranışı olmakla birlikte, ortaya çıkmasında 

amaçlar, liderin kişisel özellikleri ve ortamın bir bütün olarak 

algılanması, önemli bir işleve sahiptir (Ernst ve Young, 2004: 80). 

Etkili bir kriz yönetimi için kriz lideri önem taşımaktadır. Bu sebepten 

dolayı, iş dünyasında etkili bir kriz liderinin sahip olması gereken 

özellikler, çeşitli araştırmalara konu olarak buna yönelik çeşitli teoriler 

ortaya atılmıştır. Bunlardan bir tanesi de Fiedler'in öncülük ettiği 

durumsal liderlik teorisidir. Bu teoriye göre; lider, duruma göre farklı 

davranabilir ve farklı durumlarda farklı liderler daha başarılı olabilir. 

Fiedler’in çalışmasının önemli sonuçlarından biri; ilişki odaklı 

liderlerin, lider tarafından tercih edilmeyen durumlarda daha başarılı 
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oldukları yönündedir (İbrahimoğlu, 2011: 732). Friedler’in geliştirmiş 

olduğu model, “örgütteki lider-üye ilişkileri, örgütteki görev yapısının 

durumu ve önderin hiyerarşik mevkisinden aldığı biçimsel yetki 

ilişkilerinin çeşitli değişmelerinin liderin davranışları ve iş başarısı 

üzerindeki etkilerini analiz etmektedir” (Eren, 2010: 451-452).   

Bu yaklaşım kapsamında yer alan modellerden biri de Hersey ve 

Blanchard’ın durumsallık modelidir. Bu modele göre liderin, otoriter ve 

destekleyici davranışlarının en iyi bileşimine karar vermek için 

izleyenlerin durumunu, olgunluğunu sürekli takip etmesi 

gerekmektedir. House ve Mitchell’in yol-amaç kuramında; liderin 

görevinin astları harekete geçirmek, amaçları saptamak, bu amaçlara 

ulaşacak yolları bulmalarına yardım etmek olduğu belirtilmekte, öte 

yandan, etkin liderliğin uygun liderlik tarzının duruma ve izleyenlerin 

ihtiyaçlarına göre belirlendiği belirtilmektedir. Vroom ve Yetton’un 

lider katılım modelinde ise liderlik davranışlarının karar almaya 

katılımla ilintili olduğu öne sürülmektedir. Liderin, elindeki bilgiler ve 

fikirler doğrultusunda ya da astlarıyla grup ortamında fikir alışverişi 

yaparak veya grubun fikir birliğine göre karar aldığı olmak üzere 

toplam beş karar verme tarzı olduğu ifade edilmektedir (Ernst ve 

Young, 2004: 80-81).  

Teoriler, her durum için geçerli olan bir liderlik davranışının söz konusu 

olmadığını belirtmektedir. Bununla birlikte etkili liderliğin, örgütten 

örgüte ve toplumdan topluma değişiklik gösterebileceğini ifade 

etmektedir. Aynı örgüt ve toplum içerisinde bile zaman içerisinde 

değişiklik göstermesi, liderlik sürecinin dinamik yapısından 
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kaynaklanmaktadır. Fiedler bu görüşü destekleyerek, ideal bir liderlik 

davranışının olmadığını, bazı durumlarda görev merkezli ya da ilişki 

merkezli lider davranışlarının ortaya çıktığını, bazı durumlarda ise 

ortaya çıkmadığını dile getirmektedir. Bundan dolayı, etkin lider 

davranışının mevcut koşuldaki değişmelere bağlı olarak değişiklik 

gösterebileceğini vurgulamaktadır (Tezcan, 2006: 26-39). Liderlik 

yaklaşımlarından her biri, diğerinin eksik kaldığı yönü kapatmakta ve 

birçok yönden avantaj dezavantaja sahip olabilmektedir. Yönetim 

anlayışında meydana gelen değişimler, liderlere karşı beklentileri de 

şekillendirmektedir. Yeni liderlik yaklaşımları bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. 

2.3. Yeni Liderlik Yaklaşımları  

Bilgi çağında insan ilişkileri ve insan ilişkilerinin yönetimi konusu, 

etkili lider yönetici davranışlarını belirlemede önemli rol oynamaktadır. 

Bu çağda farklılaşan insan ihtiyaçlarıyla örgütün hedeflerini aynı 

potada eritebilmek kolay olmamaktadır. Bilgi, yetenek ve yaratıcılığın 

öne çıktığı bu çağda, klasikleşmiş yönetici davranış tiplerinin 

yönetimdeki sorunları çözmede yeterli olamayacağı düşünülmektedir. 

Bu nedenle lider yöneticilerden, sahip oldukları bilgi ve becerilerle 

yönetimsel eylemlerde fark yaratarak, başarılı bir performans 

sergilemeleri beklenmektedir (Deliveli, 2010: 253-254). 

Yönetim sistemi, insan, yapı ve yöntem boyutlarını kendi içerisinde 

barındıran bir bütünü temsil etmektedir. Bu boyutlardan her biri 

birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Bu boyutlardan birinde 

gerçekleştirilen herhangi bir değişim, diğerlerini de etkilemektedir. Bu 
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nedenle, yönetimi geliştirmede kurumu tüm boyutları ile ele alan bir 

yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Modern teknoloji, paylaşım, anlaşma, 

iletişim ve bilgi toplumu, farklı bir liderlik ve yöneticilik anlayışını ön 

planda tutmaktadır. Bilgi çağı liderlerinden, hedef belirlerken öncülük 

etmenin yanı sıra kendilerini izleyenlerden mutlak itaat talep etmemesi 

ve onlara uygulama hevesi aşılayarak, onların yetenek ve öngörülerine 

güvenip yetki ve sorumluluğunu paylaşmaları beklenmektedir  

(Kırmaz, 2010: 213). Başka deyişle, izleyenlerini yönetim sürecine 

aktif olarak katılmaları için teşvik etmesi istenmektedir. 

Geleneksel liderlik anlayışında var olan liderin tek karar verici olma 

özelliği günümüzde terk edilerek, izleyenlerin katılımcılığına yer 

verilmektedir. Çağdaş yönetim anlayışında işle ilgili tüm süreçlerde 

lider-izleyen ilişkisi, tam katılım ve güç paylaşımı kavramlarıyla ifade 

edilmektedir (Zeren, 2007: 58). 

Liderlik yaklaşımlarının tarihsel gelişim sürecine bakıldığında; 1900’lü 

yılların başında karizmatik özellikler, lider olmak için yeterli bir kriter 

olarak görülmekteyken, 1930-1940 yılları arasında liderin özellikleri 

yaklaşımını merkeze alan çalışmalar, farklı kişisel özelliklere sahip 

bireyler, belli durumlarda farklı davranışlar sergilediğini 

göstermektedir. 1940-1960 yılları arasında liderin davranışları üzerinde 

araştırmalar yapılmakta, 1960-1980 yılları arasında ise liderliği 

durumsal şartlara uygun davranışla ilişkilendiren yaklaşımlar ön plana 

çıkmaktadır.  1978’de Burns ve Bass’ın ortaya attıkları çağdaş 

yaklaşımlar olarak adlandırılan transaksiyonel ve transformasyonel 
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liderlik anlayışı, günümüze kadar gelmekte ve güncelliğini 

korumaktadır (Ernst ve Young, 2004: 77). 

Hiyerarşinin kendisine sağladığı yetkiye fazla önem vermeyen, 

yetkisinin kaynağını bilgide arayan ve yetkisini yönettikleriyle 

paylaşmaktan korkmayan bir yönetim tarzı geliştirmesi, bilgi 

toplumunda bir liderin sahip olması gereken özellikler arasında yer 

almaktadır (Gül ve Şahin, 2011: 240). Öte yandan, küresel bir dünyada 

günümüz liderlerinden, yaratıcılık, farklı olma, değişim yaratma gibi 

beklentilerin artması, liderin farklı yetenekleri ve davranışları edinme 

ihtiyacını zorunlu kılmıştır (Erkuş ve Günlü, 2008: 187).  Yeni liderlik 

yaklaşımlarının ortaya çıkmasında rol oynayan bu ihtiyaç, liderliğe 

gelişim fırsatı sunmuştur. Bu durum ise, girişim odaklı kültürü 

beslemiştir. Öyle ki, stratejik kararlar geliştiren, çevredeki değişime 

uyum sağlayan, esnekliğe ve yeniliğe öncelik veren, ürün, hizmet ya da 

süreçlerde büyük değişimler ve yenilikler yaratan, insanlarla işlerin 

ötesinde ilişki kurabilen, işbirlikleri ve takım çalışmalarına giden, 

astların iş tatminine ve kariyer gelişimine önem veren liderlerin; 

yenilikçilik, rekabetçi, proaktiflik ve risk alma eğilimini artırarak, 

girişim odaklı kültürü olumlu yönde etkilemektedir (Özşahin ve Zehir, 

2011: 63). Bu bağlamda lider,  çalışanların bireysel gelişimine önderlik 

etmektedir. 

Yeni liderlik yaklaşımlarının tarihsel süreç içerisindeki gelişimine ve 

odaklandığı konulara değinildikten sonra yeni liderlik yaklaşımları 

arasında yer alan liderlik türlerinin açıklanması gerekmektedir. Söz 

konusu liderlik türlerine aşağıda yer verilmektedir. 
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2.3.1. Transformasyonel (Dönüşümcü) Liderlik 

Dönüşümcü lider, günümüzün değişen çevre koşullarına uyum 

sağlayarak, çalışmalarını, tutum ve değerlerini etkileyerek, onları bu 

değişim doğrultusunda ve örgütün amaçlarına yönelik harekete geçiren 

lider olarak tanımlanabilmekte, dönüşümcü liderliğin temelinde 

değişim, yenilik ve girişimcilik unsurlarının yer aldığı belirtilmektedir 

(Şen ve Yaşlıoğlu, 2010: 97).  

Bilgi toplumu liderliği, dönüşümcü liderlik tipine daha fazla 

yaklaşmaktadır. Dönüşümcü liderlik, örgütlerde gerçekleştirilmek 

istenilen değişim çabalarına önderlik etmeyi, izleyenleri 

yapabileceklerinin ötesinde bir şeyler yapmaya motive etmeyi, büyük 

ve gerçekleştirilmesi zor hedefler belirlemeyi ve onları ortak amaçlarda 

birleştirmeyi kapsamaktadır.  Günümüzde, sanayi toplumunun bütün 

sorun ve sorularına çözüm üreten işlemci liderliğinden, sorunların 

tespitinde ve çözüm önerilerinin üretilmesinde, liderle izleyenlerin 

katkılarını birleştiren dönüşümcü liderliğe geçildiği ifade edilmektedir 

(Ata, 2006: 93-94). Böylece izleyenler, sorunların çözüm sürecine dahil 

edilerek, lider tarafından girişimci olmaları yönünde motive 

edilmektedir. 

Liderin dönüşümcü olabilmesi için kurum bünyesinde ve çevresinde 

gelişmeleri görmesi, bunun yanında dünyadaki gelişmeleri takip etmesi 

ve analiz etmesi gerekmektedir. Dönüşümcü lider, çalışanlarda ortak 

amaçlar oluşturma davranışı ile örgüt için çalışanlarda heyecan 

uyandırıcı vizyon, misyon ve hedefler belirlemekte, bu vizyonu, 

misyonu ve hedefleri açık ve net bir şekilde çalışanlarla paylaşmakta ve 



D u y g u s a l  E m e k  v e  E t k i l i  L i d e r l i k  | 75 

 

çalışanların zihninde ulaşılmak istenen hayalin, hedeflerin resmini 

canlandırmaktadır (Şen ve Yaşlıoğlu, 2010: 113). Bunların yanı sıra 

izleyicilerinin yetenek ve becerilerini ortaya çıkararak ve kendilerine 

olan güvenlerini artırarak, onlardan beklenenden daha fazla sonuç 

almayı hedeflemektedir. Bu esnada örgütsel amaçları gerçekleştirmeye 

çalışırken, izleyicilerin motivasyonunu da dikkate almaktadır 

(Aydıntan, 2009: 272). Böylece, örgüt üyeleri, görevlerinin öneminin 

daha çok farkına varmakta, örgütsel görevleri uğruna kendi bireysel 

çıkarlarının üstüne çıkmalarına yardımcı olunarak değiştirilmiş 

olmaktadırlar. Bu tür bir atmosfer oluşmasını sağlayan, değişimi 

meydana getiren ve böylece organizasyonda reform ve yenilik başlatan 

kimselere dönüşümcü lider adı verilmektedir (Eren, 2010: 464-465). Bu 

tür liderler, yoğun duygular uyandırmak ve çalışanları harekete 

geçirmek amacıyla kendine güven, kontrol ihtiyacı ve ahlaki doğruluk 

gibi karizmatik güç yaratan özelliklerini kullanmaktadırlar (Edizler, 

2010: 138).  

Dönüşümcü lider, sistemin temel değerlerinin seslendirilmesiyle gücü 

serbest bırakmakta, işgücünü hareketlendirmekte ve faaliyet planlarını 

geliştirebilmektedir. Dönüştürücü liderlerin, insanların değişimle nasıl 

ilgileneceğini anlaması gerekmektedir. Değişime dirençte, 

yeterliliklerini kullanmada ve insanlar için uygun bir iklimin 

yaratılması noktasında dönüştürümcü liderler, önemli rol 

oynamaktadır. Öyle ki, direnç güçlerini anlamada, dirençlerin 

üstesinden gelmede, gereksinim duyulan enerjiyi harekete geçirmede, 

insanların eski yöntemleri terk ederek yeni yöntemleri öğrenmede 



76 | D r .  M e l i s  Y A L Ç I N  

 

dönüştürümcü liderler devreye girmektedir (Keçecioğlu, 2001: 169). 

Kısacası, değişimi başlatma, sürdürme ve bu süreçte ortaya çıkan 

engelleri aşma konusunda bu tür liderler etkili olmaktadır. 

Dönüşümcü liderlik biçiminin düşünsel temelleri Burns’ın 

çalışmalarına dayanmakta, Bass tarafından bu liderlik biçiminin 

sorgulandığı bilinmektedir. Kuramda, liderin izleyiciler üzerindeki 

etkisinden bahsedilerek izleyenlerin lidere güvendiği, inandığı, bağlılık 

ve saygı duyduğu belirtilmektedir. Bass’a göre karizma, entelektüel 

uyarım ve bireye saygı olmak üzere transformasyonel liderliğin toplam 

üç davranışsal öğesi bulunmaktadır. Daha sonrasında kurama Bass ve 

Avolio tarafından dördüncü öğe olan esinlendirme öğesi eklenmektedir. 

Esinlendirme; vizyon oluşturma, vizyonu iletme, takipçilerin 

gayretlerine semboller kullanarak yoğunlaşma ve uygun davranışlar 

için model olma ve oluşturma süreci olarak ifade edilmektedir. Bennis, 

transformasyonel liderliğin temel öğelerini vizyon, iletişim, kararlılık, 

bağlılık, yoğunlaşma, yetkilendirme, güçlendirme ve örgütsel öğrenme 

olarak değerlendirmektedir. Schermerhorn, transformasyonel liderin 

temel öğelerini karizma, sembolizm, yetkilendirme, güçlendirme, 

entelektüel uyarım ve dürüstlük şeklinde sıralamaktadır (Güney, 2000: 

249-250). 

Olayları kişisel olarak değerlendirmeme, eleştiriler karşısında pes 

etmeme, başarısız olmaktan ve hata yapmaktan korkmama, duyguların 

kontrol edebilme, böylece kendine güven, inanç ve kararlılığıyla stres 

ortamlarında dayanıklı olma gibi özellikler, transformasyonel liderlik 

özellikleri arasında bulunmaktadır (Sabuncuoğlu, 2008: 78). Bu 
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durumun çalışma hayatına yansıması olumlu yönde olmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda, yüksek verimlilik, yüksek çalışan tatmini ve 

düşük işi bırakma ile dönüşümcü liderlik tarzı arasında pozitif yönde 

bir ilişki olduğu belirtilmektedir (Ernst ve Young, 2004: 83). 

Dönüşümcü liderin, çalışanların çabalarını somut hedefler yerine bir 

vizyona yöneltmesi, uzun dönemli bakış açısına dayandığını 

göstermektedir. Dönüşümcü lider, uzun dönemde gerçekleştirilecek 

amaçların, izleyicilerin yetenek ve becerilerinin ortaya çıkartılmasına, 

özgüvenlerinin artırılmasına bağlı olduğuna inanmaktadır (Erkuş ve 

Günlü, 2008: 190). Böyle bir lider çalışanları, zorlu mücadeleye 

girişmeleri ve risk almaları, bir başka ifadeyle yaratıcı ve yenilikçi 

olmaları konusunda cesaretlendirmektedir. Ayrıca, çalışanları sorunlara 

yeni bakış açısı ile bakmaları ve yeni çözüm yolları bulmaları için 

teşvik ederek, hem kendisini hem de çalışanlarını sürekli gelişme 

hedefine kilitlemektedir (İşcan, 2002: 120). Böylece çalışanların kişisel 

gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. 

Literatürde dönüşümcü liderler; bireysel ilgi, entelektüel uyarım, ilham 

verme ve idealleştirerek etkileme olmak üzere dört temel yönetim 

tarzıyla görülmektedir. Bireysel ilgi yönetim tarzına sahip bu tür 

liderler, ekip elemanlarının kişisel ihtiyaçlarına karşı duyarlılık 

göstermekte ve astlarıyla birebir ilişkiler kurmaktadır. Bundan ötürü 

empati kurma becerileri gelişmiş liderler olduğu ifade edilmektedir. 

Entelektüel uyarım yönetim tarzında dönüşümcü liderler, astlarının 

kendi fikirlerine olduğu gibi katılmalarını istememekte, doğruyu 

sorgulamalarını istemektedir. İlham verme yönetim tarzında ise 



78 | D r .  M e l i s  Y A L Ç I N  

 

dönüşümcü liderler, diğerlerinin harekete geçmesi için ilham kaynağı 

olmaktadır. Şirketin geleceğe yönelik hedefe ulaşılması için astlarının 

kendi kapasitelerinin üzerine çıkmalarına yardım etmektedir. 

İdealleştirerek etkileyen dönüşümcü liderler, şirket vizyonu, misyonu 

ve hedeflerini sembolize ederek, çalışanların tam bağlılık içerisinde bu 

hedefler doğrultusunda çalışmalarını sağlamakta, böylece astları 

arasında koşulsuz güvene dayalı ilişkiler kurmaktadır (Topuz, 2006: 

106-107). 

2.3.2. Karizmatik Liderlik  

Karizma, oldukça çekici bir kişiliğe sahip kimsenin kendisine mistik, 

doğa üstü, kutsal, eşsiz güçler bulunduğu yönünde bir inancı kişilerde 

oluşturması ve böylelikle insanları peşinden sürüklemesiyle ortaya 

çıkmaktadır. Karizmatik güç ise; doğrudan doğruya liderin kişiliğiyle 

ilintilidir. Bu gücün kaynağını, liderin kişiliğinin izleyicilere ilham 

verebilmesi, onların arzu ve ümitlerini ifade edebilmesi oluşturmaktadır 

(Güney, 2000: 136-137). Dolayısıyla karizmatik gücünü kullanan lider, 

izleyiciler üzerinde etki yaratabilmekte ve bu sayede onları harekete 

geçirebilmektedir. 

Karizmatik liderlik kavramı, son elli yıl içerisinde gittikçe artarak 

gündeme gelmeye başlamıştır. İlk anlamı Yunancada "hediye" 

manasına gelen "karizma" terimi, güce meşruluk katmak için politika 

ve dinde sıklıkla kullanılagelmiştir. Weber bu terimi, sayesinde o 

kişinin sıradan insanlardan ayrıldığı ve bu sebeple de onun etkileme 

çabasını mazur gösteren bireyin kişilik özelliği (özellikle istisnai güçler 

veya özellikler) olarak tanımlamıştır (Weber,1968’den aktaran Choi, 
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2006: 25). Weber, üç tür ideal otorite gücünden söz etmektedir. 

Bunların karizmatik, geleneksel ve rasyonel-yasal tip olduğunu 

belirtmektedir. Weber karizmayı, değişim ve yenilik gücü olarak ele 

almaktadır (Aydıntan, 2009: 262). 

Karizmatik insanların davranışları sekiz boyutta incelenmiştir. Bunlar: 

Alışılmamış davranışları göstermek, kişisel risk almak, geleceğe dönük 

vizyon sahibi olmak, kendilerini izleyenleri ihtiyaçlarına duyarlılık, 

köklü değişim için harekete geçmek, şartları gerçekçi olarak 

değerlendirmek, kendini güçlü bir şekilde ifade etmek, statükoyu 

değiştirmek için mücadele etmek gibi özelliklerdir (Baltaş, 2011: 154). 

Karizmatik insanların davranış boyutlarından biri olan vizyon, 

geleceğin resmini görmek ya da mümkün olan bir şey konusunda güçlü 

bir duygu sahibi olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda 

vizyonun, insanları arzulanan son noktaya götüren istikamet olduğu 

belirtilmektedir (Clayton, 2000: 153). Bu özellikler doğrultusunda, 

vizyon sahibi olan karizmatik liderlerin, bu vizyonlarını izleyenlere 

aktarmada, vizyonları doğrultusunda tutarlı bir şekilde hareket etmede 

ve kendi güçlü yanlarının farkında olma konusunda gelişmiş bir 

yeteneğe sahip oldukları belirtilmektedir (Ernst ve Young, 2004: 83). 

Vizyon, karizmatik liderleri, takipçilerinin gözünde daha çok hayran 

olunan ve daha değerli hale getirmektedir. Bu sebeple, birçok 

karizmatik lider, ikna edici konuşmacılar olarak bilinmektedirler. 

Çoğunlukla metaforlara, analojiye ve takipçilerin kafalarına anahtar 

fikirler sokmak için anlatılan hikayelere bel bağlamakta, böylelikle 

mesajları takipçiler üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilmektedir. 
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Literatürde, karizmatik liderlikteki vizyonun rolü sürekli olarak 

vurgulanmaktadır (Choi, 2006: 27). 

House karizmatik liderleri, “izleyiciler üzerinde kendi kişiliklerinin 

gücüyle derin ve olağanüstü etki yaratmayı başaran kişiler” şeklinde 

tanımlayarak, karizmatik liderlerin yüksek bir özgüven, yüksek bir 

etkileme ve baskın olma gereksinimi, kendi inançlarının ahlaki yönden 

doğru olduğuna güçlü bir şekilde ikna etme olmak üzere üç temel 

özelliğe sahip olduklarını belirtmektedir (Celep, 2004: 32-33). Bir diğer 

görüşe göre karizmatik liderler, takipçilerin amaçlarının farkına 

varmalarını sağlamak için karar verirken, takipçilerin çıkarlarını 

dikkate almaktadır. Birçok araştırmacı, empatinin karizmatik liderliğin 

önemli bir yönü olduğunu keşfetmiştir. Karizmatik liderler, 

takipçilerinin ihtiyaçlarına ve duygularına karşı duyarlı bir şekilde 

onların duygularını paylaşmakta ve amaçlarının farkına varmalarına 

yardımcı olarak empatik davranış sergilemektedir. Karizmatik 

liderlerin empatik davranışı, takipçilerin bağlanma ihtiyacını 

kamçılamaktadır. Bu tarz bir liderin empatik davranışı sayesinde 

öncelikle birey, çıkarlarına gösterilen ilgi sonucu lidere güvenmekte, 

daha sonra liderle özdeşleşme sağlayarak duygusal bağ kurmaktadır 

(Choi, 2006: 27-30). Kurulan bu duygusal bağ ile liderler, bireylerin 

ortak amaç için çalışmalarını sağlamada başarılı olmaktadırlar. Bu 

nedenle karizmatik liderlerin performans ve iş doyumunu artırmadaki 

önemi yadsınamamaktadır (Taşdemir, 2009: 160). Durum böyle olunca, 

bireylerin moral ile motivasyonlarının artması ve iş yaşamındaki 

çatışmaların azalması beklenmektedir. 
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2.3.3. Transaksiyonel Liderlik 

Transaksiyonel liderler geçmişe bağlılık göstermekte, eskiden beri 

devam eden işleyişi, başarıyı artırarak sürdürme çabası içinde 

olmaktadır (Aysel, 2006: 51). Astları ile olumlu ilişkiler kuran bu 

liderlik anlayışında liderler, astlarının yaptıklarını gözlemlemekte, 

sürekli onlara geribildirim vermekte ve başarılarını takdir etmektedir 

(Yüksel, 2007: 85). Ayrıca, astlarına ne yapacaklarını devamlı 

anlatmakta ve yaptıkları takdirde ulaşacakları ödüllerden 

bahsetmektedir. Transaksiyonel lider, süre gelen oturmuş faaliyetlerin 

akışına karışmamakta, sadece istediği standartların dışına çıkıldığı 

durumlarda müdahale etmektedir (Seyfikli, 2007:54). Bu durumda 

kurallara, standartlara, düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı olduğu 

belirtilebilmektedir. Bazen izleyenlerin kurallara uyup uymadığını aktif 

olarak, bazen de pasif olarak takip etmektedir. Transaksiyonel liderlikte 

gücün kaynağı daha çok yasal ve biçimsel olmakla birlikte 

transaksiyonel liderin ödüllendirme, cezalandırma ve zorlayıcı gücü 

bulunmaktadır (Ören, 2006: 62).  

Transaksiyonel liderlerin mevcut sistemlere bağlılıkları güçlü olmakta 

ve mevcut sistemler ile şirket kültürünü değiştirmekten ziyade 

güçlendirme eğilimi göstermektedir. Transaksiyonel liderler, 

geçmişteki olumlu ve yararlı gelenekleri devam ettirme ve bunları 

gelecek nesillere aktarma konusunda başarı göstermektedir. Bu tür 

liderlik, sanılanın aksine bir örgütün amaçlarına ulaşmasını 

engellememektedir (Yenipazarlı, 2006: 41-42). Başka bir ifadeyle, var 

olan düzeni sürdürerek örgütü amaçlarına eriştirmektedir. 
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2.3.4. Stratejik Liderlik 

Strateji, son dönemlerde yeni yönetim anlayışlarıyla birlikte önem 

kazanan kavramlar arasında görülmektedir. Buna bağlı olarak liderlik, 

yönetim tarzı gibi kavramların önüne gelerek bu kavramlarla birlikte 

kullanılmaktadır (Günlü, 2008: 179). Bu nedenle stratejik liderliğe 

ilişkin çeşitli tanımlar geliştirilmektedir. 

Stratejik liderlik, “geleceği öngörerek şekillendirebilmek, bunun için 

gerekli stratejik anlayışını oluşturabilmek ve bu doğrultuda diğer 

yönetici ve çalışanları yetkilendirerek, onları kuruluş vizyonu 

doğrultusunda yenilikçi ve yaratıcı hedeflere yönlendirerek, küresel 

rekabet ortamında gerektiğinde hızla stratejik değişimi 

sağlayabilmektir.” İnsan kaynaklarının etkin ve verimli şekilde 

yönetilmesi, çalışanlarının motivasyonunu ve performansını 

yükseltmek için vizyonlarını kullanması, stratejik liderlerde aranan 

özelliklerdir (Altıntaş, 2004:69-70). Etkili stratejik bir lider, 

katılımcılığı teşvik ederek, çalışma grubunda gruba bağlılığı ve 

işbirliğini sağlamakta ve bunları daha ileri bir seviyeye taşımaktadır 

(Yavaşgel, 2002: 385). Böylece grup üyelerinin potansiyelini açığa 

çıkarmakta ve grubun performansını artırmaktadır. 

Stratejik liderlik; liderin olayları diğerlerinden önce tahmin etme 

yeteneğine, işletmeye rehberlik etmek için gerekli esneklik ve uzun 

dönemli bakış açısına sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. Etkin 

stratejik liderler, çevreyi sürekli gözleyen ve denetleyen kişilerdir. 

Bunun sebebi ise oluşturdukları strateji ve çevre arasında bir uyum 

sağlamayı amaçlamalarıdır (İşcan, 2002: 77). 
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Başka bir tanıma göre stratejik liderlik; “örgütün içinde bulunduğu iç 

ve dış çevreyi doğru analiz ederek stratejileri oluşturmak, doğru 

zamanda doğru stratejileri uygulamak, değerlendirmek ve içinde 

bulunulan ortama uygun liderlik davranışında bulunmaktır. Stratejik 

lider ise, bu davranışta bulunan ve örgütte stratejik yönetim sürecinden 

sorumlu olan kişi ya da kişilerdir” (Altınkurt, 2007: 11-12).  

Farklı yazarlar tarafından yapılan tanımlardaki vurgulamalar göz 

önünde bulundurulduğunda stratejik liderlik; geleceği görerek, esneklik 

sağlayarak ve çalışanları güçlendirerek stratejik değişimi yaratma ve 

performansı geliştirme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Bu yeteneğe 

sahip kişiye de stratejik lider denmektedir (Aysel, 2006: 48). Stratejik 

lider, bu yönüyle farklı niteliklere sahip olan ve bunları doğru zamanda 

aktif şekilde kullanabilen bir lider tipidir. 

Stratejik liderliğe ilişkin yapılan tanımlardan birinde stratejik liderliğin 

yönetme, geleceği yaratma ve ekip kurma gibi anlamlara geldiği 

belirtilmektedir. Aynı zamanda bu liderlik türünde, örgütü en temel 

anlamında var eden kültür, strateji ve temel kimliklere dayalı eylemleri 

yönetmenin ve denetlemenin amaçlandığı ifade edilmektedir. Diğer 

yandan stratejik liderliğin, kısa süreli bir çalışmaya dayanmadığı, derin 

ve kalıcı değişimi ve dönüşümü örgütte kalıcı hale getirmeye çalıştığı 

ifade edilmektedir (Donuk, 2006: 52). Bu bağlamda, ileri görüşlü 

olabilme, uygun yer ve zamanda doğru kararlar alabilme, ihtiyaç 

duyulan değişimi saptayabilme ve bunu gerçekleştirerek uzun süre 

muhafaza edebilme açısından stratejik liderlerin önem taşıdığı 

belirtilebilmektedir. 
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2.3.5. Etik Liderlik 

Etik liderlikte verilen kararların ahlaki açıdan doğru olup olmadığı 

sorgulanmaktadır. Karar verme aşamasında doğru ve yanlışı birbirinden 

ayırt edebilen lider, örgüt içerisinde kendisine duyulan güveni artırarak 

izleyenlerini etkilemektedir. Bu durum, o örgütte doğruluk, dürüstlük 

ve sadakat gibi sosyal değerlerin gelişmesini sağlayarak çalışanların 

örgüte bağlılığını artırmaktadır. Etik lider; örgüte, topluma ve insanlığa 

karşı sorumluluk duygusu taşıyan ve geleceğe yönelik bir vizyon 

belirleyen liderdir (Turhan, 2007: 18-23). 

Etiksel liderlikte liderin belirli değer ve ilkelere sahip olması önem 

kazanmaktadır. Buna ek olarak, etiksel liderliğin gösterilebileceği 

ortamın da elverişli olması, başka bir deyişle örgüt kültürünün uygun 

olması gerekmektedir. Etik değerlerin lideri izleyenler tarafından 

benimsenmesi güçlü bir örgüt kültürü sayesinde gerçekleşmektedir. 

Dolayısıyla etik liderliğin etkililiği, örgüt kültürünün güçlü veya zayıf 

olması belirlemektedir (Yıldırım, 2007: 71). Örgüt kültürü ne kadar 

güçlü olursa örgüt içinde etik değerler o kadar çok benimsenip 

paylaşılmaktadır.  

 

 

2.3.6. Vizyoner Liderlik 

“Örgütsel anlamda vizyon; örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği 

tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilme özellikleri ile birlikte 
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örgütsel geleceğin resmedilmesi” şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu 

tanımla ilintili olarak yapılan başka bir tanım ise Senge’ye aittir. Senge 

vizyonun, “bir örgütün geleceğe yönelik hedeflerinin belirtilmesi” 

anlamına geldiğini söylemektedir (Ören, 2006: 50). Yapılan 

tanımlardan vizyonun gelecek odaklı olduğu ve gelecekte ulaşılması 

istenen hedefleri belirleyip ona ulaşmaya çalışmakla ilgili olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Vizyoner lider, grubun nereye gitmekte olduğunu belirtmektedir; 

ancak, oraya nasıl varılacağını belirtmemektedir. İnsanları yeniliğe ve 

tüm olasılıkları hesaplayarak riske girme konusunda özgür 

bırakmaktadır. Herkesin ortak hedefler için çalıştığı hissi, işe bağlılığı 

artırmaktadır. En etkileyici liderlik tarzlarının başında gelen vizyoner 

yaklaşımda lider, insanlara sürekli olarak görevlerinin daha büyük 

amacını hatırlatmakta ve yapılan işlere büyük bir anlam katmaktadır 

(Donuk, 2006:49). Bazı yönetim bilimciler vizyoner liderliği, vizyonu 

açıklamak, örgütsel kültürü değiştirmek gibi özelliklerinden dolayı 

diğer liderlik türleri arasında farklı bir konumda olduğunu 

söylemektedirler. Vizyoner lider, gelecekte kurum tarafından 

gerçekleştirilmesi öngörülen amacı ve bu amaca ulaşmak için kurumsal 

kültürün değişimini sağlamaya çalışan becerileri ifade etmektedir 

(Kocatürk, 2007: 37). 
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2.3.7. Kültürel Liderlik 

Kültürel liderlik, 1980 yıllarında örgütsel kültür ile ilgili araştırmalarda 

ortaya çıkan bir liderlik yaklaşımıdır. Örgüt kültürünü kurmaya çalışan 

lider, kültür oluşturucu mekanizmalar ile açıklayıcı ve güçlendirici 

mekanizmaları yerleştirmeye çalışmaktadır. Kültür oluşturucu 

mekanizmalar, örgütün iklimini anlatmaktadır. Burada kurucu lider, 

önce grup kültürünü oluşturmakta, daha sonra iklimi oluşturmaya 

çalışmaktadır. Yeni kurulan örgütlerde açıklayıcı ve güçlendirici 

mekanizmalarda hikayeler ile mitlerin henüz oluşmadığı görülmektedir 

(Yıldırım, 2007: 67-68). Kültür ve liderlik davranışları arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan araştırmaların başında, kültür 

konusunda pek çok tanınmış çalışması olan Hofstede gelmektedir. 

Hofstede, çeşitli kültürlerden insanların nasıl ve niçin etkilendiğini 

açıklayan dört boyut (güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, 

bireyselcilik ve erkeksilik) olduğunu belirtmektedir (Yenipazarlı, 2006: 

75). Bu boyutları dikkate alarak yönetim sürecinde kültürel farklılığın 

insan davranışlarına olan etkilerini göz önünde bulunduran kültürel 

liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Değişimin gerçekleştirilmesinde liderlik ve kültür, işletmeler için 

önemli bir işlev üstlenmektedir. Öyle ki bir işletmede egemen olan 

kültür, değişimi olumlu ya da olumsuz etkileyebileceği gibi işletmede 

çalışanları yönlendiren/yöneten lider de bilgi yönetiminde ve çeşitli 

uygulamalarda anahtar rol oynamaktadır (Yüksel, 2007: 89). Liderlerin 

olayları eleştirirken gösterdikleri tepkileri ve kriz sürecindeki algıları, 

örgütsel kültürün oluşumunda ve güçlenmesinde etkili olmaktadır. 



D u y g u s a l  E m e k  v e  E t k i l i  L i d e r l i k  | 87 

 

Bununla birlikte, kriz esnasında görülen örgütsel bağlılık ve örgütsel 

değerlerle bütünleşmenin oluşumunda liderin sergilediği davranışların 

önemi yadsınamamaktadır (Yazgan, 2007: 82-83). Dolayısıyla, örgüt 

içinde değişimi destekleyen bir kültür oluşturmada, örgütsel değerlerin 

çalışanlara benimsetilmesinde, güçlü bir kriz yönetimi gerçekleştirme 

noktasında kültürel liderlere önemli görevler düşmektedir.  

2.3.8. Entelektüel Liderlik 

Entelektüel kişi; öncelikle, çağının bilgisiyle tutarlı hale gelen kişidir. 

Öğrenim, bilgi ve görgü, entelektüel olmaya yetmemektedir. 

Entelektüel olan kişi, çağdaş bilgi düzeyinde düşünceleri ve 

davranışları tutarlı olan kişidir. Bu ise; çağdaş ve bilimsel bir dünya 

görüşüne varmakla gerçekleşebilmektedir (Aysel, 2006: 51). 

Entelektüel sermaye, bir örgütte bulunan bireylerin potansiyel beyin 

gücünün toplamı şeklinde tanımlanmaktadır. Örgütlerde işleyişinin 

sağlıklı yürüyebilmesinde aktif rol oynayan insanlar aracılığıyla 

örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır (Yıldırım, 

2001: 5). 

Bilgi çağında yönetimde meydana gelen değişim, beraberinde 

yöneticiliğin-liderliğin anlamında farklılaşma getirmektedir. 

Günümüzde, sorunları tek başına çözmek yerine tespit edip yanıtların 

bulunması için çalışanların katkılarını birleştiren bir liderden söz 

edilmektedir. Düşünce ve bilginin en önemli sermaye haline gelmesiyle 

birlikte liderlik anlayışında birtakım değişiklerden söz edilmektedir. 

Artık liderler, sadece uzmanlıklarıyla, otoriteleriyle veya 

karizmalarıyla etkili olmamaktadır. Bilgi toplumunda, liderlerin 
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entelektüel özellikleri önem kazanmakta, özellikle düşünsel gücü 

gelişmiş, bilgi, beceri ve genel kültüre sahip, yüksek eğitimli liderlere 

gereksinim duyulmaktadır (Yüksel, 2007: 112). Böyle liderlerin, 

izleyiciler üzerinde daha çok etki yaratması beklenmektedir. 

2.4. Etkili Liderlik Kavramı 

Günümüzde çalışanların daha eğitimli, daha nitelikli ve yaşam 

kalitelerinin de daha yüksek olması nedeniyle işyerlerinden beklentileri 

arttığı görülmektedir. Bu durumun yöneticiler için hem olumlu hem de 

olumsuz yanları bulunmaktadır. Etkilenmesi (motivasyonu) zor, 

beklentileri yüksek, yaptıkları işlerde inisiyatif kullanmak isteyen 

nitelikli çalışanların bu beklentilerine karşılık vermek, ancak etkili bir 

liderlik sayesinde gerçekleşmektedir (Deniz, 2012: 46). Bu durumda, 

çalışan profilinde meydana gelen değişimin, liderlik kriterlerini 

etkilemesi sonucunda etkili liderlik kavramının önem kazandığı 

belirtilebilmektedir. 

Liderlerin kendisine tabi olan kişilerle ilişki ve karşılıklı etkileşim 

içerisinde olması gerekmektedir. Yönetici, kendisine bağlı insanların 

düşünce, tutum ve davranışlarını etkilemesine izin verdiği takdirde 

onların lideri olabilmektedir. Etkileme, yöneticinin altındaki insanlar 

tarafından kabul edilmesi, rehberlik ve yön almak için aranması, onlar 

tarafından ihtiyaç ve amaçlarını karşılamada yardımcı olabilecek birisi 

olarak algılanması anlamına gelmektedir. Etkileme sürecinin 

merkezinde ise bir insanın başka bir insan ya da grup üzerinde yaptığı 

etki yer almaktadır (Werner, 1993: 17-18). Örgüt üyelerinin 

faaliyetlerini etkilemek, lider davranışının ana amacını oluşturmaktadır. 
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Buna bağlı olarak lider,  örgütün hedeflerine ulaşılmasını 

sağlamaktadır. Liderin rol davranışları, izlediği strateji ve taktikler, 

örgütte görevlerin başarılmasının ve uyumun sağlanmasının yanı sıra 

izleyicilerin değerlerini, inançlarını ve davranışlarını etkilemektedir 

(Arslantaş ve Dursun, 2008: 111). 

Lider etkinliği modelini ortaya atan Reddin, liderlik davranışları 

alanında yürütülen pek çok araştırmayı inceleyerek işe ve insana 

dönüklük diye adlandırılan liderlik boyutlarına etkinlik boyutunu 

eklemektedir. Üç boyut yaklaşımı adını veren bu yaklaşımda, bir 

yöneticinin sonuç olarak ortaya koyduğu şey, onun yaptığı şeyden daha 

önemli olmaktadır.  Modelin gelişmesinde büyük katkısı bulunan 

Reddin, çeşitli davranış tiplerinin duruma bağlı olarak etkin veya 

etkinsiz olabileceklerini göstermeye çalışmaktadır. Dolayısıyla, her 

koşulda etkin olabilecek bir tek lider davranış tipinden söz 

edilememektedir. Yönetilen durumun doğru kavranması ve bu durumun 

yönetici tarafından etkilenmesi, etkinlik anlamına gelmektedir (Baykal, 

1994: 46). Friedler’e göre, liderin içinde bulunduğu ortamın özellikleri, 

liderliğin etkinliğini belirleyen en önemli unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Ortamın özellikleri ile liderin kişisel özellikleri 

arasındaki uygunluk, liderin etkinliği ile doğru orantılıdır. Friedler, söz 

konusu uygunluğu üç faktöre bağlamaktadır (Fridler ve Koçel, 

2001’den aktaran Aykan, 2002: 77-78): 

• Lider-ast ilişkisine bağlı faktörler: Liderin astları tarafından 

beğenilmesi, takdir edilmesi ve sevilmesi, liderin davranışlarını 
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etkilemektedir. Lider ve astları arasındaki ilişkinin olumlu 

olması, astların lideri kabullenme düzeyine bağlı olmaktadır.  

• Görevin yapısına bağlı faktörler: Yapılacak iş ne derece belirli, 

tanımlanmış veya ayrıntılı çalışma standartlarına göre tespit 

edilmiş ya da ne ölçüde belirsiz ve tanımlanmamış şekildedir. 

Bütün bu durumlar, işlerin niteliğine işaret etmektedir.  

• Liderin pozisyonunun gücüne bağlı faktörler: Liderin 

ödüllendirme, cezalandırma, işe son verme, terfi ettirme vb. 

konularda sahip olduğu yetkinin derecesi, liderlik ortamının 

uygun olup olmadığını göstermektedir.   

2.4.1. Etkililik Kavramı 

Etkililik, istenen amaca ulaşma düzeyi olarak tanımlanmaktadır. 

Yönetim biliminde ise öngörülen amaçlara en yüksek düzeyde 

ulaşabilmeyi, hatta bununla da yetinmeyip öngörüleri sürekli 

geliştirerek daha iyi bir düzeye çıkabilmeyi ifade etmektedir. 

Literatürde etkililik ve etkinlik kavramlarının birbirinin yerine 

kullandığı görülmekte, oysa bu iki kavram arasında farklılık 

bulunmaktadır. Etkinlik, mevcut kaynakların kullanımı ile ilgili bir 

kavram olmasına karşılık etkililik, amaçlar ve sonuçlarla ilgili bir 

kavramdır (Sarı, 2010:27-28). Başka bir ifadeyle etkililik, toplam 

performansı göstermektedir. Toplam performans; yöneticilerin ve 

çalışanların bilgi ve becerileri, teknoloji, kapasitesi, kullanılan 

yöntemler ve çevre ilişkileri gibi çeşitli etmenlerin birbiri ile ilişkileri 

sonucunda oluşmaktadır. Örgütün etkililiği, doğru amaçlarla 

çalışmasına, doğru olan ya da yapması gereken işleri yapmaya bağlı 
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olmaktadır. Etkililik ölçümlerinde sonuç ve çıktı arasındaki farklılığa 

dikkat edilmektedir. Çıktılar, amacı gerçekleştirme düzeyini 

açıklamakta yetersiz kalırsa sonuçlar üzerinden değerlendirme 

yapılmaktadır (Doğan, 2006: 6’dan aktaran Kılıç, 2006: 164-165). 

2.4.2. Etkili Liderlik 

Etkileme, bir kişinin davranışları aracılığıyla diğer kişinin 

davranışlarını değiştirme sürecini ifade etmektedir. Başkalarını 

etkileme, kişinin gücünü artırmakta ve gücü artan kişi de başkalarını 

daha kolay etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, güç kavramı ile etkileme 

kavramının birbiriyle etkileşim halinde olduğu ifade edilmektedir 

(Yiğit, 2002: 18). Liderler, çeşitli güç kaynakları ve otorite ile grubu 

istenen amaca yöneltmekte ve bu durum, grubu dolaylı veya dolaysız 

etkilemektedir. Yasal, zorlayıcı ve ödül gücü, örgütsel gücü; uzmanlık 

ve karizma gücü, kişisel güçleri oluşturmaktadır. Karizmatik güç ise 

liderin kişiliğiyle ilişkili olmaktadır (Toprak, 2006: 25).  

Etkili kurumsal yönetim olarak tasavvur edilen liderlik, neredeyse 

sadece liderlik ve liderlik çalışmaları alanına hakim olmaktadır. Bir 

etkin yönetim süreci olarak değerlendirilen liderlik literatüründe etkili 

liderlik, proaktif düşünebilme ve duruma göre uygun çözümler 

üretebilme becerisi olarak açıklanmaktadır (Safety, 2003: 28). 

2.4.3. Etkili Liderlerin Özellikleri 

Lucia’ya göre liderlik, empati kavramıyla yakından ilişkilidir. Diğer bir 

deyişle insanları nasıl dinleyeceğini bilmektir. Etkili liderler, 

başkalarının söylemek istediği şeyi dinlemekte ve onların 
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problemleriyle empati kurmaktadırlar. Bu sayede insanları anlayan 

liderler, onları ikna etmede mantıklarını, motive etmede ise duygularını 

kullanmaktadırlar (Maddock ve Richard, 1998’den aktaran Deniz, 

2012: 46). Böylece etkili liderlerin özelliklerinde empati yeteneğinin ve 

ikna kabiliyetinin önemli yer tuttuğu belirtilebilmektedir. 

Liderlik özelliklerinin, bir ülkenin kültürel yapısından bağımsız olarak 

ele alınmaması gerekmektedir. Öyle ki bir toplumda belli liderlik 

özelliklerine sahip olan kişiler, başka bir toplumda etkili bir lider 

olmayabilmektedir. Gerek geçmişte gerekse günümüzde liderliğe 

yönelik yapılan birçok araştırma aracılığıyla liderlerin özellikleri 

saptanması, etkili ve başarılı liderlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu durum göz önüne alındığında etkili liderlerin özelliklerinin 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Özellik kuramına ilişkin yapılan 

araştırmaların etkili lider davranışını açıklamadaki yetersizliği, 

araştırmacıları liderlik konusunun başka boyutlarını araştırmaya sevk 

etmektedir (Tahaoğlu, 2007: 23-24). Liderlikle ilgili araştırmaların 

daha çok ideal lideri tanımlamaya yönelik olduğu görülmektedir. 

Döneme göre ideal liderin tanımı değişebilmekte, etkili bir liderin 

taşıması gereken özellikler ise şu şekilde özetlenebilmektedir (Gürüz ve 

Gürel, 2006: 300-301): 

• Vizyon sahibi olmalıdır 

• Geniş bir bakış açısı geliştirebilmek için planlamaya önem 

vermelidir 

• Değişim yanlısı olmalı ve değişimin yapıcı etkisinden 

yararlanmalıdır 
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• İnsani yönden gelişmiş olmalı ve çalışanlarına öncelikle insan 

olarak değer vermelidir 

• İş ahlakı konusunda belirli değerlere sahip olmalıdır 

• Uzmanlığa ve disiplinler arası yaklaşıma değer vermelidir 

• Doğru ve yerinde karar almalıdır 

• Ayrıntılara boğulmadan konuyu yalınlaştırmaya özen 

göstermelidir 

• Serinkanlı olmalı ve fevri hareket etmemelidir 

• İletişim becerilerine sahip olmalıdır 

• Aktivist olmalı ve kendini geliştirmeye önem vermelidir 

• Astlarına güven duymalı ve kendilerini geliştirmeleri için 

astlarına fırsat vermelidir 

• Risk almalı ve riski teşvik etmelidir 

• Yaratıcılığa önem vermeli ve astları yaratıcı düşünmeleri 

konusunda desteklemelidir 

• Muhalefeti teşvik etmeli ve baskılamamalıdır 

• Astları eşitlik ve hakkaniyet esasına göre yönetmelidir 

George, duyguların liderlik sürecinde oynadığı merkezi rolü ve 

duygusal zekânın liderlik etkinliğine nasıl katkı sağladığını açıkladığı 

makalesinde, duygusal zeka yetenekleriyle etkili liderlik davranışları 

arasındaki bağlantıya vurgu yaparak, etkili liderlik için beş temel unsur 

tanımlamaktadır. Bunlar (Antonakics vd., 2009’dan aktaran Deniz, 

2012: 46-47): 

• Kolektif amaç ve hedefler geliştirme, 
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• Başkalarına yaptıkları işin önemli olduğu hissini aşılama, 

• İş yapma isteği, kendine güven, iyimserlik, işbirliği ve 

sorumluluk oluşturma ve sürdürme, 

• Karar verme ve değişim süreçlerinde esnekliği teşvik etme, 

• Organizasyona anlamlı bir kimlik/kişilik kazandırma ve 

sürdürme. 

Başka bir görüşe göre liderin etkili olabilmesi için şunlar 

gerekmektedir (Cengiz, 2011):  

• Problemlere çözüm üretme yeterliğine sahip olması, 

• Çalışanlarına eşit ve saygılı davranması, 

• Duruma uygun politik stratejiler tercih etmesi, 

• Minimum pozisyon gücü sergilemesi, 

• Hak edenleri ödüllendirmesi, 

• Güvenlik açısından uygun değişiklikleri yapması gerekir. 

Etkili liderler, duygusal zekalarını sadece kendilerini yönetmek için 

değil aynı zamanda diğer insanları etkili bir şekilde yönetme 

becerisinde de kullanmaktadırlar. Bu araştırma bulgularından hareketle, 

duygusal zekanın liderlik üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 

belirtilebilmektedir. Bu durumda duygusal zeka becerisinin yüksek 

düzeyde olması, liderlik performansı veya etkinliğini geliştirmeye 

yardımcı olabilmektedir (Deniz, 2012: 63). Dolayısıyla duygusal zeka 

becerisi ile etkili liderlik arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ifade 

edilebilmektedir. 
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Liderin etkinliği, ekip üyelerini yönlendirme gücüne ve uygun durumda 

uygun gücü kullanmayı bilmeye bağlı olmaktadır. Liderler, çalışanları 

etkilemek için çoğunlukla uzmanlık ve karizmatik gücü 

kullanmaktadırlar. Bu sayede çalışanların performans ve moralinin 

arttığına dair pek çok araştırma bulgusuna rastlanmaktadır. 

Araştırmalarda rastlanan diğer bulgular arasında ise yasal ve zorlayıcı 

gücün çalışanların performansını negatif yönde etkilemesi yer 

almaktadır. Yasal güç ve ödül gücü, liderler tarafından uygun bir 

şekilde uygulanıldığı zaman çalışanlarda bağlanma davranışları 

görülebilmektedir (Cengiz, 2011). Bu durumda yasal gücün lider 

tarafından bir araç olarak algılandığı ve çalışanların lehine olacak 

şekilde kullanıldığı belirtilebilmektedir. Böyle davranarak lider, 

çalışanı kendisine ve kuruma karşı daha çok bağlayabilmektedir. 

Etkili lider, detaylar üzerinde fazla zaman harcamamakta, kurallardan 

çok sonuçlara odaklanmakta, birlikte çalıştığı insanlarla sürekli iletişim 

halinde olarak zor ve karmaşık olayların üzerine gitmektedir. 

Çalışanların potansiyelinin önemli olduğuna inanan etkili liderler, tüm 

sorunları kendisi çözmeye çalışmamaktadır (Yiğit, 2002: 17). Böylece 

çalışanlarına yetki vererek onların da sürece dahil olmalarını 

sağlamaktadır. Çelik, etkili liderlik biçimlerini şu şekilde 

sınıflandırmaktadır (Çelik, 1999: 32-33): 

Geliştirici: Bu etkili liderlik biçiminde lider, ilişkilerle maksimum 

derecede, görevlerle minimum düzeyde ilgilenmektedir. Bu stili 

kullanan yönetici, tek tek bireylerin gelişimi ile ilgilenerek insanların 

güvenini kazanmaktadır. 
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Yönetici: bu stilde yönetici hem görevle hem de ilişkilerle gereği gibi 

ilgilenir. Buradaki yönetici ya da bu stili kullanan yönetici, iyi bir 

güdüleyici, yüksek standartlar koyan, takım yönetiminin yararına 

inanan ve takım yönetimini kullanan yöneticidir. 

 

Bürokrat: Bu liderlik biçiminde hem göreve hem de ilişkilere ilgi en  az 

düzeyde bulunmaktadır. Lider, kurallarla ilgilenmekte, böylece 

devamlılığı ve kontrolü sağlamaya çalışmaktadır. Bu tür liderler, dürüst 

ve vicdanlı olarak bilinmektedir. 

 

İyi Niyetli Otokrat: Bu liderlik biçiminde liderler, göreve maksimum 

düzeyde ilgi, ilişkilere ise minimum düzeyde ilgi göstermektedir. 

Ayrıca tam olarak ne istediğini bilmekte, kararlı bir duruş 

sergilemektedir. 

Belli bir dinleyiciye hitap edecek doğru şeyi bulma, kilit kişilerden nasıl 

onay alınacağını bilme ve bir inisiyatif için destek ağı kurma, bir liderin 

etkileme gücünün göstergeleri olarak değerlendirilmektedir. Bunun 

yanı sıra etkileme becerisine sahip bir lider, bir gruba hitap ederken ilgi 

uyandırmaktadır (Şahinkaya, 2006: 69). Bu nedenle hitabet yeteneği, 

liderin etkililiğinde önem taşımaktadır. 

Liderlerin, astların kişisel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, örgütün 

yönetim yapısını, istenilen değişikliğin niteliğini ve çevre gibi unsurları 

dikkate alarak belirli ve tutarlı bir etkileme yöntemi kullanması 

gerekmektedir (Saygınar, 2006: 22). Etkili bir liderden, hem kendi hem 

de çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamayı başarabilmesi, bu farklı 

becerileri nerede ve ne zaman kullanacağını bilebilecek kadar hassas 
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olması beklenmektedir. Bununla birlikte, ihtiyaçlar arasındaki 

farklılıktan dolayı çıkması muhtemel olan çatışmaları çözebilmede 

esneklik gösterebilmesi, etkili bir liderde aranan özellikler arasında yer 

almaktadır (Gordon, 1999: 20-21’den aktaran Saygınar, 2006: 41). 

Bilindiği üzere başkalarını etkileyip yönetmek için birtakım özelliklere 

ve prensiplere sahip olunması gerekmektedir. Grup bireylerinin bu 

prensiplere uymasının şartı öncelikle liderin bu ilkelere uymasından 

geçmektedir. Etkili bir liderin, bunlardan doğan sonuçları 

kabullenmesi, bütün olaylara ve insanlara sevgi ve saygı çerçevesinde 

bakması ve yaptıkları işlerde de samimi olması gerekmektedir. Yaku’ya 

göre etkili bir liderde bulunması gereken ilkeler şunlardır (Ertürk, 2000: 

154-157’den aktaran Yakut, 2006: 16): 

• Kendini tanımalı ve sürekli geliştirmelidir. 

• Astlarını tanımalı ve gelişmelerine yardımcı olmalıdır. 

• Alanında uzman olmalıdır. 

• Yaptığı işte sorumluluk üstlenebilmelidir. 

• Her zaman cesaretle akla yatkın ve uygulanabilir kararlar 

vermelidir. 

• Astlarının beklentilerini belirleyip onlara gereken önemi 

vermelidir. 

• Astlarına karşı her konuda bilgisi ve görüşleri ile örnek olmalıdır. 

• Örgüt içinde iletişim kanallarını sürekli açık bulundurarak, yatay 

ve dikey bilgi akışı sağlamalıdır. Böylelikle iletişimin sağlıklı bir 

şekilde yürümesini gerçekleştirmelidir. 
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• Gerektiğinde astlarına yetki vererek, astlarına sorumluluk 

duygusu hissini kazandırmalı ve onların bu hissini geliştirmelidir. 

• Astlarının kabiliyetine uygun görev bölümü ve iş analizi 

yapmalıdır. 

• Ekip ruhunu, iş birliğini, gurur duygusunu geliştirmelidir. 

• Sahip olduğu kaynakları bilmeli ve uygun şekilde kullanmalıdır. 

• Grubu etkileme ve motivasyon yöntemlerini seçmeli ve 

kullanmalıdır. 

• Grup üyelerine her konuda rehber olmalı, gerektiğinde 

danışmanlık yapmalıdır. Grup üyelerinin verimini arttırabilmek 

için eğiticilikte yapmalıdır. 

• Amaçlanan hedeften sapmamalıdır.  

• Astlarına gerekli saygıyı göstermeli, onları dinlemeli ve astlarına 

güvenmelidir. 

• Zamanı iyi planlamalı, değerlendirmeli ve zamanında karar verip 

harekete geçebilmelidir. 

• Uygulama sürecinde önceden kestirilemeyen gelişmeleri 

zamanında tespit edip, durum muhakemesi yaparak gerekli 

müdahalelerde bulunmalıdır. 

Maxwell, etkili liderlik için gereken özelliklerden biri olan karaktere 

büyük önem vermektedir. Buna ek olarak; karizma, güvenilirlik, 

iletişim kurma becerisi, yeteneklilik, cesaret, algı ve odaklanma gücü, 

dinleme becerisi, tutku, olumlu tutum, sorun çözme becerisi, sağlıklı 

ilişkiler, sorumluluk, güvenilirlik, disiplin, hizmet isteği, öğrenme 

arzusu ve vizyon sahibi olma gibi kişilikle ilgili diğer nitelikleri de göz 
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ardı etmemektedir. (Maxwell, 1999’dan aktaran Kurtuldu, 2007: 16). 

Maxwell’in ve diğer düşünürlerin ortaya attığı tüm özellikler göz 

önünde bulundurulduğunda;  etkili liderlik için gereken kriterlerin 

aslında duygusal zeka becerileriyle paralellik gösterdiği sonucuna 

varılmaktadır. Bu doğrultuda, duygusal zeka ve liderlik arasındaki 

ilişkinin daha detaylı bir şekilde açıklanmasına gerek duyulmaktadır. 

2.4.4. Duygusal Zeka- Liderlik İlişkisi 

Duygusal zekanın liderlik sürecinde etkili olduğunun fark edilmesiyle, 

liderlerden mevcut rasyonel yeteneklerinin yanında duygusal zekâ 

yeteneklerine sahip olması ve bu özelliği kullanması da talep edilmeye 

başlanmıştır (Erkuş ve Günlü, 2008: 192). Bu bağlamda duygularını 

stratejik şekilde kullanabilen lider, çalışanların kurumsal hedef ve 

politikaları içselleştirmesinde, böylelikle de kurumsal başarının 

yakalanmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Liderin duygusal zekası, belli bir kültür ve çalışma ortamı yaratmada 

etkili olmaktadır. Yüksek duygusal zeka düzeyleri, enformasyon 

paylaşımı, güven, sağlıklı risk üstlenme ve öğretmeyi teşvik edici ortam 

oluşturmaktadır. Öte yandan düşük duygusal zeka düzeyleri, korku ve 

endişeyle dolu ortamlar yaratmaktadır (Goleman vd., 2003: 35). Bu da 

çalışma ortamında gerilimin yaşanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Liderin ruh halinin bulaşıcı olması özelliği göz önünde 

bulundurulduğunda, liderin temel görevinin aslında duygusal liderlik 

olduğu belirtilebilmektedir. Bu nedenle bir lider, diğer sorumluluklarını 

yerine getirmeden önce kendi ruh halini ve davranışlarının yarattığı 
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sonuçlara dikkat etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra iyi bir ruh hali 

dendiğinde akla sadece  liderin yaşamında hiçbir olumsuzlukla 

karşılaşmaması ya da hiç olumsuz ruh haline sahip olmaması durumu 

gelmemekte, iyimser, içten ve gerçekçi olmak yetmektedir (Goleman 

vd., 2003: 36). 

Tablo 5. Duygusal Zeka Alanlarıyla İlintili Liderlik Yeterlilikleri 

                                 

Kaynak: Daniel Goleman vd., 2008:49. 

İnsanın kendi yeteneklerinin, becerilerinin, heyecanlarının, 

ihtiyaçlarının ve onu harekete geçiren güdülerin farkında olması, 

kendini değerlendirerek, güçlü yönleri ile zayıflıklarının bilincine 

varması, kişinin öz bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Öte 

yandan; duygusal zekâ, kişiye sosyal becerileri kullanma ve geliştirme 

imkânı da sunmaktadır. Sosyal becerilerin bir alt boyutu da liderlik 

 

Öz bilinç 

• Duygusal öz bilinç 

• İsabetli öz değerlendirme 

• Öz güven 

 

Öz yönetim 

• Duygusal öz denetim 

• Saydamlık 

• Uyumluluk 

• Başarma dürtüsü 

• İnisiyatif 

• İyimserlik 

 

Sosyal bilinç 

• Empati 

• Örgütsel Bilinç 

• Hizmet 

 

 

İlişki yönetimi 

• Esinleyici liderlik 

• Etkilemek 

• Başkalarını geliştirmek 

• Değişim katalizörlüğü 

• Çatışma yönetimi 

• Ekip çalışması 
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becerisi sayesinde ise paylaşılan misyon ve vizyona bağlanma ve onu 

gerçekleştirme arzusunun artacağı ön görülmektedir (Eren, 2010: 349-

350). Duygusal zeka, insanların hem kişisel ilişkilerinde hem de 

çalışma yaşamındaki kişilerarası ilişkilerde karşılıklı olarak duyguların 

anlaşılması, kullanılması ve yönetilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Bir kişinin kendi duygularını tanıması ve yönetebilmesi, başkalarının 

duygularını anlamada avantaj sağlamaktadır. Özellikle yönetici 

konumunda bulunanlar, çalışanların istek ve beklentilerini karşılamada, 

daha duyarlı ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasında, onların örgütsel 

hedeflere yöneltilmesinde duygusal yeterliliklerini kullanarak başarılı 

olabilmektedir (Demir, 2010: 199).  Bu da çalışanın kuruma karşı 

aidiyet duygusunu artırarak, çalışan etkinliğini ve verimliği üzerinde 

pozitif etki yaratmaktadır. 

Örgütsel düzeyde, bireylerin birbirine yansıttıkları duygular; mutluluk, 

sevinç, üzüntü, karamsarlık, kızgınlık, şaşkınlık, hiddet, merak, 

kıskançlık, hırs, sevgi, kin, nefret, sevgisizlik, çekememezlik, anlayış, 

hoşgörü..vb. duygular, ilişkiler üzerinde belirleyici etkendir (Demir, 

2010: 197). Duyguları yönetme, kişinin duygularını kontrol ederek, 

dürüst, tutarlı davranması ve değişime karşı uyum sağlayabilmesidir. 

Duygularını kontrol edebilen liderler, birlikte çalıştıkları insanlara bir 

güven ortamı içinde bulunduklarını hissettirirler. Bununla birlikte, 

kendilerine yöneltilen eleştirileri bir saldırı olarak değil, kendilerini 

geliştirme fırsatı olarak görürler. Başarılı bir lider, çözüm odaklı bir 

yaklaşım sergileyebilir, değişikliklere karşı önyargısız yaklaşabilir ve 

kendini yeni duruma kolaylıkla adapte edebilir (Erdoğdu, 2008: 23-65). 
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Bu bağlamda, çatışmaları etkili bir şekilde yönettiği ve ekip 

çalışmasında başarılı olduğu belirtilebilmektedir. 

İşyerinde duygusal zekâya sahip bir lider inandırıcı, birleştirici ve 

motive edici davranışlar sergilemektedir. Kendi tavırlarını, bunların 

diğer insanlara olan etkilerini anlayarak, bir yandan kendi duygularını 

diğer yandansa başka insanların duygularını yönlendirebilmektedir. 

Böyle bir lider, diğerlerine ilham vermekte ve kendilerini güvende ve 

önemli hissetmelerini sağlamaktadır (Aysel, 2006: 104). 

Çalışanlarının duyguları hakkında bilgi sahibi olması, onların ne 

şekilde davranacağına dair lidere bazı ipuçları vermektedir. Aynı 

zamanda liderin çalışanların duygularını yöneterek onları örgütsel 

amaçlara kanalize etmesinde de yardımcı olabilmektedir (Bekiş, 2006: 

35). 

Değişime uyum sağlama, ancak duygusal enerjiyle birlikte mümkün 

olmaktadır. Duygularını iyi yönetebilen liderler, değişikliklere uyum 

sağlamada daha başarılı olmakta ve astlarının da uyum sağlamasını 

kolaylaştırmaktadır. Değişimin beraberinde getirdiği belirsizliğe ayak 

uydurabilme, beklenmedik olaylar karşısında soğukkanlılığı 

koruyabilme ve esneklik gösterebilme, öz denetimden 

kaynaklanmaktadır (Aysel, 2006: 101). 

2.4.5. Liderlik ve İletişim Becerileri 

Planları ve hedefleri açık bir şekilde ortaya koymanın yanı sıra bunları 

ifade etme de liderin işlevleri arasında yer almaktadır. Liderin, bir işin 

neden farklı yollardan değil de o yoldan yapıldığına ilişkin bilgi 
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vermesi gerekmektedir (Adair, 2008: 45). Bu durum onu, iletişim 

becerilerini etkili kullanmaya yöneltmektedir. 

Liderin yön verme, ekipleri oluşturma, söz ve davranışlar ile birebir 

yaşayarak örnek olma (Adair, 2008: 86), vizyon geliştirme, bu vizyonu 

izleyicilere ve örgüt üyelerine aktarma gibi özellikleri, etkili bir 

iletişimci olma gerekliliğini doğurmaktadır (Eraslan, 2004: 18’den 

aktaran Sabuncuoğlu, 2008: 75).  

Lider, astları ile onların sorunlarını çözmek ve ortak bir inanç 

oluşturmak için sürekli iletişim kurmaktadır. İletişim, cesaret verici, 

eleştirel ve daha çok dinleme şeklinde gerçekleşmektedir. Bilgi çağı 

liderinin, bilgi almada başarılı olmak için, etkili dinleme, elindeki 

iletişim araçlarını kullanabilme, iletişimde sürekliliği sağlayacak 

önlemler alma konularında kendisini eğitmesi gerekmektedir (Kırmaz, 

2010: 216). Liderlikte etkili iletişim, üç kritik alanda örgütsel güven ve 

güven kazanmanın anahtarı olmaktadır (Goleman, 1998’den aktaran 

Topuz, 2005: 53 ): 

• Çalışanların şirketin genel iş stratejisini anlamalarına yardımcı 

olmak 

• Çalışanların temel iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak 

• Stratejik iş hedeflerine göre şirketin genel olarak nasıl çalıştığı ve 

bir çalışanın kendi bölümünde nasıl çalıştığı konusunda 

çalışanlarla bilgi paylaşımında bulunmak 

Örgütlerin gelişmesine paralel olarak iletişim, örgütün bilinçli bir 

yönetim için önemle üzerinde durması gereken konu haline 
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gelmektedir. Planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme gibi yönetim 

fonksiyonlarının ancak etkili bir iletişimle gerçekleşebilmesi, iletişimin 

örgütler için vazgeçilmez unsur olduğu sonucunu doğurmaktadır 

(Sabuncu ve Tüz, 1998: 74). Liderlerin, örgütün işleyişini sağlamak ve 

amaçlarını gerçekleştirmek için örgütü oluşturan çeşitli bölümler ile 

öğeler arasında ve örgüt ile örgütün çevresi arasındaki bilgi ve düşünce 

alışverişini sağlama konusunda iletişim yetenekleri ön plana 

çıkmaktadır. Bütün bunlar, ancak iyi bir iletişimci olan liderler 

sayesinde gerçekleşebilmektedir (Yiğit, 2002: 19). Çalışanları etkileme 

gücüne sahip ve çeşitli iletişim yöntemleriyle kurumun değerlerinin 

paylaşılarak devam etmesini sağlayan liderler, kurum kültürünün 

vazgeçilmez parçasını oluşturmaktadırlar (Dinçer ve Bitirim, 2007: 61).  

Örgüt içinde başarılı bir takım çalışmasında etkin bir liderin önemi 

yadsınamamaktadır. Bunu sebebi, liderliğin takım performansını 

organize edici, yönlendirici ve motive edici bir fonksiyona sahip 

olmasıdır. Takım lideri, takımın ve takım üyeliğinin devamında etkili 

bir konuma sahip olduğu için takım üyeleri arasında etkileşim ve 

iletişimin etkililiğini sağlama konusunda azımsanmayacak derecede 

sorumluluk üstlenmektedir (Özgen, 1999: 55-58’den aktaran Temel, 

2004: 429). Bu sorumlulukları yerine getirebilmek için liderin sahip 

olması gereken iletişim becerilerinin başında empati gelmektedir. 

Çalışanlar ile empati kurarak yüksek bir iletişim seviyesine sahip olan 

lider, çalışanların gelişim ihtiyaçlarını fark etmekte ve bunları 

geliştirmek için çalışanlara yardımcı olmaktadır. Bu durum, çalışanlar 

daha etkin kılarak, örgüt başarısını arttırabilmektedir. Yüksek empatiye 
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sahip liderin, çalışanlar ile aralarındaki güçlü iletişim sayesinde onları 

motive edebilmesi kolaylaşmaktadır. Buna bağlı olarak liderin sahip 

olduğu empati, liderin çalışanları üzerindeki etkisini arttırabilmekte ve 

lideri daha etkin hale getirebilmektedir (Tezcan, 2006: 81). Empati, 

astlarını hedefe yönlendirme için bilgi çağı liderinin sahip olması ge-

reken önemli bir vasfıdır. Liderin kendisini ve grubundaki bütün 

bireyleri iyi tanıması, takım hedeflerini bireylerin hedefleri ile 

paylaşması, her bireyin elde etmek istediği hedefleri takımın 

hedefleriyle örtüştürmesi, onu başarılı kılan unsurlar arasında yer 

almaktadır. Aynı zamanda liderin, takım üyelerinin özelliklerini ve 

gereksinimlerini öngörebilmesi, onları anlayabilmesi ve yapılacak 

işlerin planlamasında ve uygulanmasında bu verileri kullanması onu, 

örgüt içinde güven ortamı yaratma ve takım üyeleri arasında dayanışma 

sağlaması açısından başarılı kılmaktadır  (Kırmaz, 2010: 218-219). Bu 

da takım üyeleri arasında sinerjinin oluşmasına yol açarak kısa sürede 

verimliliğin artmasına katkıda bulunmaktadır. 

İletişimin iyi olduğu bir sistemde çalışanlar arasında uyum ve işbirliği, 

gelişme imkânı bulmaktadır. İşbirliği ve yardımlaşma ile birlikte 

çalışanların lidere karşı duydukları güven artmaktadır (Asunakutlu, 

2006: 25). Bu güven sayesinde lidere peşinden sürükleyebilme 

becerisini kullanma imkanı doğmaktadır. Bunun için de başarılı bir 

iletişim sürecinin olması gerekmektedir (Aktan, 2007: 66). Sosyal 

becerileri güçlü lider, çalışanlarıyla kolay iletişim kurabilmekte, onları 

ikna edebilmekte, örgüt içerisinde meydana gelecek çatışmaları en 

uygun şekilde çözebilmekte, ekip çalışmasını teşvik ederek, çalışanlara 
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başarı için model olabilmektedir (Tezcan, 2006: 166). Böylece 

çalışanlar üzerinde etki yaratabilmekte ve farklı yeteneklere sahip 

çalışanları aynı hedef etrafında toplayabilmektedir. Bunu 

gerçekleştirmek için de uzlaşmacı bir tutum sergilemektedir. 

Kurumsal iletişim ve liderlik, birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. 

Liderler, kurumsal iletişimin uygulayıcıları olarak bilinmektedir. Etkili, 

verimli, istenen amaçlara ulaşmada yardımcı olan bir kurumsal 

iletişimde, onu ideal biçimde gerçekleştirecek, insanların kendisine 

itaat ettikleri ve peşinden gittikleri bir lidere de gereksinim 

duyulmaktadır. Bu bağlamda başarılı bir kurumsal iletişimin 

gerçekleşmesinde etkili bir liderin oynadığı rol göz ardı edilmemektedir 

(Aktan, 2007: 110). 

Çalışana yaptıkları işler hakkında bilgi verecek şekilde iletişim 

sürecinin düzenlenmesi, çalışanların işlerinden daha çok tatmin 

olmasında etkili olmaktadır. Genel olarak iletişime sınırlamalar 

getirilmediği, bireylere etkili bir biçimde katılma imkanı veren iletişim 

yapılarının en tatmin edici ve beğenilen yapılar olduğunu 

belirtilmektedir (Ateş, 2005: 109). Güveni oluşturmak veya var olan 

güveni artırmak isteyen kurumun, çalışanlarına kendilerini ifade 

edebildiği ve başkalarını anlayabildiği bir iletişim ortamı sunmayı göze 

alması gerekmektedir. Buna yönelik olarak işle ilgili dikey ve yatay 

iletişim için doğru yöntemleri kullanması, doğru araçları seçmesi, 

çalışanların kurumsal işleyişle ilgili her türlü bilgiye kolayca 

erişebilmesine katkı sağlamaktadır (Yılmaz, 2006: 62). Başka deyişle, 

açık bir iletişim ortamı oluşturmaktadır. 
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İletişim sayesinde grup üyelerine yayınladıkları mesajları, 

yapılabilirliği, algılanıp algılanmadığı konularında bilgi sahibi olan 

lider, başarı şansını yakalayabilmektedir. Gönderilen mesajın, grup 

üyeleri tarafından tam bir şekilde algılanmaması durumunda iletişimin 

düzgün biçimde gerçekleşmemesi söz konusu olmaktadır. Bu noktada, 

iletişim sürecinin yeniden analiz edilmesi gerekmektedir. Grubu 

yönetmek, etkilemek, cesaretlendirmek, istenen amaca yönlendirmek 

ve gerektiğinde grup üyelerine yardım etmek için iletişim, liderin 

olmazsa olmazı olarak değerlendirilmektedir (Yakut, 2006: 13). 

İletişim, sözlü ve sözsüz iletişim olarak ele alındığında, liderin bu 

iletişim becerilerini ne şekilde kullandığı sorusu gündeme gelmektedir. 

Bu nedenle liderlerin iletişim becerileri, iki başlık altında ayrıntılı 

olarak incelenmektedir. 

2.4.5.1. Sözlü İletişim Becerileri 

Liderin başarı kriteri, astlarını değişimin yararına ve gerekliliğine 

inandırabilme derecesidir. Bunun için de etkileyici iletişime ihtiyaç 

duyulmaktadır. Etkileme, bir kişi ya da grubun diğerlerinin değişmesini 

sağlaması, onun tutum ve davranışlarında istediği yönde değişiklik 

yapabilmesi şeklinde anlaşılmaktadır. Liderden, etkileyici ve inandırıcı 

iletişim yeteneğine sahip olması ve bu özelliğini geliştirmesi 

beklenmektedir (Aktan, 2007: 64). Bunun için de liderin ifade 

becerisinin gelişmiş olması gerekmektedir. İletişimde dilin en iyi 

şekilde kullanabilmesi, önemli olan hususların başında gelmektedir. Ne 

anlatmak istediğini bilmek ve bunu en iyi şekilde dile getirmek 

anlamına gelen ifade yeteneği, iletişimde başarıya ulaşmayı 
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sağlamaktadır (Özgen, 2003: 100). Mesajın açık ve net olmasına bağlı 

gerçekleşen etkili iletişim, ancak sözlü iletişim becerilerinin etkin 

kullanımıyla mümkün olmaktadır. Dolayısıyla liderlerden, bu 

becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. 

Karizmatik liderler, arzu edilen bir gelecek durumunun vizyonunu 

oluşturmakta ve sözlü iletişim ve örnek davranış yoluyla takipçilerine 

onu aktarmaktadırlar (Choi, 2006: 27). Aynı zamanda, topluma katkı, 

endüstriyi canlandırma, ürün ve hizmetlere yönelik anlamlılık yaratma 

hakkında konuşmaktadırlar. Buna yönelik olarak, onların konuşma 

yeteneklerinin gelişmiş oldukları ifade edilmektedir (Conger, 1996: 

35). Tüm bunlar dikkate alındığında karizmatik liderler, sözlü iletişim 

becerileri güçlü olan liderlere örnek gösterilebilmektedir. 

Liderin sözlü iletişim becerileri kapsamında değerlendirilen bir diğer 

unsur ise geri bildirimdir. Çalışana, onun başarıları ve güçlü yönleriyle 

ilgili bilgilerin verilmesi, hedeflere ve amaçlara ulaşmada gösterdiği 

çabaların fark edilmesi, böylece daha fazla çaba göstermesi, gelişmeyi 

ve öğrenmeyi destekleyen bir geri bildirim sürecinin özellikleri 

arasında yer almaktadır (Ovando, 1994: 19-22’den aktaran Erdil vd., 

2003: 840). Böyle bir sürecin ancak liderin önemli bir iletişim öğesi 

olan geri bildirimi etkili şekilde kullanmasıyla gerçekleşebileceği 

belirtilebilmektedir. 

2.4.5.2. Sözsüz İletişim Becerileri 

İnsanlar, neler hissettiklerini anlatırken kelimelerden ziyade ses 

tonlarını, yüz ifadelerini ya da sözsüz işaretlerini daha çok 
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kullanmaktadır (Aysel, 2006: 101). Bu noktada bir liderin sözsüz 

iletişimi etkili kullanma becerisi ön plana çıkmaktadır. 

Liderliğin davranış biçimlerinden biri olan beden dilinin kullanılması, 

liderliğin etkisini artırmaktadır. Bu etkililiğe bakarken, her liderin 

kişiliğine uygun, eylem ve davranışlarda bulunduğunu dikkate alma 

gereksinimi doğmaktadır. Liderin bu etkililiği sağlamak amacıyla iyi 

iletişim kurması ve bu iletişimde beden dilini kullanması 

gerekmektedir. İletişim, sadece kelimeleri söylemek değil, aynı 

zamanda sözcükleri, ses tonunu ve beden dilini de kullanmaktadır. 

İletişim sürecinde sözcüklerin etkisi %10, ses tonunun %30 ve beden 

dilinin de %60 olmaktadır. Beden dili, iletişim esnasında liderin 

sözlerini ne zaman söylerse etkili olabileceği ya da nerede ve hangi 

ortamda iletişim başlatmasının uygun olacağını bilme gerekliliği 

açısından önem taşımaktadır (Barokas, 1997’den aktaran Çelebi, 2002: 

19-20). 

Günümüzde kurumların, belirledikleri amaçlara ulaşabilmek için çeşitli 

üretim faktörlerine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu faktörler içinde emek 

faktörü, en önemli olan ve en zor denetim altına alınan faktör şeklinde 

değerlendirilmektedir. Yönetici, insan unsuru ile çalışırken istek, irade, 

bağımsızlık gibi soyut olan emek faktörüyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Çalışanlara işlerini benimseterek, aidiyet hissini yaşatarak kurumsal 

performansı artırmaya çalışmak, yöneticiler açısından önem 

taşımaktadır (Örnek, 2009:4). Bu doğrultuda aynı zamanda bir yönetici 

olan liderlerin çalışanların emek gösteriminde kritik rol oynadığı 
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belirtilebilmektedir.   Özellikle hizmet sektöründe ön plana çıkan 

duygusal emek davranışlarında liderlerin payı büyük olmaktadır.  

Duygusal emeğin boyutlarını oluşturan derinlemesine, yüzeysel ve 

samimi davranış ile duygusal emeğin olumlu ve olumsuz sonuçları 

üzerinde liderin çalışanları motive etme, dinleme, yönlendirme, karar 

sürecine dahil etme, kurumu benimsemelerini sağlama, onların 

kurumsal davranış kurallarını içselleştirmelerine katkıda bulunma, 

onlarla açık iletişim ve empati kurma...vb özelliklerinin etkisi 

bulunmaktadır. Aynı zamanda bu özellikler, etkili liderlik özelliklerini 

temsil etmektedir.  Bu durum, etkili liderliğin duygusal emek 

davranışları üzerindeki etkisinden bahsedilmesi gereksinimini 

doğurmaktadır.     

Liderlik kavramı bu güne kadar pek çok araştırmaya konu olmuştur. 

Söz konusu araştırmalarda liderliğin çeşitli boyutlarıyla birlikte ele 

alındığı görülmektedir. Bununla birlikte liderliğe ilişkin gün geçtikçe 

çeşitli tanımlar geliştirilmekte, bu tanımlara yeni kavramlar eklenmekte 

ve liderlik özellikleri detaylandırılmaktadır.  Ancak çalışanların 

duygusal emek davranışları üzerindeki etkisi konusunu işleyen 

çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bir sonraki bölümde bu konu 

ayrıntılı olarak ele alınmakta, konuyla ilgili hizmet sektöründe bir 

uygulamaya yer verilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ETKİLİ LİDERLİĞİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Bu bölümde; etkili liderlik ile duygusal emek davranış boyutları 

arasındaki ilişkiden söz edildikten sonra, etkili liderliğin duygusal 

emeğin olumlu ve olumsuz sonuçları üzerindeki etkisinden 

bahsedilmektedir. Bu bağlamda tükenmişlik sendromunu önlemede, 

mesleği bırakma eğilimini azaltmada, stresle baş etmede, mesleğe karşı 

duygusal bağlılık geliştirmede, örgütsel iletişim kalitesini artırmada, 

çalışanlara duygusal davranış kurallarını benimsettirmede, çalışanların 

motivasyonu artırmada etkili liderliğin nasıl bir rol oynadığı 

anlatılmaktadır. Sonrasında ise konuya ilişkin gerçekleştirilen 

araştırmanın amacı, dayandığı hipotezler, araştırmanın kapsamı ve 

sınırları ile araştırmanın yöntemi açıklanmaktadır. Ayrıca, verilerin 

analizine yer verilmekte ve araştırma sonunda elde edilen bulgular 

değerlendirilmektedir. 

3.1. Etkili Liderlik-Duygusal Emek Davranış Boyutları 

Arasındaki İlişki 

Hochschild (1983), kavramsal olarak duygusal emek gerektiren işlerin 

ortak üç özelliğinden bahsetmektedir. Bunlardan biri; insanlar ile yüz-

yüze veya sesten sese temas gerektirmesi, ikincisi; müşteride duygusal 

bir durum üretecek bir çalışana ihtiyaç duyulması, üçüncüsü ise; işveren 

tarafından bu çalışanların duygusal yaşam üzerinde eğitim ve denetim 

yoluyla bazı kontrol çalışması yapılmasıdır. Hochschild’in görüşüne 

göre kurumlar, çalışanların başkalarına kendilerini nasıl sunmaları 
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gerektiğini yönetmek ve kontrol etmeyi giderek istemektedir. Duygusal 

emek taleplerini yönetmek için, çalışanların üç duruş sergilediği kabul 

edilmektedir. Bazı çalışanlar, çalışmayı çok yakından tanımlamakta, 

bunun sonucunda kendilerini tükenmiş hissetmelerine sebep olabilen 

işlerinden ayıramamaktadırlar. Diğerleri, kendilerini işlerinden 

ayırmakta, yüzeysel veya derin davranışı kullanabilmektedir. Bu 

durum, sahte duygu sergileme riskini beraberinde getirmektedir. 

Üçüncü duruşta çalışanlar, kendilerini rollerinden ayırmakta ve rollerin 

işlerinin bir parçası olduğunu kabul etmektedirler. Bu durumun 

olumsuz olma riski bulunmaktadır (Gardner vd., 2009: 467). Özellikle 

hizmet sektöründe gün geçtikçe önem kazanan bir kavram olan 

duygusal emek, yönetilmesi gereken bir süreç olarak 

değerlendirilmektedir. Bu noktada etkili liderlere gereksinim 

duyulduğu görülmektedir.   

Duygusal emek, yöneticilerin diğerlerini yönlendirme, çeşitli yollarla 

sorumluluğu onlarla paylaşmasının yanı sıra müşteri ve çalışanla 

ilişkilerinin sonucunu etkilemektedir. Bu bağlamda yöneticilerin 

duygusal emek düzeyleri, kurum için hayati önem taşımaktadır. 

Duygusal emek gösterimi ve bunun etkileri, yöneticilerin destekleyici 

ve motive edici tavırlarıyla doğrudan ilintili olmaktadır. Duygusal 

emeğin boyutları göz önüne alındığında, motivasyonun çalışanı daha 

samimi olmaya iteceği ve derinlemesine duygusal emek göstereceği 

öne sürülmektedir (Kunda ve Maanen, 1999’dan aktaran Türkay vd., 

2011: 205). Bu noktada etkili bir liderin çalışanların motivasyonlarını 

artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğü takdirde çalışanların 
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samimi ve derinlemesine davranış sergileme eğilimini artıracağı ön 

görülmektedir.  

Etkili liderliğe erişebilmek için iletişim kurulması, etkin bir şekilde 

dinlenmesi, fikir istenmesi ve kurumsal görevin tasdik edilmesi, 

benimsenmesi ve görevi tamamlamada her iş sınıflandırmasında her 

kişinin rolünün hatırlatılması önerilmektedir. Ayrıca akıllıca 

düşünülmüş değerlendirme yoluyla bir durumun sosyal ve duygusal 

çevresinin değerlendirilmesi, diğerlerinin perspektifleriyle empati 

kurulması ve potansiyel reaksiyon ve tepkilerin bir dizi eyleme göre 

tahminde bulunulması tavsiye edilmektedir  (Newman vd., 2009: 15). 

Bu sayede rol belirsizliğini azaltan, çalışanlarla empati kuran etkili 

liderlerin, çalışanların işlerini içselleştirmelerinde, bu nedenle yüzeysel 

davranış sergileme olasılıklarını düşürmede önemli görev üstlendiği 

ifade edilebilmektedir. 

Müşterilerle empati kuran çalışanlar, sergilemesi gereken duyguları 

gerçekten hissetmek adına belli bir çaba içerisine girmekte, böylece 

derinlemesine davranış göstermektedir. Aynı şekilde çalışanıyla empati 

kuran etkili liderler de derinlemesine davranış sergilemektedirler. İçten 

duygular ile yapmacık duyguları ayırt etme yeteneğine sahip oldukları 

için çalışanlarının uyum sağlama endişesini ve gerçek duygularını ifade 

etmediklerini anlamaktadırlar (Barling vd., 2000: 159’dan aktaran 

Şahin, 2006: 99). Böyle bir durumda endişelerini gidermek üzere onları 

anladıklarını belirterek çalışanlara destek olmaktadırlar. Bu anlamda 

etkili liderlerin çalışanların derinlemesine davranış gösterme ihtimalini 

artıracağı tahmin edilmektedir. 
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Duygusal emek boyutları ile liderlerin ruh halleri arasındaki ilişki önem 

taşımaktadır. Liderlerin pozitif ve negatif ruh hallerinin çalışanları 

etkileme şekli, birçok araştırmacı tarafından incelenmektedir. George 

(1995), işinde pozitif modlu olmaya eğilimli satış yöneticileri 

liderliğindeki çalışma gruplarının sağladıkları müşteri hizmetlerinin 

yüksek düzeyde olduklarını söylemektedir. Buna karşılık Lewis (2000), 

olumsuz duygular sergileyen liderlerin takipçileri arasında daha 

olumsuz etki yarattıklarını ve lider etkililiğinin daha alt seviyede 

değerlendirildiğini ifade etmektedir. Sy, Cote, ve Saavedra (2005) 

tarafından geliştirilen ruh halinin bulaşmasını test eden model, grup 

üyelerinin daha pozitif ya da negatif modları deneyimlemeye teşvik 

edici pozitif ya da negatif lider modlarının bulaşıcı olabileceğini 

göstermektedir (Gardner, vd., 2009: 467). Buna ilişkin olarak pozitif 

ruh haline sahip liderin, çalışanlarının bu tür ruh haline bürünmelerine 

yol açacağı, dolayısıyla işini severek yapmaya başlayan çalışanların 

müşteriyle kurdukları ilişki esnasında rol yapmaya gerek duymadan 

derinlemesine veya samimi davranış sergileyeceği beklenmektedir. 

Müşteri ile bire bir iletişim halinde olan çalışanlar, yerine getirmeleri 

gereken görevlerinin yanı sıra müşterilerin tepkileriyle başa çıkmaya 

çalışmaları nedeniyle diğer çalışanlardan farklılık göstermektedirler. 

Yapılan bir araştırmaya göre müşteri davranışlarında adalet algısı ile 

derinlemesine davranış sergileme arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Aynı araştırmada adalet algısı yüksek olan çalışanların 

derinlemesine davranış algısının da yüksek olduğu belirtilmektedir. 

Bunun beraberinde müşteri davranışlarını adil algılayan çalışanların, 
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adaletsiz algılayanlara göre daha fazla derinlemesine davranış 

sergiledikleri ifade edilmektedir. Bu çalışanların kurum tarafından 

belirlenen davranış kurallarına uyma çabalarının yöneticiler tarafından 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylelikle onların müşteri kaynaklı 

adaletsizlik sonucu yaşadıkları olumsuz duygular ve harcayacakları 

duygusal çabanın bir ölçüde telafi edilebileceği düşünülmektedir 

(Yürür vd., 2011: 3833-3835). Bu açıdan çalışanların derinlemesine 

davranış sergilemelerinde etkili liderliğin önemli rol oynadığı 

görülmektedir. 

Etkili liderlerin iletişim becerilerinin gelişmiş olması sayesinde 

çalışanlar, liderlerinden geri bildirim alabilmekte, liderlerine güven 

duyabilmekte ve liderleri tarafından doğru bilgilendirilmektedirler. 

Böylece kurum içinde meydana gelebilecek çatışmalar önlenmektedir. 

Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışanlar, kendilerini daha rahat 

hissetmekte, kurumun beklediği davranışları göstermek için daha çok 

çaba göstermektedirler. Bu durum, onların derinlemesine davranış 

göstermelerini kolaylaştırmaktadır. Öte yandan duygularını doğal yolla 

ifade etmekte zorlanmayan ve samimi davranan çalışanın varlığı, 

çalışanına ve müşterilerine karşı samimi davranış sergileyen lidere 

bağlı olmaktadır.  Dolayısıyla etkili liderliğin samimi davranış üzerinde 

pozitif yönde etkisi bulunmaktadır.   

Liderlik tarzlarından biri olan karizmatik liderlerin vizyon sahibi olma, 

değişime yön verme, güçlü hitap yeteneği, ikna kabiliyeti gibi 

özellikleri, çalışanların kurumsal değerleri daha çok benimsemelerini, 

kurumun yararına çalışmalarını, kendilerinden beklenen davranışları 
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içselleştirerek göstermelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda kurumun 

kriz dönemlerini daha rahat atlatabilmesi için çalışanlardan destek 

alarak birlik oluşturmada etkili olmaktadır. Diğer yandan liderlik 

tarzlarından ilişkisel liderlik tarzının çalışanlar arası ilişkileri 

düzenleyici ve kurum içi bağlantıları güçlendirme özelliği, çalışanların 

işlerini daha çok severek yapmalarında etkili olmaktadır. Demokratik 

liderlik tarzı ise çalışanların karar sürecine katılımlarını teşvik etmede 

rol oynamaktadır. Bütün bu liderlik tarzlarının aynı zamanda etkili 

liderlerin özellikleri olduğu dikkate alındığında, bu özelliklerin 

çalışanların duygusal yönden emek sarf ederken derinlemesine davranış 

gösterme eğilimi taşıdıkları belirtilebilmektedir. 

3.2. Duygusal Emeğin Olumlu ve Olumsuz Sonuçlarında Etkili 

Liderliğin Rolü 

                   Çalışanların tükenmişlik düzeylerinde, stres seviyelerinde, yaptıkları 

işe ve çalıştıkları kuruma yönelik duygusal bağlılık geliştirmelerinde, 

müşteri memnuniyeti sağlamada, iletişim kalitesini belirlemede etkili 

liderlik davranışlarının belirleyici rolü söz konusu olmaktadır. 

3.2.1. Tükenmişlik Sendromunu Önlemede Etkili Liderliğin 

Rolü 

Tükenmişlik; duygusal, zihinsel ve fiziksel yorgunluk durumlarını 

temsil etmekle birlikte zamanla gelişen bir süreçtir. İnsanlara yardım 

hizmeti sunan mesleklerde ve duygusal beklentilerin yoğun olduğu 

ortamlarda uzun süre çalışan idealist ve insanlara hizmet verme 

istekliliği duyan meslek elemanlarında görülmektedir (Çokluk, 2003: 

111). Bireyin tükenmişlik yaşayıp yaşamayacağı ya da ne düzeyde 
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yaşayacağı, hem kendi özelliklerinden olan yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 

deneyim gibi bazı değişkenlere bağlı olarak hem de çalışma saatleri, 

yöneticiler, iş tatmini, sosyal destek, hizmet verilen grubun özellikleri, 

iş ve iş ortamı gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık 

gösterebilmektedir (Çokluk, 2003: 110). Tükenmişliğin sonuçları 

arasında yer alan kararsızlık ve sürekli kendini yorgun hissetme, iş başı 

performanslarını olumsuz etkilemekte, söz konusu durum ise örgütün 

etkililik ve verimliliğini azaltmaktadır. Bu durumla baş etmede 

liderlerin izleyeceği yöntemler önemli olmaktadır. Kurum içinde etkin 

olarak uygulanacak hizmet içi eğitim uygulamaları, adaletli yükselme, 

terfi ve yer değişme sistemleri, uygun yetki devirleri, liderlerin doğru 

hedef belirleme stratejileri ve etkili kurum içi çatışma yönetim 

becerileri ve kurumun çevresiyle sürekli ilişki ve etkileşimde 

bulunması, çalışanların yaşadığı tükenmişliği azaltmada etkili 

olmaktadır (Basım ve Çelik, 2007: 273-275). Çeşitli araştırmalarla bu 

desteklenmektedir. Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışlarının, 

otel işletmelerindeki orta düzey yöneticilerin tükenmişlik duygusu 

üzerindeki etkisini araştıran bir çalışmada, araştırmaya dahil olan otel 

işletmelerinde dönüşümcü liderlerin izleyenleri ile olumlu konuşmaları, 

onların gelişmelerine yardımcı olmaları ve hatalarını belirtmeleri 

artıkça (entelektüel teşvik), izleyenlerin kendilerini tükenmiş, 

kullanılmış ve yorgun (duygusal tükenmişlik) hissetmelerinin azalacağı 

belirtilmektedir (Güzel ve Akgündüz, 2011: 293-294). Bu sonucunda 

çalışanların motivasyonlarının, işe bağlılıklarının ve müşterilere 

sergilemeleri gereken duyguları deneyimleme çabalarının artacağı ön 

görülmektedir. 
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 3.2.2. Stresle Baş Etmede Etkili Liderliğin Rolü 

 Stres kavramı, Eroğlu tarafından fiziksel, kimyasal ve duygusal 

etkilerin, mevcut dengeyi değiştirecek tarzda bedensel ve zihinsel 

gerilime sebebiyet vermesi şeklinde tanımlanmaktadır (Eroğlu, 2007: 

427). Başka bir tanımda ise stres, biyolojik anlamda organizmanın 

tehlike olarak algıladığı durumlara karşı bir savunma mekanizması ya 

da uyarı mekanizması şeklinde tarif edilmekte, günümüzde birçok 

insanın yaptığı işin hayatları boyunca stres kaynağı olabileceği 

belirtilmektedir. Duyguların zorlanması, stresi tetikleyen olgulardan 

biri olarak değerlendirilmektedir. Bireyin mücadele etmede zorlandığı 

ve düşünce dünyasında çözümleyemediği duygusal çelişkiler strese 

neden olabilmektedir. Diğer yandan stres yaratan olayları algılama 

biçimi olan inanç kalıpları da duygular üzerinde baskı 

oluşturabilmektedir. Bu oluşumlar “eğer iş yaşamında sevilen biri 

olursam iş yerindeki performansım iyi olur” şeklinde olabilmektedir 

(Kaya, 2009: 41-44). Öte yandan stres, sadece insan bedeni üzerinde 

etkili olacak durumlara neden olmamakta, aynı zamanda insan 

davranışı ve duyguları ile de kendini göstermektedir. Başlıca duygusal 

ve davranışsal belirtileri olarak; aşırı tedirgin korku, endişe, alınganlık, 

fiziksel yorgunluk, yapılacak işleri unutma gibi belirtiler örnek 

gösterilebilmektedir (Gürsoy, 2005: 71). “Tükenmişliğe kadar 

varabilecek iş stresini önleyebilmek için kişilerin uyum kapasitelerinin 

yüksek olması, kendilerinin farkında olmaları ve yeni seçenekler 

üretebilmeleri gerekmektedir” (Basım ve Çelik, 2007: 274) . Farklı 

durumlara kolaylıkla adapte olabilen, özgün fikirler üreten, öz bilinci 
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gelişmiş kişilerin stres yönetiminde daha başarılı olacağı 

beklenmektedir. 

Stresin benzer kavramlarla ilişkisi göz önüne alındığında, geniş bir 

kullanım alanına sahip olan stresin oluşmasında yer alan önemli 

faktörler arasında engellenme, çatışma ve endişe bulunduğu 

belirtilmektedir (Eroğlu, 2007: 435). 

Eskişehir il kamu kurum ve kuruluşlarında sekreter olarak çalışan 

kişilerin bireysel ve örgütsel stres düzeylerini, sekreterlik mesleğinin 

stresörlerini belirlemek amacıyla 2000 yılında 97 sekreter üzerinde 

yapılan bir araştırmaya göre; 79 sekreter (%81.4), zerafet ve estetik 

konularına dikkat etmenin stres yarattığını belirtmekteyken, 18 sekreter 

(%18.6) hiç stres yaratmadığını belirtmektedir. Yine aynı araştırmada,  

79 sekreter (%81.4) sürekli güler yüzlü olma ve sempatik olma 

zorunluluğunun stres yarattığını, 18 sekreter (%18.6)  ise hiç stres 

yaratmadığını belirtmektedir. Buna ek olarak araştırmada; 77 sekreter 

(%79.4) işin monotonluğunun stres yarattığını, 20 sekreter (%20.6) ise 

hiç stres yaratmadığını belirtmektedir (Güler vd., 2001: 108-124). 

Görüldüğü üzere; belirli bir duyguyu gösterme zorunluluğu ve günden 

güne aynı görevleri aynı biçimde yapmaya sebep olan iş rutinliği, 

çalışanlarda yaşanan stresi artırabilmektedir. Özellikle duygusal emek 

gerektiren bazı mesleklerde bu durum, daha fark edilebilir düzeyde 

gerçekleşmektedir. Bunun sebebi ise çalışan tarafından gerçekte 

hissedilmeyen duyguların hissediyormuşçasına dışa vurulması, gerçek 

duyguların maskelenerek kurumun ya da mesleğin beklentileri 

doğrultusunda gösterilmesidir. Stresin önlenememesi halinde 
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tükenmişlik yaşanabilmektedir. Bu nedenle stresin altında yatan 

sebepleri tespit etmede, önceden gerekli tedbirleri almada ve stresin 

yaşandığı süreci başarılı bir şekilde yönetmede etkili lidere önemli 

görevler düşmektedir. 

3.2.3. İşe ve Kuruma Karşı Duygusal Bağlılık Geliştirmede 

Etkili Liderliğin Rolü        

Çalışanın kuruma bağlılığı, çalıştığı kurumun hedeflerini benimsemesi 

ve o kurumun içindeki varlığını sürdürmeyi istemesidir. Çalışan 

kuruma bağlılık duyuyorsa, o kurumun bir üyesi olabilmeyi istemekte, 

kurumun yararı için yüksek seviyelerde çaba sarf etmekte, kurumun 

değerlerini ve hedeflerini benimsemektedir. Bağlılık tutumunu, kişisel 

(yaş, örgüt içi kıdem ve iç/dış kontrol odağı) ve kurumsal (iş dizaynı ve 

yöneticinin liderlik vasıfları) değişkenler etkileyebilmektedir. Bununla 

birlikte uzun süreli iş güvenliği, kararlara katılabilme imkanı, işte 

sorumluluk ile özerkliğe sahip olabilme ve olumlu kurum iklimi, 

bağlılık tutumunda etkili olmaktadır (Ateş, 2005: 120). Kurumsal 

bağlılık, çalışanın kuruma karşı olan sadakat tutumu ve çalıştığı 

kurumun başarılı olabilmesi için gösterdiği ilgi şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bağlılık tutumunda yaş, örgüt içi kıdem gibi bireysel 

değişkenler ve iş dizaynı, yöneticinin liderlik vasıfları gibi örgütsel 

değişkenler etkili olmaktadır (Zeren, 2007: 64). İnsanların duygusal 

açıdan bağlılıkları, inançları ve beklentileri, onları içten yönlendirmede 

ve coşkularını artırmada önemli rol oynamaktadır. Duygusal bağlılık 

oluşturmak için onların yüreklerine ve duygularına hitap etmek 

gerekmektedir (Yıldırım, 2001: 69). 
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Kurumların gelişme şartı, hizmet verdikleri kesimlere değer 

sağlamaktır. Hizmet sunan kurumlar için müşterilere uzun vadeli değer 

sağlamanın ise birtakım zorlukları bulunmaktadır. Hizmetler, 

performans üzerine kuruludur ve bu da genellikle emek anlamına 

gelmektedir. Hizmet sağlayıcılarının enerji, işe bağlılık ve odaklanma 

açısından süreklilik göstermeleri kolay olmamaktadır. Sürekli başarılı 

kalabilen liderler, bunu hızla büyürken işletme etkinliğini sağlama, 

maliyetleri düzenlerken işletme etkinliğini sağlama ve girişimci ruhu 

koruma gibi üç baskının üstesinden gelerek sağlamaktadır (Berry, 

1999: 323-324). Çalışanların işlerini bütünüyle benimseyebilmeleri, 

kendilerinden istenen verimin gerçekleştirilmesi, işlerinde isteyerek ve 

zevkle çalışabilmesi için lider tarafından çalışana ekonomik, sosyal ve 

psikolojik olarak iş doyumunun tattırılması gerekmektedir. Buna bağlı 

olarak çalışanın işyerine karşı olan bağlılık ve motivasyonunun artması 

beklenmektedir (Kaya, 2009: 37). Çalışanın işine devamlılığı, bağlılığı, 

işini çekici bulması ve verimliliği için önemli diğer bir faktör de iş 

doyumudur. İş doyumu, genel anlamda, bireyin belirli bir işe karşı olan 

olumlu duygusal tepkilerini ifade etmektedir (Toker, 2008: 69-71). 

Yaratıcılık ve fikir üretme üzerinde etkili olan kurum kültürünün 

şekillenmesinde, işleyişinde ve çalışanlara benimsetilmesinde lider 

önemli rol üstlenmektedir (Luecke, 2008: 141). Bürokratik kültür, 

çatışmaları inkar etme veya görmezlikten gelme, genelde örgütlerde 

değişime engel teşkil etmektedir (Keçecioğlu, 2001: 176). Bu tür 

engelleri aşabilmek için lider tarafından yenilikçi bir kurum kültürünün 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yaratıcılık ve yeniliği teşvik 
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edici bir kültür geliştirmek, stratejik planlama yaparak yeniliğin hangi 

alanda yapılması gerektiğini tespit etme, fikir üretim sürecine bizzat 

katılma, insanlara sorumluluk verme, kurum kültürünü şekillendirme 

de liderin görevleri arasında sayılabilmektedir. Kurum kültürünün 

değişmesine etki eden faktörler arasında; liderlerin saygıdeğer, 

güvenilir ve etkili olması, çalışanların kişisel olarak değişime motive 

olduklarını hissetmeleri, kurumun hiyerarşik bir yapıya sahip 

olmaması, işbirlikçi çalışma ortamının bulunması yer almaktadır 

(Luecke, 2008:143-155). Kurumlarda tam katılımın sağlanması ile 

birlikte yaşama kültürü oluşmaktadır. Bu sayede kurumda ilişkide 

bulunan insanlar, birbirlerini önkoşulsuz, önyargısız dinlemekte ve 

birbirlerine saygı göstermektedir. Çalışanları, insanların farklı 

düşüncelere sahip olduğunu kabullenerek empatik bir yaklaşım 

sergilemektedir. Böylelikle çalışanların birbirlerine ve kuruma olan 

bağlılığı artmakta ve güven oluşmaktadır (Yılmaz, 2006: 63). Kurum 

içinde böyle bir ortamı oluşturarak, çalışanların hissettikleri duyguları 

kolayca yansıtabilmelerinde veya empati kurup karşısındakinin 

duygularını deneyimlemeye çalışmalarında (duygusal emek 

boyutlarından samimi ve derinlemesine davranış sergilemelerinde) 

etkili liderliğin önemli bir faktör olduğu belirtilebilmektedir. 

Kurumsal bağlılığın tek taraflı gelişmemesi gerçeği göz önüne 

alındığında, dönüştürücü liderlerin sahip oldukları özelliklerin 

bağlılığın gelişmesinde etkili olacağı belirtilebilmektedir. Çalışanın 

kuruma yönelik beklentilerinin karşılanmasında liderlik türü ve 

uygulamalarının önemi devreye girmektedir. Lider, çalışanına değer 
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verdiği, onun istek ve ihtiyaçlarına hassasiyet gösterdiği nispette güçlü 

bir bağlılık duygusunu çalışanından bekleme fırsatını 

yakalayabilmektedir (Dilek, 2005: 44). Takipçilerin, karizmatik bir 

lidere bağlanma ihtiyacı, gruba bağlılığı, grupla özdeşleşmeyi 

arttırmakta ve kendisini kurumsal vatandaşlık davranışı yoluyla açıkça 

göstermektedir. Kurumsal vatandaşlık davranışı, isteğe bağlı olan veya 

dolaylı olarak ya da açık bir şekilde resmi ödüllendirme sistemiyle 

tanınan ve bir bütün olarak kurumun etkili işleyişini teşvik eden 

bireysel bir davranıştır. Karizmatik bir liderin empatik davranışıyla 

artırılan yüksek bağlanma ihtiyacına sahip takipçiler, güçlü ortak 

kimliğin farkına varmakta, lidere ve çalışma arkadaşlarına yöneltilen 

kurumsal vatandaşlık tutumu sergilemektedirler. Bu sebeple yüksek 

oranda birbirlerine bağlı olmaktadırlar (Choi, 2006: 34). Böylece 

kurum içerisinde gerçekte hissetmediği duyguları sergileme 

eğilimlerinin azalacağı varsayılmaktadır. 

3.2.4. Müşteri Memnuniyetinin Artırılmasında Etkili 

Liderliğin Rolü 

Duygusal davranış kuralları, müşteri ilişkilerine belirli standart 

getirerek müşteriye daha kaliteli hizmet sunmayı sağlamaktadır 

(Köksel, 2009: 43). Dolayısıyla bu durum, müşteri memnuniyetinin 

artmasında etkili olmaktadır. müşteriyi memnun eden bir çalışanın iş 

doyumunun yüksek olması beklenmektedir. “İş doyumunun yüksek 

olduğu kurumlarda hizmet alanlar da memnun ayrılmaktadırlar. 

Çalışanların işlerine bağlılıkları ve müşterilerle olan ilişkilerindeki 

düzey, doğrudan iş sonuçlarına yansımaktadır” (Kaya, 2009: 38). 
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Çalışanların işe bağlılıkları ve müşteri ilişkilerindeki başarılarının, 

performans ve verimliliği olumlu yönde etkileyeceği ön görülmektedir. 

Bu süreçte belirli duygusal standartlar getirme, bu standartlara 

çalışanlar tarafından uyulup uyulmadığını gözlemleme açından etkili 

liderlik önem taşımaktadır. 

3.2.5.  Örgütsel İletişim Kalitesini Yükseltmede Etkili 

Liderliğin Rolü     

Örgütsel iletişim, bireyler ve gruplar arasında olması gereken uygun 

etkileşimi sağlayan öğedir. Aynı zamanda, gerek örgüt içi birimler arası 

iletişim ve etkileşimi sağlama gerekse örgütün dış çevresi ile olan 

ilişkilerinin koordinasyonunun sağlanmasında önemli bir süreçtir 

(Tanrıverdi vd., 2010: 105). Örgütsel verimliliğin artması, ancak tüm 

çalışanlar arasında iletişimin gerçekleşebildiği ve sorunların çözümü 

için her kademeden çalışanın görüşlerini iletebildiği bir yapı ile 

mümkün olmaktadır. Günümüzde yöneticiler, problem çözümü için en 

etkili iletişim yolları olarak, çalışanların motivasyonunu artırmak için 

esnek yönetim tarzları ile yatay ve çapraz iletişim biçimlerini 

desteklemektedirler (Göksel ve Yurdakul, 2006: 232-233). Buna bağlı 

olarak örgütsel iletişim kalitesinde etkili liderliğin önemi 

yadsınamamaktadır. 

İletişimin yeterli olduğu bir örgütte, örgütün amaçlarının doğru olarak 

anlaşılmış ve kavranılmış olması, örgüt üyelerinin bu ortak amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda işbirliği içinde eşgüdümlü olarak 

davranma eğilimi içinde olmaları beklenilmektedir (Durgun, 2006: 

118-119). Örgütün çalışanla kurduğu iletişimin içeriği, çalışanın 
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örgütle özdeşleşme sürecini doğrudan etkilemektedir. Bunun nedeni, 

iletişimin, çalışanların örgütün normları, değerleri ve kültürü ile ilgili 

öznel algılamasını oluşturma ve paylaşma fırsatı yaratmasıdır. Bu 

sayede, etkin iletişim ile paylaşılmış bir anlayış yaratma 

amaçlanmaktadır. Paylaşılmış anlayış da örgüt üyelerinin örgütün 

kimliğine dair hislerini açığa kavuşturur ve böylece üye özdeşleşmesini 

güçlendirmektedir (Tüzün ve Çağlar, 2009: 1020). Örgüt üyelerinin 

kendilerini, örgüt ile özdeşleştirmeleri, aidiyet hislerini pekiştirmekte 

ve örgüte bağlılıklarını artırmaktadır. Böyle durumlar, olabilecek 

çatışmaların önüne geçmekte ya da karşılaşılan çatışmaların etkili bir 

şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktadır.  

 “Örgüt dışına da etki eden örgüt içi iletişimin temel amaçları şu şekilde 

sıralanmaktadır” (Tanrıverdi vd., 2010: 107): 

• Örgütün amaçları, hedefleri ve politikalarının çalışanlarca 

bilinmesini sağlamak  

• İş ve işlemlere ilişkin bilgi vermek ve bu yolla iş ve beceri 

eğitimini kolaylaştırmak 

• Örgütün sosyal ve ekonomik sorunları konusunda bilgi    

vermek ve çalışanları bunların genel sosyal ve ekonomik sorunlar 

ile bağlantıları konusunda aydınlatmak, ayrıca örgüt içi duygusal 

ve çatışmalı sorunlar konusunda aydınlatmak 

• Yenilik ve yaratıcığı özendirerek, çalışanları deneyim, sezgi ve 

akıllarına dayanarak, yönetime bilgi ve geri bildirim sağlamaları 

konusunda özendirmek   
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• Örgütün etkinlikleri, önemli olaylar ve kararlar, başarımlar 

konusunda aydınlatmak 

• Bilgilendirme yoluyla da örgütsel yaşama katılım düzeyini 

arttırmak 

• Yöneticiler ve çalışanlar arasında iki yönlü-karşılıklı iletişimi 

özendirmek 

• Çalışanların iş sırasında veya iş sonrasında örgütü temsil 

niteliklerini geliştirmek 

• İşte ilerleme olanakları, çeşitli çalışanlarla ilgili, gelişmeler, 

geleceğe ilişkin beklentiler vb. konularda bilgilendirmek veya 

aydınlatmak   

• Bütün bunlar ve iletişim etkinlikleriyle bir örgüt iklimi, kültürü 

ve kimliği yaratmaya ve bunu sürdürmeye çalışmak 

Örgüt içi iletişimin temel amaçlarına bakıldığında; çalışanların katılım 

düzeylerinin artırılmaya çalışıldığı, yaratıcılıklarının teşvik edildiği, 

örgüt hakkında bilgilendirildikleri, örgüt iklimi, kültürü ve kimliğini 

benimsemelerini sağlamayı, yönetici ve çalışanlar arasında çift yönlü 

bir iletişim akışının sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Rekabetin artmasıyla birlikte kurumlar varlıklarını sürdürebilmek için 

çalışanların fiziksel, kişisel, duyuşsal ve bilişsel özelliklerini kar ve 

verimlilik üretmede önemli görmektedir. Bu süreçte çalışanların 

duygularını kontrol etme biçimlerine değer verilmekte ve çalışanların 

kurumun amaçları ile bütünleşmeleri konusunda kurum kültürü, 

şekillendirici role sahip olmaktadır (Kart, 2011: 220). Örgüt kültürü ile 

liderlik birbiriyle etkileşim halinde bulunmaktadır. Liderler, örgüt 
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içerisinde belirli kural ve davranışları oluşturmada ve bunları 

güçlendirmede önemli rol oynamaktadırlar. Bu kurallar, liderin krizi ele 

alma şekliyle takipçilerine sunduğu rol modelleriyle gelişmektedir 

(Bass, 1998: 63). Liderler kurum kültürünün her aşamasında çalışanları, 

açıkladıkları görüşler doğrultusunda motive etme ya da belirlenen 

bireysel ve kurumsal amaçlar doğrultusunda etkileyebilmektedir. 

Kurum kültüründe liderlik, kültürün oluşturulup korunmasında, 

pekiştirilmesinde ve değiştirilmesinde olmak üzere üç aşamada faaliyet 

göstermektedir (Dinçer ve Bitirim, 2007: 62). Çalışanlara bir kimlik 

kazandırma, onların davranışlarını şekillendirme, standart süreçler ve 

uygulamalar getirme, çatışmaları azaltma, aynı norm ve değerler 

etrafında çalışan ile yöneticiler arasında uyum sağlama konusunda 

örgüt kültürü, etkili olmaktadır. Bu nedenle destekleyici örgüt kültürü 

geliştirme, etkili liderin özellikleri kapsamında değerlendirilebilmek-

tedir (Sabuncuoğlu, 2008: 75). Yönetim tarafından açık bir iletişim 

ortamının oluşturulması, çalışanlar arasında aidiyet duygusunu 

güçlendirmekte, aynı zamanda işbirliği, dayanışma ve sosyal 

atmosferin oluşmasını sağlamaktadır (Örnek, 2009: 65). Öte yandan 

açık iletişim sayesinde çalışanlar, nasıl davranmaları konusunda 

bilgilendirilmektedirler.  

Etkin bir iletişim sisteminin kurulması, örgüt çalışanları arasında 

katılımcılık ruhunun geliştirilmesi ve yerleştirilmesi ile 

sağlanabilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi örgütlerde aşağıdan 

yukarıya doğru iletişimi desteklemektedir. Bu durum, yönetim ile 

çalışan arasında psikolojik ortaklık kurulması şeklinde tanımlanan 
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katılımcı yönetim anlamına gelmektedir (İbicioğlu, 1999: 12’den 

aktaran Eroğluer, 2011: 123). Güveni artırmak isteyen veya bir güven 

ortamı oluşturmak isteyen kurumun, çalışanlarına kendilerini ifade 

edebildiği, başkalarını anlayabildiği ve kurumsal işleyişle ilgili her 

türlü bilgiye kolaylıkla erişebildiği bir iletişim ortamı kurması 

gerekmektedir (Yılmaz, 2006: 62). Bu noktada liderlere önemli 

görevler düşmektedir. Etkili liderler, böyle bir iletişim ortamı kurmada 

başarılı olabilmektedir. 

Karizmatik liderliğin takipçiler üzerindeki motive edici etkileri, 

karizmatik liderliğin tatminsizlikle statükoyla, grup kültürüyle, organik 

kurumsal yapıyla ve etkileyici liderlerin idari basiretiyle daha etkili 

olacağı bir şekilde, çeşitli kurumsal seviyedeki faktörlere bağlı 

olmaktadır. Ouchi’ye (1980) göre; grup kültürü olan bir kurumda, 

bireysel çıkarların ortak çıkarlarla birlikte sıralanmasına yardımcı olan 

karizmatik liderlerin empatik davranışı büyük önem kazanmakta ve 

karşılığında ortak tutum, ortak kimlik ve grup uyumu geliştiren 

takipçiler arasında yaygın değerler inşa etmede etkili olmaktadır. Her 

bir çalışan, karar verme gücünü uygulayabilmekte, akranlarla açık bir 

iletişime sahip olduğu takdirde bu durum, organik bir yapının başarılı 

olduğunu göstermektedir (Choi, 2006: 35). Bilgiye değer veren, 

yenilikçi ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eden bir kurum kültürünün 

oluşması için bilgi paylaşımı önündeki engellerin ortadan kaldırılması 

gerekmektedir. Çalışanların bilgi paylaşımı sürecine gönüllü katılımını 

sağlamak için liderin, insan ilişkilerine önem verme, ödüllendirme 

sistemi, astların fikirlerini önemseme gibi yöntemleri izlemesi 
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beklenmektedir (Yüksel, 2007: 112). Bu yöntemler sayesinde katılımcı 

anlayışın gelişeceği, özgün fikirlerin ortaya çıkacağı ve bilginin önem 

kazanacağı bir ortamdan söz edilmesi muhtemel görülmektedir. 

3.2.6. Çalışanlara Duygusal Davranış Kurallarını 

Benimsettirmede Etkili Liderliğin Rolü 

Çalışan motivasyon düzeyini belirlemede ve ödüllendirme yöntemini 

uygulamada etkili liderlik özellikleri önemli bir faktör olarak 

değerlendirilmektedir.      

3.2.7. Çalışanların Motivasyonunu Artırmada Etkili 

Liderliğin Rolü   

Gill’e göre motivasyon, ihtiyaç, istek, değerler, ilgi ve özlemlerin 

örgütsel hedeflerle uyum halinde olmasından kaynaklanmaktadır (Gill, 

2002: 316).  İnsan kaynağına verilen önem sonucunda yöneticilerin, 

insan davranışlarının nedenlerini algılama ve en uygun motivasyon 

yöntemlerine karar verme konuları üzerinde dikkatle durdukları 

görülmektedir (Öğüt vd., 2004: 285-286). Modern yönetim anlayışının 

etkisiyle örgütler, günümüzde insan kaynaklarından etkin şekilde 

faydalanmak amacıyla çalışanların motivasyonlarının iyileştirilmesine 

yönelik programlara yer vermekte ve bu şekilde hem örgütsel etkinlik 

ve verimliliğe ulaşmakta hem de çalışanların iş tatminlerini 

sağlamaktadırlar (Semerci, 2005: 2). 

Motivasyon, çalışanları örgütsel stratejilere doğru yönelten ve 

stratejilerin başarılabilmesi için itici bir güçtür. Örgütlerin, küresel 

rekabet koşullarının gereklerini yerine getirmek amacıyla sürekli 
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gelişme stratejileri izleyerek, tüm örgütsel fonksiyonlarında kalite 

sistemleri kullanmaya başlaması, işgücünün de yetenekli ve yaratıcı 

olmasını gerektirmektedir (Öğüt vd., 2004: 288). Bunu sağlamak için 

de motive olmuş çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışanların kurum 

amaçları doğrultusunda çalışma istek ve arzularının yaratılması ve bu 

isteğin sürekliliğinin sağlanması, motivasyon çabaları olarak 

değerlendirilmektedir. Çalışma ortamı ile işlerine karşı iyi güdülenmiş 

çalışanlar, yüksek moral, iş doyumu ve performans gibi olumlu 

sonuçları elde edebilmektedir (Yaylacı, 2007: 74). Dolayısıyla, 

motivasyona yapılan yatırımlar, örgüte verimlilik olarak geri 

dönmektedir.   

Günümüz yöneticileri, işletme için faydalı olan davranışları 

çalışanlarından beklemek için üzerlerine düşen, çalışanların, duygu, 

düşünce, ihtiyaçlarına önem veren bir çalışma ortamı oluşturmaları 

gerekmektedir. Başka deyişle, işletme içerisinde insan kaynaklarını, 

üzerinde yatırım yapılacak değerler olarak görmeleri ve buna göre 

davranmaları gerekmektedir. İnsanlar, kendilerinin duygu ve 

düşüncelerine değer verildiği, temel ihtiyaçlar ile gelişim ihtiyaçlarının 

karşılandığı, yetki kullanarak işletmelerin başarısında etkili oldukları, 

kendi motivasyon profillerine göre ödüllendirildikleri ortamlarda 

çalışmak isterler (Yıldırım, 2007: 1). Her ne kadar insanları çalışmaya 

motive eden örgütler değil kendileriyse de örgütlerin, yaratıcı çözümler, 

çok çalışma ve organizasyona bağlılık için ilham veren bir atmosfer 

yaratma gibi katkıları yadsınamamaktadır. Çalışanları verimli bir 

şekilde çalışmaya itecek, sorumluluk almalarını sağlayacak, 
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problemleri çözmeleri için harekete geçirecek ve başarılarını 

ödüllendirecek bir ortamın yaratılması, yetenekleri geliştirme fırsatını 

ve güven duygusunu da içeren birçok yarar sağlamaktadır (Öztürk ve 

Dündar, 2003: 58). Böyle bir ortamda ise çatışmaların yönetilmesi daha 

kolay hale gelmektedir. 

Özellikle hizmet sektöründe örgütler için hayati derecede önem taşıyan 

insan kaynağının örgütün amaçları doğrultusunda en etkili şekilde 

kullanılması, liderin becerisine bağlı bulunmaktadır. Liderin becerisi 

ise misyon belirleme, vizyon belirleme, çalışanları ortak bir amaç 

etrafında birleştirme, söz konusu amaçları içselleştirmelerini sağlama 

ve bu amaçlar doğrultusunda onları motive etme kapsamında 

değerlendirilebilmektedir. İş yapacak kişilerin amaçları ile örgüt 

amaçları arasında uyumu sağlama noktasında lider, bireylere isteyerek 

iş yaptırma, başka bir ifadeyle, onların motivasyonlarını artırmada 

önemli görev üstlenmektedir (Günlü, 2008: 180-201). Aynı zamanda 

ihtiyaçları karşılanmayan çalışanların yaşadıkları dengesizlikleri tespit 

etmede ve bunu ortadan kaldırmada liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öte yandan, bu dengesizliğe karşı gerekli önlem alınmaması ve bu 

durumun düzeltilmemesi halinde çalışanların davranışlarına, iş 

verimine, moraline, iş tatminine ve ilişkilerine olumsuz yönde etki 

etmesi kaçınılmaz olmaktadır (Serinkan, 2008: 163).  

Motivasyonu etkileyen pek çok unsur bulunmaktadır. Kişinin 

duyguları, tutumları, alışkanlıkları ve davranışları, yetişme tarzları, 

eğitimler gibi unsurlar, motivasyonu etkileyen unsurlar arasında yer 

almaktadır. Bundan ötürü liderin, çalışanlarını oldukça iyi tanıması, 
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hangi çalışanını hangi durumda iyi motive edeceğini iyi bilmesi 

gerekmektedir. Çalışanların kendilerini ait hissettikleri, sorumluluk 

üstlendikleri, çalışanlarına saygı duyan, açık ve net bir vizyona sahip 

olan kurumlar, başarılı kurumlar olarak görülmektedir (Bedük, 

2008:224).    Çalışanların ihtiyaçlarının dikkate alan kurumlarda 

çalışanlar, uyumlu, güvenli ve huzurlu olmaktadır. Bu durum, çalışanın 

motivasyonunu ve performansını yükseltmektedir. Dolayısıyla 

çalışanların, motive edilerek işe içten bağlanmaları sağlanmaktadır. Bu 

esnada ödül ve teşvik ediciler, başka deyişle motivasyon sağlayıcılar, 

çalışandan çalışana değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin; takdir, 

teşvik, tanınma, övgü, güç, aidiyet, güvenlik, statü gibi ödüller, bazıları 

için paradan daha önemli olabilmektedir. Bu açıdan lider,  çalışanların 

söylediklerine kulak vererek ve yaptıklarına dikkat ederek onları neyin 

daha çok motive edeceğini tespit etmektedir (Öven, 2006: 41-42). 

Böylece onların işten daha çok tatmin olmalarını, işlerini severek 

yapmalarını ve içselleştirmelerini sağlamaktadır. Motivasyonu yüksek 

çalışanın daha çok derinlemesine ve samimi davranış sergilemesi 

umulmaktadır. 

Jaepil Choi’nin çalışmasında karizmatik liderlik kavramının motive 

edici etkileri detaylı bir biçimde incelendiği görülmektedir. Choi’ye 

göre; karizmatik liderliğin planlama, empati ve yetkilendirme olmak 

üzere üç ana bileşeni bulunmaktadır. Karizmatik bir liderin planlama 

tutumu, onu takip edenlerin kazanma ihtiyacını etkilemekte ve liderin 

empatik tavrı, onu takip edenlerin bağlanma ihtiyacını 

canlandırmaktadır. Takipçilerinin güç ihtiyacı ise karizmatik bir liderin 
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yetkilendirme uygulamaları ile arttırılmaktadır. Karizmatik bir liderin 

tavırlarının ve artan takipçilerinin ihtiyaçlarının; daha belirgin rol 

algıları, gelişmiş görev performansı, daha fazla iş memnuniyeti, daha 

güçlü kolektif kimlik ve grup uyumu, takipçiler arasında kendi kendini 

yönlendirebilme yeteneğini ilerlettiği öne sürülmektedir (Choi, 

2006:24).  Buna ek olarak, karizmatik güce sahip bir liderin, örgüt 

amaçlarının gerçekleşmesi ve örgütün değişimi için çalışanları daha 

rahat motive edebileceği belirtilmektedir (Tezcan, 2006: 104).   

3.2.8. Liderin Uyguladığı Ödüllendirme Yöntemi 

“Çalışanların iş yerinden ayrılmasını önlemek, verimli çalışmalarını ve 

işinden zevk almasını sağlamak için örgütte motivasyonla birlikte 

önemli bir motivasyon aracı olan ödül sisteminin de yöneticilerin, 

çalışanların beklentileri doğrultusunda gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir” (Duman, 2011: 35). Ödül yönetimi, yöneticilerin çalışan 

motivasyonunu yönlendirmede kullandıkları önemli bir araçtır. Çalışanlar, 

gösterdikleri performans, çaba, sahip oldukları beceriler..vs karşılığında 

örgüt prosedürüne uygun olarak ödüllendirilmektedirler. Pozitif teşvik 

olarak da tanımlanan ödüllendirmede aşağıdaki ilkeler doğrultusunda 

hareket edilmesi gerekmektedir (Ceylan, 2002: 4’ten ve Güvel, 2004: 7-

8’den aktaran Kuyzu, 2007: 58-59): 

• Performanstan hemen sonra yapılmalıdır, 

• Vericinin değil, alıcının hissedeceği, anlayacağı şekilde olmalıdır, 

• Sözlü veya elle tutulabilir olmalıdır. O andaki duruma göre uygun 

olanı tercih edilmelidir, 

• Olabildiğince özel yapılmalıdır, 
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• Çok büyük bir performans beklentisine girilmemelidir, 

• Samimi olmalıdır, kimsenin hak etmediği bir şey verilmemelidir, 

• Çalışanın küçük yaptığı ilerlemeler bile ödüllendirilmelidir, 

• Fark edilmeyen performanslar doğrulanmamalıdır, 

• Eğer para, komisyon ya da bonus verilecekse zamanında 

verilmelidir. 

Başarılı olan çalışanlar ödüllendirildiği takdirde çalışanın kuruma olan 

bağlılığı artmakta, daha fazla çalışmaya yönelmekte, dolayısıyla da 

performansları yükselmektedir. Etkin bir ödüllendirme sistemi 

kurulmasının bir yandan kuruma diğer yandan çalışanlara faydası 

bulunmaktadır. Başarıları ödüllendirilen çalışanlar, işyerlerini ve 

işlerini daha çok severek, hizmet verdiği müşteriye aynı mutluluğu ve 

sıcaklığı yansıtmaktadırlar. Güler yüzlü ve işine bağlı çalışanlardan 

oluşan kurum, dışarıdaki müşterilerine olumlu mesajlar vererek, imajını 

güçlendirmektedir (Örnek, 2009: 36-37). Yöneticilerin çalışanlar 

hakkındaki düşünce ve davranışları, onların olumlu ya da olumsuz 

davranışlar üzerinde etkili olabilmektedir. Başarılı çalışanla yöneticiler 

arasında kurulan sıcak ilişkiler, çalışan için bir ödül olmakta ve onu 

başarısının devamı için güdülemektedir. Çalışanlar, yaptıkları iş ile 

aldıkları ödülü sürekli karşılaştırmaktadırlar. Bu nedenle ödüllerin, 

çalışanların emeklerinin karşılığını verecek şekilde adil ve tatmin edici 

miktarda olması gerekmektedir. Aksi takdirde aynı işi yapan ya da aynı 

düzeyde başarı sağlayan kişilerin aldıkları ödüller arasında bir fark 

hissederlerse, güdülenmeleri olumsuz yönde etkilenmektedir (Nas, 
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2006: 66-68). Bu durum, ödüllendirmede liderin adaletli 

davranmasının, çalışanlar açısından önem taşıdığını göstermektedir. 
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SONUÇ 

Hizmet sektöründe kurumlar, duygusal davranışların önemli 

olduklarını düşünmektedirler. Buna yönelik duygusal davranışların 

çıktılarını; kurum, çalışan ve müşteri açısından olmak üzere üç boyutlu 

olarak değerlendirmektedirler. Müşteri memnuniyetinin artması, 

kurumdan memnun olarak ayrılan müşteriden etkilenen çalışanın da 

yaptığı işten memnun olması, iş doyumunun yükselmesi, çalışma 

verimliliğinin artması, kurum imajının pozitif yönde olması gibi 

kurumlara sağlayacağı katkılar, duygusal davranışların önemini 

göstermektedir. 

Kurumlar tarafından çalışanlardan beklenen birtakım duygusal davranış 

kuralları bulunmaktadır. Bunların bazıları; kibar ve güler yüzlü olmak, 

ilgi göstermek, anlayışlı olmak, stres altında çalışabilmek, sakin olmak, 

tatlı dilli olmak, empati kurmak gibi kurallardır. Bu kurallar, çalışanlara 

kurumlar tarafından işe başladıkları zaman yazılı olarak verilmektedir. 

Çalışanların duygusal davranışlarının müşteriler üzerindeki etkileri 

anket aracılığıyla, bire bir gözlem yoluyla, internette bulunan dilek ve 

şikayet bölümleriyle, dilekçe sistemiyle takip edilmektedir. Bu sayede 

çalışanların sundukları hizmetten müşterilerin memnun kalıp 

kalmadıkları, beklentilerinin ne kadar karşılandığı, yapılan hatanın ne 

olduğu, eksikliklerin neler olduğu tespit edilmektedir.  

Duygusal yönden çalışanın gösterdiği emek, çalışanın gerçekte 

hissettiği duyguyla ne kadar farklıysa o kadar fazla olmaktadır. Söz 

konusu durum, yüzeysel davranışı meydana getirmekte, çalışanın 
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duygularını gösterirken o duyguyu hissediyormuş gibi görünmeye 

çalışmasına, dolayısıyla rol yapmasına sebep olmaktadır. Diğer yandan 

çalışanın gerçekte hissettiği duyguyla kendisinden yansıtması beklenen 

duygu örtüşüyorsa rol yapmasına gerek kalmamakta, doğal bir şekilde, 

içtenlikle duygularını yansıtabilmektedir. Bu durumda çalışanın 

samimi davranış gösterdiği belirtilebilmektedir. Yüzeysel ve samimi 

davranışın dışında yer alan bir diğer duygusal emek boyutu ise 

derinlemesine davranıştır. Derinlemesine davranışta çalışan, müşteriyle 

iletişim halindeyken kurum tarafından göstermesi istenen duygusal 

davranışı sergilemek için o duyguyu hissetmeye çalışarak müşteriyi 

anlamaya çalışmaktadır. Bu açıdan bakıldığında duygusal emeğin 

olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurmasının kaçınılmaz olduğu 

görülmektedir. Olumlu sonuçları arasında müşteri memnuniyetinin 

artması, işe yönelik duygusal bağlılık oluşması, psikolojik ve fizyolojik 

yönden sağlıklı olunması, ekonomik fayda sağlaması, performansın, iş 

tatmininin, motivasyonun ve kurumsal vatandaşlık davranışlarının 

artması; olumsuz sonuçların arasında ise tükenmişlik sendromu, iş-aile 

çatışması, psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların görülmesi, rol 

çatışması ve yabancılaşma yer almaktadır. Olumlu sonuçların altında 

çalışanın hissettiği duyguyla yansıttığı duygu arasında farklılık 

olmadığı için herhangi bir çelişki yaşamaması, kurumsal değerleri 

benimsemiş olması, müşteriyle olumlu ilişki kurma sonucunda 

müşteriden pozitif yönde geribildirim alması gibi sebepler yatmaktadır. 

Olumsuz sonuçların ortaya çıkmasında ise işe bağlılığın zayıf olması, 

işi ve kuruma ait değerlerin içselleştirilmemesi, buna bağlı olarak içte 

bir çatışma yaşanması gibi sebepler etkili olmaktadır. 
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Duygusal emeği etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler; 

yaş cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, mesleki tecrübe, empati 

becerisi, kendini uyarlama yeteneği, duygusal zeka becerisi, 

ödüllendirme, güçlendirme, izlenim yönetimi, duygusal davranış 

kuralları, etkileşim süresi, sıklığı ve çeşitliliği olarak 

değerlendirilmektedir. Bu faktörlerin dikkate alınması, müşteri tatmini, 

müşteri sadakatini sağlamakta, çalışanı motive etmekte, kuruma aidiyet 

hissi oluşturmakta ve yönetimdeki başarı artırmakta hayati önem 

taşımaktadır. Bunların gerçekleştirilme sürecinde ise liderlerin payı 

büyüktür.  

İnsanlar, kendi amaç ve beklentilerini gerçekleştirmek için bir gruba ve 

bu grubu doğru amaçlara yönlendirecek, beceri ve ikna yeteneğine 

sahip liderlere gereksinim duymaktadırlar. Özellikle son yıllarda iş 

hayatında ve sosyal hayatta yaşanan gelişmelerle birlikte liderlik 

kavramı, daha fazla önem kazanmış ve tartışma konusu olmuştur. Lider, 

insan odaklı, ortak bir vizyon yaratabilen, kişileri doğru 

yönlendirebilen, değer yaratıp aynı zamanda kişileri bu değerler 

etrafında toplayabilen, güven duygusunu kazanabilen, analitik düşünme 

yeteneğine sahip olan ve kişileri peşinden sürükleyebilen kişilerdir. 

Liderler tanımdan da anlaşılacağı gibi yetkilerini kişilik yapılarına 

dayandırmaktadırlar.  

Her lider, aynı zamanda yönetici durumundadır. Ama her yönetici, 

liderlik özellikleri taşımamaktadır. Bu bağlamda başarılı kurumlarda 

liderlik özelliklerini taşıyan yöneticilerin, çalışanların daha verimli ve 

etkin hale getirilmesinde daha başarılı oldukları görülmektedir. Bu 
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sebeple, son yıllarda kurumlar tarafından “lider yönetici” özelliğine 

sahip kişileri bünyelerine dahil etmek, hayati bir öneme sahip 

olmaktadır. Yöneticiyle liderin özellikleri arasındaki farka 

bakıldığında; yöneticiliğin,  daha rasyonel bir sürece dayandığı, kurulu 

düzeni korumaya çalıştığı, yetki ve kontrolü kendi elinde topladığı, işi 

doğru yapmakla ilgili olduğu görülmekte, liderliğin ise yöneticilik 

özelliklerinin yanı sıra, katılıma teşvik etme, yenilik peşinde olma, 

takım çalışmasına önem verme, çalışanlarını yetkilendirme, motive 

etme, yönlendirme, onların güvenlerini kazanma, duygularını göz 

önünde bulundurma, kuruma aidiyet duygularını oluşturma ve 

geliştirme gibi duygusal bir sürece dayandığı belirtilebilmektedir. 

Durum böyle olunca, bir liderin duygusal zeka becerilerinin güçlü 

olması gerekliliği söz konusu olmaktadır. Günden güne liderlik 

sürecinde etkili olduğuna inanılan duygusal zeka, bir liderin, 

çalışanlarının beklentilerini anlamasında ve çalışanlarıyla etkili iletişim 

kurmasında önemli rol üstlenmektedir. Duygusal zekası güçlü bir lider, 

hem kendi hem de çalışanlarının duygularını anlayıp yönetebilmekte, 

böylece kurumsal amaca ulaşmada ortak bir vizyon oluşturmakta, 

çalışanların güvenini kazanmakta, onları motive etmekte ve kurum içi 

çatışmaları etkili bir şekilde yönetebilmektedir. Öz bilinç, özyönetim, 

sosyal bilinç ve ilişki yönetimi olmak üzere dört boyutla ele alınan 

duygusal zekanın liderlik üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. 

Kendi duygularını ve çalışanlarının duygularını stratejik bir şekilde 

yöneten bir lider, duygusal farkındalığa sahip olmada, çatışma 

yönetiminde ve kişilerarası ilişkilerde başarılı olmaktadır. Bu sayede, 

insan kaynağını etkin kullanmakla birlikte, kurumsal hedeflere 
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ulaşmakta, kurumu bulunduğu konumdan daha ileriye taşımada önemli 

görev üstlenmektedir.  

Liderlik sürecinde önemli olduğu fark edilen bir diğer kavram ise 

karizmadır. İnsanlar üzerinde etki yaratan, yüksek özgüven sahibi, 

kararlı, ikna becerisi yüksek olma özellikleri taşıyan karizmatik liderler, 

kurumun karşılaştığı engelleri aşmasına, kurum kültürünün çalışanlar 

tarafından benimsemesine etki etmektedir. Aynı zamanda çalışanların 

davranışlarını yönlendirmede ve ortak vizyon yaratarak bu vizyonu 

uygulamaya geçirmede bir yaptırım gücü olabilmektedir. 

Küreselleşme ile birlikte kendini çok yoğun bir şekilde hissettiren 

rekabet ortamında, liderlik ve uygun liderlik tarzlarının uygulanması, 

kurumların performansında önemli rol oynayan bir faktör olmaktadır. 

Liderlik, günümüzde araştırılan ve uygulanan en önemli konulardan 

biri olmaktadır. Bu alana yönelik birçok araştırma bulunması, liderliğe 

ilişkin yapılan tanımlamaların farklılık göstermesine yol açmaktadır. 

Günümüz liderlerinden, yaratıcılık, farklı olma, değişim yaratma gibi 

beklentilerin artması, liderin farklı yetenekleri ve davranışları edinme 

ihtiyacını zorunlu kılmıştır. Bu ihtiyaç, yeni lider yaklaşımlarının 

ortaya çıkmasında başat rol oynamıştır. Dönüşümcü lider,  gelişmeleri 

takip ederek, kurumun lehine yeni kararlar alma, değişime uyum 

sağlama özelliklerini taşıyan bir lider modelidir. Bu lider yaklaşımında; 

değişim, yenilik ve girişimcilik en temel unsur olarak görülmektedir. 

Durumsal lider yaklaşımı incelendiğinde ise, şartlara göre farklı 

politikalar ve stratejiler belirleyen, farklı iş süreci içinde en uygun 

uygulamaları gerçekleştiren bir lider anlayışı şeklinde 
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tanımlanmaktadır. Son olarak; davranışçı liderlik yaklaşımı, grup 

çalışmalarını destekleyen, en etkin ve verimli davranış biçimi üzerinde 

duran liderlik yaklaşımıdır. Bu lider tipi, söylemden çok faaliyetlere 

odaklanan bir özellik göstermektedir. 

İstenen amaca en üst düzeyde ulaşabilme şeklinde tanımlanan etkililik 

kavramı, liderlik için gerekli olmaktadır. Etkili bir lider, çalışanlarını 

motive edebilmekte, onların ihtiyaçlarını, yansıttıkları duyguları 

tanımlayabilmekte, onlarla empati kurmakta, sözlü ve sözel iletişim 

becerisine sahip olmakta, işe alım sürecinde çalışanların o işe uygun 

duygusal becerilere sahip olup olmadığını değerlendirebilme, kurumsal 

değerleri onlara aktarabilme, bu değerleri içselleştirmelerini sağlama, 

müşteriyle ilişkileri başarılı bir şekilde yürütmede çalışanlara model 

olma gibi özelliklere sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışanların iş 

sürecinde sergiledikleri duygusal emek üzerinde de etkili olmaktadır. 

Bu bağlamda davranış kurallarını çalışanlara benimseten etkili liderler, 

onlara anlayışla ve empatiyle yaklaşarak onların da müşteriye o 

doğrultuda yaklaşmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda uygun 

ödüllendirme yöntemini kullanarak onları motive edebilmekte, işlerini 

daha çok sevmelerine yardımcı olmakta, her zaman sorunlarını 

dinleyerek çözüm bulmaya çalışmakta, onlarla açık iletişim 

kurmaktadır. Bu durum, samimi ve derinlemesine davranmalarına yol 

açmaktadır. Öte yandan etkili olmayan liderler, çalışanların işlerine 

yabancılaşmalarına, stres yaşamalarına, tükenmişlik duygusu 

hissetmelerine neden olmaktadırlar. Bu tip liderlerin genelde 
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çalışanıyla etkili iletişim kuramadıkları, onlarla empati kurmadıkları, 

onlara içten yerine yüzeysel davrandıkları varsayılmaktadır. 

Kuramsal bilgiler çerçevesinde bu çalışmada, etkili liderliğin duygusal 

emek davranışları üzerinde nasıl etki göstereceği sorusu araştırılmış ve 

bu amaçla kurumların duygusal davranışlara yönelik bakış açıları, 

çalışanlarda aranan duygusal davranış kuralları, çalışanların duygusal 

davranışlarının müşteriler üzerindeki etkilerinin takip edilmesi, işe alım 

sürecinde çalışanların duygusal becerilerinin değerlendirilmesi, 

çalışanın müşteriyle iletişim halindeyken uygun duygusal davranış 

sergilememesi durumunda yürütülen çalışmalar, belirli bir süre sonra 

çalışanlar açısından işin rutinleşmesi durumunda alınan önlemler, 

çalışanların müşterilere karşı samimi, derinlemesine ve yüzeysel 

davranmasının kuruma pozitif ve negatif yönde etkileri, çalışanların 

uygun duygusal davranış sergilemelerinde liderin rolü ve etkisi, 

çalışanların kurumun istediği duygusal davranışları sergilemeleri için 

yapılan sistematik uygulamalar, çalışanların motivasyonlarını artırmak 

adına uygulanan ödüllendirme yöntemleri, çalışanların müşteriyle 

iletişim halindeyken gösterdiği empatik yaklaşımın değerlendirilmesi, 

çalışanların müşterilerle empati kurmalarında liderin pozitif etkisi 

ortaya konmaya çalışılmıştır.  

İşe alım sürecinde çalışanların duygusal becerileri değerlendirilmek-

tedir. Bu süreçte işe başvuran kişide iletişim becerisi, girişkenlik, işe 

duyduğu isteklilik düzeyi, duygusal zeka seviyesi, nezaket, kibar 

konuşma, güler yüzlü, sakin ve anlayışlı olma gibi özellikler 

aranmaktadır.  
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         Belirli bir süre sonra çalışanlar açısından işin rutinleşmesi durumunda 

liderler tarafından çalışanlar eğitimlere gönderilmekte, iş süreci 

hakkında bilgilendirilmekte, bütçeden haberdar edilmekte, belirli 

aralıklarda toplantılar düzenlenmekte, onların sorunları dinlenmekte, iş 

yükü azaltılmaya çalışılmakta, rotasyon yapılmakta, stresini atabileceği 

sosyal faaliyetler düzenlenmekte, özel günleri (doğum günleri, 

düğün…vs.) kutlanmakta, onlarla empati kurularak içinde bulundukları 

durumun anlaşıldığı söylenmekte, ödüllendirme yöntemlerine 

gidilmekte, yarışmalar düzenlenmektedir.  

          Çalışanların müşteriyle iletişim halindeyken empati kurdukları, 

müşteriyi elinden geldiği kadar anlamaya çalıştıkları düşünülmektedir. 

Bununla birlikte her çalışan, iletişim becerisi farklı düzeylerde olduğu 

için aynı seviyede empati kurabilecek birikime sahip olmamaktadır. 

Genel anlamda empati kurabilen ve bu çerçevede verimli sonuçlar 

alabilen çalışan olabildiği gibi empati kurmada zayıf, bunun 

geliştirilmesine yönelik çok fazla ilerleme kaydedemeyen çalışan da 

bulunmaktadır.  
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