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GİRİŞ 

 

 

ÇALIŞMANIN AMACI KONUSU VE KAPSAMI. 

 Günümüzde başarılı çalışan kuruluşların, teknolojik gelişmeleri takip etme 

konusunda  oldukça hasis davranmalarının yanısıra oldukça farklı örgüt yapılarına ve 

yönetim biçimlerine  sahip olan bundan dolayı da en önemli kaynak olan beşeri- 

sermaye den en üst düzeyde yararlanan kuruluşlar oldukları söylenebilir. Buna rağmen  

işletmelerin teknolojik yatırımlarıa çok büyük miktarlarda kaynak aktarırken,  insana 
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yönelik yatırımlara  gereken ilgiyi göstermemeleri  oldukça dikkate değer ve 

düşündürücüdür.  

 Oysaki insana yönelik olarak yatırım yapmayan bir işletmenin başarılı olması 

mümkün değildir.Mal ve hizmet üreten bir kurum olarak işletmelerin başarısı ancak 

insan kaynağının etkili bir şekilde kullanılabilmesi ile mümkündür. Bu anlamda bireyin 

işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünde adayacağı çabaları, yeteneği, bilgisi, 

aklı ve gönül gücü  ancak örgütün işgörene yönelik olarak takınacağı tutumlarının bir 

sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Bu anlamda  insanoğlunu kullanarak sistemi  

geliştirmek için gereken şey eğitim ve güdülemedir.Bu noktada modern yönetimin 

önemli bir ayağını oluşturan kalite çemberleri uygulamasının çatışma, yabancılaşma, 

uyumsuzluk, gibi olumsuz süreçleri ortadan kaldırarak,bunların yerine motivasyon, iş 

başarımı, verimlilik, kalite ve çalışanların isteklendirilmesi konusundaki başarıları 

ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 Kısaca bu  çalışmanın amacı kalite çemberleri uygulamalarının işletmelerde 

çalışanların  işletme amaçları yönünde  sağlıklı ve etkin bir şekilde yönelendirilebilmesi 

üzerindeki  etkisini  analitik  bir anlayışla ortaya  koymaktır. 

  

 Kalite çemberlerinin çalışanların performansı üzerine olan etkisine yönelik 

çalışmamız dört bölümden meydana gelmektedir.Birinci bölümde kalite çemberleri 

kavramı ve bu kavrama ilişkin olarak uygulanan yeni yönetim tekniklerine ilişkin 

kavramlar incelenmiş, ayrıca yine birinci bölümde batı yönetim düşüncesi ile Japon 

yönetim felsefeleri işlenmiş ve bu düşünceler de insan unsurunun yeri ele alınmıştır. 

 

 İkinci bölümde, motivasyon yaklaşımları ile  kalite kontrol çemberlerinin 

motivasyonel değeri ve önemi ele alınmış ve geniş birşekilde incelenmiştir. 

 

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise çalışmamızın özünü oluşturan kalite çemberlerinin 

çalışanların verimlilikleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Bu kısımda kalite 

çemberlerinin çalışanlar ve örgüt açısından önemi üzerinde durularak, doğrudan 

çalışanlar üzerindeki etkisi ile örgüt ikliminin  olumlu hale getirilmesi suretiyle 

çalışanların performansları  üzerine etkileri incelenmiştir.  
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Dördüncü bölümde Çember uygulamalarının çalışanların performanslarına etkileri ile 

ilgili iki işletmede gerçekleştirilen bir araştırma ele alınmaktadır. Bu kısım da 

araştırmanın analiz ve yorumu yapılmıştır. 

 

 

 ÇALIŞMANIN    YÖNTEMİ 

 Çalışmada dolaylı ve dolaysız yöntemlerin her ikisinden de yararlanılmıştır. 

Çalışmanın teorik kısmı dolaylı yöntemle hazırlanmıştır. Konuyla ilgili yerli ve yabancı 

literatür taranmıştır; kitap, araştırma, makale ve tebliğlerden yeterli ölçüde 

faydalanılmıştır. 

 

 Çalışmanın uygulama kısmı kağıt endüstrisinde ve soda sanayiinde faaliyet 

gösteren birer işletmede yapılan araştırma sonuçlarından meydana 

gelmektedir.Araştırmada yazılı anket yöntemi uygulanmıştır. Anketlerin dağıtımı 

tarafımdan yapılmış olup, araştırmaya yönelik görüşme ve yöntemler iki aylık bir süre 

de gerçekleştirilmiştir. Araştırma soruları yöneticiler ve işgörenler tarafından hiçbir 

direnme v e tereddüt göstermeden cevaplandırılmıştır.  
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BİRİNCİ  BÖLÜ M 

 

 

KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE 

 

1. . KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİ İLE İLGİLİ  KAVRAMLAR 

 

 

1.1  MOTİVASYON KAVRAMI VE ÖNEMİ 

 

 Bir beşeri ilişkiler sistemi olan örgütler belirli amaçların gerçekleştirilmesine 

yöneliktirler. Örgüt çalışanların kendilerinden beklenilen davranış biçiminin 

gösterilmesi ile başlangıçta belirlediği bu amaçlarına ulaşabilir. Bu da büyük ölçüde 

çalışanların işletmenin yönetimini benimsemelerine, değerlerini paylaşmalarına ve 

işletmedeki sosyal atmosfer ile bütünleşmelerine bağlıdır. Çalışanlar tarafından 

benimsenmemiş, onların katılımını dikkate almayan bir yönetim yaklaşımının başarılı 

olması mümkün değildir. Bu çerçevede başkaları aracılığıyla iş gördüren yöneticinin 

başarılı olabilmesi ancak ve ancak çalışanların örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi 

yolunda bütün enerji, birikim ve gayretlerinin özendirilmesi ile mümkündür1. Örgütsel 

psikoloji alanında yapılan araştırmaların ve geliştirilen kuramların temelinde başarılı bir 

yönetim anlayışının nasıl gerçekleşeceğine ilişkin bir arayış hakimdir. Bu yaklaşım 

içinde çok sık bahsedilen örgüt amaçları ile bireysel amaçların entegrasyonunu 

                                                 
1 Nurettin Kaldırımcı, “Motivasyon için anahtar bir kavram:psikolojik sözleşme”, Kayseri :Erciyes 

Üniversitesi  sosyal bilimler Enstitü dergisi   S-1.cilt-1 1987 s.113 
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sağlayacak2 işgörenlerin işe ve işletmeye inançla bağlanma yolları ve özendirme 

imkanları araştırılmaktadır3. İnsanların işbirliği  içinde olmasını sağlamak ve onları 

istenilen amaçlara ulaşma yönünde çalışmaya yöneltmek yönetimin en önemli 

görevlerinden biri olup, bir yürütme fonksiyonu içinde anlamını bulur. Bu noktada 

karşımıza motivasyon kavramı çıkmaktadır. Motivasyon kavramının özünü güdü 

oluşturmaktadır. Güdü  temel itibariyle bireyin  hareket tarzını belirleyen ve ona yön 

veren önemli faktörleri ihtiva eder. Güdü ile gereksinimler arasında önemli 

sayılabilecek bir ilişki ağı vardır. Gereksinimlerin doyurulmasına ve tatmin bulmasına 

yönelik olan güdü bireyi  de o yönde bir davranış tarzına zorlayacaktır.Nedeni ister 

fizyolojik,  ister psikolojik olsun güdü, insanı bir yönde davranış göstermeye iten neden 

olarak tanımlanırken, motivasyon bu davranışın kendisini ortaya koyar.4 Motivasyon 

kavramı esasta bir bireyi bir takım etkilere maruz bırakarak onun bu etkiler 

gerçekleşmeden önce göstereceği davranış tarzından başka bir şekilde davranışta 

bulunmasını sağlamayı ifade etmektedir. Şu durumda motivasyon olgusu, bireyin 

kararlarını, algılarını ve seçimlerini etkileyebilen bir süreç olmaktadır. Bir başka ifade 

ile motivasyon, insan davranışlarının şekillendiği, etkiye maruz bırakıldığı davranışsal 

bir yönetim süreci olmaktadır5. Carrel’in ifadesi ile “motivasyon içinde gereksinme 

gerilimini düşünmeyi amaç edinen güdülerin belirttiği bir harekete getirilmiş olma 

durumudur”6 . Her davranışın arkasında bir istek  önünde bir amaç vardır. Bu amaçlara 

ulaşmak için bireyin isteklerinin doyurulması esastır7 Bunun da en iyi yolu örgütlerde 

örgütçe benimsenen amaçlarla bireysel amaçların örtüşmesini sağlamakla mümkündür. 

 Yönetimin en önemli görevi etkin bir örgütü meydana getirmektir. İşletmede 

çalışan herkes kendilerine verilen görevleri yerine getirme yönünde bir çaba 

harcamadıkça yönetsel etkinliklerden hiçbir sonuç elde edilemez8. Motivasyon 

konusunun taşıdığı önem insan kavramının işletmeler tarafından önemsenmesi ve ön 

                                                 
2 Bintuğ Aytek,  İşletmelerin verimliliğinde ücretler ve işsel teşvik  Ankara   İ.T.İ.A  yay. no:77,  

Ankara - 1974   s.35 
3 Zeyyat Sabuncuoğlu ve Melek Tüz , Örgütsel psikoloji   Bursa: Ezgi yay   1995   s.85 
4 Zeyyat  Sabuncuoğlu ve Melek Tüz,     a.g.e  s. 88 
5 Feyzullah Eroğlu, “Motivasyon teorisinde son gelişmeler ve Erzurum’da faaliyette bulunan dört 

bankada teşvik araçlarının değerlendirilmesi” (Basılmamış doktora tezi , Erzurum 

üniv.sosyal.bilimler Enstitüsü-1984) s.6 
6 İnan Özalp,  İşletmelerde yönetim ve organizasyon   s.122 
7 Zeyyat  Sabuncuoğlu ve Melek  Tüz  a.g.e   s.85 
8 İlter Akat, Gönül Budak ve Gülay Budak   İşletme yönetimi   Beta yay .İst 1994   s. 209 
8 Craig R. Hackman ve A. Silva  Gelecek 500: Yarının organizasyonunu bu günden            

yaratmak.   İnkılap yay.  İst  1990    s. 385 
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plana çıkarılması  gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Yararlı sınai araçların gücü ne kadar 

büyük olursa olsun, işi yerine getirmekle görevli olan çalışanlar gerektiğince uyum ve 

doyum sorununu çözememiş iseler işletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi ve başarılı 

olması mümkün değildir. 

 Volter Gropıus’un ifadesiyle “Bireysel boyun eğmesini sağlamak yapılması 

gerekenlerden bir tanesidir. Diğeri ise eşitlerden  meydana gelen bir grup içinde bireyin 

tanınmasını sağlamaktır. Bunu yaparken birey diğerleri ile beraber çalışmanın yollarını 

bulmak için gayret gösterecektir”9. Bu çerçevede  yöneticiler çalışanların tanınmasını, 

ekip ruhu ile çalışabilmesini ve başarılarının ödüllendirilmesini sağlayabildikleri sürece 

işletmenin başarısını ve iş yaşamının kalitesinin yükseltilmesini de sağlamış 

olacaklardır. 

 

1.2  AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM 

 Bir işletmeci “İşletmemizdeki iki bin kişinin iki bin kafa gücünden de 

yararlanmalıyız derken”, yapanlarla yönetenler arasındaki sosyal, ekonomik ve 

psikolojik farklılığın ortadan kaldırılarak”10 işletmede çalışan hemen herkesin işletme 

sahibi için değil, temelde kendi amaçlarına ulaşma yolunda çalışmakta oldukları 

inancının ve bilincinin yerleştirilmeye  çalışıldığı anlatılmak istenmiştir. Bunun 

gerçekleştirilebilmesinin amaçlarla yönetim ile mümkün olabileceği ileri sürülen 

iddialar arasındadır. İlk defa 1954 yılında Peter Drucker tarafından kullanılmış11 olan 

amaçlara göre yönetim hakkında üzerinde anlaşılmış bir tanım yoktur. Bütün bunlara 

rağmen amaçlara göre yönetimi, bir örgütte üstler ile astların örgüt amaçlarını birlikte 

oluşturdukları, sorumluluklarını ve belirledikleri bu amaçlara ulaşılıp ulaşılamıyacağını 

birlikte inceledikleri bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. Peter  Drucker,  amaçlara 

göre yönetimi “ İşletmelerin ihtiyacı olan kişilerin yetki ve sorumluluklarına tam bir 

şekil veren, aynı zamanda uğraşı ve görüşlere ortak bir yön çizen kişisel amaçları bu 

ortak amaçla uyumlaştıran ve bir ekip çalışması yaratan yönetim ilkesi”12 biçiminde 

ifade etmektedir. 

                                                 
 
10  Sacid Adalı , Daha iyi bir hizmet görme açısından katılmalı yönetim  Türk dünyası araştırmaları  

vakfı yay.  İst  -1986   s. 68 
11 Tamer Koçel,  işletme yöneticiliği  yönetici geliştirme ,organizasyon ve davranış   İ.Ü işletme 

iktisadı yay  .no:101  İst -1989   s .347 
12 Şerif Şimşek,   Yönetim ve organizasyon    özgü yay. Konya  1996  s. 278 
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 Amaçlara göre yönetim, kararlara katılma, planlama, yönetici geliştirme,  

motivasyon ve ödüllendirme gibi pek çok unsuru bünyesinde taşımaktadır13. Amaçlara 

göre yönetimin en önemli yönü yönetime katılmaya  imkan tanımasıdır. Burada ast ve 

üst’ün bir araya gelerek örgütün varmayı hedeflediği amaçları birlikte belirlemeleri ve 

belirlenen amaçlara ulaşılıp, ulaşılmayacağı konusunu birlikte irdeledikleri bu yönetim 

biçimi, astlara örgüt faaliyetleri hakkında söz söyleme ve kararlara katılma imkanı 

vermektedir14 

 

.Bu da temelde çalışanların bireysel psikolojilerinin tatmin bulmasına işe karşı tutumun 

değişmesine ve moral kaynağının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Temelde amaçlara 

göre yönetim bir anlayış, bir felsefe biçimi olarak klasik teorinin tek boyutlu bakış 

açısını değiştirmiş ve bireysel tatminin esasta bir motivasyon kaynağı olduğunu ve 

bunun da amaçlara ulaşma yolunda önemli bir katkı olduğunu ortaya koymuştur. 

 

1.2.1  BİR SÜREÇ OLARAK AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM   

1.2.1.1  Amaçların belirlenmesi 

 Amaçlara göre yönetimin ilk aşamasını organizasyonun temel faaliyet 

alanlarında net ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir amaçların belirlenmesi oluşturur. 

Amaçların belirlenmesi süreci örgütün tepe yönetiminden başlayıp en alttaki 

kademelere kadar inen bir katılımla sağlanmakta ve amaçlar hiyerarşisi şeklinde 

olmaktadır. 

Sonuçta bir bütün olarak bütün kademelerin katılımı ile örgüt amaçları karşımıza 

çıkmaktadır. 

1.2.1.2  Faaliyet planlaması 

 Amaçlara göre yönetimin ikinci temel aşamasını teşkil eden, faaliyet planlarının 

geliştirilmesidir.Bu aşamada hangi faaliyetlerin nerede,ne zaman, kimler tarafından 

yapılacağı belirlenir. Faaliyet planlaması amaçlara ulaşmaktan sorumlu yöneticiler 

tarafından hazırlanır.Bu sayede yönetici sadece kendisine söylenen şeyleri yapan bir 

insan değil, sorumluluğu olan, konuda yetkili kılınan ve aktif olarak planlama 

                                                 
13 Özcan  Yeniçeri , İşletmelerde yönetim organizasyon ve davranış tutibay yay. 1993 Ankara s.191 
14 Salim Şen , İşletme yönetimi , yönetim fonksiyonları  Emel matbaacılık Ankara 1981 S.33. 
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faaliyetinde bulunan bir kişi olmaktadır. Dolayısıyla bu süreçte yönetici hem kendi 

becerilerini daha çok geliştirebilecek, hem de örgütsel amaçların gerçekleşmesinde 

örgüt yöneticiden daha fazla faydalanabilecektir. 

1.2.1.3  Uygulama ve kendi kendini kontrol 

 Amaçlara göre yönetimin üçüncü aşaması olan bu aşamada yöneticiler planları 

uygulamaya koyup, ortaya çıkacak sapmalarla ilgili tedbirleri almak zorundadırlar. 

Amaçlara göre yönetimin bu aşaması, kişilere kendi yetenek ve becerilerini gösterme 

imkanı vermekle, kendilerini geliştirme imkanı sağlayacak ortamı yaratmakla ve kişisel 

amaçları örgütsel amaçlarla birleştirmekle ilgilidir.Bu yönü ile bu aşama motivasyon 

konusu ile çok yakından ilişkili bulunmaktadır 

1.2.1.4 Periyodik değerlendirmeler 

 Belirli amaçlara ulaşmakla görevli bulunan bölüm, kısım ve kişilerin bu 

amaçlara ne ölçüde ulaştıklarının tespit edilmesine değerleme denir. Bu değerlemelerin 

belirli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirilmesine de periyodik değerleme denir. 

Periyodik değerleme iki safhadan oluşmaktadır.Bunlardan birincisi amaçlara doğru 

gidişin değerlemesidir. İkincisi de performansın bütün olarak değerlemesidir. Amaçlara 

gidişi devamlı olarak değerlemek, sorunları teşhis etme, engelleri ortadan kaldırma, 

,sorunlara çözüm bulma,. düzeltici tedbirler alma v.b. konularda yarar sağlayabilir. 

Amaçlara göre yönetim önce bir performans değerleme sistemi olarak ortaya çıkmış, 

daha sonra bir yönetim tekniği haline gelmiştir 

. 

1.3   YERİNDEN  YÖNETİM 

 Merkezden yapılan yönetimlerin ortak özellikleri yetkinin yalnızca belirli el 

veya ellerde toplanmasında görülür. Genelde yetkinin  toplandığı elleri, hiyerarşik 

yapıda en üst kademede bulunanlar meydana getirmektedir. Yetki devrinin görülmediği, 

iletişimin tek yönlü olarak işlediği ve kademeli bir karakter arz ettiği yönetim 

biçimidir15. Bu tip bir yönetim anlayışının hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı 

çağımızda başarılı olması mümkün değildir. Dougles Mcgroger’ın X teorisinde anlamını 

daha net olarak bulan yönetimin  yönetim sürecinin işleyişine ve astlara olan bakış 

                                                 
15 Hüseyin Özgen, “Yöneticiliğin günümüzdeki anlamı, nitelikleri ve karşılaştığı başlıca  

organizasyon sorunları”, Yönetici geliştirme Bildirileri   Adana -1989  s. 28 
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açısını yansıtan süreç temelde merkezden yönetimin büyük bir bölümünü 

kapsamaktadır. Bunun tersi olarak ifade edilen yerinden  yönetim ya da diğer bir ifade 

ile adem-i  merkezi yönetim anlayışı yetki devrini ifade etmektedir.Astlara güvenin tam 

olduğu, onlara serbestçe hareket etme imkanının  ve karar verme hakkının tanındığı bir 

yönetim anlayışıdır16. Yönetimin yerine göre düzenlenmesi aynı zamanda yöneticilerin 

ve örgüt yapısında var olan bir takım düzeylerin sayısını etkiler. Bu sayede otoritenin 

devri yoluyla örgütü olumlu etkileyecek bir süreç başlatılmış olacaktır17. Yerinden 

yönetimin bir sonucu olarak oluşan yetki devri ile astlara yetkinin ve sorumluluk 

anlayışının devredilmesi ast-üst uyumunun sağlanmasına bu da örgütsel başarının 

sağlanmasına katkı sağlayacaktır. 

 Yerinden yönetim ilkesi kişilerin yönetime yakınlaşmasını sağlayarak, aktif 

duruma gelmelerini, ilgili işi bizzat kendilerinin yapmalarına imkan tanımasıyla bir 

motivasyon kaynağı olmaktadır. Yerinden yönetim anlayışı katılma modellerinin  

önemli bir kaynağını teşkil etmektedir18. 

 

1.4  İSTİSNALARLA   YÖNETİM 

 Çok hızlı bir değişim sürecinin hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Sosyal, 

kültürel, ekonomik, teknolojik değişimler insanların tercihlerinde ve zevklerinde bir 

geçiciliği yaratmış ,bu da tüketici olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve 

hizmet arzeden örgütler arasında rekabeti arttırmış, kontrol alanlarını adeta zaafa 

uğratmıştır.Böyle bir dönemde bir yöneticinin alması gereken artık pek çok 

enformasyon, bilgili olması gereken çok sayıda uzmanlık alanları vardır. Ancak bir 

yöneticinin bu bilgilerin hepsiyle ve sorunların tamamıyla ayrıntılı olarak ilgilenmesi 

mümkün değildir.Böyle bir yöneticinin günümüzde o kadar çok okuması gereken rapor, 

dinlemesi gereken istek ve vermesi gereken talimatlar vardır ki yöneticinin yalnız 

başına bütün bunların üstesinden gelmesi sözkonusu değildir19.İstisnalarla yönetimin 

temel felsefesi de bu noktada düğümlenmekte yöneticinin günlük, rutin olan işlerin 

dışındaki sorunların çözümüne yönelik zaman ayırabildiği oranda başarı şansının 

                                                 
16 Özcan  Yeniçeri, “Örgütlerde çatışma ve yabancılaşma sorunlarının yönetimde etkili bir araç 

olarak yönetime katılma ve bir uygulama” (yayınlanmamış doktora tezi Erciyes üniversitesi sosyal 

bilimler Enstitüsü 1991)s. 35 
17 Leard Kazmier, İşletme yönetimi ilkeleri    TODAİ yay  Ankara - 1979 s.145 
18 Özcan Yeniçeri,  a.g.e  s.35 
19 Alec Mackenze,  Zaman Tuzağı  ilgi yay. İstanbul - 1987 s . 75 
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artacağını ifade etmektedir.20 Bu yönetim anlayışında yöneticiye sadece plandan 

sapmalar bildirilmelidir.Bu durumda rutin işler mevcut yöntemlere,kurallara ve çalışma 

şekillerine göre ilgili kademelerde çözülmeli, onun dışında gerçekleşen önemli sapmalar 

yani bu kademelerce çözülmesi mümkün olmayan olağan dışı sorunlar üst kademeye 

iletilmelidir. 

 İşte her sorunun ait olduğu birimde çözülmesi ve ancak olağanüstü sorunlar 

ortaya çıktığında yukarı kademelere başvurulması durumuna yönetimde istisnailik ilkesi 

denilmektedir.21 Bu durumda yönetimde istisnailik ilkesi çalışanlara yetki ve 

sorumluluğun verildiği, güven unsurunun önemsendiği bir yönetim tekniğidir. Bu 

yönüyle istisnalarla yönetim çalışanların yetenek, kabiliyet ve kapasitelerinin işe 

yönelik olarak kullanılması, geliştirilmesi ve özgüvenlerinin kazandırılması açısından 

önemli katkılar sağlayan modern bir yönetim tekniğidir. Böyle bir yönetim tekniğinin 

uygulandığı örgüt: iş bölümü, sorumluluk ve yetki devri ile yaygın bir kontrol düzeni 

üzerine oturtulmuştur.  

 Bu da kişinin düşünme gücü, inisiyatif kullanma ve sorumluluk duygusunun 

geliştirilmesini sağlayarak onun çalışma isteğini önemli ölçüde teşvik eder. Kısaca 

istisnalarla yönetim etkinliği ve çalışanların kendilerini geliştirmelerini sağlayan bir 

haberleşme sistemidir 

1.5  YÖNETİME KATILMA 

 Yönetime katılmanın literatürde doyurucu bir tanımını bulmak oldukça güçtür. 

Bunun en önemli nedeni konunun yönetim, sosyal, psikolojik, siyasi ve hukuki 

açılardan bir çok yönlerinin bulunmasıdır.22 Amerika’daki yönetime katılma biçimleri, 

Japonya’daki yönetime katılma çabaları, Yugoslavya’daki özyönetim anlayışlarının 

hepsi de yönetime katılma kavramı içerisinde değerlendirilmektedir.Hatta kavramın 

algılanış biçimi o kadar farklılaşmaktadır ki çalışanı bir nesne gibi görmeyen bütün 

yaklaşımlar bu kavram içinde değerlendirilmektedir.23  

 Kavramsal netliği sağlayabilmek için bazı tanımların verilmesi bu noktada bir 

zorunluluk arzetmektedir.Yönetime katılmanın tanımlanmasının zorluğunu onun pek 

                                                 
20 İlter Akat, İşletme yönetimi  üçel yay. İzmir-1984  s.440 
21 İsmail Efil, İşletmelerde yönetim ve organizasyon  üçüncü baskı  Uludağ Üniv.  

güçlendirme vakfı yay.no:80 Bursa- 1995 s. 165 
22 Kemal  Tosun , Yönetim ve işletme politikası  İstanbul Üniv. yay. no:232  İstanbul -1990 s. 532 
23 Sacid  Adalı, Daha iyi hizmet görme açısından katılmalı yönetim, Türk Dünyası araştırma vakfı 

yay   İstanbul - 1986 s.64  
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çok yönlerinin olmasına bağlayan Kemal Tosun’a göre yönetime katılma kavramı, 

“kişilerin çalıştıkları örgütü ve işlerini etkileyen sorunların çözümü için fikir katkısında 

bulunmaları sürecini ifade etmektedir.24 Bir başka tanıma göre yönetime katılma 

işgörenlerin örgüt ile ilgili kararların alınmasına,sorunların çözümüme yardımlarının 

sağlanmasıdır.25 Daha esnek ve başka bir tanım ise Atilla Dicle tarafından yapılmıştır. 

Attila Dicle’ye göre yönetime katılma, bir işletmede çalışanların temsilcileri aracılığı ile 

işletmeye yönelik alınan bütün kararlarda oy ya da söz haklarının bulunmasını ifade 

etmektedir.26  Burada temel nokta üretim araçlarının ele geçirilmesi değil, yönetime ve 

kararların alınmasına katılmaktır.27  

 Yönetime katılmayı ve birlikte karar verme sürecini çok çeşitli şekillerde 

düşünmek gerekmektedir.Temelde bir işletmede çalışan işgörenlerin yönetim sürecine 

müdahil olmaları bu süreçte etkin olmalarını gerektirir.Formalistik bir anlayışla 

değil,her türlü sınırlandırmaların ötesinde düşünülmesi gereken yönetime katılma 

çalışanların yalnızca kas gücünden değil akıl, zeka,cesaret, yetenek ve azminden de 

istifadeye gidilmesi gerektiğini ifade etmektedir.28 Burada amaç, insanın yaşamını, 

enerjisini ve düş gücünü anlamlı sayabileceği bir işe vakfetmesi, yaptığı işin farkında 

olması ve iş üzerinde etkili olmasının sağlanmasıdır. Kısacası çalışma durumunun 

somutlaşmasıdır.29   Bu çerçevede yönetime katılma kavramı örgütteki bütün 

personeli kapsayan, çalışanlar tarafından kendi fiziki ve düşünce dünyalarında 

algıladıkları duyguları ve etkin olduklarının farkına vardıkları bir yönetim sürecini 

anlamak gerekir.30 Bu süreçten beklentiler çalışanların psiko-sosyal ihtiyaçlarının 

giderilerek,31 örgüt ile çalışanlar arasında bir bütünleşmenin sağlanmasına dönüktür. 

Demokratik bir yönetim tarzının gereği yönetime katılmanın sağlanması ile 

mümkündür. Yönetenlerle yönetilenler arasındaki farkın ortadan kaldırılarak, işletmenin 

geleceğini ve başarısını teminat altına alacak bir psikolojik yakınlaşmanın sağlanması 

da ancak bu şekilde garanti altına alınabilir.Burada ifade ettiğimiz bütün kavramlar 

                                                 
24 Kemal Tosun, a.g.e  s. 532 
25 İbrahim Ethem Başaran, Yönetimde insan ilişkileri, yönetsel devranış gülyay. Ankara - 1992 

s.323 
26 Attila Dicle,    Endüstriyel demokrasi ve yönetime katılma ODTÜ yay. Ankara -  1980  s  

.11 
27 Erich Fromm,   Sağlıklı Toplum (Çev:Yurdanur Salman - Zeynep Tanrısever )2. baskı payel yay. 

İstanbul - 1990 s.352 
28 Sacid Adalı,    a.g.e  s. 75 
29 Erich Fromm,    a.g.e  s. 350 
30 Özcan Yeniçeri,    a.g.e  s . 41 
31 Robert V. Penfield,    örgütte beşeri münasebetler (Çev: Reşat Taşçıoğlu ) Ankara - 1969 s.84 
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kalite kontrol çemberlerine ulaşma yolundaki ilk basamakları teşkil etmektedirler.  

     Bir kavram olarak motivasyon, örgüt içinde kalite 

kontrol çemberleri ile beraber net bir şekilde işlerlik kazanmış olup, amaçlara göre 

yönetim, istisnalarla yönetim, yönetime katılma, yetki devri, yerinden yönetim gibi 

kavramlar temel itibariyle hem kalite çemberlerinin felsefesinde var olan kavramlar 

olup hem de kalite çemberlerine giden yolda bir kilometre taşı vazife görmektedirler. 

Bu bağlamda aslında bunlar konumuzun birer boyutunu ve farklı yanlarını oluşturmakta 

olup, kalite çemberleri bunların hepsinin temel anlayışlarının hakim olduğu bir birliği ve 

kompleksi teşkil etmektedir.  

 

2.   İŞGÖREN  MERKEZLİ YÖNETİME  GEÇİŞ 

 

 

2.1  BATIDAKİ  YÖNETİM  ANLAYIŞLARI 

  

 Yönetimin tarihi aslında insanlığın tarihi kadar eski ve köklüdür. İnsanlar kendi 

başlarına fazla bir şey başaramazlar. Bu yüzden insanların amaçlarını ve ihtiyaçlarını 

gerçekleştirmek için başka insanların yardımına ihtiyaç duydukları ve başkaları ile 

birlikte yaşamak zorunda kaldıkları insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa 

bilinmektedir. 

 Hedef hangi noktaya yönelik olursa olsun, sonucu gerçekleştirebilmek için diğer 

insanlarla işbirliği içerisine girmiş bulunan insan düşüncelerini gerçekleştirebilmenin, 

değişik imkanları birleştirmenin, bir uyum içerisinde ortak amaca ulaşabilmenin ancak 

koordinasyon ile mümkün olabileceğini anlamıştır.Bu anlamda olaya bakıldığında 

yönetim, insan işbirliğinin tarihi kadar gerilere uzanmaktadır. Fakat yönetim olayı eski 

olmakla beraber  yönetim biliminin gelişmesi yenidir. Modern yönetim fikriyatı bir 

asırlık bir tarihe sahiptir. Bu yüzden yönetim,  sanatların en eskisi bilimlerin en yenisi 

olarak ifade edilmektedir. 

  Sistematize edilmiş bir bilim dalı olan yönetim düşüncesinin teorilerini aşağıdaki 

şekilde incelemek mümkündür. 
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2.1.1   KLASİK  YÖNETİM  DÜŞÜNCESİ 

 Klasik yönetim düşüncesini oluşturan sistematik ve bilimsel bilgi topluluğu , 

bilimsel yönetim yaklaşımı, yönetim süreci yaklaşımı ve bürokrasi yaklaşımından 

ibarettir.Her üç yaklaşım ya da akım klasik örgüt kuramını oluşturmakta, kuram insan 

ögesini dikkate almadan biçimsel örgüt yapısını ayrıntılı biçimde incelemektedir.Klasik 

yönetim düşüncesi üzerinde,  klasik mikro ekonomik teorinin çok büyük etkisi 

olmuştur. Kısaca ifade edecek olursak, klasik teori iki ana fikir üzerine oturmaktadır. 

Birincisi:rutin işlerin görülmesinde insan unsurunun makinelere ek olarak nasıl etkin bir 

biçimde kullanılabileceği, ikincisi de biçimsel örgüt yapısının oluşturulmasıdır.32 

 Klasik yönetim düşüncesini oluşturan her üç yaklaşımda örgütteki etkinlik ve 

verimliliği nasıl arttıracakları üzerinde durmuşlardır ve buna yönelik olarak ilkeler 

ortaya koymuşlar, bu ilkelerin de evrensel nitelikte olduklarını iddia etmişlerdir.Şimdi 

kısaca bu üç yaklaşımı inceleyelim. 

 

2.1.1.1   BİLİMSEL YÖNETİM VE  İNSAN  ÖGESİ   

 

 Bilimsel yönetim anlayışının öncüsü Taylor’dur.Bu yaklaşımın ileri gelenleri 

bilimsel yönetimin temel felsefesini oluşturan örgütlerde verimliliğin arttırılmasını 

amaçlamışlardır.33Taylor bir teknisyen olarak yaptığı  incelemelerde örgütlerde verimsiz 

bir çalışma düzeni olduğunu, yönetimin oldukça kötü ve israfın fazla olduğunu tespit 

etmiştir.Bunu da işletme yönetiminin,  çalışma şartlarının ve işletme organizasyonunun 

bozuk olmasına bağlamıştır.Taylor’un belirlediği bu aksaklıklar kısaca şunlardır: 

 

1. İşletmelerde  verimsiz bir çalışma düzeni vardır 

2. İşletmede çalışan ile çalışmayanı birbirinden ayıran bir ücret sistemi yoktur. Bu da 

çalışanlarda bir isteksizliğe sebep olmaktadır.  

3. İşlerin yapılma biçimlerinin standartlaştırılmamış olması işlerin geleneksel şekilde 

yapılmasına sebep olmuş ve işlerin yapılması çalışanların inisiyatifine bırakılmıştır. 

4. İşgörenlerin işe alınış biçimi hatalıdır. İşe alımda liyakat, kapasite ve yetenek 

aranmamaktadır. 

                                                 
32 Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği, yönetici geliştirme, organizasyon ve davranış  İstanbul - 1989 s. 

49 
33 İlter Akat, Gönül Budak, Gülay Budak, İşletme yönetimi   Beta  yay  İstanbul -1994  s.36 
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5. Yöneten ile yönetilenlerin görevleri birbirine  karışmıştır.34 

 İşletmelerde bu olumsuz çalışma düzeninin ortadan kaldırılması, etkinliğin  ve 

verimliliğin arttırılabilmesi ancak ve ancak bilimsel yöntemlerin bu süreçlere 

uygulanması ile mümkündür.Bu amaçla Taylor’un bir takım çalışmaları ve getirdiği 

çözümler vardır.  

Bu çözümler : 

1. Standartlaştırma her işin en uygun sürede ve etkin biçimde yapılabilmesi için işe 

ilişkin standartların geliştirilmesi gerekir. 

2. Hareket ve zaman etüdü : bir işin yapılmasına yönelik en uygun hareket ve uygun 

standart zamanın oluşturulması 

3. Çalışanların işe alınması bilimsel yöntemlere göre yerine getirilmeli burada da 

liyakat , yetenek ve kapasite aranmalıdır 

4. Çalışanların motivasyonu için parça başına ücret sistemi geliştirilmiştir. 

5. Bir takım özel yetenek ve niteliklere sahip olan fonksiyonel ustabaşıların etkinlik ve 

verimliliğin arttırılabilmesi için işlerin yönetimini ele almaları gerekmektedir.35 

 Gerek Taylor  gerekse bilimsel yönetimin öncüleri olan Frank ve Lilian 

Gilberth,Gantt, Emerson,Barth gibi isimler temelde en iyi örgüt modelini bulmaya 

çalışmışlar ve bunun için her yerde geçerli  olan temel ilkeler ortaya atmışlardır.36 

Taylorist uygulayıcılar bu ilkeleri belirlerken,işgörenleri birbirinden farklı yaratıklar 

olarak almışlardır. Taylor işbirliği, kârdan pay alma gibi motive edici araçlara iltifat 

etmemiş ve insan yapısına yönelik dogmatik bir takım düşüncelere sahip olmuştur.37 

  Bilimsel yönetim anlayışının çalışana önem vermediği yönetimi 

mekanikleştirdiği  ve örgütün sosyo-psikolojik yönlerini ihmal ettiği gerekçesi ile bu 

akım, fizyolojik örgüt teorisi olarak ta eleştirilmiştir.38 Taylor’a göre insanlar rasyonel 

davranan yaratıklardır. Rasyonelliğin gereği olarakta sürekli iyi ekonomik imkanlara 

kavuşma arzusu içindedirler.39 Bunun için çalışanları motive eden tek araç ücrettir. 

                                                 
34 Özcan Yeniçeri, İşletmelerde yönetim  organizasyon ve davranış Tutibay yay. Ankara -1993 s. 25 

 
35 Atilla Baransel, Çağdaş yönetim düşüncesinin evrimi İşletme iktisadı Enstitüsü yay.no:150 3.b c.1 

İstanbul -1993 s.121 
36 Süleyman Türkel, Kamu iktisadi teşebbüslerinde yönetim anlayışı Hacettepe Üniv.İ.İ.B.F yay 

no:3 Ankara -1983 s 36 
37 Mehmet Özcan, “Örgütlerin beşeri yönü ve motivasyon”, Sevk ve idare dergisi, cilt:87 s.29 
38 Haynes,.W.Warren-Massie .J.L ,Management, prentice Hall of  ındia private Limited, New Delhi 

-1967 s .5 
39 Tamer Koçel, “Yönetim ve organizasyon teorisindeki gelişmeler”, İ.Ü İşletme fakültesi   
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Standartların belirlendiği çalışma düzeninde standartların üstüne çıkan çalışana 

yüksek,standartların altında kalan çalışana ise düşük ücret verilecektir. 

 Şu durumda bilimsel yönetimin motivasyona bakış açısı daha fazla üretimi 

gerçekleştirenlere daha fazla gelir sağlanması şeklinde özetlenebilir.40 Taylor’un bu 

bilimsel yönetim anlayışı insanı kötü yapılmış bir makine olarak görmektedir. Taylor 

çalışan insanın emek gücü dışında duygularına, isteklerine, hedeflerine, psikolojik ve 

sosyal ihtiyaçlarına önem vermemekte, beşeri bir öge olan insanın değil, canlı ve cansız 

makinelerin bir örgüt ve plan çerçevesinde verimliliğin attırılmasına yönelik katkılarına 

önem vermektedir. Kişileri motive etmenin tek yolu onların parasal açıdan imkanlarını 

genişletmektir.41 

 

2.1.1.2  YÖNETİM SÜRECİ  YAKLAŞIMI 

 Klasik teorinin ikinci yaklaşımı, öncülüğünü Fayol’un yaptığı yönetim süreci 

yaklaşımıdır. Bilimsel yönetim daha çok mikro düzeyde üretim sorunları ile ilgilenirken 

yönetim süreci yaklaşımı makro yaklaşımları ortaya koyarak  yönetim düşüncesinin 

temel teorisini,  yönetim ve örgüt olgusunu daha ayrıntılı bir biçimde inceleyerek bazı 

ilke ve teknikler belirleyerek yeni bir yaklaşım ortaya atmıştır.42 

 Taylor’a göre daha geniş düzeyde ortaya konan ve yönetimin teorisini ele alan 

bu yaklaşıma göre insan robotlaştırılmakta ve belirli ilkelerle sınırlandırılmaktadır.

 Yönetim süreci yaklaşımı da etkinlik ve rasyonellik fikrini esas almıştır. Bu 

yaklaşım bilimsel yönetim yaklaşımının bir nevi devamı,onun tamamlayıcısı sayılabilir. 

Fayol’un bu yaklaşımında insan psikoiojisi,  insan davranışı ve insanlar arasındaki 

ilişkiler üzerinde durmamış olması ,onun Taylor ile olan en önemli ortak yanını 

oluşturur.43 Fayol yönetim ilkelerini sınırlayarak ve bunların değişmezliğini savunarak 

yönetim olgusunu daraltmış insan ilişkileri ile davranışlarını ele almamıştır. Ancak 

Fayol yetki devri , takım ruhu, ödüllendirme gibi motive edici prensipler ortaya atarak 

Taylor’u bir ölçüde aşmıştır. 

                                                                                                                                               
dergisi c:7 S:1Nisan 1978  İstanbul   s.237 
40 Turgay Kaynak, organizasyonel davranış ve yönlendirilmesi Alfa yay.2.b İstanbul s.19 
41 Feyzullah Eroğlu, a.g.e  s.23 
42 İlter Akat, Nirel Üner, işletme yönetimi  İzmir    1987 s.15 
43 Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği  s.54 
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 Bütün bunlara rağmen yönetim sürecinde belirlediği ilkeler çerçevesinde insan 

ile makine arasında belirgin bir fark görmemesi, çalışanlara yönelik olarak güven zaafı 

ve katılığı ile kendisi klasik yönetimin bir temsilcisidir. Fayol’a göre insan tembel 

sorumluluk almaktan ve iş yapmaktan kaçan bir insandır. Böyle bir insanı 

çalıştırabilmenin yolu müsamahasız olmaktan ve katı davranmaktan geçmektedir. 

Onlara göre sorumluluk bir korku kaynağıdır.44 Yönetim süreci yaklaşımı yönetime dair 

ilkeler ortaya koymuş ve örgütü ön plana almıştır.Odak noktası örgütün çalışma 

ilkeleridir.Kişilerin doğrudan motive edilmelerinden çok örgütün yapısı, düzeni ile 

yönetim ilkelerine uyulmasına önem verilmektedir.Bu noktada bu ilkelere uyulması ile 

etkinliğin ve verimliliğin artacağı savunulmaktadır 

 Görülmektedir ki Fayol ve arkadaşlarının düşündükleri ve kurdukları yönetim 

sistemi insan için davranışsal bir sorun kaynağı olmuş, başarıya ulaşamamış ve ne 

insanın mutluluğuna, ne  de yönetimin etkinliğine katkıda bulunabilmiştir.45  

 

2.1.1.3  BÜROKRASİ MODELİ 

 Klasik yönetim düşüncesini oluşturan bir diğer önemli  yaklaşım da Max 

Weber’in bürokrasi teorisidir. Weber’e göre bürokrasi belirli bir örgütlenme ve yönetme 

biçimidir.46 O’na göre bürokrasi kavramı, çok önceden tespit edilmiş ve kesin kuralları 

belirlenmiş bütün görevlerin düzenli ve sürekli yürütülmesi belirli kaidelere bağlanmış 

ilişki kalıplarına göre işleyen formel bir yapıdır.47  

  Weber biçimsel örgütleri meşru sosyal kontrol sistemlerinin bir parçası olarak 

görmüş, bürokratik örgütü de yetkinin kristalize olmuş şekli olarak ifade etmiştir.48 

Bürokratik mekanizmaya sahip bu örgüt bir insan sistemi olmaktan çok rasyonel 

esaslara göre oluşturulmuş kurallar sistemidir. Bürokrasi yaklaşımının temel hipotezleri 

gerek bilimsel yönetim gerekse de yönetim süreci yaklaşımı ile uyuşmaktadır.Bu 

noktada bilimsel yönetim çalışanların etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmasını 

araştırırken yönetim süreci yaklaşımı bunu gerçekleştirecek en iyi ve en etkin ilkeleri 

tespit etmeye çalışmıştır.Tabi ki bütün bunların gerçekleşmesi ancak en etkin bir örgüt 

                                                 
44 Erol Eren, Yönetim psikolojisi   3.B  İşletme fakültesi yay  no:105  İstanbul  -1989 s.18 
45 Feyzullah Eroğlu,  a.g.e  s.23 
46 ÖzcanYeniçeri,   İşletme -2- fonksiyonel analiz  Tutibay yay.1996 s.17 
47 Max Weber,    Sosyoloji Yazıları 3.b Hürriyet vakfı yay. 1993  s.193 
48 Atilla Baransel,  a.g.e.  s.168 
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yapısının varlığına bağlıdır. Bu da bürokrasi yaklaşımı tarafından oluşturulmaya 

çalışılmıştır.İnsanların duygularını,ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate almayan 

yardımlarını küçümseyen bir modelin özellikleri neler olabilecektir.Max Weber 

tarafından ortaya atılan bu rasyonel ve aşırı saf modelin özellikleri şunlardır:  

 

1. Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayalı işbölümü 

2. Açık ve seçik bir şekilde belirlenmiş hiyerarşik bir yapı 

3. İlke ve yöntemlerin önemi 

4. Şekil ve resmiyete bağlılık - gayri şahsi ilişkiler 

5. Teknik yetenek esasına dayanan personel seçim ve terfisi 

6. Yasal yetkinin uygulanması 

7. Memur ile görevin birbirinden ayırdedilmesi 

8. Kanunilik 

9. Örgüte dış müdahalelerin önlenmesi  

10.Memurlara maaş ve aylık verilmesi 

11.Memurların iş güvenliklerinin sağlanması49 

 Weber’in bürokrasi modeli diğerleri gibi etkililik ve rasyonelliğe dayanmakta 

olup, insan gerçeğini dikkate almayan bir içeriğe sahiptir.50 

 Bürokratik bir ortamda bürokrasinin ilke ve kuralları insan psikolojisinden daha 

önemlidir.Bürokrasi her yönüyle insanı silik, edilgen bir noktaya ve mekanik bir sürecin 

parçası olmaya itmiştir.Kişi sadece görev sınırları içerisinde anlamını yitirmiş olduğu 

varlığını şekli olarak korumaktadır. Bu çerçevede bürokrası anlayışı bir zorlama esasına 

dayanmaktadır. 

 

2.1.1.4. GENEL OLARAK KLASİK YÖNETİMİN İNSANA YÖNELİK YAKLAŞIMI 

 Klasik yönetimin bakış açısı,  klasik firma teorisinin bakış açısını yansıtır. Kârı 

en üstün gören anlayışta ifadesini bulan bu yaklaşım insana yöneldiğinde akılcı iktisadi 

insan kavramı ile ifade edilmektedir. Bu da temelde hedonist felsefeye kadar 

                                                 
49 Şerif Şimşek, Yönetim ve organizasyon “ 2 B .1996 Konya    s .53-55 
50 Bernard Gournay, Yönetim bilimine giriş (çev:İhsan Kuntbay ) TODAİE yay no:122 Ankara-

1971 s.214 
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dayandırılabilir.51 Hedonizm felsefede zevkcilik demek olup, insan davranışının 

sebebini hazza dayandıran bir görüştür. Bu öğretiye göre “iyi demek haz demektir.Buna 

göre her davranışın nedeni mutlu olmak isteğidir. Yaşamın amacı hazdır. Haz insanı 

insan eden duygudur”.52 Bu çerçevede insanın amacı elem, ızdırap verici şeylerden 

kaçınmak, zevk ve haz verici şeylere sahip olmaktır.53 Bu noktada akılcı iktisadi insanın 

bütün davranışları kendi egosunu tatmine yönelik olmakta ve çıkarını maksimize edecek 

bir portre ortaya koymaktadır. 

 Bu düşünce biçimi çalışanlara uygulanmaya yöneldiğinde ise şöyle sonuçlar 

ortaya çıkmaktadır: 

 

1- İnsanların amaçları yüksek iktisadi fayda sağlayacak davranış tarzını ortaya 

koymaktır. 

2- İnsanı motive eden güç maddi ödüllerdir. Kişi iktisadi düşünür ve amacı kendisine en 

az zahmetle en çok mükafatı sağlayacak biçimde hareket etmektir.           

3- İnsan pasif veya edilgen bir varlıktır. Motivasyon araçlarının örgüt elinde olması 

kişiyi örgüt kaşısında zayıf kılmış ona bağımlı hale getirmiştir. 

4- Örgütler öyle bir şekilde tasarımlanmalıdır ki çalışanların duygu, yetenek, çaba ve 

kapasitelerini tesirsiz, etkisiz bırakacak bir noktaya getirsin.54 

5- Yönetim anlayışının bu noktada dayandığı insan modeli kişisel çıkar peşinde koşan   

insanın aynı zamanda tembel olduğu karar verme ve yargıda bulunma kabiliyetinin 

zayıf olduğunu ileri sürer. Temelde bu yönetimin insana güvenmediği onu kendi 

kapasite, kabiliyet ve yeteneklerini kendi başına kullanamayan ancak başkaları 

tarafından zorlama ile kullanabilen bir meta noktasında ele almaktadır.İnsanı makinenin 

bir vidası veya civatasından ibaret gören bu anlayış biçimi temelde insanın psikolojisini 

reddetmektedir. 

 Henry Ford ve onun “çalışanlardan bütün istediğimiz önlerine koyduğumuz işi 

yapmalarıdır.”55 görüşü bu tarz bir yaklaşıma iyi bir misal teşkil etmektedir.Klasik 

yönetim düşüncesinin insan modeli bu varsayımlarla şekillenince maddi ödüllendirmeye 

                                                 
51 Atilla Baransel, a.g.e.  s.199 
52 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe sözlüğü  yedinci baskı Remzi kitabevi İstanbul 1993   s.153 
53 Jorlando Behling and Chester Schriesheim, organizational Behavior:Theory Research and 

application, Allyn and Bacon Inc, Boston 1976  s.49 
54 Edgar Schein, örgütsel psikoloj (çev:A:sağtür-S .özalp)Eskişehir İ.T.İ.A.yay. -1976 s.  
55 Tuğray Kaynak, a.g.e.  s .3 
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ve prim esasına dayanan bir motivasyon sisteminin uygulanması, yönetim alanının dar 

tutulması ,merkezi yönetim anlayışının hakim kılınması, planlama ve denetimin sıkı bir 

şekilde takip edilmesi zorunlu  hale gelmektedir. 

 Klasik yönetim anlayışında insan bir niceliktir,bir kemmiyettir.Bireysel niteliğin 

ve farklılığın hiç önemi yoktur.Klasik görüşe göre modern insan iktisadi ödülle motive 

edilmektedir.O zaman bütün iktisadi özendirme araçlarının örgüt elinde olması bireyi 

örgütçe motive edilen edilgen bir varlık haline sokmaktadır.Akılcı-iktisadi insan 

varsayımı ile bu dönemde geleneksel otorite  ve meşruluk kavramlarına uygun düşen bir 

örgüt yerine Weber’in bürokratik modeli ve Fayol’un bu alanda geçerli olacak en 

rasyonel ilkeleri geliştiren yönetim modelleri gibi bazı ilkeler de, geliştirmeye 

çalışılmıştır.56 Bu düşünce ileride Dougles Mcgregor’un ünlü X kuramında insanın 

yaratılışı nedeniyle tembel olması onun ancak dış özendiricilerle motive edilebileceği 

düşüncesine kaymış ve bu düşünceler, sorumluluğu daha fazla örgüt ve yönetime 

yüklemişlerdir. 

 Kısaca insanı bir bağımlı değişken  ve negatif unsur olarak değerlendiren klasik 

doktrinde çalışanlar soru sormadan, fazladan hiçbir katkıda bulunmadan çalışan bir 

motorun mekanik parçalarıdır.Bir parça arızalanırsa atılır,yenisi alınır ve üretim 

sürecine monte edilir ve üretim aksamadan davam ettirilir.  

 

2.1.2 NEO-KLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ 

 1930’lu yıllara kadar klasik yönetim anlayışı ve örgüt kuramı örgütsel yapıya ve 

onun işleyişine yol gösteren tek kuram olmuştur.57 Ancak bu dönem içinde klasik 

teorinin bütün eksiklikleri ve yetersizlikleri ortaya çıkmıştır.Klasik yönetim anlayışı 

gelişmesinin en yüksek düzeye ulaştığı 1930’lu yıllarda yönetim düşüncesine yeni bir 

yaklaşım hakim olmaya başlamıştır.Yeni yönetim felsefesini temsil eden yönetim 

olgusuna farklı bir açıdan bakan bu teori 58 klasik teorinin eksikliklerini tamamlamak ve 

teorinin aksayan yönlerine, özellikle insana yönelik bakış açısına bir tepki olarak 

doğmuştur. 

                                                 
56 Edmund R.Gray,Larry R Smeltzer , Management The Competitive edge NeW York:Mc Milian 

pub company, 1989  s.60 
57 İlter Akat ve diğerleri  İşletme yönetimi s .60 
58 William Scott,”organization Theory:an overview an Apprasial; Journal of the academy of 

management, Apr.1961 pp.10-15 
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Neo-klasik yaklaşım veya akım, aslında klasik teorinin kavram ve ilkelerine 

dayanır.Ancak Neo-klasik teori klasik teoriye çok şeyler ilave etmiş, onu değiştirmiş ve 

bazı yönlerden  de geliştirmiştir.59 Bu teorinin gelişmesine katkıda bulunan yazarlar 

daha çok psikoloji, sosyoloji, sosyal-psikoloji dallarından gelmektedirler. Bu yüzden 

teorinin önem verdiği konuların başında psiko-sosyal yönleriyle insanı anlamak, insan 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, onların motivasyonlarını 

arttırmak,liderlik, grup dinamikleri ,kişilerarası ilişkiler ve katılma gibi konular 

gelmektedir.60Neo-klasik teoride de aynı klasik teori gibi ekonomik rasyonellik görüşü 

hakimdir.Ancak buna  insan unsurunun tatmin olması süreci de eklenmiştir. 

 Neo-klasik görüşe göre örgüt çeşitli ihtiyaçları olan insanlardan 

oluşmaktadır..Bu nedenle yöneticiler beşeri ve sosyal örgütü kurmak zorundadırlar.Bu 

çerçeve içinde, teorinin ana fikri örgüt yapısı içinde çalışan insan unsurunu anlamak, 

onun yeteneklerinden azami oranda yaralanmak, yapı ve insan davranışları arasındaki 

ilişkileri incelemek örgütte meydana gelen gruplar ve yöneticiye kullanabileceği yeni 

araç ve kavramlar vermektir. Klasik teorinin ekonomik rasyonellik düşüncesine insan 

unsurunu da ekleyen neo-klasik teori bu sayede insanın sosyo-psikolojik yönden de 

tatmin edilmesini sağlamayı amaç edinmiştir.61  

 

2.1.2.1  HAWTHORNE   ARAŞTIRMALARI 

 Neo-klasik teorinin ortaya çıkmasına vesile olan en önemli  çalışma Elton Mayo 

ve Roethlisberger tarafından klasik teorinin varsayımlarından yola çıkılarak Chicago 

kenti yakınlarındaki Hawthorne ‘da bulunan Western elektrik şirketinde yapılan ve uzun 

yıllar süren araştırmalar olmuştur. 

 Klasik teorinin iki varsayımı olan62 : 

 

1. İşyerinin fiziki şartları ile çalışanların verimi arasında olumlu ilişkiler vardır. 

2. İnsan en yüksek düzeyde kazanç elde etmek ister,ona en yüksek kazanç sağlayacak 

bir yönetim kurulmalı ve çalışanlar dışarıdan yönetilmelidir. 

                                                 
59 Şerif Şimşek, yönetim ve organizasyon  s.78 
60 Herold Koontz, “ The management Theory jungle” management:A Book of Readings.H.Koontz  

and Cyril O’donnell Mo graw-Hill book  Company  New York-1968 s.10-19 
61 Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği  s. 82 
62 Amitai Etzioni, Modern örgütler O.D.T.Ü.yay. Ankara 1969 s . 37-38 
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 Varsayımlarının geçerliliğini  test etmek amacıyla araştırmalar  

gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırmalar,ışıklandırma, parça montajı deney odası, tel bağlama gözlem odası,  

mika yarma odası deneyi gibi deneylerden oluşmaktadır. Bu deneylerle kısaca 

ışıklandırma ısıtma, yorgunluk ve fiziki yerleşim düzeninin çalışanların verimliliği 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırıcılar öncelikle fiziki faktördeki değişikliklerin 

verimlilik üzerinde yaptığı değişiklikleri incelemişler fakat araştırmalarda doğru 

neticeler elde edememişlerdir. Mesela ışıklandırma deneyinde ışık şiddetindeki artış ve 

azalışların çalışanların verimine etkisi incelenmiştir.Klasik teoriye göre ışık şiddetindeki 

artış ve azalışlar verimlilik üzerinde etkili olmalıydı. Ancak bu iddialar 

doğrulanmamıştır.63 Deneyler süresince ortaya çıkan bu belirsizlikler araştırmacıları 

fiziki faktölerdeki değişikliklerden çok sosyal faktörlerdeki değişiklikler  üzerinde 

araştırma yapmaya yöneltti. Gerçekten de değişen sosyal ilişkiler verimlilik üzerinde 

etkili idi. Yapılan deneyler sosyal faktörlere önem verilmes, çalışanların eskiden aynı 

yerde çalışmaktan başka hiçbir bağlantıları mevcut değilken, şimdi grupların 

oluşmasına ve daha samimi ilişkilerin kurulmasına sebebiyet vermiştir.    

      Sonuçta çalışma hayatı ile ilgili informel 

ilişkilerin kişilerin davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna 

varılmıştır.64 Dolayısıyla Howthorne araştırmalarının sonuçları hiç beklenilmeyen, 

düşünülmeyen bulgular ortaya çıkarmıştır. Bu da fiziki şartların ve iktisadi kaygıların 

çalışanların motive edilmesine etkileri yanında bu motivasyon sürecindeki aktif 

faktörün iktisadi ve fiziki faktörler olmayıp, sosyal ve psikolojik faktörler olduğudur. 

Çünkü çalışan bireylerin verimliliği fiziki kapasite kullanımı ile ilgili olmayıp, psiko-

sosyal kapasitelerinin kullanımı ile yakından alakalıdır.      

     Bu noktada parasal olmayan ödüllendirme, parasal 

ödüllendirme biçimine göre çalışanları motive etmede daha etkilidir. Çalışanların iş 

temposunda, fiziki şartların düzeltilmesi ve gelirlerinin arttırılması düşüncesinden daha 

çok, üyesi bulunduğu informel grubun norm ve kuralları daha etkili olabilir.65   

                                                 
63 Zeyyat Sabuncuoğlu ve Melek Tüz  a.g.e. s.14 
64 İsmail Efil, İşletmelerde yönetim ve organizasyon 3.b Uludağ Univ. güçlendirme vakfı yay no:80 

Bursa 1995 
65 Amitai Etzioni a.g.e. s.37 
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 Bu noktada özetlemeye çalıştığımız Hawthorne araştırmaları  örgütlerin temelde 

bir beşeri sistem olduklarını ve insanların da bu sistemin en önemli unsurları olduklarını 

ortaya koymuştur. 

 

2.1.2.2   NEO-KLASİK TEORİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK  MODELLER 

 Neo-klasik teori ile örgütlerde insan unsuru üzerine artan bu ilgi sonucu kişilerin 

nasıl davrandığı, neden bu şekilde davrandığı,neden kişilerin farklı şekilde motive 

oldukları,  grup özellikleri ve önderlik biçimleri gibi konularda modeller 

geliştirilmiştir.Neo-klasik teorinin merkezinde olan bu teoriler kısaca şu şekilde 

incelenebilir: 

 

2.1.2.2.1  DOUGLAS  MC GREGOR’UN    X  TEORİSİ  VE  Y  TEORİSİ 

 Modern beşeri ilişkiler akımının önemli temsilcilerinden birisi olan Mcgregor’a 

göre örgütteki yöneticilerin davranışları onların diğer insanları nasıl gördükleri ve nasıl 

algıladıklarına göre şekillenmektedir. Buna göre bir kısım yöneticiler X teorisi olarak 

ifade edilen ortak özellikleri yine bazı yöneticiler de Y teorisi olarak adlandırılan teoride 

özelliklerini bulurlar. X teorisine sahip yöneticiler sert bir yönetim tarzını benimserler. 

X teorisinin motivasyon görüşüne göre insanlar ancak teknik ilkeler ve iktisadi 

güdülerle özendirilebilir.66 

 Y teorisi ise ılımlı ve insancıl bir yaklaşımı, insanın sahip olduğu potansiyelin 

gerekli ortamın yaratılarak geliştirilmesini esas alır.67 Motivasyon konusunda  Y 

teorisinin yaklaşımı demokratiktir ve daha insancıldır. Katılmalı yönetim, insanların 

psiko-sosyal 

ihtiyaçlarının karşılanması ve beşeri ilişkilerin iyileştirilmesi Y teorisinin başlıca 

motivasyon  araçlarıdır68. 

 

 

 

 

                                                 
66 Erol Eren, Yönetim psikolojisi    İ.Ü İşletme iktisadı enstitüsü yay.no:105  3.b İstanbul 1989 s .30  
67 Tamer Koçel.   a.g.e.   s. 86 
68 Tuğray Kaynak, a.g.e. s.41 
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2.1.2.2.2     RENSİST  LİKERT’İN SİSTEM -1  SİSTEM - 4  MODELİ 

 Likert etkin olan örgütlerle etkin olmayan örgütleri birbirinden ayıran yapı ve 

davranış ögelerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla yaptığı araştırmalarda bir 

yöneticinin davranışlarını  sistem-1  ve sistem-4  modeline göre tasnif etmiştir.69 Diğer 

yandan Likert örgütlerin sürekli olarak değiştiğini ve bu değişimin çağdaş şartlardan 

kaynaklandığını ifade etmiştir. O’na göre bu şartlar şu şekilde gelişmektedir. 

“Toplumlarda bireysel özgürlük giderek artmakta, insanın giderek başkaları tarafından 

yönetilmesi reddedilmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça insanın sorumluluk yüklenme 

isteği de artmaktadır. İnsanın düşünce sağlığı ve kişiliklerin tam gelişmesi toplumsal bir 

amaç olmuştur”. 70 Bu noktada Likert insan ilişkilerine verilen önemin zaman ve 

kârlılık açısından bir olumsuzluk olarak görülmesini şiddetle reddeder. İnsanlar 

üzerinde emir-komuta  yoluyla kurulan denetim yolunun ne bir araç ne de amaç olduğu, 

bu konuda yapılan çalışmaların sıkı denetimin yararlı sonuçlar doğuracak bir yol 

olmadığını savunur. 

 Çalışanlar üzerinde ağır baskı, tehdit,tsürekli gözetim uygulanırsa verimin 

yükselmesi kısa zamanda sağlanabilir. Fakat bu oldukça aldatıcıdır. Bu uygulama 

biçimi bir süre sonra moral bozukluğu, işten ayrılma,  yeni elemanların temini,  iş 

yavaşlatılması, grevler v.b.yöntemlere başvurulabileceğini ifade etmiştir. Çalışanların 

yaptıkları işten sorumluluk duymalarının yaygın bir olgu olduğunu bu duygunun 

kazandırılabilmesinin de çalışanların yeteneklerine itimat etmek, sorumluluk almalarına 

imkan tanımak ve işlerin kontrol edilmesinde  yetkili kılmakla söz konusu olabileceğini 

belirtmiştir.71  Likert’in sistem-1 yaklaşımı istismarcı otokratik bir yapıya sahip 

olup, astlara güvenin olmadığı bu doğrultuda kararlara katılımın söz konusu olmadığı, 

korkutma ve sindirmeye dayalı bir yönetim anlayışı hakimdir. Astlar ile üstler 

arasındaki ilişkiler hiç yoktur ya da çok azdır. Sistem -2 yaklaşımında ise, astlara az da 

olsa güven unsuru söz konusu olup, ast-üst ilişkileri üstler açısından bir lütuf astlar 

yönünden de korku ve temkinli olma biçiminde algılanmaktadır. Kontrol süreci hala 

yüksek yönetim basamaklarının elinde olmakla beraber bazı kontrol faaliyetleri sınırlı 

                                                 
69 İlter Akat ve diğerleri   a.g.e.  s.70 
70 Ural  Sözen, Örgütlenme  kuramı İlk-San yay. Ankara  1980 s.16  
71 Zeyyat  Sabuncuoğlu ve Melek Tüz , a.g.e. s. 16 
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da olsa, orta ve alt kademelere devredilmiştir. Biçimsel olmayan bir örgüt yapısından 

bahsedilir, ancak bu her zaman biçimsel örgüt amaçlarına karşı değildir. 

 Sistem-3 yaklaşımında ise yönetim astlara güvenmekte olup, politikaların 

düzenlenmesi ve kararların alınması geniş ölçüde yüksek yönetim kademelerince 

gerçekleştirilir. Astlar teknik konularda karar verme serbestisine sahiptir. Bu 

yaklaşımda astlarla sürekli iletişim söz konusudur. Önemli kontrol faaliyetleri,üst ve 

orta kademelerden alt düzeylere devredilir ve böylece astlara sorumluluk duygusu da 

verilmiş olmaktadır.72  

 Sistem-4  demokratik yönetim anlayışını ifade eden sistem -4 ün temel 

özellikleri şunlardır: astlar ve üstler arasında açıklık ve güven unsuru 

sözkonusudur.Bilgi örgütün her yanına dağıtılmıştır. İletişim açık, yoğun ve çift 

yönlüdür. Amaç tespitinde her düzeyde katılım vardır. Amir daima astlarının yardımcısı 

ve onların fikirlerini dikkate alan ve kullanan bir fonksiyonu yerine getirir.73  

  

2.1.2.2.3   OLGUNLAŞMA  TEORİSİ 

 Chris Argyris, insan hakkındaki varsayımlarını bireyin gelişmişlik düzeyine 

dayandırmıştır. İnsanlar çocukken olgunlaşmamış bireylerdir. Fakat zamanla gelişimini 

tamamlayarak olgunlaşırlar. Olgunlaşmış bireyler tipik olarak,  pasif, diğerlerine 

bağımlı, darbakışlı ve düşünme yeteneği sınırlı olan insanlardır. 

 Olgun insan ise tersine aktif ,bağımsız, uzakgörüşlü çeşitli biçimde hareket 

tarzları sergileyebilen, tahayyül gücü daha yüksek insanlardır.Argyris’e göre işbölümü, 

önderlik, emir-komuta zinciri ve ve denetim alanı gibi ilkeler genelde klasik yönetim 

düşüncesinin hakim olduğu örgütlere hastır. Klasik örgütler olgunlaşmamış bireylerin 

nitelikleriyle uyum içindeki ilkelerle yönetilmektedir.Çünkü örgütlerin bu ilkeleri 

insanlardan Çalışmaları üzerinde en alt düzeyde kontrole sahip olmalarını, pasif, 

bağımlı yalnızca ast biçiminde davranmalarını rutin bir kaç işi yapmalarını 

öngörmektedir.74 Örgütlerde uygulanan yönetim biçimi olgunlaşmaya engel olan başlıca 

etmenlerden birisidir. Çünkü örgütler çalışanların kendilerini ve çevrelerini kontrol etme 

imkanı verimemekte, edilgen ve üstlerine mutlak bağımlı bir ast mevkinde olmaları 

önerilmektedir. Bu şekilde düşmanca muamele gören astların örgüte ters düşecek bir 

                                                 
72 Rensist Likert, The human organization,  Mc-Graw Hill Book Company New York 1961, s.4 -10  
73 İlter Akat ve diğerleri,  a.g.e.  s.70 
74 Şerif Şimşek,   a.g.e.  s.80 
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şekilde başkaldırmalarını doğal karşılamaktadır. Argyris, bu güçlükleri yenebilmek için 

çalışanın kendi kişiliğini bulmasına imkan verilmesinin zorunlu olduğunu ortaya 

koymuş, bunun en kestirme yolunun da yönetime katılma olduğunu ifade etmiştir. 

   

 

2.1.2.3..  İNSAN   İLİŞKİLERİ   MODELİNİN  DAYANDIĞI  İNSAN   

 MODELİ : SOSYAL İNSAN 

 1920 ve 1930’lu yılların ardından Elton Mayo ve Roethlishberger tarafından 

yapılan Hawthorne araştırmaları örgüt gerçeği ve örgütte insanın önemine ilişkin önemli 

bulguların oluşmasına yol açtı. Buna göre örgütler beşeri ilişkilerin hakim olduğu bir 

sosyal sistemdir ve insan da bu sosyal sistemin en önemli unsurudur. Bu görüş aynı 

zamanda klasik teorinin temel önermesi olan “iktisadi-akılcı insan” modelinin 

kesinliğini geçersiz kılmış ve yeni bir dönemi başlatacak yeni önermelerin 

oluşturulabilmesine yol açmıştır.75Sosyal insan dönemi olarak ifade edilen bu dönemin 

temel önermeleri şunlandır: 

1. İnsanlar her zaman rasyonel davranamazlar, daha çok mantıklı olmayan biçimde 

davranırlar. Yani insanların nasıl  çalışma esnasındaki davranışları, fiziki ve mantıki 

değişkenlerle değil,  çalışmanın sosyal ortamı ile ilgili değişkenlere bağlıdır. 

2. Çalışan insanlar nasıl sosyal ortamdan etkilenirlerse aynı şekilde sosyal ortamı da 

etkilerler. Yani bu etkileşim karşılıklıdır. 

3. İnsanların çalışma yaşamındaki rolleri, iş tanımlarındakilerden çok 

karmaşıktır.Çünkü bu konuda kişisel ve sosyal faktörler etkilidir. Oysa iş 

tanımlarında bunlar yer almamaktadırlar 

4. Bir endüstriyel örgüt planlamak kurulmuş rasyonel bir sistem değil , çalışan 

insanların  ve grupların karşılıklı ilişkileri ve etkileşimlerinin ürünü olarak oluşmuş 

bir sosyal sistemdir.         

           5.Çalışan insanlar kendi amaçlarına örgütlerin amaçların çerçevesinde 

bakmamaktadır. Önemli olan, Çalışan insanların amaçlarıyla örgütün amaçlarının 

aynı olması değil, örgütün amaçlarının insaların ait oldukları sosyal sistem içerisinde 

sosyal bir anlam taşımasıdır. 

                                                 
75 Keith Davis, İşletmelerde  insan davranışı   İstanbul Üniversitesi işletme fakültesi yayınları 

no:199 İstanbul 1988 s.11   
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  Bu bulgular insan ilişkileri yaklaşımının, sosyal gereksinimleri ön plana 

çıkarmasına ve vurgulamasına yol açmıştır.76 İnsanlar her zaman bir grubun üyesi 

olarak davranmaktadırlar. Bu nedenle çalışanların davranışlarını en iyi şekilde 

anlamanın yolu,  onları bir sosyal sistem olan gupların üyesi olarak ele almak ve bu 

grubun davranışlarını da daha büyük bir sosyal sistem olan örgüt gerçeğinin bir parçası 

olarak ele almakla mümkündür.Hawthorne araştırmaları ile Elton Mayo,  bir örgütün 

teknik ve ekonomik olduğu kadar onun duygusal ve sosyal bir niteliğe sahip olduğunu, 

örgüt içinde sosyal kliklerin vebiçimsel olmayan ilişkiler sisteminin  birbirlerini 

etkileyerek örgüt gerçeğini oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu örgüt gerçeği 

çerçevesinde anlaşılan, çalışanların duyguları ve psikolojik dünyaları dış dünya ve diğer 

dış etkenler kadar önemlidir. Her insan farklı bir psikolojiyi, farklı bir dünyayı temsil 

eder. Dolayısıyla bunların gereksinimleri ve davranışları da farklıdır.  

  İnsanların dünya görüşleri,  yaşam tarzları, kültürleri ve alışkanlıkları  iş 

kıyafetini giymeden önce özel kıyafetlerini çıkartıp astığı vestiyere bırakılamayacak 

kadar insan ile iç içedir. Dolayısıyla bunların sonucu olarak ortaya çıkan beklentilerin 

karşılanması fiziki ve ekonomik şartlardan çok, beşeri unsurların psikolojik yönlerinin 

tatmini ile mümkündür.77 

 İnsanlar arasında oluşan işbirliği,  mantıksal ve teknik bir tasarımın ürünü 

değildir. İşbirliği ve buna benzer davranış biçimleri insanların doğal olarak kurdukları 

sosyal ilişkilerın bir sonucudur78.Sosyal insan modeli ile ortaya çıkan görüşler akılcı -

iktisadi insan varsayımlarından farklı bir kavramı beraberinde getirmiştir. Göreve 

yönelik olan teknik bakışlı anlayışı reddetmiş, kişiye yönelik gözetim uygulamalarına 

önem atfedilmeye başlanmıştır. Bunun sonucu olarak ,insanların değer verdikleri, ait 

olma, kabul görme, takdir edilme ve özdeşleşme duygularına önem verilmeye 

başlanmıştır.  

 Bu yüzden yeni yönetim stratejisinin ifade ettiği yetki ve psikolojik sözleşme 

biçimi geleneksel örgüt varsayımlarından birhayli farklıdır.79Endüstriyel alandaki insan 

davranışları akılcı değil, sosyal olduğu için iktisadi olmayan motivasyon sistemi istisadi 

                                                 
76 Atilla Baransel, Çağdaş yönetim düşüncesinin evrimi  3.b  c .1İ.Ü işletme istisadı yay no.150 

İstanbul s.224 
77 İsmail Durak Atay, İşletmelerde işgücü verimliliğini etkileyen faktörler İ.Ü işletme fakültesi  

seminerleri dizisi vı. eğitim kitapları dizisi -19 MESS , Bizim büro basımevi 1988  s.56-57 
78 Edgar H.Schein,   Örgütsel psikoloji s. 63 
79 M. Ceylan  Aldemir, Örgütler ve yönetimi Bilgehan Basımevi  İzmir  1985 s.25 
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motivasyon  sisteminden daha etkili olmaktadır.Verimli ve etkin bir çalışma için gerekli 

işbirliği davranışları, insanların ortak duygularının tezahüründen başka bir şey değildir. 

Dolayısıyla endüstri alanında en büyük motivasyon kaynağı sosyal ve duygusal 

dokudan başka bir şey değildir.  

 Sonuç olarak geleneksel yaklaşımların aksine,  insan ilişkileri yaklaşımına göre 

ne örgüt, mekanik bir düzen ne de insan bu mekanik düzenin etkisizleştirilmiş bir 

somunudur.İnsanların  duygu, düşünce, tutum ve davranışları örgüt faaliyetlerinde 

önemli bir yere sahip olup, örgütsel başarının vazgeçilmez bir şartını oluşturmaktadır.80 

Burada yönetime, çalışanlara yönelik daha insancıl yaklaşımların geliştirilmesi gerektiği 

yönünde öneriler sunulmakta ve çalışanların motive edilmesi sürecine salt iktisadi 

değerlendirmelerin penceresinden bakılmaması gerektiği konusunda tavsiyelerde 

bulunulmaktadır. Dolayısıyla gönül gücüne  dayananan psikolojik tatmine imkan 

tanıyan,  duygulara yönelik bir motivasyon sistemi önerilmektedir. Örgütler teknik ve 

beşeri yönü olan sistemlerdir. İnsan unsurunun olduğu her yerde sosyal ilişkilerin 

olumlu olabilmesi yönetimin yönetilenlere yönelik değerlendirme ve davranışlarına 

endekslidir.  

 Bu manada insan ilişkileri yaklaşımı, örgütte insanın önemine dikkati çekmiş ve 

örgütsel etkinliğin ancak insana yönelik olma ile mümkün  olabileceğini ortaya 

koymuştur.  

 

2.1.3    MODERN   YÖNETİM   DÜŞÜNCESİ 

Buraya kadar ortaya konan açıklamalardan da anlaşıldığı üzere klasik yönetim 

düşüncesi teknik bir bakış açısı ile hareket etmiş, etkinlik, iş verimliliği  ve örgütsel 

yapı ile ilgili konular üzerinde durmuş,  tamamen akılcı bir örgüt yapısı ve  buna 

yönelik bir yönetim anlayışı geliştirmeye çalışmıştır. Neo-klasik yaklaşım ise klasik 

teorinin inceleme alanı dışında bıraktığı insan ögesi,  onun özellikleri, davranışları, 

ihtiyaçları, motive edilmeleri,  katılım süreci ve doyum gibi kavramları ele almıştır.81    Ancak her iki teorinin yönetim ve örgüt sorunlarını çözümlemede bekleneni verememesi bu alanda yeni yaklaşımların ortaya konmasını gerekli kılmıştır.Klasik ve neo-klasik her iki kuramın da yönetimde insan ögesine 

zıt noktalardan ve ekstrem açılardan bakmaları bu noktada daha bütünleyici ve orta yolu 

sağlayıcı teori geliştirilmesinde odak noktasını teşkil etmiştir.İşte modern yönetim 

kuramı klasik ve neo-klasik kuramların kısmi olmalarının doğurduğu eksiklikleri 

                                                 
80 Atilla Baransel, a.g.e.  s.55 
81 İlter Akat ve diğerleri, a.g.e.  s.84 
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giderme, bunların müspet yönlerini uyumlaştırma ihtiyaç ve gereğinden 

kaynaklanmıştır.82    Modern yönetim düşünce sistemi olarak adlandırılan bu yaklaşım, temelde geçmiş her iki teorinin öneri ve yaklaşımlarını biraz farklı bir pencereden ele almış, yeni bir senteze ulaşmaya çalışmıştır.83 Modern yönetim teorisinin 

insana bakış açısı klasik ve neo-klasik teorilerden farklıdır. Bu farklılığın özü her iki 

teorinin insan ögesine bakışının bütünleştirilmesinden ileri gelmektedir. Klasik yönetim 

insanı “rasyonel-iktisadi”bir varlık olarak ele alırken; Neo-klasik yönetim insanı “sosyal 

bir varlık” olarak görmekteydi. Modern yönetimde insan “karmaşık”yapıya sahip bir 

varlıktır.Bu karmaşıklık özelliği insanın sürekli değişikliğe tabi olduğunu, kendi içinde 

ve dışında diğer insanlarla kurduğu ilişkilerde de karmaşık olduğu anlamına 

gelmektedir.  

 Bu noktada insan değişik yönetim stratejilerine karşı duyarlı olabilmektedir. 

Bunun anlamı herkese, her zaman ve her şekilde uygulanabilecek  bir “ideal” yönetim 

biçiminin olamayacağıdır.84 Modern yönetim teorisi iki yaklaşımdan ibarettir.Bunlar : 

 

1. Sistem  Yaklaşımı 

 

2. Durumsallık Yaklaşımı 

 

2.1.3.1 SİSTEM   YAKLAŞIMI 

 Sistem, düşünürlerce birbirlerine bağımlı olan iki veya daha çok parçalardan 

oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan ve aynı zamanda bu parçaların dış çevre 

ile sürekli ilişki de bulunduğu bir bütün olarak tarif edilmiştir.85Bu tanımdan da 

anlaşılacağı üzere sistem bir ilişkiler bütünüdür.Bütün kendisini oluşturan parçaların 

toplamını aşan ve parçaları anlamlandıran bir yapıyı ortaya koymaktadır. Bütün 

içerisindeki parçalarda meydana gelen bir değişiklik, bütün parçaları ve dolayısıyla 

bütünü de etkileyecektir.Bu durum sistemi oluşturan alt sistemlerin birbirlerine olan 

bağlantılarının doğal bir neticesi olarak ortaya çıkmaktadır.86 Yönetimde sistem 

yaklaşımı denildiği zaman yönetim hadiselerini ve bunların oluştuğu çevre ve birimleri 

birbirleri ile ilişkili olarak ele alan bir yaklaşım biçimi anlaşılmaktadır. Bir başka ifade 

                                                 
82 Şerif Şimşek,   Yönetim ve organizasyon  s. 96-97 
83 Özcan Yeniçeri, İşletmelerde yönetim, orgenizasyon ve davranış s. 56 
84 Edgar  H. Schein, a.g.e.  s. 58-80 
85 Tamer Koçel , İşletme yöneticiliği , s.98 
86 Cem Oktay Yükselen sistemler karşısında Türk siyasal sistemi ve kamu bürokrasisi İ.Ü. S.B.F. 

yay no:13 İstanbul 1983 s.12 
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ile sistem yaklaşımı örgütü çeşitli parçalar, süreçler ve amaçlardan müteşekkil bir bütün 

olarak ele alır.87           

  Sistem yaklaşımında örgüt, birbirleriyle sürekli karşılıklı ilişki içinde 

bulunan alt sistemlerden oluşan ve çevre ile girdi çıktı alış verişinde olan bir açık 

sistemdir.Yine sistem yaklaşımında örgüt, otorite, hiyerarşi, yapı, bürokratik ögelerden 

daha çok dış çevreden gelen bilgi, enerji, materyal sirkülasyonuna önem verilir.88 

Yönetimde sistem yaklaşımını kullanmanın nedeni, gerek klasik gerek neo-klasik 

yaklaşımların benimsemiş oldukları örgütü sadece sınırları içinde düşünen ve dış çevre 

ile hiçbir bağlantısı olmayan kapalı sistem anlayışından ve klasik kuramın 

kapalılığından ve katılığından kurtulmaktır. Ayrıca modern teori neo-klasik teorinin 

ortaya attığı insan ögesine ilişkin görüşleri etkin bir biçimde uygulamaya koymaya 

imkan vermiştir. 89      Kısaca sistem yaklaşımı örgütü 

gerçek anlamda bütün olarak görme anlayışını geliştirmiştir. Örgüt ne sadece teknik bir 

sistem ne sadece beşeri bir sistem ne de sadece kendi içine dönük kapalı bir sistemdir. 

Örgüt beşeri-teknik bir sistem ve dışarı ile sürekli ilişkileri olan ve bu ilişkilerden 

etkilenen açık bir sistemdir. Sistem yaklaşımı örgütü ayakları üzerine oturtan bir 

yaklaşımdır. Bu yaklaşımı yöneticilere şu yararları sağlamıştır : 

1. Yönetici görevlerini dar bir şekilde sadece kendi fonksiyonları açısından 

yorumlamaktan kurtularak, kendi sisteminin bağlı olduğu diğer alt sistemleri ve 

çevre şartlarını da dikkate almak zorunda kalmıştır. 

2. Yöneticiye kendi sisteminin amaçlarını daha geniş bir sistemin amaçları ile 

ilişkilendirme fırsatını vermiştir. 

3. Yönetici alt sistemleri değerlendirirken bu sistemlerin esas sisteme olan katkılarını 

belirleme imkanına kavuşmuştur.90      

 Sistem yaklaşımı bu yönüyle, örgütün varlığını sürdürebilmesi, gelişmesi ve 

dinamik dengenin sağlanması için yöneticinin örgütle ilgili bütün faktörleri bilmesi, 

anlaması ve değerlemesi gerekmektedir. İşte sistem yaklaşımının sağladığı kolaylık 

                                                 
87 Theo Haımann , Williüm Scottand Patrick Connar: managing the modern organization 3rd , 

Houghton- Mifflin  1978  s .37 
88 Şerif  Şimşek, Yönetim ve organizasyon  s.98 
89 İlter Akat ve diğerleri, a.g.e.  s.87 
90 Halil Can,  organizasyon ve yönetim 3.b siyasal yay. Ankara 1994 s. 44 
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bu noktada ortaya çıkmaktadır. Yöneticiye bu sayede değişken ve parametreleri 

değerleme imkanı sağlayacaktır.91 

 

2.1.3.2  DURUMSALLIK    YAKLAŞIMI 

 Modern yönetim teorisinin ortaya koyduğu fikirlerin hiçbir zaman belirli bir 

yaklaşımı olmamıştır. Fakat klasik ve neo-klasik yaklaşımların her biri örgüt yapısı ve 

yönetim biçimlerinin nasıl olması gerektiğine dair katı, uzlaşmaz görüşler ortaya 

koymuşlardır.92 

 Klasik yaklaşımın üzerinde durduğu üç ana konu etkinlik, genel ilkeler ve en iyi 

örgütsel yapı konuları olmuştur. Bunlardan birincisi Taylor ve bilimsel yönetim 

taraftarlarınca, ikincisi Fayol ve yönetim süreci yaklaşımı taraftarlarınca  üçüncüsü de 

M. Weber ve bürokrasi modeli taraftarlarınca ele alınmıştır. Böylece bu üç modele göre 

de her zaman ve her yerde geçerli evrensel yönetim ve örgüt ilkelerinin uygulanması ile 

en iyi örgüt yapısını kurmak ve işletmek mümkün olabilecektir. 

 Diğer yandan klasik teorinin eksiklerini de tamamlayarak daha bütün bir teori 

haline gelmeye çalışan neo-klasik teori de Likert’in sistem-4  katılımcı yönetim 

yaklaşımı ile sonuçlanan ve en iyi örgüt yapısı olarak düşünülen bir gelişme ile  

sonuçlanmıştır. Bu sonuçlardan sonra bir yanda klasik örgüt yapısı diğer bir yanda ise 

neo-klasik örgüt yapısı olmak üzere iki yapı ortaya çıkmıştır. 93 Durumsallık yaklaşımı 

örgüt yapısının belirlenmesinde ilkelere dayalı bir mantık geliştiren yukarıdaki teorilere 

karşı örgüt yapısını iç ve dış faktörler arasında, şekil alan bir yapı olarak değerlendirir.94   

 Örgütün içerisinde yer aldığı duruma ve çevre şartlarına göre yönetim şekli ve 

sistemi etkileyen etmenlerin sayı, nitelik ve etkilerinin farklılaştığını ifade eden bu 

yaklaşım örgütsel çevrenin örgütün faaliyet konusunun farklılığının aynı zamanda o 

örgütün kendine has olan yönetim şeklini ve sistemini de belirleyeceğini ifade 

etmektedir.95 Yani durumsallık yaklaşımına göre örgüt yapısı bir bağımlı değişken olup, 

                                                 
91 Earl F. Lungren, organizational  management systems and process;  canfield press, San 

Francisco , 1974 s.14 
92 Garry Dessler: Management Fundamentals, A Frome Work ,Second Edition Reston publishing 

company , inc. 1979  s.195 
93 Tamer Koçel , işletme yönetimi  s.124-125 
94 Özcan Yeniçeri, İşletmede Fonksiyonel analiz, Tutibay yay. Niğde 1996 s.21 
95 Erol Eren, Yönetim ve organizasyon beta yay. İstanbul 1993 s.53 
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bağımsız değişken durumundaki iç ve dış şartların durumuna göre belirlenecektir.96 Bu 

çerçevede örgüt yapılarının etkinliği, belirli ilkelerin uygulanmasından değil, fakat bu 

belirli ilkelerle iç ve dış şartlar arasında uygun bir kombinezonu sağlamaktan 

kaynaklanmaktadır.97 Durumsallık yaklaşımına göre değişik durumlar ve şartlar 

yönetimde başarılı olmak için değişik kavram, teknik ve davranışları gerektirir. 

 Bu nedenle başarılı olmak için her yerde ve şartta geçerli olan tek bir en iyi örgüt 

yapısı yoktur.En iyi durumdan duruma değişecektir.98 Durumsallık yaklaşımının bu 

görüşü klasik ve neo-klasik yaklaşımları ortadan kaldırmaz, onları uygun bir çerçeve  

içerisine yerleştirerek, daha yararlı bir duruma getirmektedir. Mesela belirli durumlarda 

klasik teorinin hiyerarşik örgüt ve otoriter liderlik tarzı uygun olabileceği gibi bazı 

durumlarda da sistem-4 katılımcı ve demokratik yönetim anlayışı uygun ve ideal 

olabilir. Durumsallık yaklaşımının bir diğer özelliği de örgütü bir sistem olarak ele 

almasıdır. Bu yaklaşıma göre örgüt iç ve dış faktörlerce etkilenen bir yapıdır. Bu da 

sistem yaklaşımı çerçevesinde oluşan iç faktörler, örgütün alt sistemleri arasındaki 

ilişkiler düzlemini ve dış faktörler de sistemin dış çevre ile ilişkisinin ortaya koyar.99 

Modern yönetim düşüncesinin insanı anlaşılması güç büyük bir kompleks olarak ele 

aldığı hatırlanıldığında insanın motivasyonunda çok yönlülüğü ile karşı karşıya 

kalınmaktadır.100Çünkü insan zamana ve şartlara göre hem klasik hem de neo-klasik 

teorinin insan hakkındaki tanımlamalarına uygun düşebilmektedir. Ancak bu teorilerin 

şartların değişmesi ile beraber görüşlerindeki isabetlilik dereceleri de başarısız 

olmaktadır.İnsan her ikisi arasında bir yerdedir. 101Yönetimin içerisinde bulunduğu 

şartların değişimi, aynı zamanda ekstrem noktalar arasındaki pozisyonunu da 

değiştirecektir. Bu çerçevede Taylor’un  mu  yoksa Mayo’nun mu haklı olduğu 

sorusunun cevabı her ikisinin de yaklaşımı kendi şartları ve pozisyonları çerçevesi 

içinde haklıdır.olacaktır.102 

                                                 
96 Howard Carhsle; management concepts and situations, science research associates inc. s.384 
97 Özcan  Yeniçeri, a.g.e.  s.21 
98 Fred Luthans and Todd Stewart “A general contingency theory of management”, Academy of 

management rewiew Aprıl  1977s.184  
99 Tamer Koçel , İşletme yöneticiliği  s.108 
100 H.G.Hicks ve Cr. Gullet organizasyonlar: teori ve davranış İ.İ.T.İ.A. İşletme bil Enst.yay. no:1 

İstanbul  1981 s.166 
101 Tamer Koçel, a.g.e.  s. 125 
102 Feyzullah Eroğlu. a.g.e.  s. 32 
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2.1.3.3 KENDİNİ   GERÇEKLEŞTİRMEYE  YÖNELMİŞ  İNSAN  MODELİ 

 Neo-klasik teorinin 1950’li yıllardan sonra en çok eleştiriye muhatap olan yönü 

insanların mutluluğu ve doyumunun insanlar arasındaki sosyal ilişkilere dayandırıldığı 

ve iş yapmaktan duyulan doyumun, tatmin duygusunun önemsenmediği, mutlu insanlar 

yaratmakla verimli insanlar yaratmanın aynı şey olmadığı vurgulanmakta olup, teorinin 

bilimsel temellerden uzak olduğu iddia edilmiştir.103Çalışanların güdülenmesinde 

çağdaş yaklaşımı meydana getiren davranış bilimciler, ihtiyaçların giderilmesinde 

yüksek üretkenliği esas almışlardır. C. Argyris, A. Maslow  F.Herzberg ve D. Mcgregor 

bu görüşte olanların başında gelen isimlerdir. Sanayinin işi anlamsızlaştırdığı üzerinde 

derin araştırmalar yapan bazı araştırmacılara göre insanın bu anlamsızlığı gidermede 

önemli bir etken olan sosyal ilişkiler olayın sadece bir yönüdür.  

 Bununla beraber kişinin yetenek, beceri, kapasite ve iş yapabilme isteği de 

yabancılaşma olgusunu gidermede önemli bir etkendir.104Mcgroger’a göre, insan 

ilişkileri modeli örgüt yaşamının gerçekleri ile tam örtüşmemektedir. Endüstri alanında 

çalışan insanlar için en önemli konu egonun tatmini ve kendini gerçekleştirebilmedir. 

İnsanların amaçları elde etmeye yönelik çabaları, amaçlara ulaşıldığında elde edilecek 

ödüllere bağlıdır. Ödüller içerisinde en değerlisi kendini gerçekleştirme imkanının 

tanınmasıdır. Çalışan insanın örgüt amaçlarına bağlanması için , kendi amaçlarına 

ulaşmanın (kendini gerçekleştirmenin) yolunu örgüt amaçlarına ulaşmada bulmalıdır. 

F.Herzberg‘in motivasyon-hijyen teorisi de kendini gerçekleştiren insan modelinin 

temel varsayımını oluşturmaktadır. Herzberg’e göre hijyenik faktörler iş şartları ile ilgili 

olup, nötr bir durum yaratırlar. Motivasyon faktörleri ise işin niteliğine yönelik olup, 

bunlar başarı kazanma, sorumluluk alma, kişisel gelişme imkanları gibi konularla 

ilgilidir. Kişilerin motive olması için yaptıkları iş’te etkin olmaları bu sayede kendini 

gerçekleştirmeye yönelik tatmin bulmaları ile mümkündür.  

 C.Argyris’te örgütlerin özellikle biçimsel örgütlerin baskıcı, bireyi pasifize edici 

ve sadece söyleneni yapan bir uşak konumuna indirgediğini gözlemleyerek, bunun 

insanların kendilerini gerçekleştirmelerine imkan vermediğini ifade etmektedir. Bu 

manada örgüt-çalışan uyumu sağlanmalı , bireyin beklentileri karşılanmalıdır. Argyris’e 

                                                 
103 Olgun Kırçıl, “Kalite kontrol grupları için gerekli yönetsel ve organizasyonel alt yapı olarak  Z 

tipi organizasyonlar”,Kalite kontrol grupları semineri 2.b MPM yay Ankara  1989 s.94  
104 Halil Can, Başarı güdüsü ve yönetsel başarı H.Ü İ.İ.B.F yay.no:12 Ankara-1985 s.45 
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göre motivason konusunda birey önemlidir. Bireylerin bir psikolojik enerjiye sahip 

olduğunu ifade eden, Argyris’e göre önemli olan bu enerjinin sevkedildiği yerdir.105 

 Edgar H. Schein’e göre özgerçekleştirime yönelik insan modelinin varsayımları 

şunlardır: 

1- İnsan güdüleri, önemlerine göre basamaklara ayrılabilir : 

 a)Basit olarak varlığını devam ettirme, güvenlik ve emniyete yönelik temel 

ihtiyaçlar 

 b)Sosyal ve ait olma ihtiyaçları 

 c)Ego tatmini ve kendine güven ihtiyaçları 

 d)Özerklik ve bağımsızlık ihtiyaçları 

 e)Kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarıdır. 

Daha alt düzeydeki ihtiyaçların doyurulması daha üst düzeyde ki ihtiyaçların ortaya 

çıkmasına yol açar. 

2- .İnsan işine hakim olmak ister ve bunu gerçekleştirecek yeteneğe de sahiptir.Bunun 

ifade ettiği şeyler ise belirli bir miktarda özerklik  ve bağımsızlığa sahip olma, uzun 

süreli bir zaman boyutunun benimsenmesi özel yetenek ve becerilerin geliştirilmesi ve 

şartlara uymada esnek olmasıdır. 

3- İnsan öncelikle kendi kendisini motive eder ve kontrol eder. Dışarıdan yapılacak 

özendirme ve kontroller büyük ihtimalle insanın huzurunu bozar ve uyumunu azaltır. 

4- Kendini gerçekleştirme ile etkili bir örgüt başarımı arasında temelde bir çelişki 

yoktur. Kendisine imkan verildiği takdirde herkes kendi hedeflerini örgüt hedeflerine 

gönüllü olarak uyduracaktır.106 

 Bu modelin işleyebilmesi temelde işin anlamlı hale getirilmesi ve çalışan kişiye 

öz saygısını kazandıracak bir yapıya getirilmesi gerekmektedir.Bu sayede kişinin gerçek 

doyumu,ortaya koyduğu başarıdan,yeteneklerini kullanabilmesinden ve kendi 

kararlarını verebilmesinden doğacaktır. Bu doyumun sağlanabilmesi için de, işin kendisi 

yeterli derecede çeşitli, yeterince karmaşık ve gerektiğince iddialı olmayı ve çalışanın 

yetenekleri ile ilgili becerilerini kullanabilme imkanı tanımalıdır.107 

                                                 
105 Chris Argyris ,personality and organization  New York , Harpe and Row pub ,USA 1957  s.20-

237 
106 Edgar H. Scheın a.g.e.   s.70-71 
107 Halil Can , a.g.e  s.46 
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 Öte yandan Blake ve Mouton’un ifade ettiği şekilde, bir yönetici ne üretime 

yönelik olmalı ne de işgörene yönelik olmalıdır. Her ikisini de dengeli bir şekilde 

götürmeli ve örgütle çalışan örgütün asli unsuru olan insanlara kendilerini kanıtlama, 

kabiliyet, kapasite ve becerilerini ispat etme imkanı tanımalıdırlar. 

 

2.1.3.4.  KARMAŞIK   İNSAN MODELİ 

 Buraya kadar ifade edilen modeller oldukça basite indirgenmiş biraz da 

genelleştirilmiş modellerdir. Ancak insanın gerçek yapısını öğrenebilmek için biraz 

zamanın geçmesine gerek duyulmuştur. İnsan türlü ihtiyaçları ve var olan birikimleri ile 

yalnızca kendi içinde karmaşık olmakla kalmamakta, diğerlerinden de farklılaşmaktadır. 

Bu noktada insana yönelik genellemeler yapmak oldukça güç olmaktadır. Hele hele 

ekonomik, sosyal, kültürel değişimlerin yoğun olarak yaşandığı dönemlerde bu daha da 

güçleşmektedir.108 

 Karmaşık insan modelini oluşturan varsayımlar E. Schein’e göre şunlardır : 

 

1. İnsan yalnızca karmaşık değil, büyük ölçüde değişken bir varlıktır. 

2. İnsan örgütteki tecrübeleri sayesinde yeni güdüler öğrenebilir. 

3. Farklı örgütler ve aynı örgütün değişik bölümlerindeki insan güdüleri birbirinden 

farklı niteliktedir. 

4. İnsanın bir örgüte verimli olarak katılabilmesi çok çeşitli güdülere bağlıdır. 

5. İnsan kendi güdülerinin ve yeteneklerinin türünde ve işgörenin özelliğine bağlı 

olarak,  pek çok türde yönetim stratejisine duyarlı olabilir.109 

 Görüldüğü üzere kendini gerçekleştirmeye yönelmiş insanlarda güdülerinin 

doğuştan var olduğu ve işyerlerinin bunlara pek imkan tanımadığı ileri sürülürken 

karmaşık insan modelinde Freud ve diğer ruhbilimciler de görüldüğü gibi kişinin 

tecrübeleri yeni güdüler öğrenilebileceği ileri sürülmektedir. Bu durumda yeni yönetim 

anlayışı kişilerarası farklılıkları anlayıp motivasyon süreçlerini de buna göre 

ayarlayabilecek nitelikte olmalıdır. Bu konuda Whyte, Zalesnik, Grusky ve Argyris’in 

yapmış oldukları araştırmaların hepsi, insanın karmaşıklığına ve kompleks bir bütün 

olduğuna işaret etmektedirler. 
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Ancak karmaşık insan modeline en uygun çalışma Victor H.Vroom’a aittir. Ona göre 

motivasyon yönetilen seçenekler sürecidir. 

 Düşünüre göre birey özel amacını gerçekleştirmek için alternatif davranışlardan 

en uygununu seçecektir. Vroom’un en önemli katkısı, bireylerin çabalarının seçilen 

amaçlara göre değişeceğini ve seçilen davranışın kendini değerlendirmesine bağlı 

olduğunu açıklamasıdır. Vroom’a göre aynı örgütte farklı bölümlerde çalışan insanların 

gereksinimleri de farklıdır. O, araştırmasında satış ve personel bölümü yöneticilerinde 

sosyal ihtiyaçların çok güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Yazara göre, yüksek 

yöneticiler, daha aşağıdakilere oranla kişisel gelişme,  kendini gerçekleştirme ve 

özerkliğe daha fazla önem vermektedirler.110 

 Öte yandan bu tür güdüler üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunan 

Gellerman’a göre iktisadi ödüllerin çalışanların kafasındaki anlamlandırma süreçleri 

bile çok farklıdır. Bu noktada bazı insanlar için para bir güç simgesi iken bazıları için 

bir ihtiyat akçesi ya da temel fizyolojik ihtiyaçların giderilmesine yönelik araçtır. Yine 

bazıları için ise bütün bunların yanında yardım severliğin maddi bir aracıdır.111 

Dolayısıyla insanın karmaşık bir varlık olduğu yerde, onu güdüleme imkanları ve 

araçları da çeşitlenecektir. Bu manada yapılan, işyerinde işlerin yeniden düzenlenerek 

çalışanlar için daha anlamlı hale getirilmesi düşünülen ilk uygulamalar olmuştur. 

 Batı’da tekniğin ve iş yoğunluğunun bunalttığı insanlar hep somut bir takım 

beklentiler içerisinde olmuşlardır. Bu amaçla iş genişletilmesi, güç dengesinin yeniden 

düzenlenmesi, endüstriyel demokrasi, katılımcı yaklaşımlar, uydu büro komşu büro, 

evde büro, bağımsız hizmet büroları gibi esnek çalışma alanları bu anlamda ortaya çıkan 

uygulamalardır.112 Modern çağın ve buna uygun olarak düzenlenen büyük örgütlerin en 

büyük sorunu insanların psikolojilerini dikkate almamalarıdır. Gerek iş dışı 

ortamlardaki bunalımlar gerekse işt’en kaynaklanan yoğun baskılar bireyin sosyal, 

kültürel ve psikolojik isteklerindeki karmaşa, bireylerin yalnızlığına toplum içinde 

kaybolmalarına ve kendilerini mutsuz hissetmelerine neden olmuştur. Örgütsel 

amaçlarla bireysel amaçların örtüşmemesi bireyi örgüte, işine, ailesine ve yaşamına her 

geçen gün yabancılaştırmaktadır.Özellikle iş bölümü, bürokrasi, hiyerarşi ve çatışma 

                                                 
110 Halil Can a.g.e.  s.77 
111 Edgar H. Schein  a.g.e.    s.79 
112 Ayşen Tokol, “Sanayileşmiş ülkelerde uygulaması görülen yeni bir çalışma şekli:tele çalışma”, 

iktisat dergisi İ.Ü iktisat fakültesi mezunları yay. S.33   Ekim -1992 İstanbul s.11-12 
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şartları çalışanları bu kavramlar karşısında küçültmüş, pasifize etmiştir. Dev örgüt 

gerçeği içindeki küçüçük insan aynı zamanda kendi yarattığı tekniğin kurbanı olmuş, 

onun bir civatası pozisyonuna indirgenmiştir. 113 

 Bu süreçte bırakın insanların motive edilmesini ve verimli kılınmasını, kendini 

tam anlamıyla insan olarak tanımasını güçleştirmiştir.1900’lü ve 2000’li yillarda 

çalışanların yalnızlığının süratle artacağı sosyal kurumlardan bireye kadar değişik 

biçimlerde sonuçların ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Özellikle özerklik ihtiyacı 

kuruluşların bünyesinde ortaya çıktığında sorunlar daha bir içinden çıkılmaz hal 

alacaktır. Bu yüzden günümüz insanını anlayabilmek, iktisadi, sosyal ve kendini 

gerçekleştiren insan kavramından daha ötelere geçmekle mümkündür. İnsan türlü 

ihtiyaçları ve potansiyeli ile yalnızca kendi içinde daha karmaşık olmak ile kalmamakta, 

karmaşıklık biçimi yönünden diğerlerinden farklılıklar arzedebilmektedir.114  

 

 

 

 

2.2  BATI YÖNETİM BİÇİMİ KARŞISINDA  JAPON YÖNETİM 
UYGULAMALARI 

 

2.2.1  YÖNETİMDE DOĞU - BATI SENTEZİ   ; Z TEORİSİ 

 1970’li yıllara doğru psikoloji alanında yapılan ve çalışanların kişiliğini 

derinlemesine inceleyen araştırmaların da etkisi altında, çağdaş yönetim yaklaşımı 

kendini gerçekleştiren insan modelini de aşarak, psikolojik insan modeli anlayışını 

benimsemeye başlamıştır. En anlamlı değer ve ifadesini japon yönetim anlayışında 

bulan psikolojik insan modelinin özü, birey ve çalıştığı örgüt arasındaki ilişkiler 

sisteminin bireyin psikolojik yapısı açısından çok önemli olduğu noktasında ortaya 

çıkmaktadır.115 

 Japonya’daki geleneklerinde tesiri ile 1970’li yıllarda Amerika’da japon ve 

Amerikan yönetim anlayış ve geleneklerinin bir sentezi olarak kristalleşen Z tipi 

örgütler psikolojik insan modeli üzerine bina edilmişlerdir. Ouchi’nin aynı adı taşıyan 

                                                 
113 Özcan  Yeniçeri, “yabancılaşma”Türkiye günlüğü Değişim ve süreklilik S.25 Kış-1993 s.94-95 
114 İsmail Durak Atay,   a.g.e.   s.75-76 
115 A.Zeynep Duran, İşletmelerde kalite çemberleri   evrim yay.  İstanbul - 1990  s. 
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eseriyle 1981 yılında dünyaya tanıttığı Z teorisi 116 Amerika’da yepyeni bir yönetim 

biçimini ortaya koymaktadır. Ouchi bir süre Amerikan ve Japon organizasyonlarını 

inceledikten sonra şöyle bir sonuca varmıştır : Amerika’da faaliyet gösteren Amerikan 

işgörenlerinin çalıştığı ve Japon yönetim prensiplerinin uyguladığı Japon örgütleri diğer 

Amerikan örgütlerine göre daha başarılılardır. Diğer yandan Japonya’da faaliyet 

gösteren Amerikan örgütlerinin de başarısı ancak Japon yönetim anlayışının 

uygulanması ile mümkün olmaktadır.        

    Bu incelemelere dayanarak Ouchi iki ülkedeki örgütlerin 

ve bunların yönetim biçimlerinin temel özelliklerini ele alan bir ideal tip ortaya 

koymuştur.117 Ouchi tarafından ortaya konan Z teorisi Mcgregor’un X teorisi ve Y 

teorisinin bir çeşit devamı niteliğindedir. Z teorisi en yalın ifadesi ile verimliliğin 

arttırılmasına yönelik olarak insanların yönetime katılmaları ve takım halinde 

çalışabilmeleri için nasıl yönetilmeleri 

gerektiğinin yollarını araştırmıştır.118 Bu teoriye büyük katkı sağlayan John E. Megley 

dir.Bu düşünüre göre X teorisinin görüşleri bütün insanlar için geçerli değildir. Y 

teorisinin varsayımları ise akla daha uygun, insan için daha doğrudur. Fakat o da 

eksiktir.119  

 Burada her iki teori de statik yaklaşımlar geliştirmişler, yönetimin önceden 

kestirilebilen bir niteliğe sahip olduğunu varsaymışlardır ki bu da yanlıştır.Yönetimin 

dinamik yapısı ihmal edilmiştir. X ve Y teorisinin bir arakesiti olan Z teorisinin insana 

yönelik bakış açısı şu şekilde ifade edilebilir:120  

1. İnsanı ne şeytan ne de melek olarak göremeyiz. İnsan düşünme, karar verme,  

hissetme ve azmetme yeteneklerine sahiptir.  

2. İnsan doğuştan ne iyidir, ne de kötüdür. Şartlara göre her ikisine de yatkın olabilir. 

Yani insan nötr kabul edilir. 

3. insan ne hayati ihtiyaçlarla ne de üst düzey insani ihtiyaçlarla güdülenir. İnsanı 

güdüleyen içinde bulunduğu  durumdur.  

                                                 
116 W..Ouchi Theory Z:How American Business can meet Japanese Challenge (U.S.A .Addison -

Wesy pub .1981) s.221 
117 R.T.Johnson , W.G. Ouchi, “Made in America (Under Japanese management)”Harward 

Business Review - sot -oct 1974 
118 Özcan  Yeniçeri, İşletmelerde yönetim , organizasyon ve davranış s.48 
119 Yahya Kemal Kaya, “Kişilerin tutumları ve güdülenme”, konulu bildiriler üzerine yorum, 

yönetim psikolojisi , c.2, TODAİE yay. Ankara 1981 s.285  
120 Halil can Organizasyon ve yönetim Adım yay. Ankara 1991 s.150 
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4. Güdüleme ne dıştan zorlamayla ne de içten gönüllü olarak sağlanabilir. İnsan ancak 

mantık yoluyla güdülenebilir. 

5. İnsanı iyimser ya da kötümser olarak değil tarafsız olarak değerlendirmek gerekir. 

 Wiliam Ouchi’nin Z teorisi adını verdiği bu yönetim görüşünün temelini yedi 

husus oluşturmaktadır. 

 

2.2.1.1 ÖMÜR BOYU  İSTİHDAM 

 Ömür boyu istihdam yönetimin en önemli  özelliğini ortaya koyar. Bu yaklaşım 

bireyin örgütle bütünleşmesini sağlayan önemli sonuçlar ortaya çıkarır.121 Ömür boyu 

istihdam çok arzu edilmesine rağmen sadece istikrarlı ve güçlü işletmelerde 

uygulanmaktadır. Ancak işgücünün % 35  büyük şirketlerde ve devlet dairelerinde ömür 

boyu istihdam edilebilmektedir. 

 Yaşam boyu istihdam Japonya’da oldukça yeni bir uygulama olmakla beraber, 

kökeni bakımından geleneksel aile sistemine uzanmaktadır.Aile sisteminin uzantıları 

olan Japon örgütleri, çalışanlarına ailenin uzantıları gözüyle bakarlar. Şirkete sürekli bir 

kişinin alınması aileye dışarıdan birinin kabülünden farklı değildir.122Yaşam boyu 

istihdam, çalışanlara dikey yükselme, yaşamboyu güvence ve toplamsal prestij imkanı 

verir.123 Japonya’da bir işgören 55 yaşına gelince emekliye ayrılmaktadır ve emekliye 

ayrılanlara işletmeler 5-6 yıllık maaş tutarı kadar ikramiye ödemektedir.Dolayısıyla 

işgören 55 yaşına kadar istikrarlı bir yerde çalışarak, bu ikramiyeyi almayı amaç 

edindiğinden ve başka bir güvencesi de olmadığından işletmeye bağlanmak zorundadır. 

Japonya’da bir işgören ellibeş yaşına kadar ileride kendisine iyi imkan sağlayacak, bir 

şirkette çalışmayı tercih etmektedir. 

 Halbuki batı ülkelerinde sosyal sigorta ve emeklilik güvencesi olduğu için 

çalışanlar kolayca başka örgütlere geçebilmekte bu da kısa dönemli istihdam yaygın 

hale getirmekte ve işletmeler arasında çalışanların sürekli transferi alışılmış bir durum 

haline gelmektedir.124 

                                                 
121 Zeyyat Hatipoğlu , İşletmelerde yönetim organizasyon ve personel davranışı -1986 s.146  
122 M.Y.Yoshino, Japan’s management system:Tradition and innovation  Cambridge MA :The Mıt 

press  1968 s.225-253 
123 Şerif Şimşek, Yönetim ve organizasyon  s.108 
124 Erol Eren , yönetim ve organizasyon  beta yay.  İstanbul 1993  s.74  
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2.2.1.2   YAVAŞ   DEĞERLEME   VE TERFİ 

 Japon personel sisteminin bir özelliği de kişisel başarı değerlemelerinin oldukça 

yavaş olması ve biçimsel olmayan yöntemlerle gerçekleştirilmesidir.Bir insan bir işe 

alındıktan sonra ne kadar bilgili, zeki ve yetenekli olursa olsun, misal olarak ancak sekiz 

veya on yıl sonra değerlendirilecek ve durumu uygun ise terfi edilecektir. Japon 

şirketlerindeki ücret, tahsil durumu ve hizmet ile hayat yaşına göre belirlenir.Aylık ücret 

yanında, kısmen kişisel başarıları da göz önünde bulunduran çeşitli primler de vardır. 

Böylece Japon büyük işletmelerinde ücret güdüsü, hizmet yıllarının ve kişinin uzun 

süreli iş başarımından oluşur. Bu güdü, ortaya çıkacak iş başarımına göre dolaylı olarak 

uzun süreli ve daha ziyade bireye değil, grup düzeyinde eşitleştirici olarak etki yapar. 

 Japon işletmelerinde terfi için önemli ölçü hizmet yılının uzunluğudur.125 Ancak 

Japon iş göreni sabırla, amirlerine itaat ederek, işbirliği içerisinde verimli bir şekilde 

nasıl çalışabileceğinin yol , yöntem ve imkanlarını arar. Japon çalışanı düzenli 

aralıklarla statü hiyerarşi de yükselme şartını elde etmesinin bir ön 

zorunluluğudur.Hayat boyu istihdam prensibine bağlı olarak buradan meydana çıkan 

zorunluluk, o şahsın kariyerinin sadece bir işletme ile sınırlanmış olmasıdır.126 Yavaş 

değerleme ve terfi sistemi batı ülkeleri tarafından benimsenmeyen bir personel 

sistemidir. Bu ülkelerde yetenekli ve zeki bir insan kısa zamanda yani bir kaç yıl içinde 

tüm hiyerarşik mekanizmayı alt üst edecek düzeyde ve hızda terfi edebilmektedir. Hızlı 

değerleme ve terfi, batı sisteminin özünü teşkil etmektedir. 

 

2.2.1.3   UZMANLAŞMAMIŞ   MESLEKİ  GELİŞME  

 Japonlar genelde çalıştırdıkları insanlarda kişisel mesleki bilginin gelişmesine 

önem vermektedirler.127 İşe yeni giren bütün çalışanlar eğitilmek ve bu amaçla çeşitli 

işleri yerine getirmek amacıyla farklı kısım ya da bölümlere,merkez ya da şubelere  

dağıtılırlar. Birimler arasında dolaştırılırlar .Yöneticiliğe aday olan kimseler on yıl 

boyunca örgütün her biriminde görevlendirilmek suretiyle belirli bir dar alanda uzman 

olmaktan çok örgütün her alanında geniş bilgi ve kültüre sahip bir insan olarak 

kendilerini yetiştirmeleri gerekir.   

                                                 
125 Orhan İşcan “Japon yönetim prensipleri” Atatürk üniv. ikt.ve idr. Bil.dergisi c.7 s.3-4 Ağustos 

1988 s.133 
126 Erol Eren, yönetim ve organizasyon s.74 
127 Ö.Yeniçeri, İşletmelerde yönetim organizasyon ve davranış  s.50 



 43 

 Hayat boyu istihdam çerçevesi içinde uygulanan bu kariyer sistemi Japon’ın 

paternalistik personel sisteminin bir başka önemli yanıdır. Japon personel uygulamaları 

işten ziyade insana dayandırılmıştır ve uzmanlık gerektirmeyen bir kariyer sistemi de bu 

uygulamanın bir göstergesidir.128 

 

2.2.1.4  MÜŞTEREK  KARAR  VERME 

 Japon kuruluşlarının en iyi bilinen özelliklerinden birisi de karar verme 

sürecindeki katılımcı yaklaşımlarıdır. 

Batı ülkelerinde ve Amerika’da genel müdür kendi yetki sınırları çerçevesinde tek 

başına karar verme sorumluluğunu yüklenmektedir129 Batılı kurumların bazılarında 

katılımcı karar verme işlemi uygulansa bile bu fikir ayrılıklarını giderici ve çatışmaları 

önleyici etkin bir yolda henüz bulunabilmiş değildir. Japonya’da uygulanan yöntemse 

daha farklı ve kapsamlı bir boyuttadır.130  

 Alınan kararlardan etkilenecek kimselerin ya da grubun bizzat fikirleri 

alınmaktadır. Bu fikir alma olayı temelde öneri yazma işlemi ile gerçekleşmekte 

bölümün en genç ve tecrübesiz elemanı herkes ile beraber sorunla ilgili kendi önerisini 

de yazılı  hale getirerek üst kademelere doğru sunar. Her yönetici onayını ve mührünü 

basarak diğer yöneticilere bu yazılı öneriyi geçirir. Son stratejik kararlar ve işlemler 

ortak değerlendirildikten  sonra üst kademe yöneticilerinin iştirak ettikleri, yürütme 

kurulunda ele alınır ve yönetici tarafından değerlendirilir.131 Bu sistem uygulamada 

çalışanların motive edilmesini sağlamakta hiyerarşik düzlemde haberleşmeyi etkin hale 

getirmekte, işletme karar ve sorunlarına örgüt personeli aşina kılınmakta  ve eşit katılım 

sağlanmaktadır.132 

 

2.2.1.5  ORTAK  SORUMLULUK 

 Japonya’da kararların grup dahilinde alınması ve ortak karar vermeye dayanan 

süreç aynı zamanda bireylerin tek tek sorumlu olma biçimlerini de ortadan 

kaldırmaktadır. Japonya’da hangi konudan kimin sorumlu olduğunu belirlemek oldukça 

                                                 
128 Kalite Kontrol grupları semineri MPM yay.2.b Ankara 1989  s.37 
129 Özcan  Yeniçeri ,    a.g.e.  s.50 
130 Erol  Eren,    a.g.e.  s.75-76 
131 Şerif Şimşek,   a.g.e  s.111 
132 E. Eren a.g.e.  s.76 
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güçtür. Ancak onlar ekipteki herkesin görev ve sorumluluk alanlarını bilirler. İyi işlediği 

vakit sorunların çözme ve karar verme işlemlerine herkesin eşit tarzda katılması 

sorumluluğu bireysel değil, ortaklaşa biçime dönüştürür. Karar sorumluluğunun bir 

ekibe verilmesi, beceriksiz ve yeteneksiz bir elemanın işleri aksatmak ve zamanında 

yerine getirmemek suretiyle oluşturacağı büyük maliyetinde önüne geçilmiş olur. 

 

2.2.1.6  ÖRTÜLÜ  DENETİM  MEKANİZMALARI  İLE  KONTROL 

 Avrupa ve Amerika kuruluşlarında yöneticinin denetim yetkisi açıkça ortaya 

konulmuş olup, yetki alanları, kimleri nasıl ve ne biçimde kontrol edeceği açıkça 

belirlenmiştir. Ayrıca merkezi kontrol mekanizmaları ve heyetleri de bu konuda 

yöneticiye yardım etmektedirler.133 Z anlayışında açık kontrol mekanizmalarına yer 

yoktur. Çalışanlarla yöneticiler gün boyunca bir arada çalışırlar. Aynı yerde çalışmaları 

suretiyle de klasik kontrol mekanizmalarına ihtiyaç duymazlar. Ortak karar verme ve 

çalışma faaliyetlerinin tümünde ekip halinde çalışmaları kendiliğinden gizli bir kontrol 

mekanizmasını da devreye sokmaktadır.134 

 Yönetim başından beri çalışanlar arasında daha az bencil ve daha çok işbirliği ve 

dayanışmaya dayanan bir süreci oluşturmaktadır. Bu sayede örgütte çalışanlar empati 

yeteneğini geliştirme, karşılıklı fikir alış verişinde bulunma ve grup halinde çalışma 

sayesinde hata yapma ihtimallerini çok azaltmaktadırlar. 

 

2.2.1.7  BÜTÜNLÜK  KAVRAMI 

 Japon personel sisteminin temel niteliğinden birisi de yönetimin bütün 

çalışanları sadece salt kendileri ile sınırlı görmemeleri, çalışanın kişisel yaşamı ve ailesi 

ile çok yakından ilgilenmesidir. İşgören ile işletme arasındaki ilişki, sadece sözleşme ile 

sınırlı ve işgörenin yaşamının yalnızca iş ile ilgili kısmına yönelik değildir.Tersine bu 

ilişki kişinin kendisini örgütüne bir bütün olarak adamasına, sonsuz bağlılık ve 

sadakatine ve yükümlülüğüne dayandırılmıştır. 

 Uzun yıllar örgütte çalışacağını bilen bir kimse örgütü kendi hayatından bir 

parça olarak görmekte ve o nisbette ihtimam göstermektedir. İnsanların birbirlerine 

samimi, içten, bağlı ve açık olması, aldatılma, haksızlığa uğrama endişesinin olmaması 

                                                 
133 Erol  Eren,  Yönetim  ve organizasyon    s.76 
134 Özcan Yeniçeri,  İşletmelerde yönetim organizasyon ve davranış  s.50 
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ekip ruhunu kuvvetlendirmekte ve insanları birbirlerine yakınlaştırmaktadır.135 Japonlar 

da örgüt genişletilmiş bir aile gibidir. Her işgören bu ailenin bir parçası konumundadır. 

 Bu noktada Japon işçisinin motivasyonu büyük ölçüde uyum, güven, grup, örgüt 

ve milletin amaçlarına kendini adama, çok güçlü görev anlayışı gibi benzeri toplumsal 

değerlere dayanmaktadır.136 

2.2.2   KATILMALI YÖNETİM  VE SOSYAL  SORUMLULUK 

 Japon yönetim anlayışı ekip çalışması ve katılmalı yönetimin en güzel 

örneklerinden birini oluşturur. Sorunların teşhisinden, karaların verilmesine sonuçtan 

sorumlu olmaya kadar herşey kişilerin değil ekibin sorumluluğundadır. Bunun yanında 

örgütte çalışanların kendi aralarında ve yine işgörenlerle yöneticiler arasında gelişen 

ilişkiler sistemi kişilerin örgüt ile bütünleşmesine ve yönetime katılmalarına imkan 

tanımaktadır.          

 Her ne kadar son karar merci üst yönetim ise de kararın somutlaştırılması ortak 

çabanın ürünü olup, yöneticiler çoğu zaman sembolik lider pozisyonunda 

kalabilmektedirler. Japon örgütlerinde ekip ruhu etkin ve güçlüdür. Üst ve ast 

ilişkilerinin hiyerarşik düzenlemesi ve otoriter biçimi birlik, beraberlik ve dayanışma 

duygusunu asla azaltmamıştır.         

  Yönetime katılma ve müşterek sorumluluk anlayışları Japon örgütlerinde 

uygulanan kalite kontrol çemberleri ya da sorun çözme grupları tarafından daha da 

pekiştirilmiş ve kurumsallaştırılmıştır. 

2.2.3  TAM ZAMANINDA  (Just in time ) 

  

 İşletme yönetim konuları üzerinde en çok durulan konulardan birisi de “JIT”  

felsefesi ile onun bir yaklaşımı olan kalite çemberleridir. Japon başarısının en önemli 

lokomotifi olarak görülen “JIT” yaklaşımı  1970’li yılların başlarında Toyota motor 

firmasında başkan yardımcısı olan  Mr.Taichi Ohno tarafından enerji, yer ve bazı  doğal 

kaynakların kıtlığı karşısında bu firmanın bir üretim sistemi olarak geliştirilmiştir.137 

Just in tıme yöntemi Japon örgütlerinin ürün ya da süreçte sürekli iyileştirme yapmayı 

sağlamak, kaliteyi yükseltmek , makina ve ekipmanın uygun kullanımını sağlamak, 

                                                 
135 Özcan Yeniçeri, a.g.e.  s.50 
136 Kalite Kontkol grupları semineri  MPM yay: 320 2.bAnkara 1989  s.71 
137 Sang Jin Yoo, “an Information system for just ın time”; Long range planning , vol. 22-6 no 

:118December  1989  s.118 
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üretim denetimini bizzat çalışanlara yaptırmak, stok seviyelerini daima az tutarak yer ve 

zamandan kazanmak amacıyla uyguladıkları bir yöntemdir. 138 

 Bu eğilimin temelinde, başlangıcından mamülün elde edilmesine kadar hiçbir 

katma değer sağlamayan her türlü maddi ve beşeri unsurları  elimine ederek, maliyetleri 

minimize etmek ve faaliyetlerdeki verimliliği arttırarak kaliteyi yükseltmektir. Başka bir 

deyişle JIT, her türlü israf edilen zaman, emek, hammadde ve malzemeyi kısaca katma 

değeri olmayan herşeyi ortadan kaldırmaya yöneliktir. 

 Bunun sonucu olarak maliyetlerde bir düşme, kalite de bir artış olur ve müşteriye 

en iyi hizmet sunulur. JIT sadece bir üretim ya da stok programı olarak 

algılanmamalıdır. Malzeme akışını kolaylaştırması, grup çalışması anlayışını hakim 

kılması çalışanların motive edilmelerini kolaylaştırır. 

 JITuygulamasının başarısı sürecin bütün çalışanlarca anlaşılması, benimsenmesi 

ve kavranması ile mümkündür. Bu manada kalite çemberlerinin yokluğu JIT 

uygulamasını zorlaştıran bir durum yaratır. Kalite çemberleri  sayesinde örgütteki bütün 

personelin kararlara aktif bir şekilde katılması sağlanır. Bu da JIT düşüncesinin 

kavranmasına yardımcı olur.139 Çalışanların sorunların çözümüne katılmaları ve üretim 

sürecinde daha fazla işbirliği yapmaları sağlanarak, çalışanlarla yönetim arasındaki 

iletişim sistemi JIT felsefesinin personel tarafından kavranmasını sağlayacak tarzda 

geliştirilir.140 Görüldüğü üzere Japon prensiplerinin temeli; üretim sürecindeki 

kayıpların azaltılması ve sorunun nedenlerinin yok edilmesidir.141 

 Bu temel hedef ise ancak yedi MUDA olarak tanımlanan israf unsurlarının 

ortadan kaldırılması ile gerçekleştirilebilir. Bu kaizen çalışmalarının da bu noktadaki 

temelini oluşturur: 

1. Sıfır hata  

2. Sıfır ayar zamanı  

3. Sıfır stok 

4. Sıfır makine duruş zamanı 

5. Sıfır malzeme temin zamanı  

                                                 
138 Hamdi Özçelikel , Japon yönetim sistemleri MESS Eğitim Vakfı yay. 1994   s.81 
139 Robert. S Kaplan “Yesterday’s Accounting underminas production” Harvard Business Review 

july-August 1984 s.95 
140 Işıl Pekdemir, “JIT (just ın tıme) ve kalite çemberleri” İ.Ü işletme fakültesi dergisi  C: 23 S.2  

Kasım  1994  s.58 
141 Oygur Yamak, “Stok yönetiminde son gelişmeler ve Japonya örneği” İ.Ü. işletme iktisadi 

enstitüsü dergisi, yıl 5 S.18 Haziran 1994 s.29 
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6. Sıfir bekleme, taşıma zamanı hedeflerine ulaşabilmek ancak sabırlı ve özverili 

çalışmalarla sağlanabilir.142 

  

2.2.4   YENİ   BİR  YÖNETİM  ANLAYIŞI  OLARAK  KYSOİ 

 Bir toplumun dilinde yer etmiş olan bir kavram, o toplumun kültürel yaşamının 

derinliğinden süzülüp gelir. Bu manada kavram kültürün bir ürünüdür. Bu ister yönetim,  

ister edebiyat, estetik v.b. olsun. İşte Kysoi kavramı da Japon hayat geleneğinden 

ilhamını almış bir yönetim felsefesidir. 

 Kysoi sözcüğü ortak yaşama, birlikte yaşama anlamına gelen bir sözdür. Mr. 

Hiraiwa’ya göre ortak yaşama prensibi Japon sanayinin  temel prensibini 

oluşturur.Yerel ve coğrafi anlamda  bir ortak hayat duygusunu aşan ve bunu uluslararası 

topluluklarla ortaklık  içinde yaşamanın gerekliliğini ifade eden  kysoi kavramının özü 

aslında Japon ekonomik sistemi ve kültürel sistemi  ile de yakından alakalıdır.143 

Japonya’da ekonomik yapı büyük örgütlerin hakimiyeti üzerine kuruludur. Şirketler 

arasındaki ilişkiler rekabet içinde bile karşılıklı dostluk, dayanışma ve güvene dayalıdır 

.  Öyle ki Keiretsu denilen bir kardeş kuruluşlar sistemi geliştirmişler bu 

kuruluşlar birbirilerinin ürünlerini kullanmayı tercih etmektedirler.  

 Şirketler arasındaki bu dayanışma aynı zamanda rekabet içerisinde ortak hayat 

duygusunu paylaşabilmenin bir sonucudur. Bu da dış ülkelerin Japon iç piyasasında 

kendilerine yer edinmelerini güçleştiren bir unsurdur.144 Batı’da ve Birleşik 

devletlerdeki işletmelerin temel hedefi kâr elde etme motifi üzerine kuruludur. 

Dolayısıyla yoğun rekabet ortamının yaşandığı bu ülkelerdeki işletmelerin piyasaya 

yönelik mantığı, kaybet ki kazanayım felsefesi üzerine kuruludur. Bunun sonucu olarak 

da  en iyi rekabet edenler kendi kaynaklarını en iyi bir şekilde kullanarak, en ucuz ve en 

kaliteli ürün üretecek, geriye kalanlar ise yok olacaklardır.  

 Öyle ki bu rekabet anlayışı saldırgan ve çatışmacı bir karaktere sahiptir. 

Taraftarlar arasında biz ve onlar farklılığı vardır. İşletmeler sorunlarını sadece kendi 

bakış noktalarından görürler ve temel hedef adeta galibiyete endekslidir. Rekabet 

                                                 
142 Hamdi özçelikel, Bir personel yöneticisi gözüyle Japon yönetim sistemleri Mees eğit.vakfı yay. 

1994 s.83 
143 Hüseyin Özgen ve Selen Doğan , “yeni bir yönetim anlayışı olarak kysoi” verimlilik dergisi  

MPM yay.1996 -3 s.36 
144 Burhan Gören , “Yönetimde yeni arayışlar” Sızıntı dergisi s.212 yıl.18 Eylül-1996  s.369 
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bireyselleştirilmiş ve kılıçlar çekilmiştir. Batı’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 

işletmelerin bu tip bir yönetim felsefesine sahip olmalarının nedenini sanayileşmenin 

ortaya koyduğu teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin, sosyal değerlerin öneminin 

azalması ve toplum hayatından adeta kovulması şeklinde açıklayabiliriz. Kültürel 

unsurlarda yer alan birleştiriciliği , bütünleştiriciliği ve ortaklığı ifade eden 

“biz”kavramı yerini “ben” kavramına terk etmiştir. 145      

   Özellikle Amerikan örgütlerindeki yoğun çalışma temposu ile 

beraber işbölümü ve uzmanlaşmanın etkinsizleştirici yükü bireyleri yabancılaştırmış, 

insanın olduğu her yerde varolan insani ilişkiler yerini makine-insan ilişkisine 

terketmiştir.Elbetteki tek değerin rekabet ve daha çok kazanmak, sahip olmak olduğu 

bir hayat tarzında bir kültürel süreçte birliği, güveni, sadakati ve birbirimize rağmen 

yerine; hep birlikte ve beraberce sözcüklerini kendinde anlamlı kılan kysoi felsefesini 

benimseyebilmek güçtür. Biz olgusunun hakim olduğu Japon toplumunda işletmeler 

rekabeti kesinlikle reddetmezler ama bu rekabet ,batı işletmelerindeki öldürücü 

rekabetin yerine rekabetten en az zarar görmek, hatta ondan faydalanarak ortak bir 

hareket tarzı ve birliktelikle işletmelerin birbirlerini yok etmek yerine  yaşamlarını 

sürdürebilmelerini öngörür.  

 Kyosei anlayışındaki rekabet ortamının önemli özelliği mümkün olduğu kadar 

çok sayıda firmanın varlığını sürdürebilmesi çabalarıdır.146 Kısaca Kyosei Japonya’nın 

tarihi ve kültürel unsurlarının yönetim platformuna yansımış bir mirasıdır.Bu miras, 

insanların olduğu gibi örgütlerin de birbirlerine hem rakip, hem de bu rekabet içinde 

işbirliği içinde olması gerektiğini savunur. Temelde bu düşünce diğergamlığa dayanan 

bir duygunun örgüt yönetimine yansımasıdır. 

 Dünyada kaynaklar sınırlı olduğu kadar aynı faaliyet alanında çalışan da pek çok 

örgüt vardır.Gerek kaynakların kıtlığı, gerekse acımasız rekabet sayesinde güçlü olan 

zayıfı ortadan kaldıracaktır.Bunun yerine aynı rekabet ortamında birlikte hareket 

ederek, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi ekonomik aktivitenin bir kayıp 

gibi görünse de uzun vadede bir kazançtır.Bu kazancın sağlanması da ancak rekabeti 

kullanarak, herkesin yararına bir sonuç çıkarmakla mümkündür.  

 

                                                 
145 İlker Birdal, Nilgün Aydemir, Yönetim teorileri , 1.b sistem yay.  İstanbul - 1992 
146 Hüseyin Özgen, Selen Doğan    a.g.m.   s.48-49 
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2.2.5  KAIZEN   -   SÜREKLİ  GELİŞME 

 Japonlar hiçbir şeye “en iyi” demezler. “Bu işi yapmanın başka yolu yok” da en 

sevmedikleri sözlerden biridir. Çünkü onlara göre herşey gelişmeye ve ilerlemeye 

açıktır. 

Japonca’ da KAI (kay) değişim; ZEN (zen) ise iyi daha iyi anlamına 

gelmektedir.Kaızen de gelişme, ilerleme ve sürekli gelişme anlamına 

gelmektedir.Kaızen felsefesi aslında bir isteği, talebi, güdüyü ifade etmektedir.Bu güdü 

temelde sonu olmayan bir gelişme ihtiyacına işaret eder.Japonya’da anlaşılan anlamı da 

budur. Sürekli gelişme isteğidir.147 

 Bu gelişme isteği yöneticilerden işçilere herkesi içeren bir süreci anlatır. Kaızen 

felsefesi, işyerinde olsun, sosyal ilişkilerde ve aile yaşantısında olsun, yaşam tarzının 

sürekli iyileştirilmesi gerekliğine işaret eder. Japonların savaş sonrası ekonomik 

mucizesi genellikle verimlilik hareketi, toplam kalite kontrol, küçük grup faaliyetleri, 

öneri sistemi,  otomasyon, sanayi robotları ve iş ilişkileri gibi unsurlara bağlanmıştır. 

Ancak Japonlara has bu yönetim uygulamalarının özü tek bir sözcükle ifade edilebilir 

bu da; KAIZEN dir.  

 Kaizen kavramı, Japonlara ait pek çok uygulamayı içeren şemsiye niteliğinde bir 

kavramdır. Kaızen metodunun amacı, teknolojik gelişmelerle ve alınabilecek diğer 

önlemlerle israfın önlenmesi ve kalitenin arttırılması yoluyla maliyetlerin 

düşürülmesidir. Başka bir ifade ile kaızenin amacı gereksinmemiz  olmayan herşeyi 

ortadan kaldırmak yoluyla maliyetleri düşürmek, kârlılığı ve kaliteyi arttırarak piyasada 

kalmaktır. Japon yönetim sisteminin temelde iki görevi vardır. Koruma ve iyileştirme. 

Koruma,  teknoloji iş ile ilgili, konular ve yönetim faaliyetlerini inceler. İyileştirme ise 

var olan standartların geliştirilmesi yönünde çabaları anlatan bir kavramdır. Koruma 

genelde üst yönetim tarafından iş ile ilgili kural, ilke ve prosedürlere çalışanların 

uyumunun sağlanması ile ilgilidir. 

 Belirlenmiş standartlara uyulmaması yönetimin disipline başvurmasını 

gerektirdiği gibi  çalışanlar tarafından gayret gösterilmesine rağmen uyumun 

sağlanamaması kişilerin eğitilmelerini gerekli kılar. 

 Her işyerinde çalışanlar, yönetimin açıkca belirlediği standartlara göre çalışırlar. 

Koruma belirlenen standartlara disiplin ve eğitim yoluyla uyumu sağlamaya yöneliktir. 

                                                 
147 Hamdi Özçelikel, Japon yönetim sistemleri   MESS eğitim vakfı yay. no: 177 İstanbul - 1994   

s.99  
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İyileştirme ise mevcut standartların geliştirilmesine yönelik bir çalışmadır. Bu çabalar 

örgütün başarısının en önemli teminatıdır. Kaızen (sürekli gelişme) uğruna her yolu 

deneyen Japonya toplam kalite kontrol, verimlilik kültürü, çalışan-yönetim ilişkisi (JIT) 

v.b. bütün anlayışları dikkate almıştır. Bu noktada “kaliteyi insana yaymak” parolası ile 

hareket eden Japon örgütleri için kalite kontrol çemberleri vazgeçilmez bir öneme 

haizdir. 

 Batıya meydan okuyan Japon felsefesi doğrudan doğruya kaızen düşüncesine 

dayanır. Üstelik bu düşünce biçimi sadece işletmelere has olmayıp, toplum çapında bir 

yaygınlık kazanır . Yeni Japon yönetimi için hayat her alanda kaızendir.148 

 

2.2.6 KALİTE  KONTROL  ÇEMBERLERİ 

 Japon yönetim sanatının en ilginç derslerinden biri ve Z teorisinin ruhuna en 

yakın olanı kalite çemberidir. Japonya’yı ziyaret eden Batılıların çoğu bu çemberlerin 

etkinlikleri karşısında şaşırmış ve bu tekniği kendi şirketlerinde de uygulamaya 

girişmişlerdir.149 Bir kalite iyileştirme programının başarılı  olabilmesi  çalışanların bu 

işin felsefesine inanmaları ve ona sadık kalmaları ile mümkündür. Bu ise çalışanların 

faaliyetlerde çeşitli öneriler geliştirmeleri ve ilgili kararlara katılmaları demektir.150Bu 

amaçla kalite çemberleri düzenli olarak bir araya gelen küçük bir gruptan oluşan 

verimlilik, kalite ve maliyetle ilgili sorunları çözmeye çalışan bir gruptur.151Çember 

uygulamalarının temel esprisi kaliteli yaşamı, kaliteli çıktı sağlama hedefleri ve kalite 

yaratma fonksiyonunu doğrudan çalışana yüklemektir.   

 Kalite çemberleri bir insan kullanma yaklaşımından çok, insan oluşturma takım 

kurma yaklaşımıdır.Kalite çemberlerinin bu noktada amacı, gruplar oluşturarak 

çalışanların kendi işleri ile ilgili kararlara katılımını sağlamak, iş ile ilgili problemlerin 

çözümünde bilgi ve yaratıcılıklarından tam olarak yararlanmaktır. Bir çok uygulama 

biçimi olan kalite çemberlerinin kökleri beşeri bilimlerin kurucuları sayılan ve yönetime 

katılma konularında büyük katkıları olan Chris Argyris,Douglas McGregor ve Rensist 

                                                 
148 Masaaki İmai, KAİZEN  Japonya’nın rekabetteki başarısının anahtarı Brisa Lastik San.veTic. 

Aş. İstanbul s. 100  
149 William Ouchi,  Z teorisi   ilgi yay. modern yönetim düşüncesi     İstanbul - 1987   s. 239 
150 Işıl Pekdemir, İşletmelerde kalite  yönetimi  kavramlar, kaliteyi iyileştirme süreci ,vakalar  Beta 

yay. İstanbul - 1992 s. 64 
151 Edward  E. Lawler III and  Suran A. Morhman “Quality circles after the fad” Harvard Business 

Review  C. LXIII. S.1 (Ocak-Şubat 1985) s. 65-71  
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Likert’e dayanmaktadır.152Kalite çemberlerinin oluşturulması, Taylorist sistemlerin 

temel bir eksikliğini de giderici niteliktedir. Taylorist sistemlerde çalışanların 

bilgisinden, becerisinden ve katkısından yararlanma yolları kapalıdır. Kalite 

çemberlerinin temel felsefesi ise, çalışanlardan bilgi ve becerilerini ortaya koymalarını 

öngörürken, aynı zamanda yeni bilgi ve yeteneklerin de grup çalışması ortamında 

gelişmesini destekler.  Kalite çemberleri oluşturulmasında temel çıkış noktası üst 

yöneticinin masasında oturmak suretiyle çeşitli kısımların ve alt bölümlerin sorunlarına 

çare bulamayacağı işi bizzat yapanların iş hakkında ve sorunlar hakkında daha bilgili 

oldukları ve sorunun çözümüne yönelik önerilerin onlardan gelmesi gerektiğine 

dayanmaktadır.153Zira işi yapanlar sorunlara daha yakındırlar.Diğer yandan çalışanlar 

çalışma sürelerinin çoğunu iş yerlerinde geçirirler. İnsanların en önemli ihtiyaçları da 

bir grup içinde olmak, bir grup aidiyetini yaşamaktır. Artık, çalışanların yaratıcı 

yönlerini ön plana alan katılımcı yönetim anlayışı, yöneticilerin iyi niyetinin bir sonucu 

olarak nitelenmekten çıkmakta ve artan ekonomik savaşta tutunabilmek için bir 

zorunluluk halini almaktadır. 

 Kalite çemberleri ile gelişen yeni yönetim anlayışı, çalışana güvene ve saygıya  

dayanan bir yaklaşım içermektedir. Bu noktadan hareketle çemberler işletmelerde 

ekonomik gelişmeyi ve sosyal ilerlemeyi birlikte gerçekleştirebilecek bir yönetim 

biçimi olmaktadır. Bir başka ifade ile kalite çemberleri en az harcama ile en yüksek 

kaliteyi, yüksek verimi ve yüksek morali kazanmanın ve sağlamanın en kestirme yolu 

olarak görülmektedir.154 

 

2.2.6.1   KALİTE  KONTROL  ÇEMBERLERİNİN ORGANİZASYONU VE 

İŞLEYİŞİ 

 Kalite çemberlerinin organizasyon yapısı aşağıdaki organlardan müteşekkildir.  

1- Çember üyeleri 

2- Rehber 

3- Lider 

4- Yürütme komitesi 

                                                 
152 A. Zeynep Duran, İşletmelerde kalite çemberleri  evrim yay.    İstanbul -1990    s. 41 
153 İnan Özalp , “Japon yönetim biçimi”Eskişehir Anadolu  üniv. İ.İ.B.F dergisi  C. V S.2 Kasım-

1987   s.11 
154 William Ouchi,   a.g.e.   s. 2 

39 
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 1- Çember üyeleri 

 Üyelik için gönüllülük ilkesi esastır. Küçük grup niteliğinin korunabilmesi  için 

ise üye sayısının 13’ü geçmemesine özen gösterilmektedir. Kalite çemberleri daha çok 

üretim süreçleri ve mavi yakalı işgörenleri ihtiva etmektedir.155 Çember üyelerinin 

sayısı herkesin görüş ve düşüncelerini ifade edebilecek nitelikte olmalıdır. Böylece 

meydana gelen bir grup hem aynı tip sorunlar hakkında yaklaşık bilgi sahibidir hem de 

birbirlerini yakından tanımaktadırlar. Bu da çemberdeki iletişimin kolayca sağlanmasını 

temin eder. 

 2-  Rehber 

 Örgüt içindeki grup çalışmalarını yöneten ve koordine eden kişidir. Rehber 

sayısı organizasyonun büyüklüğüne göre birden çok olabilir. Rehber her seviyede 

programın bir bütün olarak kolaylıkla yürütülmesini sağlar.  

 Rehberin başlıca görevleri şunlardır: 

a- Grup çalışmalarına en iyi nasıl ulaşacaklarını ve bunun için nelerin gerekli olduğunu 

belirler. 

b- Liderleri yetiştirirler  ve rol değişimleri sırasında psikolojik destek verirler. 

c- Liderlerin işlerini daha kolay  yapabilmeleri için yardımcı olurlar. 

d- Lider ve katılımcılara geri-besleme amacıyla bilgi sağlarlar. 

 

 3-   Lider 

 Liderlerin en yakın amirden oluşturulması yerinde bir hareket olur. Zira örgüt 

yapısına uygun liderin seçilmemesi halinde, başka yerden atanan lidere karşı direniş baş 

gösterebilir.  Her kalite kontrol çemberinin de bir lideri olmalıdır. Liderin bazı 

özellikleri olması şarttır. Örneğin iletişime açık birisi olmalıdır.Toplantıları başarılı bir 

şekilde  yönetebilmeli çember üyelerini tartışma ve uygulamalarla katılmaya 

yüreklendirebilmelidir. 

 4-  Yürütme komitesi  

 Grup çalışmasının amaçlarını ortaya koyar.Örgüt içinde çalışmanın yaygınlığını 

ve koordinasyonu temin eder.156 

 

                                                 
155 Mahmut Tekin,  Üretim yönetimi   C.2  3.B   Arı yay.  Konya 1996  s. 137 
156 Özcan Yeniçeri, İşletmelerde yönetim  organizasyon ve davranış      s.199 
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2.2.6.2  KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİNİN AMAÇLARI 

 Kalite konrol çemberlerinin çeşitli amaçları vardır. Japonya’da kalite 

çemberlerinin oluşumunu destekleyen amaçları üç grupta toplamak mümkündür. 

  

 

 1- İşlevsel  amaçlar 

 Kalite çemberleri yönetim işlevini her düzeyde bütünleştirmelidir. Burada amaç 

herkesin rolünün bilincinde olarak hedeflere karşı sorumlu hissedeceği bir anlayış 

geliştirmektir. Kalite çemberleri mümkün olabilecek her türlü gelişme ve iyileştirme 

için çalışanların deneyimlerinden yararlanmayı sağlar. 

 2-  İlişkiler ile ilgili amaçlar 

 Kalite çemberleri kollektif bir faaliyettir. Her çember kendine has bir grup 

dinamiği geliştirir. Çember tekniklerinin de etkisi ile çember üyeleri ile üstleri 

arasındaki ilişkilerin niteliği yüksektir. Bu sayede olumlu  bir çalışma ortamı ve iklimi 

yaratılmış olur. Belirli zamanlardaki periyodik toplantılar da çember üyeleri ile üstleri 

arasındaki ilişkileri ve iletişimi olumlu bir mecraya çeker. 

 3-  Bütünleşme ve katılım ile ilgili amaçlar 

 Çember sistemleri, ait oldukları kuruluşların ana amaçlarına katılım üzerine 

kuruludur. Burada, amaç çalışma yaşamını iyileştirirken işin oluştuğu sorunları 

çözümlemek ve bütün gayretleri örgütün hedefleri ile uyumlu hale getirmektir.Kalite 

çemberlerinin amacı yalnızca işgörene söz söyleme imkanı tanımak değildir. Önemli 

olan herkesin ait olduğu grupta diğerleriyle beraber sorunlara çözüm aramasını 

sağlamaktır. 

 Bu sayede çalışanlar kendilerini gerçekleştirme imkanı bulacaklar ve tatmin 

düzeyleri artacaktır. 

 

2.2.6.3  KALİTE ÇEMBERLERİNİN ARDINDAKİ TEMEL FİKİRLER 

 Kalite çemberlerinin ardındaki temel fikirler şunlardır: 

1. Şirketin gelişmesini sağlamak ve iyiye gitmesini temin etmek, kişiyi geliştirmek 

2. Çalışanlara saygı duymak, onların morallerini yükseltmek ve örgüt iklimini her 

çalışanın mutlu olabileceği, zevk alabileceği bir çalışma ortamını tesis edebilecek bir 

yapıda oluşturmak 
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3. Çalışanların beyin gücünden yararlanmak ve yaratıcı yeteneklerinden yararlanmak157 

 Bunlar  dışında kalite çemberleri gönüllülük, kendini geliştirme, grup etkinliği, 

çalışanların katılımı, karşılıklı gelişme, yaratıcılık, kalitenin ve sorunların farkında olma 

gibi maddeler üzerine de bina edilmiştir. Kalite çemberlerinin temel felsefesi bu 

maddeleri  de kapsamaktadır.158 

  

 

2.2.6.3.1  Gönüllülük 

 Gönüllük esası kalite çemberlerinde grubun biraraya gelmesinde esas olan 

unsurdur.Bu konuda herhangi bir zorlama yoktur. 159Gönüllü katılım anlayışı 

Herzberg’in “çalışanın yetki ve sorumluluklarını arttıran iş zenginleştirme” kavramına 

ve Mcgroger’un “yöneticilerin vasat bir kimsenin zihinsel gizli gücünü  kabullenip 

ortaya çıkarma girişiminde bulunmasını” öngören Y kuramına uygundur. Burada 

önemli olan nokta insanların kendi iradelerine sahip olmaları ve işleri isteyerek 

yapabilmeleridir. İnsanların kendi kafalarını kullanabildikleri gerçeğini kabullenmek 

gerekir. 

 Ancak gönüllülük derken her bir üyenin o toplumun ve şirketin bir üyesi 

olduğunu ve organizasyon tarafından ortaya konulan kural ve politikalara uyması 

gerektiği şartını kabul etmek gerekir. Çalışanlar etkinliklerde kendi serbest iradeleri ile 

yer aldıklarını hissetmezlerse  başarılı olamazlar. 

 

2.2.6.3.2   Kendini geliştirme 

 Kalite çemberlerinin itici gücü çember üyeleridir. Soruları belirleyen, analitik bir 

yaklaşımla nedenlerini inceleyen, çözüm önerileri geliştirip tartışan ve tüm kuruluş 

açısından en olumlu çözümü ortaya koyanlar çember elemanlarıdır. Bu nedenle üyelerin 

genel  eğitim  düzeyi ve işleri konusundaki teknik bilgi ve beceri düzeyleri, veri 

toplama, inceleme ve sorun çözme yetenekleri çemberlerin başarısını belirleyen önemli 

faktörlerdir.Bu yüzden çember  uygulamalarına geçme kararı çalışanların eğitim ve 

kişilikleri  göz önüne alınarak verilmelidir. Bu elemanlara  yönelik  yoğun  ve sürekli  

                                                 
157 A. Zeynep Düren, a.g.e  s. 44 
158 Nurdoğan Arkış, “ kalite kontrol halkaları” verimlilik dergisi MPM yay. c.13 s. 2 Nisan- Mayıs 

1984 s. 129 
159 Işıl  Pekdemir, işletmelerde kalite yönetimi Beta yay. 1992 İstanbul s. 66 
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eğitim programları ile belli bir düzeye ulaşmak  mümkündür. Eğitim, öğrenim ve 

kendini anlamanın devam etmesine izin verilirse insanların yetenekleri düzgün şekilde 

yükselecektir160 

 

2.2.6.3.3   Karşılıklı gelişme  

 Çalışanları dar bir görüş açısıyla  kendi bölümleriyle ilgili çevrelerde yetişmeye 

eğilimlidirler. Onlara geniş bir görüş açısı kazandırmak, olayları şirket açısından bir 

bütün olarak görmelerini, daha genel olarak dünya çapında bir bakış açısına  sahip 

olmalarını sağlamak gerekir. Çalışanların düşünmeleri, diğer işyerlerindekilerle, diğer 

endüstrilerdekilerle görüş  alış verişinde  bulunmaları karşılıklı gelişmeyi sağlayacaktır. 

 Bu noktada çalışanların çember faaliyetlerine katılmak suretiyle  diğerleri ile 

görüş alış verişinde bulunmaları kendi ihtiyaçlarının farkında olmalarını sağlayacak ve 

iş konusunda daha istekli olmalarına vesile olacaktır. 

 

2.2.6.3.4   Üst, orta  ve alt yönetimin katılımı 

 Otoriter yönetim modelinin benimsendiği, bilgi akımının tek yönlü, karar verme 

sürecinin üst yönetimin tekelinde olduğu kuruluşlarda çalışanların sorunlara ilgi 

duymaya başlamalarını beklemek yersiz olacaktır.Ancak üst yönetimin faaliyete 

başlama, geliştirme ve genel durum ile ilgili politikalar oluşturduktan sonra bunun tüm 

organizasyona yayılması ve kendisinden başlayarak doğrudan iş üreten işçilere kadar 

her kademede uygulanmasını sağlaması gerekir. 

 Orta kademe yöneticilerin kalite çemberleri ve katılımcı yönetime karşı 

çıkmaları, gönülsüz, desteksiz tutumları katılanları olumsuz yönde etkileyecek, 

çalışanlarda kullanılma  duygusu uyandıracaktır. Uzun yıllar kendine özgü bir yönetim 

tarzı içinde görevini sürdüren  ve kariyerinin ortasında bir yönetici için böyle bir 

yenilik, değişim kimi zaman  otoritelerinin ellerinden alındığı kanaatiyle bir risk unsuru 

halini alabilir.161 Bu durumun önüne geçmek için yetki, güç, fertler arası eğitim, iletişim 

grup dinamizmi, güdüleme gibi konularda  elemanların eğitimine özen gösterilmelidir. 

 

                                                 
160 Ülkü  Dicle, “Kalite çevrimleri : Sorun çözmede grup yaklaşımı”, Kalite kontrol grupları 

semineri  MPM yayınları ,2.b 1989  s.150 
161 A.Zeynep Duran, a.g.e s.38 
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2.2.6.3.5   Süreklilik. 

 Bir çok çalışma tarzlarının belirli yönlerini geliştirmek için ekipler oluşturur ve 

sorun çözüldükten sonra  ekipler dağılır. Bu tür ekipler kalite çemberlerinden  farklı 

nitelik taşırlar: Çünkü çemberler belli süre devam ettirilip daha sonra bırakılmazlar. 

Çemberlerde bu sürekliliği sağlamak için çember etkinliklerinin devamı boyunca  

cesaret kırıcı ani düşüşler karşısında  aceleci değil sabırlı olmak gerekir.162 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

3. MOTİVASYON ARACI OLARAK KALİTE KONTROL 
ÇEMBERLERİ. 

 

 

3.1  GENEL OLARAK MOTİVASYON TEORİLERİ 

  

Çalışanları motive etmek amacı ile pek çok teori ve modeller geliştirilmiştir. Bu 

teorilerin, birbirine olan benzerliklerini ve birbirlerinden farklılıklarını tam anlamıyla 

ortaya koymak oldukça güçtür. Ancak bu teorilerin tamamı da kişileri güdülemeye 

yöneliktir. 

 Bu çok sayıdaki motivasyon teorilerini: 

 1- Kapsam Teorileri 

 2- Süreç teorileri şeklinde iki gruba ayırabiliriz.163 

 

3.1.1. KAPSAM TEORİLERİ 

 Kapsam teorileri insanları olumlu ya da olumsuz, etkili yada etkisiz davranmaya 

sevk eden faktörleri ortaya koymaya çalışırlar. Bu teoriye göre insan davranışlarının 

sebebi ihtiyaçlardır. Bireyler arzu, istek, talep ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için 

                                                 
162 Ülkü Dicle, a.g.e.   s.159 
163 Feyzullah Eroğlu, Davranış Bilimleri, Beta yayınları, İstanbul 1996 s. 257 
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çalışırlar ve hareket ederler. Bu yüzden kapsam teorileri özde insan, güdü ve 

ihtiyaçlarını tespit etmek, sınıflandırmak ve sıralamak gayreti içine girmişlerdir. 164 

 Kapsam teorileri adı altında gruplanan üç adet motivasyon teorisi sözkonusudur. 

Bunlar: 

 1- Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, 

 2- Çift faktör teorisi, 

 3- Başarma ihtiyacı teorisidir.  

 

3.1.1.1 İHTİYAÇ HİYERARŞİSİ TEORİSİ 

 Maslow, insan davranışlarının temelinde yatan ihtiyaçları bir hiyerarşik 

sıralamaya tabi tutmuştur.165 

 İhtiyaçlar    Davranış       Amaçlar 

 İhtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci varsayımı ise, ihtiyaçların önceliği ve şiddeti ile 

ilgilidir. Maslow’a göre, kimi ihtiyaçların tatminine insanlar diğerlerinden daha fazla 

önem verirler. Bunların doyurulması ile birlikte insanlar daha üst ihtiyaçlarının 

doyurulmasına yönelirler.  

 Bireylerin temel ihtiyaçları olarak bilinen alt düzeydeki ihtiyaçlarının yeterince 

giderilmemesi durumunda, üst düzeydeki ihtiyaçların doyumu da ertelenecektir166 

 Bu yaklaşımın yönetici açısından anlamı şudur: Eğer yönetici personelinin hangi 

ihtiyacını tatmin etmek istediğini anlayabilirse o ihtiyaçlarını tatmine yönelik ortamı 

oluşturmak onların belirli yönde davranmalarını sağlayabilir. 

 Maslow bu ihtiyaçları öncelik sırasına göre beş hiyerarşik yapı içerisinde ortaya 

koymuştur.  

            

         KendiniTanımlama 

          İhtiyaçları 

         

 

                                                 
164 Özcan  Yeniçeri, İşletmelerde yönetim organizasyon ve davranış, Tutibay yayıncılık, Ankara  

1993, s. 141 
165 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü Yay. No: 101, İst. 1989, s. 400 
165 Özcan Yeniçeri,  a.g.e. s. 142 
166 Tuğray Kaynak, A. Maslow’un Holistik-Dinamik modellerinin İstanbul işgörenleriüzerindeiki 

başkazaman noktasında sınanmış geçerlilik durumu “Yönetim psikolojisi semineri 16-19 Kasım 

1981tarihinde sunulan bildiri s.371 
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                Kendini Gösterme 

            İhtiyaçları 

 

            Sevgi ve Ait Olma 

     İhtiyaçları 

 

        Güvenlik 

       İhtiyaçları 

 Fizyoloyik  

 İhtiyaçlar 

 

 

 

 

 

  

 1- Fizyolojik İhtiyaçlar: 

 Bütün canlı organizmalarda bulunan ihtiyaçlar olup, açlık, susuzluk, uyumak  ve 

boşaltım türündeki organizma için hayati önemi olan ihtiyaçları kapsamaktadır. Bu 

ihtiyaçlarını giderememiş bir insanı daha başka yollarla motive etmek mümkün değildir. 

Bu ihtiyaçlar örgütlerde ücretler ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile tatmin bulur. 

  

 2- Güvenlik İhtiyaçları: 

 Bu ihtiyaç insanın kendini güvenlik içerisinde hissetmesini sağlayan ihtiyaçtır. 

Güvenlik ihtiyaçları arasında fiziki tehlikelerden hastalık ve ekonomik güvensizlikten 

korunma ihtiyaçları başta gelmektedir.167 

 Örgütte çalışanın iş’te devamlı kalabilme, yöneticilerin keyfi uygulamalarına 

karşı korunabilme, sigorta ve emeklilik güvencesi isteme güven ihtiyaçlarının 

sonucudur. 

  

 3- Ait Olma ve Sevgi İhtiyaçları 

                                                 
167 Gülten İncir, Çalışanların Motivasyonuna Genel Bir Bakış, MPM Yay., Ank. 1985, s.5 
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 Bu ihtiyaçlar kümesine toplumsal bütünleşme ihtiyaçları veya toplumsal 

ihtiyaçlar  da denmektedir. İnsanlar çevreleri ile iyi ilişkiler içinde olmak, öteki kişilerle 

arkadaşlıklar kurma, sevilmek, sevmek ihtiyacını hep hissederler. Bu küme insanların 

bu ihtiyaçlarını içerir.168 Örgütte yöneticiler kişiye bu duyguları verebilmek için sosyal 

ilişkilere imkan tanımalı, çalışanların bir grubun parçası haline gelebilmeleri için gayret 

göstermelidirler.Çalışanların iş dışı sorunları ile de yakından ilgilenmelidirler. 

 

 4- Saygı Görme İhtiyacı: 

 Fizyolojik, güvenlik ve ait olma ihtiyacını gidermiş olan birey artık takdir 

edilerek saygın bir kişi olmak isteyecektir. Bu küme, güçlü olma, başarı elde etme, 

olgunlaşma, bağımsızlık, özgürlük ihtiyacını içerir. İkinci küme ise, tanınma , önem 

verilme, statü gibi ihtiyaçları içine alan başkalarının saygısını kazanma ihtiyacını 

kapsar. 

 

 

  

 

 5- Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: 

 

 Maslow’a göre bu son basamağa kadar gelebilen birey, meydana getirme ve 

başarma gücünü ortaya koyabilir. Bu ihtiyaç insanın gizli gücünü, kapasitesini en çoğa 

çıkarma ve yeteneklerini geliştirme ihtiyacını içerir. 169 Kendini gerçekleştirme ihtiyacı 

diğer ihtiyaçların bir sonucudur ve diğer ihtiyaç kümelerini de içine alır. Kültürel 

çevreden çok etkilenen bu ihtiyaç, kişiden kişiye büyük farklar gösterir. Kendini 

gerçekleştirme, kişinin potansiyel güçlerinin farkına varıp, bunları kullanmak 

istemesidir. 

 Kendini gerçekleştirme ihtiyacı her bireyde görülebilecek bir ihtiyaç türü 

değildir. Çünkü bu ihtiyacın ortaya çıkması ancak bireyin sosyal yaşamda yerini 

bulmuş, istediği ortam ve işe kavuşmuş, psiko - fizyolojik bakımdan yeterince gelişmiş 

olmasına bağladır. 

                                                 
168 Erol  Eren , Yönetim Psikolojisi, s.401 
169 İlter Akat, Gönül Budar, Gülay Budak, İşletme Yönetimi, Beta Yay., İst. 1994, s. 212 
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 Personelin,örgütte yetenek ve becerilerine uygun,yaratıcılık gücünü 

kullanabileceği, kişisel gelişmesine katkıda bulunacak işlerde çalışması bu ihtiyacın 

tatminine yardımcı olacaktır. 170 

 

3.1.1.2  ÇİFT FAKTÖR TEORİSİ 

 F. Herzberg tarafından geliştirilen bu teoride kapsam teorilerinin ikincisi olup, 

ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinden sonra en popüler olanıdır.  

 Herzberg’de temelde Maslow gibi motivasyonun özünde ihtiyaçların varlığını 

savunmuştur. 171 

 Herzberg Pitsburg’da toplam 200 mühendis ve muhasebeci üzerinde yapmış 

olduğu araştırmasında bu kişilere sorduğu sorularla çalışma sırasında hoşnutluk 

derecesini arttıran veya azaltan unsurları tesbit etmek istemiştir. Bunun sonucunda 

Herzberg, İş faktörlerinin iki grupta toplanacağı sonucuna varmıştır.172 

 1- Bazı iş faktörlerinin mevcut olmaması halinde, çalışanlar tatminsizlik 

duymaktadırlar. Öte yandan bu faktörlerin varlığı durumunda tatmin oldukları da 

söylenemez. Yani bu faktörler motivasyona kuvvetli bir katkıda bulunamazlar. 

Herzberg bu faktörlere hijyen veya korucuyu faktörler adını vermektedir. 173  

Herzberg’in bu faktörlere de hijyen faktörleri adını vermesinin nedeni bunların insanı 

çalıştığı yerden koparan, ayıran etmenler olmasındandır. Kısaca bu faktörler 

varoldukları zaman çalışanları güdülemekten daha çok, yoklukları durumunda 

tatminsizlik meydana getirirler. Bu faktörler kısaca şunlardır.  

 1- İşletme politikası ve yönetimi, 

 2- Teknik denetim, 

 3- Denetçiler ile karşılıklı ilişkiler, 

 4- Üstlerle karşılıklı ilişkiler, 

 5- Astlarla karşılıklı ilişkiler, 

 6- Maaş - ücret, 

 7- İş güvencesi, 

                                                 
170Toker Dereli, Organizasyonda Davranış , Ar yay., İst. 1981, s. 192-196 
171 James L. Gibson, John M, Ivancevich, J.H. Donolly, Organization Behaöior, Strueture Prooess, 

3rd. Business Publications, İnc. Dallas. Toxas. 1976, s. 223 
172 İlter Akat, Gönül Budak , Gülay Budak, a.g.e. s. 212 
173 Erol Eren, a.g.e., s. 405 
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 8- Kişisel yaşantı, 

 9- Çalışma şartları, 

 10- Statü. 

 2-Buna karşılık bazı iş şartlarının varlığı, yüksek derecede güdüleyici ve tatmin 

edici olmakta, yokluğu ise doyumsuzluk yaratmamaktadır. Herzberg ve arkadaşlarının 

“motivasyon faktörleri” olarak adlandırdıkları bu etmenler şunlardır; 174 

 a) Başarı, 

 b) Tanınma, 

 c) İlerleme, 

 d) İşin kendisi, 

 e) Gelişme imkanı, 

 f) Sorumluluk. 

 Herzberg’in ortaya koyduğu bu bulgulara göre tatmin ve tatminsizlik iki karşıt 

ucu gösteren kavramlar olmaktan çok birbirlerinden farklı kavramlardır.  

 Burada da görüldüğü üzere motivasyon faktörlerinin tümü işe yöneliktir. Diğer 

bir ifade ile doğrudan doğruya işin içeriği, kişinin bu iş’teki başarı durumu ve gelişmesi 

ile ilgilidir. Bunun hijyenik etmenler için çevresi ile ilgilidir.175 

 Hijyen faktörleri bulunması gereken asgari faktörlerdir. Motivasyon, motive 

edici faktörler sağlanırsa gerçekleşebilir. Hijyenik faktörler olmadan yalnızca motive 

edici faktörleri sağlamak çalışanları motive etmeye yetmeyecektir.176 

 Yapılan bazı uygulamalar araştırma sonuçları, Herzberg’in teorisinin 

varsayımlarını doğrulamamıştır.  

 

3.1.1.3  BAŞARMA İHTİYACI TEORİSİ 

 Motivasyon ve çalışma hayatının ilişkisini, bireysel düzeyden hareketle Milli 

düzeyde ele alan David Mc Clelland insan ihtiyaçlarını üç grupta toplamıştır. Bunlar: 

 - Başarma İhtiyacı, 

 - İlişki kurma İhtiyacı, 

 - Güçlü olma İhtiyacı. 

                                                 
174 Herzberg F. “The Motivation - Hygiene Concept and Problems of Monpower”, Personnel 

Administration, Volume 27, 1964, s. 3 
175 Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji , Ezgi Yay. Bursa. 1995, s. 105 
176 Özcan Yeniçeri, a.g.e. s. 144 
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 Mc Clelland özellikle bunlardan başarma ihtiyacı üzerinde daha fazla durmuş ve 

kendisine inceleme alanı yapmıştır.177  

 Ortaya koyduğu teoriye göre insanlar bu üç grup ihtiyaçtan en çok başarma 

ihtiyacının etkisi ile hareket ederler.178 

 - Başarı ihtiyacı: 

 Başarı ihtiyacı, bireyin görevlerini başarı ile yerine getirme isteğidir. İnsanların 

çalıştıkları işlerinde en iyi olma ve mükemmeli arama tutku ve duygularının altında 

başarı ihtiyacı saklıdır.     Eğer bir insan “  zamanımı en iyi nasıl kullanırım” diye 

düşünüyorsa o insan başarı güdüsüne sahiptir. Bir başka ifade ile bu kişi başarı ile 

ilgilenmektedir. Başarı güdüsü yüksek olan birey aynı ölçüde kendine ulaşılması güç ve 

çalışma gerektiren anlamlı hedefler seçer ve bunları gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve 

yetenekleri elde edip, bunları kullanacak davranışı gösterir.179 

 - İlişki Kurma İhtiyacı  

 Bu ihtiyacın özü bireyin kendi dışındaki insanlarla ve gruplarla sürekli ilişki 

içerisinde bulunma isteğinden doğar. Gruba girme, sosyal ilişkileri geliştirme, diyalog 

kurma gibi davranış biçimlerini içerir. Bu ihtiyacı kendinde kuvvetli bir biçimde 

hisseden kişi, kişiler arası ilişki kurmaya ve geliştirmeye özen göstereceklerdir. 180 

 - Güçlü Olma İhtiyacı 

 Kişiler güçlü olmayı ve başkalarını etkilemeyi sürekli isterler. İnsanların 

çevreleri ile olan ilişkilerinde her türlü etkilerine egemen olmak isteklerine güçlü olma 

ihtiyacı denir.  

 Bu tip kişiler daha fazla rist altına girerler. Güç ve iktidar hasibi görünme isteği 

içinde olan kişinin tatmin olabilmesi ve dolayısıyla motive edilebilmesi için, güç ve 

otorite kaynaklarının arttılması başkalarını etki altına alma imkanlarının sağlanması 

gereklidir. 

 Mc Clelland’ın yapmış olduğu araştırmalara göre insanların başarı güdülerini şu 

unsurlar etkiler: 

 - Başarılı insan, sonuçlarından sorumlu olabileceği problemleri çözmeyi tercih 

eder. 

                                                 
177 Erol.Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yay., İst. 1993, s. 375 
178 Özcan  Yeniçeri, a.g.e., s. 145 
179 Erol Eren, a.g.e., s. 375 
180 Tamer  Koçel, a.g.e., s.310 
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 - Başarılı kişi kendisi için çok güç sayılabilecek başarı amaçları yerine, orta 

güçlükteki başarı amaçları ve riskleri üzerine alır. 

 - Başarılı kişi tesbit edip yöneldiği amaçları ne denli yerine getirip getirmediğini 

öğrenmek için belirli bir beslenme sürecine önem verir.181 

 

3.1.2  SÜREÇ TEORİLERİ 

 Kapsam teorileri ihtiyaçların, amaçların ve motivasyon açısından önemli çevre 

faktörlerinin araştırılması ile ilgilenmektedir. Oysa çalışanların motive edilmesinde 

süreç teorileri, kapsam teorilerinin ihmal ettiği çalışanların davranışlarının ortaya 

çıkması, yönetilmesi, sürdürülmüsi ve sona ermesi süresinin açıklamaktadır. Süreç 

teorileri genelde daha karmaşık bir niteliğe sahiptir.182 Süreç teorileri bireylerin hangi 

amaçlarla ve nasıl ortak güdülenebileceği mekanizmasına izah etmektedir.  

 Süreç teorilerinin ortak yanı, ihtiyaçları, bireyleri davranışa sevkeden 

faktörlerden sadece bir tanesi olarak görmeleridir. 

 Böyle olunca da, bu teoriler, amaçların davranışı harekete geçirme sürecini 

inceleyerek, bunun sonucunda bireylerin nasıl güdülenebileceğini bir model olarak ele 

almaktadırlar. 

 Süreç teorilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

 1- Davranış şartlandırma, 

 2- Bekleyiş teorileri, 

 3- Eşitlik teorisi, 

 4- Amaç teorisi. 

 

3.1.2.1  DAVRANIŞ ŞARTLANDIRMA 

 Şartlandırma kavramının birisi klasik şartlandırma, diğeri sonuçsal şartlandırma 

olmak üzere iki çeşidi vardır. Motivasyon teorisi olarak incelenen şartlandırma türü 

sonuçsal şartlandırmadır. Sonuçsal sartlandırmanın felsefesi şudur: İnsanlar her hangi 

bir nedenle bir davranış gösterir. Bu gösterilen davranışın karşılaşacağı sonuç 

                                                 
181 Feyzullah  Eroğlu , a.g.e. s. 265-266 
182 Mustafa Yaşar Tınar, “İş Davranışlarını Açıklama Yeterliliği Açısından Güdüleme Kuramları”, 

Dokuz Eylül Üniv.İ.İ.B.F. Dergisi C.33:2, İzmir 1988, s. 8-9 
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önemlidir.183 Yani kısaca davranışlar, karşılaştığı sonuçlar tarafından yönetilir. Kişilerin 

davranışları kendilerine mutluluk veya haz verici sonuçlarla karşılaşırsa, muhtemelen 

aynı davranış tarzı tekrarlanacaktır. Eğer karşılaşılan sonuçlar, kişi tarafından acı verici, 

elem verici, hoşlanılmayan, arzu edilmeyen ve üzücü olarak niteleniyorsa, muhtemelen 

kişi aynı davranışı tekrarlar, acı veren davranışları ise tekrarlamaktan kaçınır. 

Dolayısıyla eğer bir kişinin belli bir davranışı yinelemesi istenirse, o davranışın kişi için 

haz verici olarak nitelenen bir sonuçla karşılaşması gerekmektedir.184 

 Sonuçsal şartlandırma teorisi bir motivasyon aracı olarak şu şekilde 

kullanılabilir. Eğer personelin ortaya koyduğu davranış biçimi, örgüt tarafından 

istenilen bir davranış ise,yönetici personelin bu davranışını tekrarlamasını isteyecektir. 

Bununda gerçekleşebilmesi ancak davranışı ödüllendirilmesine bağlıdır.185 

 Yönetim sonuçsal şartlandırma teorisinden en uygun ödül ceza sistemi 

uygulamak suretiyle yararlanabilir. Ancak cezalandırma bireylerde genelde tepki 

yarattığından arzu edilen davranış biçimi tekrarlandığında birey mutlaka 

ödüllendirilmelidir. 

 Örgütsel davranış değiştirme sonusunda yapılan çalışmalarda ceza sisteminin, 

ödüllendirme kadar davranış değişikliğine sebebiyet vermediğini ortaya koymuştur. 

Cezalandırma belirli bir davranışın ortaya çıkmasına azaltabilir. Ancak eğer kişi bu 

davranışın yöneldiği amacı gerçekleştirmeyi arzuluyorsa, cezalandırma işlemi kişinin 

aynı davranış biçimini göstermesini engellemeyecektir. 

 Örgütün arzu ettiği ya da yapılmasını kesinlikle istemediği davranışları net ve 

açık bir biçimde ortaya koyması ve çalışanlara bunu duyurması gerekir. Ayrıca insanlar 

istenilen davranış ve tavırları gösterdiklerinde hemen ödüllendirilmesi ve bu 

ödüllendirmede de bireylerin değer verdikleri şeyler ödül olarak verilmelidir.186 

 

3.1.2.2 BEKLEYİŞ TEORİLERİ 

 Bu teori, 1960lı yıllarda Victor H.Vroom tarafından geliştirilmiştir. Beklenti 

teorisi, belirli sonuçların elde edilmesi, beklentiler ile bu sonuçların gerçekleşebilirlik 

ihtimali ve bu sonuçlara verilen değerlerle ilgilidir. 

                                                 
183 Özcan Yeniçeri, a.g.e., s. 147 
184 Keith Davis, İşletmelerde İnsan Davranışı s. 83 
185 Tamar  Koçel, a.g.e., s. 313 
186 Keith .Davis, a.g.e., s. 83-84 
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 Vroom’un beklenti modeline göre, birey, çeşitli davranış biçimleri ve 

seçenekleri arasından bir tanesini tercih ederken, birçok deneyimden sonra kendisi için 

en önemlisinin hangisi olduğunu öğrenecektir.187 

 Vroom’a  göre motivasyon iki önemli faktöre bağlıdır: 

 - Bir şeyi ne kadar fazla isteriz, 

 - Bunlara ulaşabilme imkan ve şansımız ne kadardır. 

 Herhangi bir şeyi arzu ediyor iseniz, ona ulaşmak sizi motive etmez. Yine 

ulaşma ihtimalinizin olmadığını bildiğiniz bir şey ile motive edilemezsiniz.188 

 Bu noktada Motivasyon = Valens x Beklenti’dir. 

 Valens, bireyin belirli bir sonucu arzulama derecesidir.189 Beklenti kavramı ise 

belirli bir davranışı, belirli bir sonucun takip etme ihtimali ile ilgili olarak bireyin sahip 

olduğu inançtır. 

 Vroom’a göre, kişinin motivasyon gücü, belli bir sonuca ulaşma beklentisi ile 

onun bu sonuca verdiği değerin çarpımına eşit olacaktır. O halde, bireyin davranışının 

şiddeti, bütün sonuç ve amaçların valens’leriyle, bu sonuç ve amaçların gerçekleşebilme 

ihtimallerinin çarpımlarının toplamına eşittir.190 

 Valensi -1 ile +1 arasında değer alan bir değişken olarak göstermek mümkündür. 

Bireylerin bir ödüle verdikleri değerin ölçüsü aynı zamanda o ödülün bireyin 

ihtiyaçlarını tatmindeki önemi ortaya çıkaracaktır. Netice de yüksek valens seviyesi 

kişinin ödülü arzulama derecesinin yüksek olması olacağından daha fazla gayret 

göstereceğini ortaya koyacaktır. 

 Bu noktada bekleyişi 0 ile +1 arasında değişen bir değer ile ifade etmek 

mümkündür. Eğer birey bir gayretin belirli bir sonucu elde edeceğine inanıyorsa daha 

fazla bir çabanın içerisine girecektir. Akside doğrudur. Eğer kişi belirli bir gayret 

sarfetmekle bir sonuca ulaşabileceğine inanmıyorsa bekleyişi 0 (sıfır) olacaktır.  

 Bu noktada eğer bir kişinin hem valensi hem de bekleyişi yüksek ise o kişi 

motive olacaktır.191 

                                                 
187 Oğuz Onaran, Çalışma Yaşamında Güdüleme Kuramları, Ankara Üniv. S.B.F.Yay. No:70, 

Ankara 1978, s. 71 
188 Mümin Ertürk,” İşletme Yönetiminde Beşeri İlişkilerin Yeri “, Yönetici Geliştirme Bildirileri 

 (Düz. Hüseyin Özfen),  Ç.Ü. İ.İ.B.F. Üniversite-Sanayi İşbirliği Yay. No:2, Ankara 1989, s. 73 
189 Victor H. Vroom, Work and motivation New York, John Wileyand Sons İncb 1964, s.15 
190 Feyzullah  Eroğlu, a.g.e., s.270 
191 Tamar  Koçel, a.g.e., s.316 
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 Diğer taraftan, kişinin ulaştığı bazı sonuçlar, onun için daha büyük amaçlara 

ulaşma yolunda bir araç haline gelebilmektedir. Bu durumda birey hem birinci 

düzeydeki sonuçların ödüllerinin hem de ikinci derecedeki sonuçların ödüllerini arzu 

ediyor ise bu kişi motive olacaktır.  

 

3.1.2.3 EŞİTLİK TEORİSİ 

 Adams’ın eşitlik teorisine göre çalışma hayatındaki bireylerin, kişiler arası 

ilişkilerde bir mukayese yapmalarına dayanmaktadır.192 

 Adams’a göre, kendisinin sarfettiği gayret ve karşılığında elde ettiği sonucu aynı 

iş ortamında başkalarının sarfettiği gayret ve elde ettikleri sonuç ile karşılaştırır. Birey, 

kendisine referans olarak aldığı ve karşılaştırdığı kişilerle kendisinin kazanç - kayıp 

dengesini olumlu bulmalıdır. Bu durumun olumlu olması, motivasyonun da 

gerçekleşmesine katkı sağlar. Elbette şunu da ifade etmek gerekmektedir. Ki, bütün bu 

karşılaştırmaların, oranlamalarının ve karşılaştırma gruplarının seçiminin bireyin 

subjektif kararları olduğudur.193 

 Bu çerçevede bireyle - örgüt arasında bir alış - veriş sözkonusudur. Bu alış - 

verişin birey üzerindeki etkisi olumlu ise motive olacak aksi halde güdüleme meydana 

gelmeyecektir. Bireyin ve başkalarının gayretini ve elde ettikleri sonuçları şu şekilde 

gösterebiliriz.  

  
Kiþinin elde ettiði sonuç

Siþinin sarfettiði gayret
=

Baþkalarýnýn elde ettiði sonuç

Baþkalarýnýn sarfetti gayret
 

 Bu denge bozulmuş ise, algılanan haksızlık ve eşitsizlikler, bir takım şikayetler 

ve huzursuzlukların kaynağı olacaktır.194 

 Bu durumda kişi şu davranışları gösterebilecektir: 

 - Sarfettiği gayreti değiştirecek, 

 - Sonucun değiştirilmesini sağlayacak, 

 - Gayret ve sonuç tanımlarının mantıki tanımlarının değiştirilmesi , böylece 

eşitsizliğin azaltılması, 

 - İşi terketme, 

 - Başkalarını, sarfettikleri gayreti azaltmağa zorlama, 

                                                 
192 Feyzullah  Eroğlu, a.g.e, s.86 
193 Mustafa  Y. Tınar, a.g.e., s.14 
194 F. Eroğlu, a.g.e. , s.87 
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 - Karşılaştırmanın dayandığı temel faktörleri değiştirme.195 

 Bu noktada örgütte yöneticiler eşitsizlik ve hakkaniyet ölçüleri çerçevesi 

içerisinde çalışanlara yaklaşmalıdırlar. Motivasyonu sağlama süreci eşit ise ve eşit 

gayretin aynı karşılığı görmesi ile mümkündür.  

 

3.1.2.4  AMAÇ TEORİSİ 

 Edwin Locke tarafından geliştirilen bu teorisine göre, kişilerin belirlediği 

amaçlar onların motivasyon derecelerini de belirleyecektir. İnsanlar örgütlere girerken, 

maddi sözleşme yanında hiç bir kayda dayanmayan psikolojik anlaşma da yaparlar. 

Dolayısıyla örgütlerde çalışanların bireysel amaçları olduğu kadar örgütünde amaçları 

vardır.  

 Birey ile örgüt amaçları arasında her zaman bir örtüşme olamayacağı bilinmekle 

beraber, örgüte giren kişiler kendi amaçlarını örgütsel amaçlara göre ayarlarlar ve aynı 

zamanda örgüt amaçlarını kabul ederler. İşte örgüt amaçları ile bireyin amacı ne derece 

birbirini tamamlıyor ve birbirlerine bağlı ise kişinin motivasyon düzeyide o kadar 

yüksek olur.196 Çalışanların iş performansının motivasyonel belirleyicisi onların amaç 

ve niyetleridir.  

 Bir takım dışsal özendiriciler çalışanların motive edilmesi önünde etkili olabilir, 

ancak kişilerin olumlu tepkileri değer yargılarındaki ve algılarındaki değerlendirmelerin 

sonucunda oluşur.197 Bu modelde amaç bir eylemin nesnesidir.198 

 Aynı zamanda kişiler tarafından belirlenen amaçların büyüklüğü o amaçlara 

ulaşma yönündeki gayreleride etkileyecektir.  

 Erişilmesi güç amaçlar belirleyenler, daha kolay amaçlar belirleyenlere nazaran 

daha çok çalışacaklar ve daha yüksek performans göstereceklerdir. Bunun da gereği 

daha fazla motive olmakla mümkündür. 

 

3.2   MOTİVASYON ARAÇLARI 

 

                                                 
195 T. Koçel, a.g.e, s. 321-322 
196 Özcan  Yeniçeri, a.g.e., s.148 
197 Feyzullah  Eroğlu, a.g.e.,s.291-293 
198 Halil Can, Yönetim ve Organizasyon, s. 168 
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3.2.1  EĞİTİM VE YÜKSELME 

 Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır. Bu yüzden günümüzde işletmeler sürekli ve 

teknolojilerle çalışmakta ve bunun kullanımını zorunlu hale getirmektedirler. İşletmede, 

çalışan şayet kendini geliştirme imkanından yoksunsa bu yüksek teknolojinin gerisinde 

kalabilmekte ve bir anda işletmede niteliksiz bir personel durumuna gelebilmektedir.199 

 İşletmeler teknolojik değişime ayak uydurabilmek için bu gün daha fazla önem  

kazanan insanı eğitmek ve yeterli derecede bilgiye sahip olmasını sağlamak 

zorundadır.200 

Eğitim bir ihtiyaçtır. Güdülenen amaç ise mesleki ve teknolojik gelişmeleri yakından 

izleme, bilgi kapasitesini genişletme aynı ya da farklı branşlarda uygulanan yeni 

yöntemleri öğrenme, mesleki gelişmelerin gerekli kıldığı teknik ve bilimsel konularda 

etiştirme ve bütün bu gelişmeler neticesinde bireysel yetenekleri arttırmadır.201 

İşletmelerin uygulayacakları hizmet içi ve hizmet dışı eğitim programları sayesinde 

çalışanlar yeni bilgilerle donatılacaklar ve yeni teknolojilere yabancılaşmamış olacaktır. 

İşletmelerin uygulayacakları bu tip eğitim programları çalışanlar için önemli bir 

motivasyon unsuru olabilmektedir. 

 Kısaca kendilerine yeni bilgiler sunulan, davranış ve tutumları üzerine eğilinilen 

çalışanların ait olma, sevgi görme, ilgilenilme gibi sosyal içerikli ihtiyaçları büyük 

nispette giderilmiş olacaktır. 

 Yükselmede güdülen amaçsa, çalışanların yeni bilgi, beceri ve nitelikler 

kazanarak daha iyi ve üst görevlere tırmanmasını temin etmektir. Bu manada 

yükselmenin basamağı eğitimdir. 202 

 Bu manada eğitim ve yükselme imkanlarını planlı bir biçimde işgörenlerin 

aralanmasına sunabilen işletmeler, bu sayede etkili özendirme araçlarını devreye 

sokarlar. Bunun yanında yükselmek, dinamik bir yaşam sürmek isteyen işgörenlerin 

özlemidir. Yükselme imkanı tanınan çalışanlar kendilerine güven duyar, kişiliği gelişir, 

yetki sahibi olması ile aynı zamanda çalışma isteği artar.203 

                                                 
199 Faruk Sapancalı, “Çalışanların Güdülenmesinde Kullanılan Özendirici Araçlar”, Verimlilik 

Dergisi MPM Yay. Sayı 5, Ankara 1993, S.74 
200 Tuğray Kaynak , Organizasyonel Davranış ve Yönlendirilmesi, 2.B Alfa Yay. S. 148 
201 Zeyyat  Sabuncuoğlu, M tüz, Örgütsel Psikoloji, s. 125 
202 Ferhat Şenatalar, Personelin Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, İst. Üiv. Kitabevi, Mayıs 1978, s. 289 
203 Zeyyat  Sabuncuoğlu, E Özkalp, Örgütsel Davranış, A.Ü. Açık Öğretim Fak. Yay. No:40, 

Eskişehir 1989, s.61 
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 Eğitim çalışanlarda kendi çıkarları ile işletme çıkarlarının bir tutulduğu 

bilincinin yerleşmesini sağlar. 

 

3.2.2  KARARLARA KATILMA İMKANININ SAĞLANMASI 

 Bu gün için üzerinde en çok konuşulan motivasyon aracı katılmalı yönetimdir.204 

Katılma çalışanın çalışma ve üretim potansiyelini uyaracak ve işte tatmini sağlayacak 

önemli bir unsur olarak ifade edilir.205 

 Katılmanın özünde yatan fikir, kişilerin kararlara katıldıklarında verilen kararı 

benimseyecekleri ve destekleyecekleri gerçeği yatmaktadır. Kararlara katılanlar sorunun 

temelinde yatan gerçekleri daha iyi ve ayrıntılı olarak bileceklerinden kararın niteliği 

artmış olacaktır. Bir motivasyon aracı olarak çalışanların düşüncelerini almak gibi 

biçimsel bir biçimde gerçekleşmemeli.206 Yönetililer astları ilgilendiren kararların 

alınmasında, onların düşünce ve isteklerini dikkate almalı ve düşüncelerden yararlanma 

yollarını aramalıdırlar. Bu davranış biçimi birlikte çalışma havası yaratır.207 Sonuçta 

kişinin kendine saygı ve tanınma ihtiyaçları karşılanmış olur. 

 Bir başka ifade ile düşüncelerin alınmasına dayanan “danışmalı, katılma” yerine 

daha gerçekçi ve geçerli olan “kararlara katılma” uygulanırsa çalışanlar için daha 

inandırıcı ve özendirici olur.208 Bu manada çalışanların tam katılımının önemine 

inanmak gerekmektedir. Düşünceleri çift yönlü, açık bir iletişim sistemi içerisinde 

tartışabilme, kararlara katılabilme imkanı bulan kişi yaratıcılığı ile yaptığı için kalitesine 

artılar katacaktır. 209 

 Çalışanların konferanslara, komite çalışanlarına, işin kendisi ile ilgili kararlara 

katılımı, onun içine daha fazla bağlanmasını sağlacak ve motivasyon düzeyinin 

yükselmesine neden olacaktır. İş gören bu tip faaliyetlere katılmak suretiyle tanınma, 

takdir edilme, başarılı olma, kendine saygı duyma gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

 Bu nedenle yöneticiler, birlikte çalıştıkları kişilerle ancak birlikte karar alma 

ilkesini uyguladıkları ölçüde başarılı olabilirler.  

                                                 
204 Saul W.Gellerman, “Motivation and Performance”, der. Josephj, Famularo,s.527 
205 Ryon, Thomas Arthur-Smith Patricia Cain: Principles of İndustriol psychology, New York, 

1954, s.427 
206 Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek  Tüz, a.g.e, s. 126 
207 Erol  Eren Yönetim Psikolojisi, s. 252 
208 Zeyyat  Sabuncuoğlu, M Tüz, a.g.e, s. 126 
209 Everet E. Adam Jr. And Ronald J Ebert, Production and Operations Management Fourth 

Edition, Prentice - Hall. Englewood Cliffs 07632, New Jersey 1989, s.510 
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3.2.3   YETKİ VE SORUMLULUK DEVRİ 

 Yetki devri çalışan da saygı ve tanınma ihtiyaçlarını tatmin edecek önemli 

güdüleyici araçlardan birisidir. Yetki devri başkalarına bir iş yaptırmak için onların 

rızalarına dayanmayı gerekli kılan bir kuvvettir. Yetki devri sayesinde çalışan 

hareketlerinde bir serbestlik kazanır, sorumluluk yüklenir ve bencil ihtiyaçlarını 

girerebileceği davranışlara yönelebilir.210 Özendirmede yetki devri önemli bir role 

sahiptir. Ancak yetki devri denilince amirlerin anlamsız, can sıkıcı ve yorucu nitelikleri 

işlerin tamamını  astlarına vermeleri biçiminde anlamamak gerekir. Yetki devrinin 

sözkunusu olabilmesi için amirin yapmakta olduğu işlerden bazılarının astlarına gerekli 

sorumluluk ve yetkilerle birlikte verilmesi gerekir. İşletmelerde başkalarının başarısını 

kabullenmeme, başarısızlıkları gözleme, yetki devretmeme, sorumsuzluk, beceriksizlilik 

ve bilgisizlik işteki başarıları engelleyici faktörlerdir.211 

 Mc Gregor’un Y Teorisi ve Drucker’in “Amaçlara göre yönetim” önerisi 

denetimin en düşük düzeyde kalmasını ve işgörene ihtiyaç duyduğu, onu motive edecek 

kendini gerçekleştirme aşamasını realize etmesini sağlayacak kolaylıkları içeren 

yorumlardır.212 

3.2.4    İLETİŞİM 

 İşletmede kurulan iletişim sistemi, hazırlanan program ve alınan kararların 

uygulanması konusunda çalışanlara bilgi vermek amacını güderken, aynı zamanda 

onların psikolojik yapılarını işletme amaçlarına uyarlamak ya da değiştirmek, 

tercihlerini ve davranışlarını yöneltmek, çizilen hedeflerin gerçekleştirileceğine 

inanmak ve sonucunda onları belirlenen hedeflere sürekli motive etmek gibi fazlaca  

yararlar sağlamaktadır. İletişim kanallarının sürekli açık tutulması ve çalışanlara bu 

kanallardan düzenli bilgi verilmesi çalışanların en çok üzerinde durdukları 

isteklerdendir.213 Bir işletme içerisinde bir araya gelen kişiler, temel ihtiyaçlarını 

giderme amacının yanında, birlikte iş yapma arzularını da tatmin etmek, insancıl 

                                                 
210 M.Ceyhan Aldemir, Örgütler ve Yönetimi: Makro Bir Yaklaşım, Bilgehan Matb. İzmir, 1985 

s.97  
211 Ali Akdemir, Yönetici Engeli, Adalet Matbaası, Ankara 1994, s.1-20 
212T uğray. Kaynak, a.g.e, s.145 
213 Zeyyat  Sabuncuoğlu, M.Tüz, a.g.e, s.127 
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ilişkileri geliştirmek isterler.214 İşte iletişim insancıl ilişkilerin temel ögesidir. Çalışanlar 

yöneticileri ile olduğu kadar çalışma arkadarlarışla da biçimsel ya da doğal ilişkiler 

kurmakta güçlük gerekiyorsa böyle bir kurumda insancıl ilişkilerin iyi olduğu iddia 

edilemez. Bunun sonucunda diyebiliriz ki işletmede insancıl ilişkiler gelişmemiş ise 

iletişim sistemi zayıftır ya da bu kanallar kapalıdır.  

 Bireyin kişiliği tutum ve davranışları başkalarıyla kurduğu ilişkilerle gelişir. Bu 

gerçeği gören yönetici bulunduğu işletmede çalışanları arasında ilişkileri kısıtlamak ve 

sınırlamaktan ziyade geliştirmek gerektiğine inanır. 

 İşgören çalıştığı kurumun açık bir yönetim anlayışını benimsemesini ister. 

İşletmede meydana gelen özelikler de kendisini ilgilendiren konularda bilgi sahibi 

olmayı bekler. Çalışanların bilgi sahibi olması işe ve çalıştığı işletmeye yönelik üstü 

kapalı da olsa kızgınlık ve tedirginliğini ortadan kaldırır. Kişiyi sosyal istem olan 

işletmenin bir parçası haline getirir.215 İşletmeler de çalışanların birbirleriyle olduğu 

kadar, üstleriyle de kurdukları iletişim çalışanların şevkini arttırıcı bir faktördür. İşletme 

de kurulacak iyi bir iletişim sistemi çalışanların üstleriyle serbestçe tartışabilmek, onlara 

çeşitli öneriler iletebilme ve işletme ile ilgili konularda bilgiye sahip olabilme imkanları 

sağlayarak kendilerine değer verildiği  izlenimi yaratması bakımından çok önemlidir. 216 

 Ayrıca işletmede doğal iletişim kanalları iyi yönlendirilebilirse, sadece iş 

görenler arası arkadaşlık ve sevgi gibi duygusal yakınlıklara yol açmayacak, aynı 

zamanda örgütte işbirliği, dayanışma ve sosyal atmosferin yaratılmasına neden 

olacaktır. 

 

3.2.5 FİZİKSEL ÇALIŞMA ŞARTLARI 

 Fiziksel çalışma yerleri işgörenin sürekli içinde bulunduğu bir bölgedir. 

Dolayısıyla çalışanların insani yönü dikkate alınarak sağlık, temizlik ve rahatlık 

kurallarına uygun olması ve estetik bir görünüme sahip olması gerekir. İş görenin 

çalıştığı çevrenin fiziki şartlarının iyi düzenlenmesi , örneğin iyi aydınlatma ve ısıtma, 

yeterli alet ve gereçleri emin etme, müzikli çalışma gibi morali arttığıcı uygulamalar, 

                                                 
214 Ed. J.Mclaughlin Lacorence p. Blum, Davit M Robinson Communication, Ohio, Charles E 

Merrill Books İnc. 1964, s.46 
215 Zeyyat. Sabuncuoğlu, M tüz, a.g.e, s.127 
216 Faruk Sapancalı, a.g.e., s. 62 
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çalışanları işletmeye ve işe bağlamaya yarayan en önemli unsurlardan biridir. 217 Düzen 

ve temizlik verimli bir çalışmanın temel şartıdır. İşletme yöneticisinin bu konuda iyi bir 

örnek olması, işi zevkli ve çekici duruma getirmesi gerekir. 

 Eğer iş yükü ağır, işin monoton olması, rol yapısının karmaşık olması, kararlara 

katılma ihtimalinin bulunmaması ve fiziki ortam işgörenin sağlığı tehlikeye düşürecek 

nitelikte ise, bunlar iş görende stres kaynağını oluşturur. Bu da çalışanların motive 

edilmesini engeller. 

 

3.2.6 İŞİ ÇEKİCİ KILMA 

 Bir çalışmanın yapmış olduğu işin türü, kişisel planlanlarının uygulanmasında 

önemli etkiler yapacaktır. Kendisi için çekici olan işi yapan kimse, o işe karşı daha 

olumlu bir tutum takınarak dikkatli, planlı ve yöntemli hareket edecektir. 

 Bu tutumun takınılmasında iki önemli neden vardır. Bunlardan birincisi, işin 

gerektirdiği kişisel özen, ikincisi ise işgörenin sahip olduğu sanat ruhudur.218 İş görenin 

yapacağı işte iş yükünün ağır olması, işin monotonluğu, rol belirsizliği ve kararlara 

katılım imkanının korsunluğu, çalışanlarda tatminsizliğe, ruhsal ve fiziksel yorgunluğa, 

işe yabancılaşmaya sebebiyet vermektedir. Bu durum olumsuzlukları ise çalışma 

veriminin düşmesi, devamsızlık, üretimde kalite düşüklüğü ve sosyal ilişkilerde 

bozulmadır.219 Ancak işletme işgörenlerin işe yönelik olumsuz duyguyar beslenmesini 

önleyecek tedbirleri alır ve yüksek düzeyde ihtiyaçların tatmin ederse çalışanların 

işletme ile özdeşleşleşmesini sağlayarak onları başarılı kılabilir.220 

3.2.7 PARA 

 İnsanların çoğu için daha yüksek bir gelire sahip olmak önemli bir motivasyon 

aracıdır. Bu açıdan bakıldığında gelir düzeyi yüksek olan birey, para ile motive 

edilemez. Çünkü mal ve hizmete olan gereksinmelerini yeterince karşılayabilmektedir. 

Para yeterli gelir düzeyine ulaşamamış bireyi motive edebilmektedir. Bu gibi 

durumlarda, paranın motivasyon aracı olduğundan söz edilebilir. 

 

                                                 
217 Erol Eren, Yönetim Psikolojisi, s. 140 
218 Erol  Eren, a.g.e., s.412 
219 Cavide Uyargil, İşletmelerde Verim ArttırıcıMotivasyon Tekniklerinden Biri İş Diyaznı,  Mess 

Eğitim Kitapları Dizisi, İst. 1985, s.92 
220 Ibrahim  Ethem Başaran, Örgütsel Davranışın Yönetimi, Ank.Ünv. Eğit. Fak. Yay. No: 111, 

Sevinç Matb., Ankara 1982, s. 143-144 
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3.2.8 STATÜ 

 Stütü bir kimseye toplumda başkalarının affettikleri değerlerden oluşan bir 

kavramdır.221 Genellikle insanlara eşit iş yaptırmanın yollarından biri, ona yüksek statü 

tanımaktır. Bu hiyerarşik değil, fonksiyonel statü vermek yani insana yaptığı işin o 

kuruluş için ne kadar önemli olduğu fikrini aşılamaktadır.222 

 Statü işletmelerde motivasyonu artıran önemli özendiricilerden birisidir. Yapılan 

araştırmalar (Hawthorne Etüdleri) yüksek statülü kişilerin diğerlerinden daha verimli 

olduklarını göstermiştir. Kişiye verilen statü, statü simgeleri yoluyla açıklanabilir. Özel 

çalışma odasının olması, çalışanan arabasına park yeri bulması ya da bazı sosyal 

klüplere üyelik bu simgelerle örnek olarak verilebilir.223 

 Statü, daha çok saygı ile birlikte bulunur. Yani gerçek statüye sahip olan kimse, 

bunun karşılığında iş arkadaşlarından ya da iş dışı ilişkisi bulunduğu kimselerden saygı 

görür. Çalışmalarının karşılığını, saygı görme ve sosyal statüsünde yükselme ile somut 

bir şekilde gören çalışan, daha gayretli olarak çalışmalarını sürdürecektir. 

 Statü çalışanların saygı görme, takdir edilme ve tanınma ihtiyaçlarını 

gidermelerini sağlamaktadır. 

 

3.2.9 ÖZEL YAŞAMA SAYGI 

 Öteden beri, bir kimsenin özel yaşamının işletmedeki görevlerini ya da işlerini 

yerine getirmekte oynadığı rol bilinmektedir. Bu yüzden bir işgörene etkili bir şekilde iş 

gördürebilmek için onun iş dışı kişisel sorunlarının tatminkar bir sonuca bağlanması 

zorunlu olmaktadır. Bu yöneticilerin, çalışanların özel yaşamlarına karışmamaları 

anlamına gelmemektedir. Fakat çalışanların sorunlarını hoşgörü ile karşılamalı, çözüme 

bağlanması hususunda elinde bulunan her türlü yardıma hazır olmak gerekir. Astların 

kişiligine saygı duymanın yollarından birisi de onların duygu ve düşüncelerinden 

yararlanmaktır. Şimdiki sorunlara tanınan söz hakkı onlara kişisel güven verecektir. 

 Böylece işgörenin özel yaşamı ve çıkarları ile işletmenin çıkarlarını ve tutması 

imkanı arttırılacaktır.224 

                                                 
221 Erol Eren, a.g.e, s.413 
222 Ayşe Asna, Bankacılar için Halkla İlişkiler Bilgisi, Banka ve Tic. Hukuku Araşt. Enstit.Yay. No: 

221, 5-B , Ankara 1988, s.132-133 
223 Halil Can- Maral  Tecer, İşletme Yönetimi , TODAİE. Yay. No:59 Doğan Basımevi, Ankara 

1978,s.212 
224 Erol  Eren, a.g.e, s.415-416 
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3.3 KATILIMCI YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK KALİTE KONTROL 
ÇEMBERLERİNİN  MOTİVASYONEL  DEĞERİ 

 Günümüzde başarılı olarak çalışan işletmelerin teknolojik gelişmeleri yakından 

izlemelerinin yanısıra farklı örgüt yapısına ve yönetim anlayışlarına sahip olan, bunun 

sonucu olarakta insan unsurundan en üst düzeyde yararlanan kuruluşlar olduğu 

söylenebilir.225İşletmelerde insan unsurundan en üst düzeyde yararlanma bir noktada 

insanın bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olma ile mümkündür. Bu konuda 

Fromm’a göre “hürriyet daha fazla mesuliyet sahibi olmak”, ile aynı anlama 

gelmektedir. Frankl ise sorumluluk sahibi olmayan insanın hür olamıyacağını ifade 

ederek adeta sorumluluk kavramını hürriyetin varlığının olmazsa olmaz şartı halinde ele 

almaktadır. Örgütleri yakından tanıyan Herzberg ise, sağlıklı kişilerin  sorumluluk 

aradıklarını belirtmektedir226  

 İnsanlar gördükleri iş’ten ve iş çevresinden memnun oldukları sürece daha 

verimli çalışırlar. Oldukça sıkıcı ve monoton işlerde çalışan kendi kendilerine karar 

verme özgürlüğü olmayan işgörenlerin, doğal olarak tembelliğe, çalışmamaya ve 

isteksiz çalışmaya kayma tehlikeleri vardır. Bu noktada motivasyon, bireylerin 

ihtiyaçlarını tatmin edecek bir iş ortamını ya da iklimini oluşturarak, onların faaliyette 

bulunmalarını, harekete sevk edilmelerini etkileme ve isteklendirme sürecidir227 

 Yöneticiler tarafından çalışanların motive edilebilmesi ancak davranışların 

çözümlenebilmesi ile mümkündür. Bu da davranışa neden olan saiklerin yani 

ihtiyaçların bilinmesini gerekli kılar228Klasik iktisatçıların çoğu ve bilimsel yönetim 

hareketinin öncüleri bireyin ekonomik amaçlara varmaya çalışırken, rasyonel hareket 

ettiğini söylerler. Madem ki insanı harekete sevk eden temel unsur maddi faktörlere 

sahip olabilmek güdüsüdür, o zaman insanı motive etmek için para unsuru 

kullanılmalıdır. 

 Diğer düşünürler ise olaya çok değişik açılardan yaklaşmışlar, davranışların ve 

ihtiyaçların tespitinde çoğulcu yaklaşımları tercih etmişlerdir. Bu yaklaşımı benimseyen 

                                                 
225 Cafer Çelik, “kalite yönetiminde insan faktörü” verimlilik dergisi MPM yay. Ankara 1993 s. 120 
226 Sacid Adalı, Daha iyi hizmet görme açısından katılmalı yönetim  Türk Dünyası araştırmaları 

vakfı yay. İstanbul  1986 s.60-61 
227 David Mc Clelland, David H. Burnham “Motivation part II” Harvard Busines Review 1978 s.46 
228 Erol  Eren, a.g. e.  s.328 
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düşünürlerden ikisi Maslow ve Herzberg’tir229Bu düşünürlerin araştırmalarının 

sonuçlarına göre çalışanlar sadece parasal değerlerle değil, yani ücret gibi maddi 

ödüllerle motive olmamaktadırlar.230Herzberg ve Maslow yüksek düzeydeki ihtiyaçlar 

olan özerklik, gayret, çalışma ve çaba isteği özgerçekleştirim üzerinde durmakta ve bu 

ihtiyaçların tüm insanlarda var olduğunu ifade etmektedirler.231 

 Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlardan birisi de, çalışanların bir gruba 

mensup olmak,bir grubun üyesi olmak istekleridir. Bir gruba mensubiyet, çalışan kişinin 

kendisini sosyal bir varlık olarak düşünmesini sağlayarak ona güç verir. 

Bu noktada kalite çemberleri örgüte bağlılık, yükselme, terfi, gönüllülük esası, moral, 

tanınma, kararlara katılım, manevi tatmin gibi faktörlerle güdüleme ile başarım arasında 

güçlü bir köprü kurmuşlardır.Kalite çemberleri uygulamasıyla işletmede çalışan 

bireylerin kişisel yetenekleri geliştirilebileceği gibi örgütün amaçları doğrultusunda 

daha verimli çalışmaları sağlanmaktadır. Bu sayede bireyler  kendisini sadece ellerini 

kullanan bir alet olarak değil, yaratıcı gücü, beyin kapasitesi gibi özellikleri ile de 

üretim sürecinin bir ögesi olduğunu hissettmektedirler.232İnsanların herbiri bir takım 

yeteneklere ve potansiyele sahiptir. Kişi sahip olduğu bu kaynakları kullanarak kendini 

devamlı olarak geliştermek ister. 

 Bunun altında “Bir insan ne olabilecek ise o olmalıdır” inancı yatar. Hangi 

düzeyde olursa olsun giderilemeyen ihtiyaçlar kişiyi  rahatsız eder.Açlığı giderilemeyen 

insan nasıl sıkıntılı ve huzursuz olursa, sosyal ve benlik ihtiyaçlarını gideremeyen insan 

da aynı olumsuzluğu hisseder. Pasif davranma, sorumluluk kabul etmeme, inisiyatif  

kullanmadan kaçınma v.b. durumlar bu rahatsızlığın kristalize olmuş şeklidir233Kalite 

çemberlerinin temel felsefesi ise iş ve insandır.Burada insan kavramı sadece kas 

gücünden müteşekkil bir varlık olarak değil, tüm olarak bir varlığı tanımlamaktadır. 

 İnsan, değerleri, duyguları, inançları, beklentileri ve talepleri yanında 

analizciliği, işbirlikteciliği ve yaratıcılığı ile bir bütün olarak ele alınmaktadır234 Burada 

yaşamın bir bütün olarak ele alınması ve işin insani  yönüyle de düşünüldüğünden ortak 

                                                 
229 Kaan Yaralıoğlu, Tülin Giydirici , Bahattin Taylor, “kalite kontrol çemberleri bir ödül sistemi 

midir?”uluslararası işletmecilik kongresi  30 Kasım - 3 Aralık 1989 s.61 
230 Erol  Eren a.g.e     s. 328 
231 Keith Davis, İşletmelerde insan davranışı   s.30 
232 İsmail Efil, Yönetimde kalite çemberleri ve uygulamadan örnekler s.155 
233 Dale Es.Beczh , Personnel: The management of people at work  3.b. calier Macmillah publishers, 

London 1975 s 455-457 
234 Quality Control Committee, Guide to Quality control circles Activitles Hong Kong: APO.  1971 
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güven hissi geliştirilmiş ve karşılıklı ilişkiler de inceliği benimsemiş bir toplumda daha 

verimli ve dengeli bir hayat yaratmak mümkündür235Dolayısıyla çember 

uygulamalarıyla kazanılan kişisel beceri sayesinde ortaya çıkan yaratıcılık ve sorun 

çözme olguları, istatistiksel uygulamalar grup dinamizmi çalışanları, daha verimli bir 

şekilde çalışmaya yöneltmektedir.236 

 Çember uygulamalarının varlık sebebi teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu 

maddi zenginliğe rağmen, insanların tatmin olmadan yalnızlık içerisinde yaşamaları 

gösterilmektedir. Bilim ve teknik anlamda meydana gelen gelişmeler bireyi 

küçümsemiş, yalnızlığa itmiştir.İnsan makinelere ayarlı bağımlı bir değişken haline 

gelmiştir.Bu da insanlığın temel duygusunu yok etmiştir.Çember uygulamaları insanın 

yitirilen bu dokusunun ve özelliklerinin iş yaşamında da sürdürülmesine yöneliktir. 

İşbirliğini sağlamada bir takım suni ilkelerden değil, insanın duygularına, kültürel 

değerlerine dayanan özelliklerden faydalanma, kalite çemberlerinin başarısını 

sağlamaktadır.237 

 Kalite kontrol çemberlerinde insana,  insan olduğu için büyük önem atfedilir.Bu 

yüzden çemberin başarılı olabilmesi insanın potansiyelini, yeteneğini, kabiliyetini 

garanti altına alabilecek değerlerin korunmasına bağlıdır.İnsana gereken nitelikte değer 

vermenin bir başka anlamı da onu olgun, kendi kararlarını kendi alabilecek, beyniyle 

düşünebilecek biri olarak görmek ve bu yeteneklerini kendi yapacağı iş’te kullanmasına 

yardım etmektir238.Kalite çemberleri çalışanlara, düşüncelerini örgütün hedeflerine 

ulaşması doğrultusunda kullanabilmeleri imkanını sağlar.Çemberlerin uygulandığı 

ortamlarda işgören-yönetici ilişkilerini değiştirmeye başlamıştır.Karışık hisler ve 

tutumlar,destekleyici ve işbirlikçi aktivitelere dönüşmüştür. Kendi düşüncelerine saygı 

duyulduğunu ve düşüncelerinden yararlanıldığını gördükçe çalışanlar yüksek düzeyde 

motive 239olmaktadırlar. Kalite çemberlerinin amaca ulaşmasında bireyci davranışlar 

önemli bir engel olmaktadır.         

 Bunun için çember üyelerini grup çalışmasına katmak ve onların duygu ve 

                                                 
235 Bülent Hastemir  Z teorisi ve verimlilik  İzmir  izdaş haberler  1989  s.6 
236 H.James Harrington and Wayne s.Ricker Quality controlcircles The jamal for Quality and 

participation    U.S.A  1989  s.18 
237 Nurdoğan Arkış, “Kalite kontrol halkaları” verimlilik dergisi MPM yay. s.2 c.13 Ankara Nisan -

Haziran 1984 s.133 
238 Bernard. J. Perry Instructional Guıde for Indroduction to Quality cirles for patential members  

(Tha zero meeting ) Qality cırcles Institue Red. Bluff California 1983   s.33 
239 İsmail Efil, a.g.e   s.155 
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düşüncelerini açığa vurmaları için uygun bir ortamın yaratılması gerekir. Bireysel 

katılım ve grup bağı yaratmak içinde grup tartışmaları yönteminden yararlanılmaktadır. 

Tam katılım, ekip çalışması, grup halinde karar alma ve bunların sonucunda grup 

kararının tercih edilmesi ve gruptaki sorumluluğun herkes tarafından üstlenilmesi 

olumlu bir örgütsel iklim yaratacak ve işgörenlerin güdülenmesine katkıda 

bulunacaktır240  

 Kalite çemberlerinde alınan kararlarda her üyenin bir katkısının olması ve karar 

ile sonucun alınmasına kadar yönetim ile sürekli bir ilişkinin mevcudiyeti yönetim ile 

çalışanların bütünleşmesine,tarafların birbirlerinin sorunlarını tanımasına imkan 

sağlar.Bilindiği üzere motivasyon sürecinin en etkini ve uzun süreli olanı içsel 

motivasyondur. Her düzeyde açık bir iletişim ve etkili bir işbirliği, motivasyon sürecinin 

özellikle de içsel motivasyonun temel unsurlarıdır.İçsel motivasyon kendiliğinden 

ortaya çıkan ve bireyi sevk eden bir dürtüdür. İnsan işi anlamlı buluyorsa, uzun bir süre 

işe yönelik olumlu davranışlar sergiler241       

 Bireyin yaptığı iş konusunda bilgi sahibi olması, beklentilerinin öğrenilmek 

suretiyle dikkate alınması, tercihleri etkileyebilme şansına sahip olmak açısından büyük 

önem taşır242 İçsel motivasyonun önemli unsurlarından birisi ilgili kişileri katılımcılara 

dönüştürmektir.Burada temel davranış ögeleri ekip çalışması yapabilme yeteneği, 

tartışma yeteneği ve çelişkileri ortadan kaldırma yeteneğidir.İçsel motivasyonun 

gerçekleşebilmesi için uygun olan yönetim biçimi katılmalı yönetim anlayışıdır. Bu da 

en uygun şekilde kalite çemberleri uygulamaları ile gerçekleşebilir.   

   Çalışanların tam katılımı ile düşünceleri sağlıklı bir iletişim 

mekanizması çerçevesinde tartışabilme, kararlara katılabilme imkanı bulan kişi 

yaratıcılığı ile ortaya koyduğu işin kalitesine artılar katacaktır243  

 Gönüllülük esasına dayanan kalite çemberlerin de içsel motive edici unsurlar 

daha başlangıçta gerçekleşmektedir.Grup faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kişinin 

kendisine bırakılmış çalışma zamanları tamamen gönüllülük esasına dayalı katılım içsel 

ödüllere verilebilecek önemli örneklerdir. Aynı zamanda bunlar kuvvetli birer 

                                                 
240 Joseph Pronkenko Productivity management, Geneva İnternational  Labour office   1987 s. 190-

191  
241 Regine Vom Diemer,  İletişim ve işbirliğinde kalite (çev: Şevket Yıldırım) verimlilik dergisi 

MPM yay. c.23 s.2  1994  s. 100 
242 Regine Von Diemer  a.g.e  s. 101-102 
243 Nesteren Davutoğlu, Bank express ve kuramsal kalite Toplam kamite yönetiminde  Türkiye 

perspektifi . Uniform matbaacılık İstanbul Eylül 1994  s.71-75 
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motivasyon araçlarıdır244Kalite çemberleri uygulamasının temel amacı,insan 

unsurundan daha çok ve daha verimli faydalanılması düşüncesine dayanır.Varılmak 

istenen bu temel amaç aşağıdaki varsayımlar tarafından desteklenmektedir245 

 

1- Bir işletmede çalışanlar işletme amaçlarını kendi amaçları olarak benimsemek ve 

özdeşleşmek isterler. 

2- Çalışanların işletme amaçları yönündeki çabaları uygun çalışma ortamının 

sağlanmasına bağlıdır. 

3-Çalışanlar işletmeye ve yapmakta oldukları işe daha fazla sahip çıkma 

arzusundadırlar. 

4-İşletmedeki yöneticiler nasıl yaptıkları işi geliştirecek düşünce üretimi ile meşguller 

ise, çalışanlar da aynı düşüncelere sahiptirler ve bu düşüncelerini işletme amaçlarının 

gerçekleşmesi yönünde kullanmayı arzu ederler. 

5-Çalışanları esas güdüleyen şey para gibi maddi kaynaklı ödüllendirmeler değil, işin 

yapılması sürecinde ortaya çıkan ödüllerdir. Para güdülemenin alt yapısını meydana 

getirir, ancak örgütlerin amaçlarını gerçekleştirmesi açısından bakıldığında tek başına 

güdüleyici bir yanı yoktur. 

6- Örgütün anaçlarını gerçekleştirmede grup çalışması bireysel çalışmaya göre daha 

fazla arzulanmalıdır. 

 Bu varsayımlar çerçevesinde işletmede çalışanların motive edilebilmesi için 

demokratik ve katılımcı yönetim anlayışı ile yönetilmesi gerekmektedir.Temel de kalite 

çemberlerinin uygulanması da bu amacı gerçekleştirmek içindir.Kalite çemberleri 

sayesinde çalışan dışarıdan zorlanarak, dış ödüllendirmeler ile değil, iç motivasyon 

sistemi ile harekete geçirilmekte, işgörenlerin gönülgücü çalışma ritminin ve başarının 

lokomotifi olmaktadır.  

 

 

 

 

 

                                                 
244 Rıdvan Bozkurt, “toplam katılımcılık”verimlilik dergisi 1995 S.4   s.23 
245 Nurdoğan Arkış, Türkiye’deki kalite çemberleri(QCC) uygulamayarının genel bir 

değerlendirmesi  verimlilik dergisi MPM yay. c.23 S.4 1994 s.67-82 
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4. KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİNİN ÇALIŞANLARIN 
PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

4.1 . KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİ YABANCILAŞMAYI ÖNLEYEREK 
ÖRGÜT - ÇALIŞAN BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAR 

 Sanayi Örgütlerinde çalışanlar, çalıştıkları örgütlerin ve orada kullanılan üretim 

araçlarının esiri durumuna düşmekte, örgütün yapısına, gelişmesine ve amaçlarına 
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yabancı kalmaktadırlar.246 Yabancılaşmanın temel sebebi, insanı çatışmaya, isyana ve 

ruhsal yorgunluğa sürükleyen unsurların hızındaki ve sayısındaki tahammülü zor 

artışlardır. 

 Yabancılaşma genel olarak, güçsüzlük, anlamsızlık ve yalnızlık biçiminde ortaya 

çıkarak, psikolojik olarak çalışanın kendisini örgütün amaçlarına ulaşmada, kendi 

beklentilerine rağmen bir araç olarak görmesi sonucunu ortaya koyar.247 Büyük 

örgütlerde görülen aşırı işbölümünün ortaya çıkardığı en önemli sonuç, bireyin kendinin 

dışında gelişen alışkanlıklar kazanmasıdır. Bilimsel yönetim akımının etkisiyle örgütler 

üretim artışı sağlamak için aşırı bir işbölümüne gitmişlerdir. Bu durum işçileri dar bir 

çalışma ortamına itmiş, sürekli olarak aynı hareketleri tekrarlamak zorunda bırakmıştır. 

Böylece kendi küçük dünyasında yaşamak zorunda kalan işçi, çok geçmeden ne 

olduğunu göremez hale gelmektedir.248 

 Örgütte çalışan bu insanlar kendilerinin yaratmadıkları bir dünyada 

yaşamaktadırlar. Başkalarının kurallarını, kararlarını ve düşüncelerini benimsemek ve 

uygulamak çalışanların görevidir. 

 Hiyerarşinin, işbölümünün ve bürokrasinin bütün olumsuzluklarından, üst 

basamakta bulunanlar, aşağı basamakta bulunanlardan daha az etkilenmektedirler. Alt 

basamakta, çalışanlar kısaca kuralları kutsallaştıran bürokrasi ile üst kademeyi 

ilahlaştıran hiyararşi, bu nitelikleri ile örgütlerde amaçsız yönetimin bütün isteklerine 

olduğu gibi riayet eden, yönetilmek ve denetlenmek ihtiyacını sürekli duyan, 

yararlılıktan yoksun, psiko-sosyal tatmin açısından fukara ve çaresiz bir “örgütsel 

insan” yaratmıştır. Kısacası bu anlayış biçimleri bizzat yabancılaşmaya sebep olucu 

unsurları bünyesinde taşımaktadırlar.249  

 Bir örgütün etkinliği onun amaçlarına ulaşıp, ulaşmadığına bakılarak ölçülür. 

Çalışanların mutluluğu ve tatmin dereceleri kendilerini bireysel amaçlarına ulaştıracak 

imkanlara sahip olup olmamaları ile ölçülür. 

                                                 
246 Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitbv. s. 207 
247 Özcan Yeniçeri, “Örgütlerde Çatışma ve Yabancılaşma Sorunlarının Yönetimde Etkili Bir Araç 

Olarak Yönetime Katılma ve Bir Uygulama”, Erciyes Ünv. Sos.Bilm.Enst., Kayseri 1991 s.99  
248 Atilla Dicle, Endüstriyel Demokrasi ve Yönetime Katılma, ODTÜ. Yay. Ank. 1980, s. 40 
249 Özcan  Yeniçeri, “Yabancılaşma” Türkiye Günlüğü Değişim ve Süreklilik, Cedit Yay. Sayı,25, 

Ankara 1993 s.96  
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 Örgütün işlerliği yönünden ideal olan, bireyin kendi amaçlarına ulaşmada, örgüt 

amacına katkı sağlamanın bir araç olacağı düşüncesini sağlamaktadır.250   

 Çalışanların, içinde yer aldıkları örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünde 

sürekli olarak, sonsuz bir sadakat ve gayretle çalışabilmeleri büyük ölçüde yönetimi 

kabullenmelerine ve örgüt atmosferi ile bütünleşmelerine bağlıdır.251 

 Bu noktada çalışanları sadece emredileni yapan, tembel ve kurallara uyan, pasif 

edilgen, bir varlık olarak değil, onları, örgüte katkıda bulunabilecek yeteneğe sahip 

olarak gören, ve çalışanların teknik bilgi ve zihinsel kapasitelerinden yararlanmayı 

hedefleyen katılımcı yönetim anlayışına sahip kalite kontrol çemberleri önem 

kazanmaktadır.  

 Kalite çemberleri işgöreni yalnız bedensel güç olarak değil, çalışmasında işine 

sürekli aklını, düşünce ve duygularını, tecrübesini de katan biri olarak ele alır.252 

Dolayısıyla çalışanların örgütte doğrudan sonucu etkileyecek kararları almaları ve tam 

manasıyla katılımları ancak kalite çemberleri ile mümkündür. Bireyi kendi makinasının 

başında ve işin dar yönüyle ilgilenen bir alt sistem olarak, ve hiyerarşide en alt 

basamakta psikolojik tatmin bulamamış bir makine parçası olarak düşünen 

yabancılaşmış örgütle bağı sadece yaptığı sınırlı iş ve aldığı ücretle bağlı olan birey 

yerine, yöneticilerle sürekli görüşebilen, fikirlerine başvurulan, bütün benliği ile 

örgütün yönetiminde söz sahibi olmuş bir birey kalite çemberlerinin ortaya koyduğu bir 

sonuçtur. 

 Örgütle bütünleşme, örgütsel hedeflerle bireysel hedeflerin birbiri ile sürtüşmesi 

ve birinin gerçekleşmesinin diğerinin tatmin bulmasına sebebiyet vermesidir. 

 Bireyin örgütteki davranışının etkinliği, örgütün ihtiyaçlarını tatmin etme 

yeteneğine bağlıdır. Örgütte çalışan kişinin maddi ve moral ihtiyaçlarının tatmini 

halinde daha iyi ve olumlu davranışlar geliştirdiği gözlenmektedir. 253 Beklenti ve 

ihtiyaçlarının örgüt tarafından tatmin edilmediğine inanan bireyler örgütle bütünleşme 

                                                 
250 Can Baysal, Erdal Tekarslan, Davranış Bilimleri, İ.Ü. İşlt. Fak. Yay. No: 191, İst. 1987, s.188 
251 Nurdoğan Arkış, “Grup davranışlarının Organisazyon açısından Önemi ve Kalite Kontrol 

Grupları” Kalite Kontrol Grupları (QCC) Semineri 2.b. MPM yay. Ank. 1989, s. 144 
252 Ülkü Dicle, “Kalite Çevrimleri (QCC); Sorun Çözmede Grup Yaklaşımı” Kalite Grupları 

Semineri MPM yay. s.151 
253 Sacid Adalı, Daha İyi İş görme Açısından Katılmalı Yönetim, TDAV. Yay. No.21, İst. 1986. s.6 
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sürecine giremezler ve olumsuz tutumlara sahip olurlar. Tatminsizlik hali 

uyuşmazlıkların, yabancılaşmanın ana sebeplerini meydana getirirler.254 

 Bu durumun önüne geçmek için, çalışanlara insanca ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek bir çalışma ortamı yaratılmalıdır. İnsanların en önemli ihtiyacı da bir 

grup içerisinde olmak, bir grup aidiyetini yaşamaktar. Örgütler bu ihtiyaçla, örgütün 

kendi ihtiyaçlarını kaynaştırabilmelidirler . Küçük grup, üyelerinin içinde kendilerini 

rahat hissettikleri yeteneklerini ve kendilerini olduğu gibi ortaya koymaktan 

çekinmedikleri bir ortamdır. Böyle bir ortamda aslında kararara katılma değil, yönetimi 

üstlenme sözkonusudur. Bu manada kalite çemberleri bireyin psiko-sosyal doyumunu 

sağlayan, çalışanın kendini gerçekleştirme ve ortaya koyma ihtiyacını tatmin eden 

önemli bir yönetim tekniğidir. 

 

4.2  KALİTE ÇEMBERLERİ İLETİŞİMİ ETKİN HALE GETİRMENİN DE BİR 
ARACIDIR. 

 İletişimin yönetim fonksiyonlarının başarılmasında çok özel bir yeri vardır. 

Denilebilir ki bir örgüt yönetiminde iletişime ihtiyaç hissettirmeyen hiç bir faaliyet 

yoktur. Bu nedenledir ki günümüz yöneticileri zamanlarının yaklaşık %90’ nını örgütün 

beşeri ve fiziki kayanaklarının optimal koordinasyonunu ve senkronizasyonunu 

sağlayarak, işletme faaliyetlerini etkinleştirebilmek için iletişim ile ilgli sorunlara 

ayırırlar. Hatta günümüz dünyasındaki bütün sorunların temelinde iletişim düzenindeki 

yetersizliklerin yattığını ileri sürenler de çıkmıştır. İletişimin, günümüzün karmaşık 

dünyasındaki insanları anlamak için gerekli en önemli araç olduğu genel kabul görmüş 

bir düşüncedir.255  

 İşletme ve kuruluşlarda da etkin bir yönetim iyi bir iletişim sürecine 

dayanmaktadır. Yönetim bu manada insanlar arasındaki ilişkileri yönetebilme sanatıdır.  

Yönetim fonksiyonları ile ilgili kararları oluşturan fikirler çeşitli şekillerde gönderici ve  

alıcının karşılıklı duygu ve jestlerini de içererek iletilmektedir. Denilebilir ki örgütlerde 

iletişim sisteminin etkinliği ile örgütsel etkililik arasında doğrusal bir ilişki 

sözkonusudur.256 

                                                 
254 Erol.Eren, Yönetim Psikolojisi, İ.Ü. İşletme .Fak. Yay. No:148, İst. 1989, s.185  
255 Zeyyat Sabuncuoğlu, Örgütlerde haberleşme düzeni   Bursa   1977 s. 11 
256 E. Eren, Yönetim Psikolojisi, s.275 
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 Klasik ast-üst ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı işletmelerde oluşan aşırı 

hiyerarşik yapı bireyi örgüt çarkı içinde anlamsızlaştırırken ast ile ast ve ast-üst 

arasındaki ilişkileri de sekteye uğratır. Kaynağı tam olarak kestirilemelen bir üstten 

alınan emirlerin çalışanlar tarafından yerine getirilmesi çalışanların bilgilendirilme 

ihtiyacını  tatmin etmez. 

 Oysa insanlar çalıştıkları çevre hakkında mümkün olduğu kadar daha çok bilgiye 

sahip olmak isterler. Çevre hakkında yeterince bilgi sahibi olamamak insanları tedirgin 

eder, korku yaratır, üzüntü yaratır, zekalarını köreltir, dolayısıyla çalışma motivasyonu 

için gerekli olan psikolojik unsurların tatminini engeller, ayrıca yanlış ve eksik bilgi 

değişimi, uyumsuzluklara ve çatışmalara sebep olur.257 

 Katılmalı yönetim anlayışı, ise bu olumsuzlukları bertaraf eden, bireyin çalıştığı 

işletmeyi sorunları ve emir aldığı üstleri de toplamasını sağlayan farklı bir iletişim 

sistemi ortaya koymaktadır. 

 Periyodik olarak yapılan toplantılar örgütte ekip ruhunun yaratılmasına fırsat 

verirken, gerek çalışanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına gerekse ast-üst 

görüşmelerine fırsat tanır. Kalite Çemberleri bu sayede iletişim ilişkilerini 

zenginleştirerek olumlulaştırma gibi bir işi de kendiliğinden başarır. İletişim sürecini 

olumsuz etkileyen, iletişim etkinliğini önleyen önemli bir hususta iletişimin, bilginin 

açık ve anlaşılır olmamasıdır.  

 

 Bu, iş yapma sürecinde istenen olumlu davranışların da çalışanlar tarafından 

gösterilmemesinin bir sebebidir. Oysa kalite çemberleri bu sorunu yüz yüze ilişkiyi tesis 

ederek ortadan kaldırmaktadır. Yine aynı şekilde yüz yüze iletişim sayesinde kişiden 

kişiye haber ve bilginin aktarılması amaçların bilinmesini ve çalışma birlik ve 

beraberliğinin doğmasını sağlar.258 Bu sayede iletişim, daha fonksiyonel hale gelir. 

İletişimi engelleyen unsurlar büyük ölçüde ortadan kalkar. Kararların alınabilmesi için 

gerekli olan bilgi, katılma sayesinde örgüt içinde daha kolay ve serbestçe 

yayılabilecektir. 

 Kalite çemberleri, çalışanların sürekli olarak iş, işletme, faaliyetleri ve sonuçlar 

konusunda bilgilendirilmesi sayesinde motive edilmeleri yönünde de önemli bir katkı 

                                                 
257 Beach, Dale S: Personnel, The Management Of People At Work, McMillan Company, NewYork, 

1970, 2.Baskı, s.580 
258 Tuğray Kaynak, Organisazyonel Davranış ve Yönlendirilmesi 2.B., Alfa Yay., İst., s.212 
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sağlamaktadır. Öyleki bu iletişim farkının diğer klasik hiyerarşiye sahip olan 

örgütlerdeki iletişim sürecinden önemli bir ayrıcalığı da üst’ten gelen talimat ve 

emirlerin katılığının ortadan kalkmış olmasıdır. 

 Bu noktada sorunu ele alan, çözen ve sonuçlarını değerlendiren çember üyeleri 

olduğuna göre bizzat iletişimi gerçekleştiren de çalışanların kendileridir. Çalışanlar 

iletişimin öznesi olmaları nedeniyle, örgütsel sahiplik duyguları da son derece gelişmiş 

olarak iş görürler. Amaçlarının bilinmesi, daha başlangıçta amaçların onlar tarafından 

tesbiti sadece etkin iletişimin psikololojik açıdan olumlu sonuçlar vermesini sağlamakla 

kalmayacak, aynı zamanda düşünce, duygu ve yaklaşımları ile örgütün gerçek sahipleri 

yapılan çalışanların bu hedefleri gerçekleştirmek için kendilerini de aşacak derecede 

yoğun bir gayretin içerisinde olmalarını sağlayacaktır.  

 Bu açıdan bir katılmalı yönetim biçimi olan kalite çemberleri kararların 

oluşturulmasında bireyler arasında fikir, bilgi ve duyguların alınıp verilmesi sürecini 

gerçekleştirmesi nedeniyle örgütlerde etkin bir iletişim sistemini sağlayan en önemli 

iletişim tekniğidir. Örgütte ya işle ilgili varolan sorunlara karşı soruna yönelik çözüm 

önerilerinin bizzat işgörenlerce belirlenmesi iş-işgören bütünleşmesini temin eden 

önemli bir süreçtir. Bu süreci sağlayan kalite çemberleri çalışanları karar verme 

sürecinin ayrılmaz bir parçası sayması nedeniyle çalışanların tatminini 

gerçekleştirmektedir. İşin yapılma sürecinin her aşamasında etkin olan birey işi neden 

ve ne şekilde yaptığını kolayca anlamlandırabilecek, bu sayede işe yönelik 

yabancılaşma duygusu sözkonusu olmayacaktır. 

 Klasik iş düzeninde üstlerin aldığı emirleri yerine getirmekle görevli olan 

çalışanlar, kalite çemberleri sayesinde etkin bir ekip ruhu oluşturarak iş üzerinde bizzat 

söz sahibi olmaktadırlar. 

 

4.3 KALİTE ÇEMBERLERİ  ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNİ SAĞLAR 

 İş tatmini, kişinin işine karşı genel tutumuna yönelik bir kavramdır. Bireyin 

bulunduğu sosyal ve kültürel ortam ele alındığında çok çeşitli duygu ve değer 

yargılarının etkisi altında kaldığı görülmektedir. Bu anlamda tatmin sağlayan alanlar 

sayılamayacak kadar fazladır. Ayrıca iş tatmini kavramı ile ilgili yapılan araştırmalar 

kavrama yeni ve değişik yaklaşımlar getirmiştir. 
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 Pek çok araştırmalarda iş tatmini kavramı moral ve işe ilişkin tutum kavramları 

ile eş anlamlı olarak anılmıştır.Bullock’a göre iş tatmini iş’le ilgili çok sayıda arzu 

edilen ve edilmeyen tecrübelerin bütünü ve dengelenmesinden sonuçlanan bir tutum 

olarak değerlendirilmektedir.259Wroom iş tatminini, bireyin işine yönelik duyguları, 

algıları ve tutumları olarak tanımlar. İşe yönelik olumlu duygusal tepkiler iş tatmini, 

olumsuz tepkiler ise iş tatminsizliğini oluşturur.260 Hackman ve Oldham iş tatminini 

çalışanların çalışma esnasında işlerinden duydukları mutluluk olarak tanımlarlar. 

 İş tatmininin üç önemli boyutu vardır: 

1- İş tatmini bir işe duygusal bir cevaptır. 

2- İş tatmini beklenti eşittir kazanç mantığına dayanır.Yani bireyin çalışmalarıın yeteri 

kadar ödüllendirilip, ödüllendirilememesi durumu 

3- İş tatmini bir takım tutumlardan oluşur. Bunlar, gelişme ve terfi imkanları,yönetim 

biçimi, ücret, denetim, çalışma şartları, işteki sosyal ilişkiler, iş çevresi, işin kendisi v.b. 

 Keith Davis ise iş tatminini “işgörenlerin işlerinden duydukları hoşnutluk ya da 

hoşnutsuzluk” olarak ele alır. O’na göre iş tatmini işin özellikleri ile çalışanların arzu 

istek ve beklentilerinin birbirine uyduğu zaman gerçekleşir261Gerek Maslow’un 

ihtiyaçlar hiyerarşisinde saydığı  

 

-Temel ihtiyaçlar 

- Güvenlik ihtiyaçları 

- Aidiyet ihtiyaçları 

- Saygınlık ihtiyaçları 

- Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları      

 Gerekse Herzberg’in Çift faktör teorisi ile Adams’ın eşitlik teorisi iş tatmininin 

gerçekleştirilmesine yönelik önemli ipuçları vermektedirler.Bireylerin örgütlere 

girmeleri belirli ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasına yöneliktir. Beklenti 

belirli bir davranışın sonucunun önceden hayal edilmesidir.Teorisyenlerin bir kısmı iş 

tatmini ya da tatminsizliği ile ilgili olarak bireyin işinden beklentisi ile çevrenin kendine 

ne imkan verdiği veya o çevreden ne elde edebildiği arasındaki farkın derecesi 

tarafından belirlenmekte olduğunu ileri sürerler. İş’te istediği imkanları bulan ve 

                                                 
259 Levent Şimşek, “İş tatmini” verimlilik dergisi,MPM yay.S.2 1995  s.91 
260 V.H. Vroom, Work and Motivation   New York John Wiley and sans ınc  1967 s. 99 
261 Keith Davis İşletmelerde insan davranışı s.95 
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ihtiyaçlarını gideren bir kimse, tatmin olacak psikolojik yönden huzura kavuşacaktır262 

Bir çalışanın göterdiği faaliyetlerden hoşnut olabilmesi için, o faaliyetlerin, söz konusu 

bireyin yeteneklerini ortaya koyabilmesine fırsat tanıyıcı olmaları gerekir.Bunun 

sağlanması da çalışanın niteliklerinin, işin gereklerine uygun olması ile 

mümkündür.Hayatının üçte ikisini örgütlerde geçiren insanın, ruhsal sağlığı için 

ihtiyaçlarının tatmin olması gerektiğine göre bu ihtiyaçlarının büyük bir kısmını işinde 

tatmin ettiğine göre bu tatmin için elzem olan değişkenlerin tespiti gereklidir. Bu 

noktada iş tatmini sağlayan veya tatminsizliğe yol açan faktörler şunlardır: 

 1-İşin fiziki yapısı 

 2-İşe karşılık elde edilen ödül 

 3- İşi organize etmek, denetlemek ve karar  vermek 

 4-Takdir 

 5-Denetim 

 

4.3.1 İşin fiziki yapısı 

 İşin yapıldığı maddi çevre, insanın çalışma pozisyonu, temposu, tekrarlar, 

dinlenme zamanları ve insanın işine karşı ilgisi iş tatminini belirleyen önemli 

faktörlerdir263Sanayilesme ile başlayan yoğun iş temposu ve monoton çalışma yaşamı 

bireyi rutin işlerin görülmesinde makinenin bir parçası haline getirmiştir.Özellikle, 

vasıfsız işçilik konusu bireyi sadece kaslardan ibaret gören teknik sistemin bir unsuru 

haline sokmuştur.Yabancılaşmış bir yapıda olan modern çalışanın sıradan bir kişi olarak 

görüldüğü, işin monoton yapısından kaynaklanan bıktırıcılığının işe karşı olan ilginin 

eksilmesine neden olduğu, iş’te herhangi bir değişikiğin çalışan tarafından 

gerçekleştirilmesine izin verilmediği bir ortamda çalışmak zorunda kalan işgörenin, işe 

oradaki aktivitesine bir anlam veremediği, dolayısıyla o toplumun bir parçası olma 

duygusunu kaybetmesi nedeni ile iş tatminsizliğine ulaştığı pek çok araştırmacı 

tarafından ortaya konulmuştur 

 

                                                 
262 Erol .Eren, Yönetim psikolojisi  s.185 
263 Erol Eren, Yönetim psikolojisi     s.186 
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4.3.2   İşe karşılık elde edilen ödül 

 Örgütte çalışan herkes yaptığı işe uygun bir ödülle ödüllendirilmeyi  bekler bunu 

ortaya koyduğu çaba ile başkalarının çabalarını kaşılaştırarak değerlendirebilir.Temelde 

beklenti içerisinde maddi ve manevi ödüller yer almaktadır.Maddi ödüllerin insan 

ihtiyaçları ile dengeli olması halinde iş tatmini sağlamada fazla etkili olmadığı halde, 

maddi ödülün oldukça alt bir seviyeye inmesi tatminsizlik yaratabilmektedir. 

 

4.3.3 İşi organize etme, denetim ve karar verme 

 Çalışanların iş tatminini arttırmak için yapılan iş genişletme, işin yeniden 

tasarımı,işin yapılma süresini değiştirme, katılımcı yönetim,işi tamamlama duygusu 

yaratma programları farklı derecelerde örgütte çalışanların iş tatminini sağlamada etkin 

bir role sahiptirler Çalışanların karar verme fonksiyonuna katılımları onları motive 

edecek ve bağlı oldukları  gruba aidiyet duygularını geliştirecektir.İşin konumuna göre 

kişiye verilen potansiyelini kullanabilme imkanı, kişinin kendini gerçekleştirme 

ihtiyacının tatmin edilmesine katkı sağlayacaktır.Bu psiko-sosyal ihtiyacın karşılanması 

iş tatminin sağlanmasında oldukça önemli bir merhaledir. 

 

4.3.4 Takdir 

 Bireyler bir takım ihtiyaçlarını giderdikten sonra artık takdir idelmek isterler. 

Takdir edilme ihtiyacı iki kısma ayrılır. 

Birincisi, bireyin başkaları tarafından takdir edilerek saygın bulunmasıdır.İkincisi, 

bireyin potansiyelinin farkına vararak kendi  kendine aşırı önem vermesidir264Örgütte 

çalışan kişiye ünvan verilmesi,  çalışma yerinin dekorasyonu v.b. bu ihtiyaçların 

tatminini sağlayan önemli emarelerdir.Bu da bireyin iş tatminine önemli katkı sağlar.Bu 

çeşit duygu kişinin kendi kendine olan güveni ve yapmakta olduğu işe ait kabiliyetine 

bağlıdır.265 

4.3.5  Denetim 

 Örgütlerde çalışanların gözetim biçimi, yöneticilerin çalışanlara bakış açısı, 

örgütte çalışanların iş tatmini üzerinde etkilidir.Özellikle Hawthorne araştırmaları 

                                                 
264 Özcan Yeniçeri İşletmelerde yönetim organizasyon ve davranış    s.143 
265 Zeynep Kaynak, “işletmelerde kalite çemberleri ile iş tatmini üzerindeki etkileri ve kamu 

sektöründe yapılanbir araştırma” (yükseklisans tezi İstanbul üniv.sos.Bil. Enst.) İstanbul   1994  

s.37 
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neticesinde ortaya çıkan sonuç çalışanların uzaktan denetim ile motive edilmelerinin 

daha kolay olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, yönetsel vasıflar ile diğer çalışanlarla 

aradaki yetki ve sorumluluk dağılımı, dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma gibi yeni 

boyutlar iş tatminin de etkili olmaktadır. 

 

4.3.6 Anlam ifade eden iş modeli 

 Çalışanlar işletmeye bir takım ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 

gelmektedirler. Bireylerin ihtiyaçları hem psikolojik hem de maddi ödüllendirme ile 

tatmin edilebilecek cinstendir. Örneğin, “anlam ifade eden iş görme” yoluyla 

ihtiyaçların karşılanması psikolojik bir ihtiyacın tatmin edilmesini mümkün kılar. 

“Anlam ifade eden iş” sadece çalışanların moralini yükseltmekle kalmaz, verimliliğin 

artmasına ve böylece işletmeye daha fazla yarar sağlayabilmesine de neden olur. 

“Anlam ifade eden iş” kavramı çalışanın işi ile ilgili sorunların kendisinin 

belirleyebileceği ve sorunlara çözüm yolu bulup, çözüm önerileri getirebileceği türden 

işleri ifade eder.  

 Bu tip işler çalışanların motive edilmesinde önemli bir role sahiptirler.Kişinin 

ruhunda, sorunları bulmak ve onlara başarılı çözümler sunmak konusunda bir eğilim  

vardır.Bu eğilimin giderilmesi kişiye küçümsenemeyecek bir doyum sağlayacaktır.Bu 

çalışma biçimi de en iyi şekilde kalite çemberleri metodu sayesinde mümkündür. Kalite 

çemberi üyesi bir kişi, çember çalışmaları sırasında kendi yapmış olduğu işi ile ilgili 

sorunları kendisi belirler ve onlara çözüm önerileri getirir. Bu tarz bir çalışma  hem o 

kişiye değer verilip fikirlerinin alındığını,hem de kişinin bireysel yeteneklerinden 

yararlanıldığını gösterir. 

 İşe karşı bu yolla motive edilmiş kimse, işinin yönetsel yönlerini de severek 

üzerine alır. Daha bilinçli ve daha üst düzeyde inanca sahip olması, onun moralinin de 

yükselmesine neden olacaktır.266Çalışanların yaptıkları işleri anlamlı bulabilmeleri için 

başlangıcından sonucuna kadar bizzat iş üzerinde aktif bir şekilde etkin olmaları ile 

mümkündür. Modern bir yönetim tekniği olan kalite çemberleri uygulaması katılımcı 

yönetim anlayışı ile örgütlerde bu çalışma düzeninin sağlanmasına katkı sağlamaktadır. 

Örgütte yapılacak işlerin organize edilmesi, iş ile ilgili var olan sorunların tespiti, 

                                                 
266 Besim Baykal, iş zenginleştirilmesi yoluyla çalışanların motivasyonu Türkiye şişe ve 

camfabrikaları A.Ş. Eğitim Müd.  İstanbul 1984  s.1-4 
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soruna yönelik çözüm önerilerinin bizzat işgörenlerce belirlenmesi iş-işgören 

bütünleşmesini temin eden önemli bir süreçtir. Bu süreci sağlayan kalite çemberleri 

çalışanları karar verme sürecinin ayrılmaz bir parçası sayması nedeniyle çalışanların iş 

tatminini gerçekleştirmektedir.İşin yapılma sürecinin her aşamasında etkin olan  birey 

işi neden ve ne şekilde  yaptığını kolayca  anlamlandırabilecek bu sayede işe yönelik 

yabancılaşma duygusu söz konusu olmayacaktır.267 

 Katılımcı yönetim tekniği olarak kalite çemberleri uygulamalarının çalışanların 

iş tatmini üzerine olan etkilerini kısaca özetlersek: 

1. Astların sorumluluk almaya teşvik edilmeleri alınacak kararların ortak sorumluluk 

almaya yöneltilmeleri çalışanlarda  iş tatminine etki eden bir boyutu ortaya çıkarır.  

2. Yönetime katılma, bireyin kendi benliğinin tatmini  için önemli imkanlar sağlar, 

onun örgütle kaynaşmasına ve örgütsel amaçlara doğru teşvik edilmesine neden 

olur.Her insan da kendi geleceğini belirleme konusunda özgür hareket etme arzusu 

mevcuttur. Kişilerin kendine  bu imkanı tanıyan örgüte daha fazla bağlanma 

duyguları oluşacaktır. 

3. Kalite çemberleri çalışanları yönetime dahil etme sayesinde psikolojik yönden onları 

daha huzurlu kılmakta ve yüksek bir üretim düzeyi elde edilmesini 

sağlamaktadır.Astlara kenlerini ilgilendiren konularda  düşüncelerini açıklama 

yetkisi tanınarak, klasik yönetim sisteminin katı yapısından ayrılmak verimliliği 

arttırıcı bir rol oynayacaktır. 

4. Ortaya çıkabilecek değişikliklere direnç gösterme, kayıtsız kalma gibi olumsuz 

durumların kararlara katılım ile azalması sosyal ilişkilerin daha sakin ve dostane bir 

ortamda yürütülmesini  gerçekleştirecek ve kişilerin moralini olumlu etkileyecektir.

 İnsan iş yapma potansiyeli olan yaratıcı ve karar verici bir varlıktır. Çalışanın 

kendi varlığının ve potansiyelinin bilincinde olması yabancılaşma duygusunda kendi 

kendinden uzaklaşma boyutunu yansıtır. Çalışanların işi üzerinde denetimi olmaması 

demek hürriyetinin olmaması demektir ve bu da yaratıcılık ve kendiliğinden katkıda 

bulunabilmenin  kaybedilmesini körükler. 268 

                                                 
267 Burt.K scanlan, “Determinants of job satisfaction and productivity,”personnel journal  January 

1976 s.12 
268 Nursel Telman, iş psikolojisi  İstanbul Amaç basımevi 1.b. 1987 s.155-156 
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 Kalite çemberlerinin uygulanması bireyin psikolojik yapısında işi ile ilgili ortaya 

çıkabilecek bu olumsuz duyguların elimine edilmesinde etkin bir sistem olarak 

kullanılabilir. 

 

4.4 KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİ ÖRGÜT İKLİMİNİ OLUMLU YÖNDE 
ETKİLER 

 Günümüzde yaşanan yoğun teknolojik ilerlemelerin ve yeni geliştirilen yönetim 

sistemlerin itici gücü sayesinde her geçen gün  büyüyen ve dev boyutlara ulaşan 

işletmeler içinde birey bir bakıma kaybolmakta,psikolojik ve fizyolojik yeteneklerini 

sergileyememekte, işbölümü,uzmanlaşma, yabancılaşma ve monotonluk kavramları 

çalışanlar aleyhine işleyen bir süreci ifade etmektedir. Bu noktada iş hayatındaki en 

önemli sorunlardan birinin insanların bireysel olarak ve iletişim eksikliği içinde 

çalışmaları olduğunu göz önüne alırsak, kalite çemberlerinin kullanılan tekniklerle 

bireylerin birlikte çalışmalarını,kuvvetli bir iletişim kurmalarını ve seslerini yönetime 

duyurmalarını sağlayan temel özelliklerinin örgütsel iklimi sağlamada etkili bir yöntem 

olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır.269Kalite çemberlerinin kuramsal 

temellerini katılımcı yönetim, motivasyonel anlayış ve problem çözme de grup 

yaklaşımı oluşturmaktadır. Katılmalı yönetim yaklaşımı, bir kuruluşun sorunlarının 

sadece kuruluş yönetiminin sorunu olmadığı, bunun aynı zamanda örgütün tüm 

elemanlarının sorunlarla ilgilendikleri ölçüde yapıcı ve yaratıcı fikirler ortaya 

çıkabileceği ve sorunların üstesinden daha büyük bir başarı ile gelinebileceği görüşünün 

benimsenmesidir. Aynı şekilde karar alma sürecine organizasyonun en alt seviyesindeki 

çalışanın dahi katılımı ve desteği sözkonusudur. Bundan dolayı kalite çemberlerinde 

örgütün her türlü sorunu o sorun ile ilgili tüm elemanlarca ele alınır.270    

 Günümüzde gittikçe kültür düzeyi ve bilgi seviyesi yükselen fertlerin başkaları 

tarafından yönetilen bir araç durumunda olmak istememeleri kendilerini ilgilendiren her 

türlü kararların görüşülmesine ve sonuçlandırılmasına aktif olarak katılıp, düşüncelerini 

ifade etmek istemelerine yol açmıştır.Yönetime katılma yoluyla çözülebilecek bu talep 

üç önemli özellik  taşımaktadır. 

                                                 
269 Ülkü Dicle, “Kalite çevrimleri” Kalite kontrol gruplar (QCC) semineri Ankara: MPM  yay. 

no:320 -1989 s. 151-152 
270 Erol Eren, Yönetim psikolojisi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İ.İ.E yay. no: 105 İstanbul  

1989 s.239 
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 Birincisi: bir örgütün alt yönetim kademelerinin  veya  çalışanların örgüt 

politikası ve yönetimi konusundaki karalara katılmaları 

 İkincisi: katılanların böyle bir yönetim türü ile psikolojik benlik ihtiyaçlarını 

tatmin edecekleri bir  demokratik ortama  kavuşmaları 

 Üçüncüsü: yönetici ile çalışan arasında bir diyalog ve işbirliğinin geliştirilerek 

örgütün daha gerçekçi  ve ekonomik karar verme imkanlarına diğer bir deyimle yönetsel 

etkinlik ve verimliliğe kavuşturulmasıdır.271       

 Otoriter yönetim modelinin benimsendiği bilgi akımının yukarıdan aşağıya 

doğru tek yönlü olarak işlediği kuruluşlarda çalışanların sorunlarla ilgilenip fikirlerini 

yönetime sunmaları imkansızdır. Kalite çemberlerinin bu noktada  en önemli yönü  grup 

olgusunun oluşturduğu aktivite ile örgütsel iklimin oluşumuna katkı sağlamasıdır. 

Gruplar her şeyden önce sosyal bir varlık olan insanın sevgi ve başka insanlara yakın 

olma ihtiyaçlarını tatmin eder.Kişilere bir grup içinde kendini göstererek benlik 

duygularını, kendine saygı arzularını geliştirme imkanı sağlar. Gruplar ortaklaşa bazı 

hedeflere ulaşmak ve çıkarları sağlamak için güç ve işbirliği yapan üyelerden 

oluşmaktadır. Bireyler grup içinde karşılıklı yardımlaşma ile ve kişisel hedeflere 

ulaşmada birbirine destek olarak dayanışmadan doğan bir  sinerjik güç yaratmaktadır.   

 Bu şekilde  bireysel güç ve arzuları arttıran ve üyelerinin  güvenlik ve psiko-

sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak onları güdüleyici bir işlev gören grup, bireyleri daha  

enerjik ve yaratıcı duruma getirmektedir.272Örgütlerin, grupların varlığına kabul ederek 

grup çalışmasını sistematik hale getirmesi ve verimli, etkin bir çalışma ortamı yaratması 

gerekir. Kalite çemberleri çalışanlara fikirlerini söyleyebilme imkanı veren sistematik 

bir süreçtir.Kalite çemberleri uygulandıkları ortamlarda işgören-yönetici ilişkilerini 

değiştirmeye başlamıştır. Rakip hisler destekleyici aktivitelere dönüşmüştür.Kendi 

düşüncelerine saygı duyulduğunu ve düşüncelerinden yararlanıldığını gördükçe  

işgörenler yüksek  düzeyde güdülenmektedir.273Tam katılım, ekip çalışması , grup 

halinde  karar alma ve bunların sonucunda grup kararının tercih edilmesi ve grup 

                                                 
271 Meral Aşıkoğlu, İşgören yönetiminde iletişim ve Şişe cam endüstrisinde bir uyguyama örneği   

Eskişehir  Anadolu Üniversitesi yay. no :136  1986 
272 İlhan Erdoğan, İşletmelerde davranış Beta yay. İstanbul 1991 s.309 
273Joseph Propenko, Productivity management Genevo: İnter national Labour  office  1987 s.190 
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içindeki sorumluluğun herkes tarafından üstlenilmesi olumlu bir örgütsel iklim 

yaratacak ve işgörenlerin güdülenmesine katkıda bulunmaktadır.274 

 

 

4.5 KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİ KALİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ 
SAĞLAYAN BİR TEKNİKTİR. 

 İşletmelerde uygulanan insani yönetim anlayışının önemli sonuçlarından birisi 

de kalite ve verimlilik artışının o işletmenin olmazsa olmaz  şartı haline gelmesidir. 

İşletmelerin nihai hedefi tüketiciyi memnun etmek ise bunu gerçekleştirmenin yolu bu 

amaca ulaştıracak bir yönetim ve çalışma sistemi kurup, kaliteli mal ve hizmet 

üretmekten geçer. Bu amaçla uzun vadede müşterinin tatmin olmasını, başarmayı kendi 

personeli ve toplum için avantajlar elde etmeyi  amaçlayan, kalite üzerine yoğunlaşmış 

ve tüm personelin katılımını esas alan adına toplam kalite yönetimi denilen bir yönetim 

modeli ortaya konmuştur.275 Bu modelin temel unsurlarından bir tanesi de takım 

çalışması anlayışını ifadelendiren kalite çemberleri uygulamasıdır. 

 Çalışanların katılımı çağdaş işletme ve üretim düşüncesinin temel taşlarından 

birini meydana getirir.Genel olarak çalışanların katılımı sözünden, problemlerin 

çözümünde tüm çalışanların enerjilerinden faydalanmak anlaşılmaktadır.Kaliteye 

ulaşmak, ürünün üretiminden sunumuna kadar herhangi bir bölümde çalışanların 

tamamının sorumluluğunu gerektirmektedir.Örgüt içinde çalışanlar kalite olgusunun 

önemli olduğunu algılamak ve ona ulaşmak zorundadırlar Çalışanların kararlara 

katılımının sağlanması örgüt içinde  bir değişim gerektirir. Bu noktada otoriter bir 

yönetim anlayışı örgüte hakim olamaz.276 

 Her işletmenin kendine has bir kültürü vardır. Burada önemli olan husus firma 

içerisinde  bir takım ruhunun yaratılmasıdır.Böyle bir birliğin oluştuğu işletmede hatalı 

ürün beklemek mümkün değildir. Kalite çalışmalarına  herkesin katılımını sağlayacak 

bir takım ruhunun oluşturulması,  kaliteyi arttırmakla kalmaz, aynı zamanda kişilere 

yüksek bir moral de sağlar.277 Takım ruhu,  katılımcı ve uzlaşmaya  dayalı yönetim 

                                                 
274 Üzeyme Doğan, Hüseyin Avunduk,   Kalite kontrol çemberlerinin endüztkiyel gelişmeye etkisi ve 

Türkiye’de uygulama imkanları    Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B. F. dergisi C.7 no:2   1992  s.1-7  
275 Yüksel Kıpçak, “ISO 9000 kalite güvencesi sistemi” , MESS Eğitim  yay. İstanbul  1993 s.18 
276 Işıl Pekdemir, İşletmelerde kalite yönetimi Beta yay.A.Ş.  İstanbul  1989 s. 61 
277 Nursel Öztürk, “T.K.Y. de motivasyon , eğitim, ve katılımın önemi” verimlilik dergisi kalite özel 

sayısı  1993 s.63 
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anlayışının uygulanmasında hemen akla son yıllarda Japon firmalarınca elde edilen 

başarılar gelmektedir. Bu yaklaşımlar, aslında bir firmada çalışanından yöneticisine 

kadar  çalışanların çeşitli şekillerde  harmonize  olarak çalışmaları ve birlikte karar 

alma faaliyetlerinden oluşur. 

 

 

 Çalışanların insan kaynağını oluşturduğu bilinen bir gerçektir ve bu kaynağın 

sosyo-kültürel yapıları çok önemlidir. Bu kalite iyileştirme  programının başarıyla  

uygulanabilmesi için tüm çalışanların konuya bağlı kalmaları ve gerekli çabayı 

sarfetmeleri gerekir.278 Kalite çemberlerinin amaçlarından bir tanesi işgörenlerin 

katılımının sağlanması ve eğitim programları sayesinde kalitenin ve verimliliğin 

yükseltilmesini sağlamaktır.Çalışanların çalıştıkları işyerleri ile özdeşleşmeleri, 

işyerlerine karşı her türlü olumlu duyguları beslemelerini sağlayan bir kaynak 

niteliğindedir. Kişinin firması ile olan ilişkilerinin düzeyi, işletmenin onun ihtiyaçlarını 

karşılayabilme ihtimali  ile doğru orantılıdır.Bu açıdan işletmede üretim sonucu  ortaya 

çıkan mal ve hizmetleri doğrudan  doğruya kendi çabasının, sorumluluğunun, bilgisinin 

ve yeteneğinin bir sonucu olarak gören ve bu duygusal formlarla yüklü olan kişi ürünün 

kusursuz olması yönünde sonsuz bir gayret sarfetmeyi işinin bir geerği olarak ele 

alacaktır.Japonya’da Honda fabrikasında çalışan bir işgörenin marketten alış veriş 

ettikten sonra müşterilern arabarının bulunduğu otoparkta Honda markalı bir taksinin 

sileceklerinden bir tanesinin eğri durmasına dayanamayıp, onu düzeltmek istemesi” 

yukarıdaki  cümleler de ifadesini bulan  psikolojik yapının bir yansıması olarak 

değerlendirilmelidir.  

 Bu açıdan bakıldığında kalite çemberleri yapılan işin her aşamasında yoğun bir 

motivasyon sürecini harekete geçirmektedir. Bu noktada örgütsel etkililiğin  ve 

verimliliğin temeli,  insan kaynaklarının  en etkili bir şekilde  motive edilebilmesinin bir 

sonucu olarak gerçekleşmektedir.279 Kalite çemberlerinin en iyi yaptığı iş’te budur. 

Verimliliğin arttırılması amacıyla insan kaynaklarından yararlanmak için son yıllarda 

ortaya çıkan gelişmeler içinde en fazla kabul gören, kalite çemberleridir.  

 Bir örgütte kalite ile ilgili problemlerin çözümüne en üst düzeyde çalışanın 

                                                 
278 Levent Şimşek, “Verimlilikte yeni bir yaklaşım :kalite kontrol  halkaları” verimlilik dergisi c.11 

S.4  Ekim-Aralık 1982 s.12  
279 Erol Eren , Yönetim psikolojisi    s. 275 
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katılması, kalitenin oluşturulmasıyla ilgili sorumlulukların örgütün bütün üyeleri 

tarafından  paylaşılması kalite çemberlerinin esasını oluşturur. 

 Kaliteçemberleriuygulamasının en temel özelliği firma ile işgörenlerin 

amaçlarını uyumlaştırarak toplam kalite yönetimini etkin biçimde 

gerçekleştirebilmektir.280  

 

4.6 KALİTE ÇEMBERLERİ ÖRGÜTTE VERİMLİLİK ARTIŞINI  SAĞLAYAN 
ÖNEMLİ BİR SÜREÇTİR. 

 Katılmalı yönetim ile verimlilik arasındaki ilişkileri “işçi morali” kavramına 

dayanarak ifade eden Yoder işe ilgisizlik, işçi devri , iş uyuşmazlıkları, iş bekletme, 

üretimi kısma, disiplinsizlik ve devamsızlıkların çalışanların morali açısından hasta 

olduğunu gösterdiğini savunmaktadır.  

 Bu noktada katılmalı yönetim çalışanların çok yönlü manevi  ihtiyaçlarını da 

karşıladığı için moral arttırıcı etkiler meydana  getirmektedir. Bunun sonucu işe ilgi ve 

çalışma barışı, tam kapasite ile çalışma şeklinde kristalize olmaktadır. Bu da doğrudan 

doğruya verimlilik kavramını ifadelendirir. 281Bir örgütte çalışanın benliği ile çevresi 

arasında sağlıklı ilişkiler varsa, orada kalite çemberi uygulaması etkin demektir. Burada 

işgören bütün yeteneklerini, dikkatini üretim sürecinin emrine verecektir. 282 Kararlara 

katılım ve ekip ruhunun verimi arttırdığı ve sonuçta yabancılaşmayı ve çatışmayı 

engelleyici bir set oluşturduğu söylenebilir.283 

 Örgütte çalışan işgören katılım sayesinde kendini parçalara ayırmak 

zorunluluğundan kurtarmakta, fizik gücünü düşünce gücüyle bütünleştirebilmektedir. 

Daha önce iş başında iken kendinden uzaklaşmak zorunda kalan kişi, katılma ile 

bütünlüğüne kavuşmaktadır. İşte bu olgu verimi, uyumu, barışı doğururken işgören bu 

verimi ile daha fazla ekonomik tatmin sağlar.284  

 Çalışanların verimli olduğunu bilmesi,  işe yaradığını görmesi,  kendisini mutlu 

hissetmesine ve görevini yapmanın gönül rahatlığına ulaşmasına sebep olur.Zira, 

verimlilik ve kaliteli üretimin ancak hür ve çevresini benimseniş çalışanların eseri 

                                                 
280 İsmail Efil, Yönetimde kalite kontrol çemberleri ve uygulamadan örnekler   s.20 
281 Kurthan Fişek, Yönetime katılma  TODAİE yay. no . 158 Ankara -1977  s.66 
282 Kemal Tosun, İşgücünün işletme idaresine iştiraki meselesinin düşündürdükleri  yönetim dergisi 

C.2    No:5      s.6 
283 Mümin Ertürk, “İşletme yönetiminde beşeri ileşkilerin yeri” yönetici geliştirme bildirileri Ç. Ü 

İ.İ.B.F  yay.No:2 Adana  1989  s.94  
284 Mete  Törüner , Yönetime katılma ve verimlilik MPM yay. Ankara 1970  s.192 
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olabileceği bir gerçeği yansıtmaktadır.Çalışanların yönetime katılması, kalitenin 

yükselmesine savurganlığın azalmasına ve işe ilginin artmasına neden olur. İş üzerinde 

aktif olmayan çalışanların makinelerin yönettiği üretim tarzında  verimli olmasını 

beklemek imkansızdır.285  

 Sonuç itibariyle  işin niteliği ve çalışanların idrak tarzlarının yönetime katılma 

konusundaki uygulamaları etkilediğini belirtmek gerekir. Şayet bir iş, niteliği itibariyle  

“Girişimcilik” ve “Bağımsızlık” isteyen bir iş ise , bu iş için uygun gözüken yönetim de 

bu unsurları teşvik edici nitelikte demokratik ve katılımcı olmalıdır. 

 

4.7 KALİTE ÇEMBERLERİ ÖRGÜTTE ÇATIŞMA VE UYUMSUZLUKLARI 
ÖNLEYEN ÖNEMLİ BİR TEKNİKTİR 

 Çalışanların yönetime katılması yöneticilerle aralarında davranış yönünden daha 

kuvvetli bir işbirliği ve uyumlu olma şuurunu geliştirir. Böyle bir davranış biçimi ise 

verimlilik artışına  neden olurken, aynı zamında takım çalışması ruhunu  geliştirir ve 

endüstriyel uyuşmazlıkları azaltabilir.286 Kalite çemberleri uygulamasıyla birlikte bir 

araya gelen işgörenler,  aynı  amaca ulaşmak için birlikte tartışıp, birlikte karak alıp, 

birlikte çözüm önerisi getirecekleri için aralarındaki arkadaşlık kaynaşacaktır.287  

 Çalışma hayatında ahengin sağlanması, çalışanlar arasında işbirliği ve ortaklık 

zihniyetinin yaratılması, ancak tarafların ortak amaçların gerçekleştirilebilmesi için 

çalışmalara kendilerinden bir şeyler katmaları sayesinde mümkün olur.288 Yönetim 

kararlarına katılan çalışanlar bu kararlara ilişkin olarak kendilerinden yapılmasını 

istedikleri işleri istekle yapıp, işletme yönetimiyle amaç birliğine ulaşmış 

olacaklardır.289  Özellikle amaç uyuşmazlıkları ve buna bağlı  olarak ortaya çıkan 

çatışmaların temelinde işletmedeki katılımcı olmayan yönetim biçiminin payı oldukça 

fazladır. Örgütte amaçlara yönelik kararların bir kişi veya sınıf tarafından tek yönlü 

olarak diğer işletme çalışanlarının yararları gözardı edilerek alınması halinde açık veya 

gizli  amaç çatışmalarının ortaya çıkması kaçınılmazdır.290  Bu şekilde ortaya çıkan 

                                                 
285 F. Harbison ,C.A. Myers, Management in the industrial World, New York   1969  s 
286 Kamil Turan, İşçilerin yönetime katılması ve Türkiye uygulaması AİTİA  yay. Ankara  1973  

s.34 
287 Nurdoğan Arkış, “Kalite kontrol halkaları”       Verimlilik dergisi C.13 s.2 
288 Mehmet Özcan, “Kalite kontrol grupları”       Karizma -1986 yıllığı  s.166 
289 Cemal Mıhçıoğlu ,  Personel idaresinde beşeri münasebetler      Ankara 1958 s.670 
290 Atilla Baransel, Örgütsel etkinlik ve ölçülmesi    İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi C.3  S.2 Kasım -

1974  s.68 
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amaç çatışmaları ancak yönetime katılma vasıtasıyla veyahutta  çok yönlü ilişkiler 

kurularak çözümlenebilir. 

 Örgütsel çatışmayı  azaltmak için bilim adamları  tarafından yapılan 

araştırmalarda verilecek kararlarla etkilenecek olanların karar verme mekanizmasının 

bir parçası haline getirilmeleri ile ortaya çıkan birlikte karar verme  konusunda 

çatışmaların azalacağı ve işbirliğinin artacağı kabul edilmektedir. O halde kalite 

çemberleri  işgörenin yönetim tarafından alınacak kararlara karşı onda doğabilecek 

olumsuz tepkileri önlemenin ve onun işbirliğini sağlamanın en etkili  araçlarından 

birisidir. Katılma sayesinde birbirine ters düşen  amaçların yerine ortak amaçlar ikame 

edilmiş olur.  

 

4.8    KALİTE ÇEMBERLERİ KATI  HİYERARŞİK YAPININ OLUMSUZ 
ETKİLERİNİ  AZALTIR. 

 Gerek zorunlulukların ve gerekse işin doğasının ortaya çıkardığı geleneksel 

örgütlenme biçiminde emirler, hep yukarıdan aşağıya  doğru akmakta , politikalar 

tepede oluşmakta, iletişim tek yönlü ve yukarıdan aşağıya doğru olmaktadır.291Bu 

durumda yalnızca uygulama imkanı olan karar ve emirlerin sebep ve sonuçları üzerinde 

hiçbir katkısı olmayan işgören için uygulamasında rol aldığı iş bir sır olacaktır.  

 Kalite çemberleri ile gerçekleşen katılma olayı aynı zamanda hiyerarşik organlar 

da da sorumluluk yüklenilmesi sonucunu doğuracağından kişiler yaptıkları işin anlamı 

önem ve neticelerini tartışma ve eleştirme imkanına şahip olabileceklerdir. Bu gelişme 

çalışanlar üzerinde,  yabancılaştırıcı ve çatışmaya neden olucu bir çok olguyu tedavi 

edici rol oynar. 292 

 Örgütlerde hiyerarşik yapı, örgütten örgüte ve yönetim anlayışlarına göre 

farklılıklar göstermekle birlikte genelde işgören veya ast ile üst ilişkileri yönünden 

sınırlı ve sıcak olmayan resmi davranış biçimlerini öngörür. Yüksek hiyerarşik 

konumda olanların aşağı kademelerde bulunanlardan daha fazla statüsü vardır.  

 Bu yüzden üst kademelerde yer alanlara daha fazla önem atfedilir. Onlara 

beslenen saygı yüksek düzeydedir.Bunun sonucu olarak üstleri kutsallaştırma olguları 

görülebileceği gibi, bireysellikte önemli tahribatlara  uğrayabilir. Kalite çemberleri bu 

                                                 
291 Oğuz Onaran,   Örgütlerde karar verme A.Ü SBF yay. No. 321 Ankara   1971 s.18 
292 Gencay Şaylan,  “Bürokratik sistemlerde yönetime katılma olgusu ve yapısal sınırlılıklar”  

TODAİE  dergisi C.12   S.2  Haziran  1979  s.23 
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açıdan bir çok sorunla birlikte hiyerarşik baskıyı da minimize eder. Katılmalı yönetim 

anlayı 

şının mantığına uygun tarzda, kararlara katılma ast-üst arasında daha fazla etkileşim ve 

iletişimi gerekli kılacak,  yöneten ve yönetilen belirlilik şartları altında eşit durumda ve 

kişiliklerinin tüm yönleriyle ilişki kuracaklardır.  

 Diğer taraftan sorumluluk yüklenen işgörenler daha fazla ciddiye alınacak, saygı 

uyandıracak bir varlık olup çıkabilecektir293.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
293 R:Bize , Jean Milhaud,   Sanayi psikolojisi  ( çev: M. Yazgan ) Ankara 1990 s.80 
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DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

 

İŞLETMELERDE KALİTE ÇEMBERLERİNİN ÇALIŞANLARIN 

PERFORMANSLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA 

 

  GİRİŞ 

 Bu bölümde işletmelerde kalite çemberlerinin uygulanmasının çalışanların 

performansları üzerine olan etkilerine uygulamalı bir açıdan yaklaşılmaya ve konuya 

yönelik olarak buraya kadar ifade edilenlerle araştırmamızdan elde edeceğimiz bulgular 

arasında  bir korelasyon kurulmaya çalışılacaktır.  

 Hatırlanacağı gibi çalışmamızın teori kısmında yönetim kavramlarını yönetim 

ekollerini, motivasyon teorilerini, kalite çemberlerinin motivasyonel değerini ve bireyin 

performansı üzerine olan etkileri gibi konular incelenmişti. Çalışmamızın bu bölümünde 

ise bazı işletmelerde yaptığımız araştırmanın dikkatlice yorumlanması gereken 

bulgularına dayanılarak, kalite çemberlerinin çalışanların başarısı üzerine olan etkisi 

ortaya konmaya çalışılacaktır. 
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 ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

 Kalite çemberleri ile güvene ve çalışana saygıya dayanan yeni bir yönetim 

anlayışının ortaya çıkmasının işletmeler açısından anlamı ve önemi büyüktür. 

 Örgütlerde etkin bir ekip ruhunun yaratılması, çalışanların yönetime katılmasının 

sağlanması, verimlilik ve kaliteye yönelik olumlu gelişmelerin meydana  gelmesi, 

örgütsel iklimin çalışanların performanslarını arttıracak bir noktaya getirilmesi bütün 

işletmelerin temel hedefleridir.Bu noktada örgütsel etkililiğin sağlanmasında,insan 

unsurunu işletmeler açısından odak noktası olarak ele alan kalite çemberlerininin de 

önemi büyüktür.Kalite çemberleri yukarıda ifade ettiğimiz unsurları gerçekleştirmeye 

çalışan önemli bir yönetim tekniği ve aynı zamanda etkin bir motivasyonel süreçtir.  

    Burada kalite çemberlerine yönelik olarak yaptığmız 

araştırmamızın amacı da teorik çerçevede izah edilen ve toplam kalite yönetiminin bir 

basamağını teşkil eden kalite çemberlerinin uygulamada, çalışanların motive 

edilmesinde etkinliğinin belirlenmesine yöneliktir. Kalite çemberleri işletmelerimizde 

neyi değiştirmiştir? işgörenler tarafından an lamı nedir? Örgütsel iklimin olumlu hale 

getirilmesinde, iş-işgören-işletme bütünleşmesinin sağlanmasında, ve psiko-fiziksel bir 

varlık olan çalışanların örgüt amaçları doğrultusunda motive edilmesinde ne derece 

amaca uygunluk arzetmiştir, araştırmamızda  bu sorulara cevaplar aranmaya 

çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

 İşletmelerde kalite çemberlerinin çalışanların verimliliği üzerine etkileri ile ilgili 

araştırma biri özel, diğeri kamu olmak üzere iki işletmedeki yönetici ve işgörenleri 

kapsamaktadır. 
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 Araştırma yapılan işletmelerde yönetici ve işgörenlerin tamamı araştırma 

kapsamına dahil edilmemiş, çember faaliyetlerine katılmış, bu çalışmalarda deneyimli, 

halen çalışmalara katılmakta olan  50 yönetici ve 180 işgörene örneği ek-1’de verilen 

anket soruları dağıtılmış, bunlardan 161’i ne cevap alınmıştır.  

 Araştırmamız şise cam’a bağlı bir  soda sanayi ile kağıt üretiminin yapıldığı bir 

kamu işletmesinde gerçekleştirilmiştir. 

 

 ARAŞTIRMADA ESAS ALINAN VARSAYIMLAR 

 

1. Toplumsal akıl bireysel akıldan üstündür. İnsanlar benimsedikleri, sevdikleri ve 

katıldıkları işlerin başarılı olması için daha fazla gayret gösterirler. 

2. İşgörenlerin yaptıkları işin plan, tasarım ,geliştirme ve analizi konusunda çok değerli 

görüşleri vardır. 

3. İş ile ilgili olarak ortaya çıkan yabancılaşma, ihtilaf, çatışma ve gerilimin kaynağında 

bilmemek,tanımamak ve katılmamak vardır. 

4. Çalışanların katıldıkları, destekledikleri ve benimsedikleri kararların alınmasına 

katıldıkları ölçüde motive olurlar. 

 

 ARAŞTIRMADA ESAS ALINAN HİPOTEZLER 

 

1. Yönetime katılma çalışanları ruhsal ve bedensel olarak daha da güçlendirir, 

bireylerin kendilerine güvenlerini artırır ve olumlu davranış edinmelerine katkı 

sağlar. 

2. Kalite kontrol çemberleri demokratik katılım, verimlilik, işgören-işveren 

bütünleşmesi örgüt ikliminin olumlu olmasına katkı sağlayarak çalışanların 

performanslarını daha da iyileştirir. 

3. Çember üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri güçlendirerek dolaylı olarak çalışanların 

performanslarını olumlu kılar. 

4. Kalite kontrol çemberleri arızaları, israfı, çatışmaları ve yabancılaşmayı azaltır, 

dolaylı olarak da işgörenin performansının güçlenmesini sağlarken  ve çalışanların 

eğitimine de katkı sağlar. 
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5. Kalite çemberleri sayesinde yöneticiler ile işgörenler yüz yüze ilişkiler kurma 

imkanına kavuşarak, iletişimin etkin hale gelmesini sağlarlar ve örgüt çalışmalarını 

daha yüksek bir performans noktasına taşırlar. 

 

 ARAŞTIRMADA KULLANILAN  YÖNTEM  VE UYGULAMA 

  

 Araştırmamızın esas aracı, ek-1’de bir örneği yer alan “işletmelerde kalite 

çemberlerinin çalışanların performansları üzerine olan etkileri” ile ilgili anket formu 

olmuştur.  Bu anket formu 25 sorudan meydana gelmektedir.  

 Birinci grup soru olarak deneklere beş adet soru yöneltilmiştir.Bunlardan birinci 

soruyla işletmenin hukuki durumu, ikinci soruyla işletmenin içinde yer aldığı sektör, 

üçüncü soruyla çalışanların toplam sayısı, dördüncü soruyla kalite çemberlerinin işletme 

açısından önemi, beşinci soruyla da işyerinde geçerli olan yönetim anlayışının tespit 

edilmesi  amaçlanmaktadır. 

 İkinci grup olarak deneklere 6, 7 ve 8 numaralı sorular yöneltilmiştir. Bu 

sorularla: 

-İşletmede çalışanların eğitim düzeyleri 

 

-Çalışanların işletmedeki görevleri  

 

-Çalışanların işletmedeki hizmet süreleri öğrenilmeye çalışılmıştır. 

 

 Üçüncü grup olarak araştırma kağıdında düzenlenen 9, 10, 11, 17 numaralı 

sorularla kalite çemberlerinde görevli kişilerin bu sürece nasıl katıldıkları, faaliyetlerden 

tatmin bulup bulmadıkları, aynı zamanda çemberin, işgörenin yapmış olduğu işi anlamlı 

bulup bulmaması  üzerindeki etkisi ile çemberin işleyiş biçimi  araştırılmaya 

çalışılmıştır. 

 Dördüncü grup olarak araştırma kağıdında düzenlenen 12, 13, 21 numaralı  

sorularla kalite çemberlerinin temel felsefesini teşkil eden katılmalı yönetim anlayışının 

çalışanların ruh-beden yapıları üzerindeki etkileri ile bireylerin özgüven duyguları  

çalışma başarısı ve olumlu davranış biçimlerini ne yönde etkilediğine ilişkin veriler elde 

edilmeye çalışılmıştır. 
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 Beşinci grup soru olarak deneklere üç soru yöneltilmiştir.anketteki soru sırası 

14, 20, 25 olan bu sorularla da örgütte uyumsuzluk ve çatışmayı ortadan kaldırabilme 

yönünde kalite çemberlerinin oynadığı rol ile kalite çemberleri uygulaması ile işletmede 

nelerin değiştiğine ve düzeldiğine ilişkin veriler elde edilmeye çalışılmış, aynı zamanda 

işgören eğitiminde kalite çemberlerinin etkisi  ele alınmıştır. 

 Altıncı grup soru olarak da deneklere anketteki sırası  15, 16, 23, 24 olan beş 

soru yöneltilmiştir. Bu sorularla da kalite çemberlerinin katılım, işbaşarımı, verimlilik, 

işgören-işveren bütünleşmesi ve örgütsel iklim üzerindeki etkileri ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır.  

 Yedinci grup olarak sorulan anketteki soru numarası 19 olan bir soru ile kalite 

çemberlerinin, çember faaliyetlerine katılan elemanlarının arasındaki ilişkiler üzerine 

olan etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 Sekizinci grup soru olarak da 22 nolu soru ile yöneticilerin kalite çemberleri 

içindeki gerçek rolünü tespit etmeye ve bunun çember iklimine olan  etkilerinin ortaya 

çıkarılmasına çalışılmıştır.  

 Araştırmada temel araç olarak anket kullanılmıştır. Anket formunda 

ayrıntılarıyla açıklanan sorularla kalite çemberlerinin temel felsefesinin ne olduğu, 

çember uygulamalarının çalışanların katılımı, verimliliği, iletişimi, çatışma ve 

yabancılaşma duyguları, kısaca örgütsel iklimin olumlu hale getirilmesine yönelik 

etkileri nelerdir ve bütün bunların çalışanların iş başarısı üzerine olan olumlu katkıları 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

 Soruların cevaplandırılması dikkatlice incelenerek en uygun alternatifin 

işaretlenmesi şeklinde olmaktadır.Araştırma sonuçlarının basit, açık ve anlaşılır 

olmasına özel bir gayret sarfedilmiştir. Bu çerçevede aritmetik ortalama, yüzde , basit 

ortalama ve grafik ile ilgili değerlendirmeler ve yorumlar yapılarak sonuç anlamlı hale 

getirilmeye çalışılmıştır. 

 

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

 Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesine geçmeden önce vurgulanması 

gereken bir hususu açıklamakta yarar vardır. Bütün sosyal nitelikli araştırmalarda 

olduğu gibi bu araştırmamızda da bir takım sınırlılıklar vardır. 
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 Bu doğrultuda araştırmamızın sınırlılıklarını aşağıdaki şekilde ifade etmek 

mümkündür: 

1. Deneklerin bütün uyarı ve telkinlere rağmen araştırma sonucunda ortaya çıkacak 

olumsuz bir durumdan bireysel olarak zar ar görebilecekleri endişesiyle 

genellikle sorulara doğru cevaplar vermemeleri sözkonusu olabilir. 

2. Araştırmamız Mersin Şişe cam soda sanayi  ve Silifke’de Seka kağıt fabrikası olmak 

üzere iki işletme üzerinde yapılmıştır.Ancak bu işletmelerin  bölgelerininin geneli 

temsil etme yeteneklerinin son derece sınırlı olduğunu ifade edebiliriz. 

3. Deneklerin sorulan soruları yanlış anlamaları ve cevaplandırmaları mümkündür. Bu 

noktada ihtiyatlı olmak gerekir. 

4. Çalışanların anket sorularını cevaplandırma ortamının uygun olmaması gibi bir takım 

sıkıntılar sağlıklı sonuçlar alınmasını engelleyebilecektir. 

 

 ARAŞTIRMADA UYGULANAN ANKET SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

  

 Kalite çemberlerinin çalışanların performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 

ve çember faaliyetlerinin bu noktadaki motivasyonel değerini tespit etmek amacıyla  25 

sorudan oluşan bir anket 2 işletmede kalite çemberlerinde görev almış çember 

elemanlarına cevaplandırılması için dağıtılmıştır. Her iki işletmeye dağıtılan soru kağıdı  

adeti 230 tane olup, bunlardan 161 adeti cevaplandırılarak iade edilmiştir. 

 Araştırmada uygulanan anket sorularına verilen cevapları ve bunların 

değerlendirilmesini, soruların amaçlarına göre sekiz grupta toplayarak ele alıp 

yorumlayacağız. 

 

  

 

İŞLETMENİN  KİMLİĞİ 

 

 Burada çalışanlara işletmenin kimliği ile ilgili dört ve kalite çemberlerinin 

işletmede hangi ihtiyaçtan dolayı uygulandığının belirlenmesi ile ilgili bir soru olmak 

üzere toplam beş soru yöneltilmiştir. 
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 A.İşletmenin hukuki durumu 

 

 Anketin“işletmeniz aşağıdaki hukuki yapılardan hangisine 

uygundur?”biçimindeki birinci sorusuna 1’nolu işletme olan özel işletme de çalışan 

deneklerin hepsi şirketin bir anonim şirket olduğunu ifade etmişlerdir. 2’nolu işletme 

için de  çalışanların hepsi şirketin bir kamu şirketi hüviyetini taşıdığını belirtmişlerdir. 

  

 B.İşletmenin çalıştığı sektör 

 

 Anketin “Örgütünüz hangi sektörde çalışmaktadır?” şeklindeki ikinci sorusuna 

1’nolu işletme de çalışan denekler diğer sektörler şıkkını 2”nolu işletmede çalışan 

deneklerin hepsi de kağıt sektörü şıkkını işaretlemişlerdir 

 

 C. İşletmede çalışanların toplam sayıları 

 

 Anketin daha çok yöneticilere yönelik olarak sorulan “Firmanızda çalışanların 

toplam sayısı nedir?” tarzındaki bir soruya verilen cevaplarda 1’nolu işletmede 

çalışanların 501-1000 kişi arasında olduğu , 2’nolu işletmede çalışanların ise 1000 

kişiden fazla olduğu ortaya çıkmıştır.   

 

 D.İşletmede kalite çemberlerinin uygulanması 

 

 Anketin, “ Firmanızda kalite kontrol çemberleri uygulaması hangi ihtiyaçtan 

doğmuştur?” biçimindeki dördüncü sorusuna verilen cevapların dökümü aşağıda tablo 1 

de görüldüğü gibidir. 

 

 TABLO 1:Kalite çemberlerinin uygulanma nedenlerine ilişkin çalışanların 

görüşlerine yönelik dağılım 

 ÇEMBERİN UYGULANMA                                      KİŞİ SAYISI                     % 

  NEDENLERİ 

 Arızaların artması                                                            38                                   23,7 



 105 

 Çatışma yoğunluğu                                                          32                                   19,9 

 Devamsızlık                                                                     28                                   17,3 

 Verim düşüklüğü                                                             45                                   27,9 

 İş kazası                                                                           18                                   11,2 

TOPLAM                                                                        161                                100,0 
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GRAFÝK-1: Kalite çemberlerinin uygulanma nedenlerine iliþkin

çalýþanlarýn görüþleri ile ilgili daðýlým

 

 Tablodan anlaşılacağı üzere, işletmede kalite çemberlerinin uygulanmasının 

nedenleri konusunda sorduğumuz sorulara deneklerin % 23,7’si Arızaların artması, % 

19,9’u işletmedeki çatışmaların yoğunluğu, %17,3 ‘ü devamsızlık, %27,9’u verim 

düşüklüğü, %11,2’si iş kazası sonucuna bağlamıştır.Burada deneklerin cevapları 

neticesinde ortaya çıkan oranlar  birbirine yakın olup, bu sorunların hepsinin 

çözümünde kalite çemberleri uygulamasının etkin bir rol oynayacağı belirtilmelidir. 

 

E.Çalışanların yönetim hakkındaki görüşleri 

 

Anketin birinci grup soruları arasında ifade ettiğimiz beşinci soru ise, “İşyerinizde 

geçerli olan yönetim anlayışını aşağıdaki kavramlardan hangisi daha iyi 
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anlatır?”şeklinde düzenlenmiştir. Bu soruya deneklerin verdikleri cevapların dağılımı da 

aşağıdaki tablo 2 de gösterilmiştir. 

 

 TABLO 2: Çalışanların işletmedeki yönetim biçimi hakkındaki düşüncelerine 

ilişkin dağılım 

   İŞLETMEDE UYGULANAN                                  KİŞİ SAYISI                      % 

  YÖNETİM BİÇİMİ 

  Otokratik bir yönetim anlayışı                                              0                                  0 

  Usta-çırak , babacan yönetim anlayışı                                  28                               17,9 

  Danışmacı yönetim anlayışı                                                 30                               18,9 

  Katılmacı ya da demokratik yönetim anlayışı                      100                              63,2 

 TOPLAM                                                                           158                            100 
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 GRAFÝK 2:Çalýþanlarýn yönetime yönelik

görüþlerine iliþkin daðýlým

 

 Görüldüğü üzere her iki işletmede de otokratik bir yönetim anlayışının olmadığı 

denekler tarafından belirtilmiştir. Bunun yanında işletmede babacan bir yönetim 

anlayışının hakim olduğunu söyleyenlerin oranı %17,9, danışmacı bir yönetim yapısının 

işletmede uygulandığını söyleyenlerin oranı %18,9 iken katılımcı ve demokratik bir 

yönetim kültürünün işletme yönetiminde uygulandığını söyleyenlerin oranı ise %63,2’yi 

teşkil etmektedir. %63,2’lik bir oran oldukça yüksek bir orandır. Esasen işletmede kalite 

çemberlerinin uygulanabilmesi, katılımcı ve demokratik bir yönetimin işletmede 

oluşturulmasını gerekli kılar. Çünkü bu kalite kontrol çemberlerinin temel felsefesinin 

bir gereğidir.Kalite çemberlerinin felsefesine göre, örgüt etkinliğinin sağlanabilmesi 
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ancak örgütte çalışanların kendilerini  sorumlu,bağımsız, özgüven sahibi ve ekip 

ruhunun bir parçası olarak hissetmeleri ile mümükündür.Böyle bir duygunun çalışanlar 

tarafından hissedilebilmesi de ancak demokratik .bir anlayışla sağlanabilir.  

  

 ANKETE CEVAP VEREN DENEKLERİN NİTELİKLERİ 

 

 Ankete cevap verenlerin tutum, davranış  ve görüşlerinin anlamlı bir tarzda 

yorumlanabilmesi için herşeyden önce kimliklerinin ve bazı özelliklerinin bilinmesi 

gereklidir. Bu amaçla deneklerin öğrenim düzeyleri, işletmedeki görevleri ve kıdem 

durumlarına ilişkin bilgileriyle birlikte yorumlarının yapılması gereklidir.Bu soruların 

analiz ve yorumu aşağıda yapılmıştır. 

 

 A. Deneklerin Öğrenim Durumları 

 

 Anketin “Son bitirdiğiniz okula göre öğrenim durumunuz nedir?” biçimindeki 

birinci sorusuna verilen cevapların dökümü aşağıda tablo 3 de görüldüğü gibidir. 

 

 TABLO 3: Deneklerin öğrenim durumlarına göre dağılımı 

ÖĞRENİM DURUMU                                         KİŞİ SAYISI                        % 

 

İlkokul                                                                        48                                    29,8 

Ortaokul                                                                     48                                    29,8 

Lise ve dengi okullar                                                   28                                     17,5 

Yüksekokul ve fakülte                                                37                                      22,9 

TOPLAM                                                                  161                                     100 
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GRAFÝK 3:Çalýþanlarýn öðrenim durumlarýnýn daðýlýmý

 

 

 Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, araştırmanın yapıldığı işletmelerde 

ilkokul ve ortaokul eğitimi almış kişilerin oranı  aynı olup, toplamı%59,6’dır. Lise 

mezunu deneklerin sayısı %17,5 iken yüksekokul  ve fakülte mezunlarının oranı 

%22,9’dur.İşletmelerde ilk, orta ve liseden mezun olanların sayı olarak daha fazla 

olduğu görülmektedir. Bu özellikle anketimize cevap veren deneklerin genellikle 

işgörenler olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak kalite çemberleri uygulamasının daha 

başarılı olması için eğitim seviyesi daha yüksek düzeyde olan çember elemanlarının 

sayısının artmasının gerektiği kanaatindeyiz. 

  

 B.Deneklerin Örgütlerdeki Görevleri 

 

 Anketin ikinci grup soruları arasında ifade ettiğimiz ikinci soru ise “Çalıştığınız 

kurumdaki mevkiniz nedir?” şeklinde düzenlenmişti, Bu soruya deneklerin verdikleri 

cevapların dağlımı da aşağıdaki tablo 4 de gösterilmiştir. 

 

 

 

 TABLO  4: Çalışanların örgüt hiyerarşisindeki yerlerine göre dağılımları 
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 ÖRGÜTTEKİ GÖREVİ                                            KİŞİ SAYISI                      % 

Üst kademe yöneticisi                                                         4                                    2,4 

Orta kademe yöneticisi                                                       33                                 20,4 

Şef veya şef yardımcısı                                                        8                                    4,9 

Usta veya ustabaşı                                                              20                                  12,4 

İşgören                                                                               96                                 59,6 

TOPLAM                                                                          161                               100 
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GRAFÝK 4: Çalýþanlarýn iþletmedeki  mevkilerine  göre daðýlým

 

 Araştırma yapılan iki işletmenin hiyerarşik yapıları yukarıdaki tabloda 

görüldüğü gibidir.Her iki işletmenin dikey örgüt modeli karakterinde olduğu, hiyerarşik 

kademelerinin kısmi farklar göstermesine rağmen genellikle birbirine benzer yapılara 

sahiptirler. Örgütlerde üst kademe yönetici ,orta kademe yönetimi ve alt kademe 

yönetim 

hiyerişik düzeni hakimdir. Üst kademe yönetimi işletme müdür yardımcılarından  

oluşmaktadır. Orta kademe yönetimi, üst yönetimin politika, plan ve diğer kararlarını 

uygulanabilir hale getiren, bunları teknik kademe için hazırlayan şef ve şef 

yardımcılarından meydana gelmektedir. 
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Alt kademe yönetimi ise kararları uygulamaya geçirmektedir. Bu kademede yer alan 

personeller, ustalar ve işgörenlerden müteşekkildir.Tablo 4 de görüldüğü gibi bu soruyu 

cevaplandıran 161 kişiden 4’ü üst kademe yöneticisidir. Yani ankete en az cevap 

verenler üst kademe yöneticileridir. Bu oranı %4,9 ile şef ve şef yardımcıları 

izlemektedir.  

 Anketimize cevap verenlerden en yüksek oranı temsil edenler alt kademe 

yöneticileridir. Bunların oranı%72 olarak gerçekleşmiştir.Aslında bu oran bir noktada 

araştırmamızın amacına da uygundur.İşletmede kalite çemberlerinin motivasyonel 

etkisinin tespitinde doğrudan işgörenler üzerindeki etkisinin araştırılması esas 

alınmıştır. 

 

 C. Deneklerin kıdemleri 

 

 Anketin ikinci grup soruları arasında ifade ettiğimiz üçüncü soru ise “Bu 

işyerinde kaç yıldır çalışıyor sunuz?”şeklinde düzenlenmişti.Bu soruya deneklerin 

verdikleri cevapların dağılımı da aşağıdaki tablo 5 de gösterilmiştir. 

 

 TABLO 5 : Çalışanların kıdem durumlarına göre dağılımı 

KIDEM DURUMU                                                    KİŞİ SAYISI                      %   

 1 - 5 YIL                                                                22                                        13,6 

 6 - 10 YIL                                                              48                                        29,8 

 11 - 15 YIL                                                            78                                         48.4 

 16 - 20 YIL                                                            13                                          8,2 

 21 YIL VE DAHA FAZLA                                     0                                             0 

TOPLAM                                                               161                                        100 
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GRAFÝK 5:Çalýþanlarýn kýdem durumlarýna  göre daðýlým

 

 Üzerinde yorum yapılan anketleri doldurarak iade eden 2 işletmeye ait 

personelin kıdem durumları yukarıdaki tabloda görülmektedir. Bu verilere göre 

örgütlerde çalışan personel arasında en yüksek oranı %48,4 ile  (11-15 yıl) kıdemi 

olanlar oluşturmaktadır. Bu araştırmamız açısından da önem arzeden bir durumdur.Zira 

örgütte çalışanların yarısına yakını uzun bir dönem çalıştıkları için hem tecrübelidirler 

hem de bu sürenin uzun olması işletmede iyi bir örgütsel ortamın varlığına işaret 

edebilir. Çünkü işletmedeki işgören devir hızı oldukça düşüktür. 

 

 KALİTE ÇEMBERLERİNE KATILIM ÇEMBER UYGULAMASI VE İŞ 

TATMİNİNE YÖNELİK ANALİZ 

 

 Üçüncü grup sorular işletmede kalite çemberlerinin işleyiş biçimi, katılım şekli 

ve çemberlerin iş tatmini üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmış ve bu amaçla dört 

tane soru deneklere yöneltilmiştir. 
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 A. Çember  faaliyetlerine katılımın anlamı ve çember üyelerine kazandırdığı 

motivasyonel duygu 

  

 Anketin “çember faaliyetlerine katılmaktan memnun musunuz?”şeklindeki 

dokuzuncu sorusuna deneklerin verdikleri cevapların dağılımı aşağıda tablo  6 da 

görülmektedir. 

 

TABLO 6: Çember faaliyetlerinin katılanların güdülenmelerindeki etkisi üzerine 

dağılım  

 ÇEMBER FAALİYETLERİNE 

KATILMAKTAN MEMNUN MUSUNUZ                      KİŞİ SAYISI              % 

 Evet                                                                                      132                           82 

Hayır                                                                                      8                               5 

Zaman zaman                                                                        21                               13 

TOPLAM                                                                              161                            100 
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GRAFÝK 6 :Çember faaliyetlerine katýlýmýn

çalýþanlarýn güdülenmesi üzerine olan

etkisine iliþkin daðýlým
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 Kalite kontrol çemberleri uygulamalarına katılan çember üyelerinin çember 

faaliyetlerine katılmaktan duydukları memnumiyetin oranı%82 , memnuniyetsizlerin 

oranı %85 olarak tabloda yer almıştır. Bu uygulamalardan  zaman zaman memnun 

olanların oranı ise %13 olarak gerçekleşmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere katılımın 

çalışanlar üzerinde yüksek düzeyde bir olumlu etkisi yer almaktadır. Kişinin bir takım 

ihtiyaçlarının çember faaliyetleri içerisinde  karşılanabilmesi burada etkili olabilir. 

 Çalışanları motive etmede  kalite çemberleri önemli bir teknik olarak 

kullanılabilir. 

 

 B: Kalite çemberlerine katılım süreci 

 

 Soru kağıdında “ Kalite çemberlerine ilk defa nasıl katıldınız?” şeklinde 

düzenlenen 10 numaralı soruya deneklerin verdikleri cevapların dökümü aşağıda 

görülmektedir. 

 

TABLO 7 : Kalite çemberlerinde çalışanların katılım sürecine yönelik dağılım 

KALİTE ÇEMBERLERİNE                                  KİŞİ SAYISI                            % 

NASIL KATILDINIZ 

Gönüllü katıldım                                                            140                                     86,9 

Davet edildim                                                                  18                                      11,3 

Baskı nedeni ile katıldım                                                   2                                        1,8 

TOPLAM                                                                       161                                      100 
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GRAFÝK 7:Çalýþanlarýn çember faaliyetlerine katýlým

sürecine iliþkin düþüncelerinin daðýlýmý

 

 Tabloda da görüldüğü üzere araştırmanın gerçekleştirildiği işletmelerde  kalite 

çemberlerine gönüllü  olarak kendi istekleri ile katılanların oranı %86,9 , davet 

edildiğini ifade edenlerin oranı %11,3, baskı nedeni ile katıldığını beyan  edenlerin 

oranı ise %1,8 olarak gerçekleşmiştir. 

 Bu da göstermektedir ki, kalite çemberlerinin temelini oluşturan gönüllü katılım 

ilkesi bizim yapmış olduğumuz araştırma da da yaklaşık %87 gibi bir orana tekabül 

etmektedir.Bu sonuçta  göstermektedir ki çember üyelerinin gönüllü katılım oranının 

yüksek çıkmış olması , araştırmanın sonuçlarının sıhhati bakımından olumludur. 

 

 C.Kalite çemberlerinde çalışan elemanların  işleri hakkındaki görüşleri 

 

 Araştırma anketinin “Yaptığınız işin anlamlı, ürettiğiniz mal ve hizmetin yararlı 

olduğunu görebiliyor musunuz?” şeklindeki 11 numaralı sorusuna verilen cevapların 

dökümü aşağıda tablo 7 de görülmektedir. 
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 TABLO 8: Çalışanların işleri hakkındaki düşüncelerine ilişkin dağılım 

İŞİNİZ KONUSUNDAKİ                                              KİŞİ SAYISI                    % 

DÜŞÜNCELERİNİZ 

Yaptığım işin neye yaratığını bilemiyorum                                  0                             0 

Kendimi gösterebilecek bir iş yapamıyorum                                0                             0 

İşletmeye yaptığım katkılardan dolayı mutlu- 

luk duyuyorum.                                                                        161                          100 

TOPLAM                                                                                161                           100 
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GRAFÝK 8:Çalýþanlarýn iþleri hakkýndaki düþünceleri ile ilgili

daðýlým

 

 Araştırma yaptığımız işletmelerde çember üyelerinin yaptıkları iş’ten  tatmin 

olup olmadıkları ve işin kendileri için bir anlam ifade edip etmediğine yönelik bu 

incelemede anket sorularını cevaplandıran  deneklerin tamamı yani %100’ü işletmeye 

yaptıkları katkılardan dolayı mutlu olduklarını ifade etmişlerdir. Bu da göstermektedir 

ki kalite çemberleri çalışanları motive eden, onların yaptıkları iş ile ilgili bilgi sahibi 

olmasını sağlayan, çalışanların yaptıkları iş’ten tatmin bulmasını temin eden önemli bir 

tekniktir.  

. 
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Araştırma sonucu da bunu teyid etmektedir. Bu anlamda çalışanların işletmeye 

yaptıkları  katkılardan  mutluluk duymaları işin başlangıcından sonuna kadar iş üzerinde 

aktif bir rol almaları ile mümkündür. Bu şekilde  kalite çemberleri işgören-iş uyumunu 

da sağlamaktadır 

 

 D. işletmede kalite çemberlerinin uygulanmasına yönelik görüşler 

 

 Soru kağıdında “İşyerinizde kalite çemberlerinin işleyiş biçimi aşağıdakilerden 

hangisine bağlanmıştır?”biçiminde düzenlenen 17 numaralı soruya deneklerin verdikleri 

cevapların dökümü aşağıda tablo 9 da görülmektedir. 

 

TABLO 9:İşletmede kalite çemberlerinin işleyişi ile ilgili olarak çalışanların 

değerlendirmelerine ilişkin dağılım 

İŞYERİNİZDE KALİTE ÇEMBER 

LERİNİN İŞLEYİŞ BİÇİMİ NASIL DIR                    KİŞİ SAYISI            % 

Rasyonel esaslara bağlanmıştır                                          96                      67,1 

Tesadüfidir                                                                       15                      10,4 

Zaman zaman her iki unsur da 

hakimdir                                                                           10                        6,9 

Fikrim yok                                                                        22                      15,6 

TOPLAM                                                                        143                    100 
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GRAFÝK 9:Kalite çemberlerinin iþleyiþi ile ilgili olarak

çalýþanlarýn düþüncelerine iliþkin daðýlým

 

 

 Tablodan da anlaşıldığı gibi işletmelerde uygulanan kalite çemberlerinin işleyiş 

biçimlerine ilişkin olarak sorduğumuz sorumuza deneklerin %67,1’i çember 

uygulamalarına rasyonel esasların hakim olduğunu, yine deneklerin %10,4’ü 

uygulamanın tesadüflerin insafına bırakıldığını ifade etmişlerdir.Bunun yanında 

araştırmaya katılan deneklerin %6,9’u işletmede uygulanan çember faaliyetlerinin bazen 

ciddi ve akılcı esaslara göre yönlendirildiğini, bazen ise bir takım şansların bu süreçte 

etkili olduğunu ifade etmiş bulunmaktadırlar. 

 Bu noktada işletmelerde uygulanan çemberlerin işleyiş biçimlerinin genellikle 

rasyonel esaslara göre bağlandığı anlaşılmakla birlikte bu konuda daha da hasis tavırlar 

sergilemek kanımızca daha doğru bir yaklaşım tarzıdır.Kalite çemberleri işgörenlerin 

motivasyonu üzerinde olumlu etkileri olan bir yaklaşım olduğu kadar, verimlilik,iş 

perfırmansı ve örgütsel etkinliğin sağlanması açısından da dikkatle uygulanması 

gereken bir yönetim anlayışıdır.Çember uygulamalarının işletmelerde tesadüflere 

bırakılması, çember amaçlarının iyi algılanamaması işgörenlerin çalışma azmini, 

verimliliğini olumsuz yönde etkileyerek örgüt ikliminin istenilen düzeyde 

gerçekleşememesine sebebiyet  verecektir.  İşletmelerin başarısı,işletmenin fiziki 

sermayesinden daha çok öneme haiz olan beşeri sermayesinin verimliliğine ve 
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etkinliğine bağlıdır. Bu da çalışanların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması 

ile mümkündür.Bu noktada çalışanları dinamik bir süreç olarak gören kalite 

çemberlerinin,  çalışanların motive edilmesi konusundaki başarısı ancak çember 

faaliyetlerinin disiplinli, akılcı ve üyelerini güdüleyici bir sosyal atmosferde geçmesi ile 

sağlanabilir. 

 

 E.Çember toplantılarına ilişkin olarak çalışanların düşünceleri 

 

 Anket formunda “Kalite çemberlerinin toplantıları sizin motivasyonunuzu 

arttırıcı bir hava içerisinde ve belirli aralıklarla mı yapılmaktadır?” şeklindeki bir soruya 

deneklerin vermiş oldukları cevaplar aşağıdaki gibidir. 

 

 TABLO 10: işletmelerde kalite çemberleri uygulamasına ilişkin çalışanların 

görüşlerinin dağılımı 

ÇEMBERTOPLANTILARININ 

HAVASI SİZİN ÇALIŞMA ŞEV-                           KİŞİ SAYISI                   %  

KİNİZİ ARTTIRIYOR MU 

Evet                                                                            109                                74,1  

Hayır                                                                            30                                 20,5 

Fikrim yok                                                                    8                                    5,4 

TOPLAM                                                                    147                                  100 
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GRAFÝK 10:Çalýþanlarýn iþletmedeki çember

uygulamalarýna iliþkin düþüncelerinin daðýlýmý

 

 Tabloda da görülebildiği üzere, araştırma yaptığımız işletmelerde yapılan kalite 

kontrol çemberleri toplantılarının deneklerin ifadeleri doğrultusunda olumlu bir havada 

geçtiği görülmektedir.Bu da işletmede çalışanların motivasyonunu olumlu bir şekilde 

etkilemekte ve çalışanların işgörme heyecanlarını arttırmaktadır.Anket sorumuza cevap 

verenlerin yaklaşık yaklaşık %74,1’i  evet demek suretiyle bu düşüncemizi teyid etmiş 

bulunmaktadırlar.  

Anket sorumuza hayır diyenlerin oranı %20,5 iken, bu konuda fikir beyan etmeyenlerin 

oranı da %5,4 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 YÖNETİME KATILMANIN ÇALIŞANLARIN RUH VE BEDEN YAPILARI 

ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ 

 

 Dördüncü grup sorular, yönetime katılımın çalışanların psikolojik yapıları 

üzerine olan etkilerinin motivasyonel süreçteki önemi konusunun aydınlatılmasına 

yöneliktirler.Bu amaçla dördüncü grup soruları üç adet sorudan oluşmaktadır. 
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 A.Kararların alınmasına katılımın çalışanlar için önemi 

 

 Anketin, “İşyerinizde işiniz ve sizinle doğrudan ilişkili kararların başkaları 

tarafından alınması, sizde güçsüz ve önemsiz bir kişi olduğunuz duygusu yaratır 

mı?”şeklindeki onikinci sorusuna deneklerin verdikleri cevapların dağılımı aşağıdaki 

tablo 11 de görülmektedir. 

 

 TABLO 11: Kararlann alınmasına katılımın çalışanlar  açısndan önemine ilişkin 

dağılımı 

KARARLARIN ALINMASINA 

KATILMAMANIN SİZİN İÇİN                            KİŞİ SAYISI                        % 

ÖNEMİ 

Hiç farkında olmam                                                           8                                 5,3 

Benimle ilgili karakları başkalarının vermesi 

ben de güçsüzlük ve önem verilmeyen birisi  

olduğum duygusu yaratır.                                                   78                               50,6 

İşim ile ilgili kararlara ktılmamak binde az da, 

 olsa olumsuz duygular meydana getirir.                             68                                44,1 

TOPLAM                                                                          154                               100 

 



 121 

Az da olsa olumsuz duygular

yaratýr

Güçsüzlük duygularý yaratýr

Hiç farkýnda olmam

44,1

50,6

5,3

0 10 20 30 40 50 60

Az da olsa olumsuz duygular

yaratýr

Güçsüzlük duygularý yaratýr

Hiç farkýnda olmam

GRAFÝK 11: Kararlara katýlýmýn çalýþanlar açýsýndan önemine  iliþkin görüþlerin

daðýlýmý

 

 

 Tabloda görüldüğü üzere, işimle ilgili kararların başkaları tarafından verilmesi 

ben de önemsizlik ve işe yaramadığım duygusu oluşturmaktadır şeklinde cevap 

verenlerin oranı %50,6 dır.İşimle ilgili kararların başkası tarafından alanması kararlara 

katılmamak az da olsa ben de olumsuzluk duygusu yaratır. diyenlerin oranı 

%44,1dir.Bu oranların yüksekliği kararlara katılmayan işgörenlerin kendilerini güçsüz 

ve önemsiz gördüklerini anlatan önemli bulgulardır.  

 Çalışanların manevi tatmin duymalarında kişiliklerine, işlerine ve örgütteki 

rollerine gösterilen itibarın önemi oldukça fazladır.Bu itibarın somut göstergesi 

çalışanın kendisine tâbi olacağı kuralları belirleme imkanının tanınmasıdır.Bu imkanın 

açık görüntüsü bireyin işiyle ilgili kararlara katılmasında ortaya çıkar. Bu noktada 

çalışanları psikolojik açıdan yabancılaştıran önemli bir olgu da çalışanların kendilerini 

güçsüz,güvensiz ve önemsizleşerek yabancılaşan kişilikler bir noktada uyum 

problemleri ile karşı karşıyadırlar.        

  Bu noktada bireyin çalıştığı işyerinde edilgen değil, etken bir konumda 

olması , onun sorumluluk alma istek ve kapasitesini de arttıracak, bu da çalışanın 

kendisini psiko-sosyal açıdan rahat hissetmesine neden olacaktır. 
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 B.Yönetime katılmanın çalışanların tatminine ilişkin görüşler 

 

 Anketin Sizin için “yapılmasına ve yönetilmesine katıldığınız iş ve işlemlerden 

daha fazla hoşlanmak, mutluluk duymakta ve tatmin olmaktadır” demiş olsalar gerçeği 

ifade etmiş olurlar mı? şeklindeki onüçüncü sorusuna deneklerin verdikleri cevapların 

dağılımı aşağıdaki tablo 12 de görülmektedir. 

 

 TABLO 12:Yönetime katılım ve çalışanların  tatmin duygusuna ilişkin dağılım 

İŞLETMEDE YÖNETİME KATILMA  

SİZE DUYGUSAL TATMİN SAĞLA                   KİŞİ SAYISI                  % 

MAKTADIR 

Yönetime katılmadan mutluluk, huzur 

ve tatmin duyduğum doğrudur                                      138                        88,4 

Yönetime katılmadan mutluluk, huzur  

 ve tatmin duyduğum doğru değildir                               18                         11,6 

TOPLAM                                                                     156                      100 

 

Yönetime katýlmaktan

tatmin duyduðum

doðrudur

Yönetime katýlmaktan

tatmin duyduðum

doðru deðildir

88,4

11,6

0 20 40 60 80 100

Yönetime katýlmaktan

tatmin duyduðum

doðrudur

Yönetime katýlmaktan

tatmin duyduðum

doðru deðildir

GRAFÝK 12:Yönetime katýlýmýn çalýþanlarýn tatmini

üzerine olan etkileri ile ilgili görüþlerine iliþkin

daðýlým
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 Tablodan da izlenecegi üzere yönetime katılmaktan mutluluk, huzur ve tatmin 

duyduğunu söyleyenlerin genel oranı %88,4’tür. Bu veriler örgütlerde katılımın 

mutluluk huzur ve tatmini sağlayan son derece önemli bir süreç olduğudur. Bu noktada 

özdeşleşme ancak kişinin ruhi ve bedeni yapısının işe motive edilebilme süreci ile söz 

konusudur. Huzursuzlukların kaynağı ve çatışmaların kaynağı olan psikolojik sıkıntılar 

ancak katılımcı yönetim anlayışının örgüte hakim kılınması suretiyle ortadan 

kaldırılabilir. 

 

  C. Yönetime katılmanın çalışanların kendine güvenleri ve kendilerini güçlü 

hissetmeleri üzerine olan  etkileri 

 

 Araştırmamızda uygulanan anketin 21 numaralı sorusu da “sizce katılımcı bir 

yönetim tekniği olarak ifade edilen kalite çemberlerinin uygulamalarına katılan bireyler, 

ruhsal ve zihinsel olarak daha güçlü olabilirler mi ?”şeklinde  düzenlenmiş olup, bu 

soruya cevapların dökümü de tablo 13 detasnif edilmiştir. 

 

 TABLO 13: Kalite çemberlerinin çalışanların ruhsal ve beden  yapıları üzerine 

olan etkilerinin belirlenmesine yönelik görüşlerin dağılımı 

ÇEMBER UYGULAMALARINA 

KATILANLAR RUHSAL VE ZİHİN                             KİŞİ SAYISI                % 

SEL AÇIDAN GÜÇLÜ OLURLAR MI 

Olurlar                                                                                112                            74,6 

Olmazlar                                                                               6                                4 

Kısmen olurlar                                                                    32                               21,4 

TOPLAM                                                                          150                            100 
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GRAFÝK 13:Çember uygulamalarýnýn çalýþanlarýn ruh ve beden  yapýlarý

üzerine olan etkilerine iliþkin görüþlerinin daðýlýmý

 

 Yönetime katılan bireylerin ruhsal ve zihinsel olarak daha güçlü olabileceğini 

ileri sürenlerin oranı %74,6’dır.Bu görüşe katılmayanların oranı %4, kısmen kabul 

edenlerin oranı ise %21,4 ‘tür.Bireylerin ruhsal ve fiziksel açıdan güçlü olması örgütsel 

başarının sağlanması açısından oldukça önemlidir.Özellikle kalite çemberlerinin bu 

temin eden bir araç olarak çalışanlarca görülmesi kalite çemberlerinin iş-işgören 

bütünleşmesini sağlayan önemli bir teknik olmasından ileri gelmektedir.Yönetim eğer 

gücün, uygulama sürecine  sokulması ise kalite  çemberleri bunu başarılı şekilde yerine 

getiren bir süreçtir. 

 

 KALİTE ÇEMBERLERİNİN ÇATIŞMA İLE YABANCILAŞMANIN 

ÖNLENMESİ VE ÇALIŞANLARIN  EĞİTİMLERİ ÜZERİNE OLAN KATKILARI  

 

 Beşinci grup sorular öıgütlerde çatışma ve  yabancılaşmayı önleyen unsurlar ile 

çalışanların eğitimine etkisi olmak üzere deneklere üç sorudan meydana gelmektedir. 

 

 A.Çatışma ve yabancılaşmanın önlenmesi konusunda deneklerin görüşleri 
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 İşletmelerde meydana gelen çatışmalar, gönülsüzlük ve ilgisizliğin azaltılması ya 

da tamamen ortadan kaldırılması  örgüt iklimi, örgütsel etkililik ve verimlilik yönünden  

oldukça önemlidir.Araştırma yaptığımız işletmelerde  çember üyelerine verdiğimiz 

anketimizin 14 numaralı sorusu olan “size göre işyerinizde gönülsüz 

çalışmayı,ilgisizliği ve çatışmayı aşağıdaki uygulamalardan  hangisi ortadan 

kaldırılabilir?” sorusu yöneltilmiştir.Deneklerin verdikleri cevapların dağılımı aşağıda 

tablo 14 de gösterilmiştir. 

 

 TABLO 14: Çalışanların örgütsel çatışmaların önlenebilmesi konusundaki 

görüşlerinin dağılımı 

ÖRGÜTTE GÖNÜLSÜZ ÇALIŞMA 

VE ÇATIŞMALAR NASIL ÖNLENE                         KİŞİ SAYISI             % 

BİLİR 

Çalışanlara daha fazla maddi imkanlar 

verilmeli                                                                               39                   24,2 

Çalışma şartları ve sosyal hakların iyi 

leştirilmesi                                                                            28                   17,3 

Çalışanlara yükselme imkanı ve yetenekleri- 

ne uygun iş verilmesi                                                            33                      23.7 

Çalışanların yönetime katılması                                             56                      34,8 

TOPLAM                                                                            161                     100 
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GRAFÝK 14:Örgütsel çatýþmalarýn önlenmesine iliþkin görüþlerin daðýlýmý

 

 Çalışanlara daha fazla maddi imkanlar verilmesi onların gönül güçlerini 

arttıracağı, çatışma ve ilgisizliği en aza indireceğini söyleyenlerin geneldeki 

oranı%24,2’dir.Bu oran elbetteki önemlidir.Karnı aç olan bir çalışandan gönül gücünü 

kullanmasını beklemek mümkün değildir. Çalıştığı işletmede yeteri kadar ücret 

alamayan bireyler öncelikle adaletsizliğe ve haksızlığa uğramış olma psikolojisi içine 

girer, huzursuz ve patlamaya hazır bir kişilik geliştirirler. 

 Çalışma şartları ve sosyal hakların iyileştilmesi çatışma  ve yabancılaşmayı önler 

ya da en aza indirir, diyenlerin oranı %17,3 olmuştur. Çalışanlara yükselme imkanının 

verilmesi konusunu önemseyen çalışanların sayısı ise %23,7 olarak 

gerçekleşmiştir.Çalışanlann yönetime katılmalarının sağlanmasının çatışma ve 

yabancılaşma olgularını ortadan kaldırır ya da azaltır diyenlerin işletmeler genelindeki 

oranı%34,8’dir.         

 Burada yönetime katılmanın çatışma ve yabancılaşmayı önlemede veya en aza 

indirmede önemli bir etken olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.Bireylerin çalıştıkları 

işletmede işin başlangıcından sonuna kadar aktif bir şekilde çalışmaları ve onların gönül 

güçlerinden yaararlanılması imkanının kendilerine verilmesi temel itibariyle örgütsel 

etkinliliği sağlayan önemli bir unsurdur. Bu açıdan kalite çemberlerinin çalışanları hem 

bedeni hem de fikri bir varlık olarak ele alması ve bu açıdan çalışanlara değer vermesi 

bireyleri örgüte, işe bağlayan önemli bir unsur olmaktadır.  
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 B.Kalite çemberlerinin çalışanların eğitimine sağladığı katkısına ilişkin görüşler 

 

 Soru kağıdında “İşyerinizde  kalite çemberlerinin faaliyetlerinin katılımcıların 

eğitimine etkisi var mı dır?” şeklinde düzenlenen 20 numaralı soruya deneklerin 

verdikleri cevapların dökümü aşağıda tablo 15 de görülmektedir. 

 

TABLO. 15: Çember faaliyetlerin çember elemanlarının eğitimine ilişkin görüşlerin 

dağılımı 

ÇEMBERLERİN KATILIMCILARIN 

EĞİTİMİNE KATKISI SÖZKONUSU MU                  KİŞİ SAYISI                   % 

Evet                                                                                 52                               44,4 

Hayır                                                                                18                              15,4 

Önemsenecek derecede değil                                            35                               29,9 

Fikrim yok                                                                       12                               10,3 

TOPLAM                                                                       117                               100 
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GRAFÝK 15:Kalite çemberlerinin çalýþnlarýn eðitimine olan etkilerine iliþkin

daðýlým

 

 Kalite çemberlerinin katılımcıların eğitimine katkısı ile ilgili sorumuza 

deneklerin %44,4’ü çemberlerin aynı zamanda bir eğitim süreci olduğunu, ifade 

etmişlerdir.Yine %15,4’ünün eğitim yönünden çemberlerin değerlendirme konusu 

olmadığını,%29,9’luk bir oranda önemsenecek derecede kalite çemberlerinin eğitim 

rolünün bulunmadığı cevabını vermişlerdir.Teorik çerçevede kalite çemberleri problem 

çözme esnasında aynı zamanda bir eğitim faaliyetidir de yani katılımcıların problem 

çözme yeteneklerini geliştirici bir yaklaşımı sergiler. Burada da çemberlerin eğitim 

yönüne %44,4’lük bir oran evet diyerek bunu teyid etmişlerdir. 

 

 C.İşletmelerde kalite çemberlerinin yapmış olduğu değişiklikler 

 

 Araştırma anketinin “Kalite çemberleri ile aşağıdakilerden hangilerinin 

gerçekleştirildiği söylenebilir?” şeklindeki 25 numaralı sorusuna verilen cevapların 

dökümü aşağıda tablo 16 da görülmektedir. 

TABLO 16: Kalite çemberlerinin işletmede yaptığı değişikliklere yönelim 

çalışanlanlanların güşlerine ilişkin dağılım 

İŞLETMEDE ÇEMBER FAA 

LİYETLERİ NEYİ DEĞİŞTİRMİŞTİR                         KİŞİ SAYISI                % 
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Çatışmalar azalmış, uyum artmıştır                                     40                            25 

Çalışanlar daha istekli ve içten bir 

tutuma kavuşmuştur.                                                          34                            21.,1 

Arızalar azalmış                                                                 28                            17,3 

İşe devam artmış, hastalık ve iş kaza 

ların da azalma görülmüştür.                                               25                              15,5 

Verimlilik artmıştır.                                                             34                              21,1 

TOPLAM                                                                         161                               100 
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GRAFÝK 16:

Çember uygulamalarýnýn iþletmede yapmýþ olduðu deðiþiklere iliþkin

görüþlerin daðýlýmý

 

 Kalite çemberlerinin çatışmaları azaltıp, işletmede uyumu sağlayacağını ileri 

sürenlerin oranı %25’dir.Yine çemberlerin çalışanları daha istekli ve işe yönelik daha 

içten tutuma kavuşturduğunu ifade edenlerin oranı da %21,1 olarak 

gerçekleşmiştir.Deneklerden arızaların azalması konusundaki şıkka cevap verenler 

%17,3 olarak belirtilmiştir. 

 Kalite çemberlerinin bireyleri motive etmesi sayesinde işe devamın arttığı, iş 

kazalarında azalmanın olduğuna dair deneklerin cevapları %15,5 olarak sonuçlanmış, 

yine iş verimliliğinin artması konusunda da deneklerin  %21,1 ‘i olumlu görüş ortaya 
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koymuşlardır. Burada da görüldüğü gibi  deneklerin  %25’i kalite çemberlerinin örgütte 

uyumu arttırdıığı ve çatışmaları en aza indirdiğini ifade etmişlerdir.Bu çemberlerin 

örgütte sağlıklı ve yüz yüze iletişim kurma imkanını sağlamasından ve katılımcı 

yönetim anlayışını örgüte hakim kılmasından kaynaklanmaktadır. 

 Deneklerin cevapları neticesinde  çember faaliyetleri, işletmede çalışanların 

gönül güçlerinden yararlanılabilmesine imkan vermiş, çalışanları örgüt ile 

bütünleştirmiş bu da işletmede arızaların israfın ortadan kalkmasına, iş kazalarının en 

aza inmesine, işe devamın artmasına,işgören devir hızının azalmasına neden olmuştur. 

Kısaca örgütte verimlilik artışı sağlanmış, örgütsel etkinliğe ulaşılmıştır. 

 

 KALİTE ÇEMBERLERİNİN ÖRGÜT İKLİMİ ÜZERİNDEKİ OLUMLU 

ETKİSİ VE KATILIMCILIK 

 

 A.Çember uygulamaları ve işgören -işletme bütünleşmesi 

 

 Soru kağıdında “Size göre kalite çemberlerinin işçi-işletme-işveren 

bütünleşmesini sağlamasında bir katkısı sözkonusu mudur?” biçiminde düzenlenen 15 

numaralı soruya deneklerin verdikleri cevapların dökümü aşağıda tablo 17 de 

görülmektedir 

 

TABLO 17:Katımcılık ve örgüt iklimi konusunda çalışanların görüşlerine ilişkin 

dağılım 

ÇEMBER UYGULAMALARININ 

İŞLETME-İŞGÖREN BÜTÜNLEŞ                              KİŞİ SAYISI                      % 

MESİNDE BİR ETKİSİ SİZCE VAR MIDIR 

 Evet                                                                             118                                   75,6 

 Hayır                                                                            28                                    18 

 Olabilir                                                                         10                                      6,4 

 TOPLAM                                                                   156                                    100 
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GRAFÝK 17:Katýlamcýlýk ve örgüt iklimi konusunda görüþlerin daðýlýmý

 

 Tablodan da anlaşıldığı üzere kalite çemberlerinin çalışan -işletme  

bütünleşmesine olan etkisine deneklerin %75,6’sı evet % 8’i hayır  %6,4’ü de ihtimalli 

cevaplar vermişlerdir.Kalite çemberlerinin örgüt-işgören bütünleşmesini kolaylaştıran 

bir araç olduğu çalışanlar tarafından da ifade edilmiştir.Kalite çemberlerinin temel 

felsefesi olan, çalışanın işletmenin sahibi olduğu düşüncesi örgütün her bölümünde 

bireylerin yetenek, bilgi ve kapasitelerinden yararlanılmasını gerekli kılmaktadır. 

Bireylerin, her alanda katılımı,  kararların alınmasında etkin olması kişinin sorumluluk 

alma ihtiyacını tatmin ettiği gibi özgüvenini de pekiştirir.Bu sayede örgütle işgören 

arasındaki psikolojik sözleşmenin temel unsurları olan güven, değer verilme ve bir 

takım duygusal tatminler gerçekleştirilmiş olur.  

 İşletmelerin başarısı bu anlamda çalışanların maddi ihtiyaçları kadar işletme ile  

işgörenin bütünleşmesini sağlayacak moral unsurlarının da tatmin edilmesine bağlıdır. 
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B.İŞGÖRENLERİN  KALİTE ÇEMBERLERİ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ 

 

 Soru kağıdında “Aşağıdakilerden hangisi sizce kalite çemberlerini en iyi tarif 

eder?” şeklinde düzenlenen 16 numaralı soruya deneklerin verdikleri cevapların 

dökümü aşağıda tablo 18 de görülmektedir. 

 TABLO 18: Kalite çemberleri konusunda çalışanların görüşlerine ilişkin dağılım 

KALİTE ÇEMBERLERİ NEDİR                           KİŞİ SAYISI                     % 

Yönetime ve kararlara katılma sağlanarak 

iş-örgüt-işgören bütünleşmesinin sağlanması                 91                                56,5 

İş güvenliğinin sağlanması                                            28                                17,3 

Verimlilik artışı                                                            18                                 11,2 

Üretim kalitesini arttırmak                                           24                                  15 

TOPLAM                                                                  161                                 100 
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GRAFÝK 18:Kalite çemberlerinin ne olduðuna iliþkin görüþlerin daðýlýmý

 

 

 Tablodan da görüldüğü üzere, deneklerin %56,5’i kalite çemberlerini yönetime 

katılma suretiyle iş-örgüt-işgören bütünleşmesini sağlayan bir süreç olarak 

görmktedirler.Bunun yanında kalite çemberleri deyince %17,3’ü işgüvenliğini 

anlamakta,  %11,2’si ise verim artışını ifade etmektedir.İşletmede çalışanların %15 ‘i 

ise üretim kalitesinin artışı ile kalite çemberlerini özdeşleştirmektedirler. 

 Buradan anlaşılacağı üzere kalite çemberlerinin çalışanlarca genel olarak 

yönetime katılma olarak anlaşıldığı ve örgütsel iklimin olumlu hale getirilmesinin temel 

aracı olduğu kabul edilmektedir:Bunda hiç şüphesiz işletmelerde uygulanan kalite 

çemberlerinin rasyonel esaslara bağlı olarak ve sistematik bir şekilde uygulanmış 

olmasının etkisi söz konusudur.  

 

 C. Kalite çemberleri ve demokratik katılım 

 

 Araştırma anketinin  “örgütünüzde çember uygulamalarının çalışanların 

demokratik katılımı üzerindeki  etkisi nedir?” biçimindeki 23 numaralı sorusuna verilen 

cevapların dökümü aşağıda tablo 19 dagörülmektedir. 
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 TABLO 19:Kalite çemberlerinin çalışanların demokratik katılımı üzerine olan 

etkilerine ilişkin görüşlerin dağılımı 

KALİTE ÇEMBERLERİNİN  

DEMOKRATİK KATILIM ÜZ                               KİŞİ SAYISI                         % 

ERİNDEKİ ETKİSİ 

Demokratik katılım etkisi henüz sağlanamamıştır.                        18                         11,2 

Katılımcılık anlayışı gelişmiştir                                                     75                          46,6 

Orta derecede ve zaman zaman bu anlayış hakimdir                     62                          38,5 

Fikrim yok                                                                                    6                           3,7 

TOPLAM                                                                                   161                         100 
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GRAFÝK 19:Demokratik katýlým ile ilgili görüþlerin daðýlýmý

 

 Kalite çemberlerinin demokratik katılımın sağlanması yönündeki etkisine 

deneklerin %46,6’sı olumlu %11,2’si olumsuz %38,5’i ise zaman zaman mümkün 

olduğu yolunda görüş belirtmişlerdir.Katılım olgusu  çemberlerin olmazsa olmaz 

şartıdır.Bu amaçla örgütsel etkinliğin sağlanabilmesi  sosyal atmosferin 

iyileştirilebilmesi çalışanların katılımının sağlanması ile mümkündür. 
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 Kısaca çalışanları fiziki ve teknik kapasitelerinden ibaret pasif yaratıklar sayıp, 

onları derilerinin içerisine hapsetmenin herşeyden evvel örgütlerin varoluş gerekçelerine 

aykırı olduğu kabul edilmelidir. Bu doğrultuda örgütsel etkililiği sağlamada, verimliliği 

arttırmada ve dinamik dengeyi sağlamada kalite çemberlerinin zorunluluk olduğu 

anlaşılmalıdır. 

 

 D. Kalite çembenlerinin gerçekleştirmek istediklerine ilişkin değerlendirmeler 

 

 Araştırma anketinin “Sizce kalite çemberleri ile aşağıdakilerden hangisinin 

gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır?” şeklindeki 24 numaralı sorusuna verilen 

cevapların dökümü aşağıda  tablo 20 de görülmektedir. 

 

 TABLO 20:Kalite çemberlerinin amaçlarına ilişkin çalışanların görüşlerinin 

dağılımı 

KALİTE ÇEMBERLERİNİN  

AMAÇLARI                                     KİŞİ SAYISI                            % 

Katılımcılığın sağlanması                            40                                   25,8 

Yaratıcı düşünceden yararlanmak               37                                   23,8 

Çalışanların örgütü sahiplenmesi 

için güdülenmesi                                        38                                    24,6 

Verimlilik                                                  40                                     25,8 

TOPLAM                                                 155                                    100 
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GRAFÝK 20 :Kalite çemberlerinini amaçlarýna iliþkin görüþlerin daðýlýmý

 

 Anketin kalite çemberleri neyi amaçlar sorusuna deneklerin %25,8’i katılımcılığı 

%23,8’i yaratıcı düşünceden yararlanmayı, %24,6’sı çalışanların örgütü sahiplenmesini, 

%25,8’i verimlilik cevabını vermişlerdir. 

 Deneklerin cevaplarından da anlaşılacağına göre şıkların hemen hemen hepsi 

kalite çemberleri deyince ilk akla gelen hususlar olmaktadır.Kalite kontrol çemberleri 

katılımcılığı sağlarken, aynı zamanda çalışanların düşüncelerinden istifade ederek, 

çalışanların güdülenmesine imkan tanır. örgüt ikliminin olumlu hale getirilmesi de 

elbette işletmede verimlilik artışının temel kaynağını teşkil edecektir. 

 

 KALİTE ÇEMBERLERİ VE ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

 

 Yedinci grupta kalite çemberlerinin çalışanlar arasındaki ilişkiler sistemi 

üzerinde ne gibi olumlu tesirlerinin olduğunun belirlenmesine yönelik olarak bir tane 

soru yer almıştır. 
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 A.Kalite çemberlerinin çalışanlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik 

katkıları 

 

 Araştırma anketinin”Çember uygulamaları çember elemanları arasındaki 

ilişkilerin geliştirilmesine negibi katkılar sağlamaktadır?” şeklindeki 19 numaralı 

sorusuna verilen cevapların dökümü aşağıda tablo 21 de görülmektedir 

TABLO 21Çalışanlar arasındaki ilişkiler sistemine ilişkin görüşlerin dağılımı 

ÇEMBER FAALİYETLERİNİN 

İLİŞKİLER SİSTEMİNE KATKI                          KİŞİ SAYISI                    % 

LARI 

Çalışanlar arasında uyumu arttırır                                  27                                16,8 

Çalışma verimine olumlu katkı sağlar                            35                                 21,7 

Ekip ruhunun gerçekleştirilmesini temin eder                78                                 48,5 

Çalışanların daha huzurlu ve güvenli  çalışmasını  

sağlar                                                                            21                                   13 

TOPLAM                                                                    161                                  100 

 



 138 

Uyumu arttýrýr

Çalýþma verimine katký saðlar

Ekip ruhunu gerçekleþtirir

Çalýþanlarý huzurlu kýlar

16,8

11,7

48,5

13

0 10 20 30 40 50

Uyumu arttýrýr

Çalýþma verimine katký saðlar

Ekip ruhunu gerçekleþtirir

Çalýþanlarý huzurlu kýlar

GRAFÝK 21 :Çemberlerin çalýþanlar  arasýndaki iliþkilere etkisine iliþkin

görüþlerin daðýlýmý

 

 Kalite çemberlerinin çember üyeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ne gibi 

katkılar sağladığını sorduğumuz deneklerin %16,8’i çalışma uyumunu arttırır şeklinde 

%21,7’si çalışma verimine olumlu katkı sağladığı biçiminde cevaplar verirlerken, 

%48,5’i kalite çemberlerinin ekip ruhunun gerçekleştirilmesine büyük katkı sağladığını 

belirtmişler, %13’ü de çalışma huzuru ve güveni ile kalite çemberlerini 

ilişkilendirmişlerdir. 

 Burada çalışanların yarısına yakını kalite çemberlerinin ekip ruhunun 

yaratılmasına zemin hazırladığını ifade etmişlerdir.Bilindiği gibi çember uygulamaları 

bir grup çalışması mantığına dayanır. Bu açıdan bakıldığında çember faaliyetlerinin 

diğer adları da sorun çözme grupları ,kalite halkaları ya da kalite grupları olarak ifade 

edilir.işletmede aynı bölüm ya da kısımlardan sayıları  dört ile oniki arası işgörenlerin 

oluşturduğu bu grup işletmeye ait sorunların çözümünde ve kararların alınmasında 

birtakım ruhu anlayışı çerçevesinde hareket ederler .Dolayısıyla yüz yüze etkin bir 

iletişimin gerçekleşmesi, bireyselliğin değil birlikteliğin önplana çıkması, bütünü 

kapsayan bir çalışma heyecanının oluşması ve kararların birlikte tartışarak verilmesi 

çember kimliğinin  ekip çalışması kavramı tarafından oluşturulduğunu ortaya 

koymaktadır.Bu çerçevede araştırma yaptığımız işletmelerde kalite çemberlerinin 
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çalışanlar tarafından ekip ruhunun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan bir araç 

olduğunun ifade edilmesi, işletmelerdeki motivasyon sürecinin nasıl işlediğine ilişkin 

bize ip uçları vermektedir. 

 

ÜST YÖNETİMİN KALİTE ÇEMBERLERİNE KATKILARI 

 

 Sekizinci grupta, deneklere  işletmede üst yöneticilerin kalite çemberlerindeki 

rollerinin önemi ve çember faaliyetlerine katılımlarının ne şekilde gerçekleştiğine  

ilişkin olarak bir adet soru yöneltilmiştir. 

 

A.Yöneticilerin kalite kontrol çemberlerinin faaliyetlerine katkılarının anlamı 

 

Araştırmamızda kullandığımız soru kağıdında 22 ci soru “Yöneticilerin kalite 

çemberlerinin faaliyetlerine  katkıları aşağıdakilerden hangisidir?” biçiminde 

düzenlenmiştir. Bu soruya deneklerin verdikleri cevapların dökümü tablo 10 da aşağıda 

görüldüğü gibidir. 

 TABLO 22 : Çember faaliyetlerine üst yönetimden gelen katkılar 

ÜST YÖNETİMİN KATKISI                         KİŞİ SAYISI                % 

Toplantılara katılarak amaca uygun 

geçmesini sağlamak                                                64                          39,7 

İletişime açık, kaliteye önem veren  

bir hava yaratmak                                                   70                          43,4 

Uyeleri yönlendirmek                                             20                           12,5 

Fazla katkıları yoktur.                                             7                              4,4 

TOPLAM                                                              161                           100 
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GRAFÝK:22 Yöneticilerin çember faaliyetlerine katýlýmýna iliþkin görüþlerin daðýlýmý

 

Tablodan  da anlaşılacağı gibi deneklerin yöneticilerin çember faaliyetlerine katılımına 

yönelik olarak %39,7’si yöneticilerin çember uygulamalarındaki rollerinin toplantıların 

amacına uygun geçmesini sağlamak olduğunu %43,4’ü işletmede iletişime açık bir hava 

yaratmak olduğunu, %12,5’i yöneticilerin çember uygulamaları esnasında çalışanların 

yönlendirilmesine katkı sağladıklarını %4,4’ü de yöneticilerin çember faaliyetlerine bir 

katkısının olmadıklarını ifade etmişlerdir.Gerçekte çember uygulamalarının bir 

işletmede başarılı olabilmesi için,örgütün en üst kademesinden en alt kademesine kadar 

herkesin çember felsefesine inanmaları ve çember uygulamalarına destek vermeleri 

gerekmektedir.  

 Üst yöneticilerin ise mutlaka çember faaliyetlerine katılmaları gerekir.  çünkü 

üst yönetim tarafından ilgi dahi gösterilmeyen bir  uygulama biçiminin işletmede 

başarılı bir şekilde uygulanması mümkün olmadığı gibi, kalite çemberleri gibi bir 

motivasyon kaynağının istenilen sonuçları vermesi ve çalışanların gönül güçlerinin 

harekete geçirilmesi mümkün değildir.  

 Bu tablodaki veriler bize aynı zamanda araştırma yaptığımız işletmelerdeki 

kalite çemberleri hakkında bilgi verirken, yönetimin çember olgusuna nasıl baktıkları 

konusunda da fikir vermektedir.Deneklerin %43,4 ünün yönetimin çembere katkısının 

iletişimi ve kaliteyi etkin hale getirmek olduğunu belirtmeleri bu işletmelerde kalite 

çemberleri uygulalmalarının örgütsel iklimin yaratılmasında önemli katkıları olduğu 

konusanda da bilgi vermektedir.   
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