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I — GİRİŞ
Yöne ten ve yön etile n kişi ve kuru luşla rın bulund uğu en ilkel toplum lard a dahi varo lan yön etim kavramı, zamanımıza pek çok değ i
şiml ere uğr aya rak ulaşm ıştır.
Gün ümü zdek i yöne tim anlayı şının esasları ise son 70-80 yılda
sür dür ülen çal ışm alar a day anm akta dır. Dünya tari hin e bakıldığın da,
1700 - 1800 yıllar ı aras ında buha r mak inalar ının keşfi ve sanayide
kull anıl may a başlanmas ı ile fab rika sistem i geliş irken , prodük tivit e
de önem li ölç üde artm ış, çalış anlar ın sayısın daki artış ların doğal so
nucu ola rak da yön etim fonk siyo nu önem kazanmı ştır. Bu dönemden
itib are n pek çok düş ünü r ve bilim adamı konu ile ilgil i çalışm alarını
sür dür ere k, birç ok pren sip ve teo ri gel işti rm işle rdir . Bu çalış mala r
sonu cu yön etim kavra mının bir süre ç ve temel fonk siyon ların ın ise
plan lama , örgü tlem e, düze nleş tirme , yöne ltme ve dene tim olduğu be
lirle nm işt ir.
İşle tme lerd e yön etim in sayılan bu temel fonk siyo nları nı üst le
nen kiş ile r yön etici adını alm akta ve iyi yetişmiş, ins iya tif sahibi
ola nla ra tale p gid ere k artm akt adı r. Gerçe kten de işlet mele rin değ i
şen paz ar koş ulla rına rah atlı kla uymaları ve üret imle rini kesi ntisiz
ola rak sür dür ebi lme leri , çalış anla rı ve tük eti cil eri ni tatm in ede bil
meleri anc ak yöne tim fon ksiy onla rını başarı ile uygula yan yö ne tic i
lerle olasıd ır.
II - YÖNE TİM BİLİM İNİN DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE TA NI MI :
A — Yöne tim Biliminin Doğuşu :

İnsa nlık tar ihi nin ilk çağl arın da dahi yöneten ve yöne tilen kişi
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ve kuruluşlar ın varo lduğu düşü nülürs e, yön etim kavr amın ın çok eski
tarih lere dayandığı hatta uyga rlıkla bir lik te doğd uğu söyl eneb ilir.
Bu düşün cenin doğal sonu cu ola rak da yön etim konusu değişik
medeni yetlerde fark lı biçim lerd e orta ya çıkm ış ve ardı sırada pek
çok sorunu get irm iştir . Örneğin , eski Mısır med eniy eti tip ik yönetim
örne kler inin beli rlen diği bir çağdır. Ve rgil eri n topla nma sı, yollar ın,
kanalla rın yapılması ve diğe r toplu m hiz me tler inin yeri ne get irilm esi
sırasında pek çok yönets el sorun orta ya çıkm ıştır. Bu meden iyetin
yönetim anlayış ına get irdi ği iki önem li katk ıdan bir inc isi, örgütle nme
(organizasyon) konusun da, İkinc isi ise ge lir ve gide r hesa plaıın ın
tutulm ası ve stok hesaplam ası alan ların da kayd edil en gel işim diı.
Eski Yunan meden iyeti ince lend iğin de ise devr in büyü k dü şü 
nürle ri olan Sok rat ve Ari sto tara fınd an yöne tim bilim ine iki önemli
kavramın ge tiril diğ i görü lme kted ir.
Sokr at yön etim in evrensel oluşu, yani yön etil ece k olan ola yla r
da ne kadar far klıl ıkla r olurs a olsun, bir takım ort ak yan ların bu lun 
duğu görüşü nden harek etle yöneti m bilim ine evr ens elli k ilke sini ge 
tirirk en, Aris to da yüzyılımızın başında bilim sel işl etm eci liği n babası
sayılan Tay lor tara fınd an orta ya konu lan işlet me yön etim inde bil im 
sellik ilkesi nin ilk tohum larını atmış tır. Ari sto 'ya göre kiş iler ge rçe k
lere akıl ve bece riler i doğ rultu sund a olay ların ned enle rini ara yar ak
varaca klardı r.
Öte yandan, Musevi dinin de Musa Pey gam ber’ in «on emri» to p
lum düzenini sağlam aya yöne lik ilk düzen ve orga niza syo n ilke leri
olara k değe rlen diril ebili r. Yetk i ve sor um lulu k kon ular ınd a da gü nü 
müze esas olu ştu rac ak fik irle r gel işt iril mi şti r.
Roma meden iyetiyse günü müzd eki işlet me yön etim i anlay ışına
tica ri ve askeri alan lard a gel işti rile n «işbölümü» kavra mı ile katk ıda
bulunm uştur. Ayrıca Roma devrinde ordun un ihtiya çla rın ı karş ılam ak
üzere çıkarıla n borç sene tleri de, bu ülkede tic ar i haya tın old ukç a
gel iştiğ ine kanıt olac ak nite likt edi r. Avr upa 'nın önem li bir kısmı ve
doğu da Suri ye’ye kadar uzanan top ra kla r üzerin de büyü k bir im 
par ato rluk kurmuş olan Romalılar, bu geni ş alan için de yaşay an m il
yon larc a insanı kurd uklar ı yöneti m düzeni ve üstün yön etim ye te
nekleri sayesin de kon trol leri altın da tut ab ilm işle rdi r. Avrup a, Afr ika
ve Asya 'da geniş top rak ları kapla yan imp ara tor luğ u yüzy ıllar ca yö 
netm iş olma ları Romalıların güçl ü bir örg üt ve iyi bir yöne tim düz e
nine sahip olma larınd an kayn akla nma ktad ır. Roma imp ara tor lıığ u184

nun yıkılış nedeni ise kuru lmu ş olan yöneti m düzen inin ve devl et ör 
gütü nün gide rek bozulm ası olm uştu r. Devlet örgütün ün bozulması
sonuc u çok geni ş bir alana yayılm ış olan imp arat orlu ğun merkezi ida
renin den etim i altı nda idare edilm esi olanak sız hale gelm iştir.
Bir başka örne k tar ihi ni yakınd an bildi ğim iz Osmanlı Devletid ir.
OsmanlI Dev letini n kuru luşu ve yöne tilmes i pek çok yöneti m sor u
nunu berabe rind e ge tirm işt ir. Öze llikle impa rato rluğ un yükselm e dö
nem lerin de görü len hızlı büyüme, gelenek sel kuvv etli merkezi yöne 
tim anla yışın dan bölüm sel yön etim e geçişi zorunl u hale geti rmiş tir.
Avr upa 'da tic ar i hayatı n geliş mes ine neden olan Rönesans ve
refor m gir işim ler i sonu cu, öze llik le ülkele rarası tic are t büyük boyu t
lara ulaşmış , ban kac ılık ilerle miş, büyüyen kuru luşla rın yönet imi be
lirl i so run lar doğ urm aya başlam ıştır.
Yön etim fels efe si açısınd an ise eski dönem leri tekr arla ma dı
şında faz laca bir de ğiş ikli k olm amı ştır (’).
B — Yönetim Biliminin Gelişimi :
Günü müzde varo lan yöne tim uygulam a ve teo rile ri değişik de
virl erd e değ işik düş ünü rler in, fark lı olay lar karşı sında ki görüş ve
düş ünc ele rini n sent ezin den oluş mak tadır . Bu sente zleri anlayabilm ek
için de bu fark lı dönem, olay ve görü şler i incele mek gerek mekte dir.
Dünya tar ihin e bakıl dığın da 1700-1800 yılları arasın da buhar makina ları nın keşfi ve sana yide kulla nılm aya başlanm ası ile başlayan
har eke te İng iliz Sana yi devr imi adı veril mek tedir . Bu dönemde İng il
ter e tarı m - köy yaşa ntısı ndan çık ara k sanayi - tic are t toplu muna ge
çiş yapm ış ve devr in en önem li yen ilik leri üretim meto dların da gö rül
müş tür. Buh ar mak inala rının sana yide kullanımı ile fab rika sistem i
gel işir ken , pr od ük tiv ite de önem li ölçüd e artmış, çalış anların sayısın
dak i artı şla rın doğa l sonu cu ola rak da yöne tim ve dene tim fon ksi 
yonl arı önem kaza nmı ştır (2).
Sana yi har eke tler i önce İng ilter e'd e başlay ıp daha sonra da
Fransa yı etk isin e aldı ğınd an devr in en önemli düş ünü rler i İngiliz ve(*)
(*) Yozgat Osman, «işletme Yönetimi», Nihad Sayar - Yayın ve Yardım Vakfı
işletm esi Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, 1984, s. 8.
(2) Onul Güngör, «İşletme Organizasyonu ve Yönetimi», Bursa iktisadi ve
Tica ri İliml er Akadem isi işletme Fakültesi Yayın No : 9, Bursa, 1982, s. 5.
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Fransızlardır. En önem lileri ise, Rober t Owen, Charl es Babbage , Andrew Ure ve Charles Dupin' dir.
Robert Owen, kendine özgü bazı yöne tim teh nik ler i uygulayan
bir girişi mci ve yöne ticid ir. Bu tek nik ler aras ında en öne mlis i çalış
tırdığı kişiler in perfo rman sların ı ölçm ede kulla ndığ ı yönt emd ir. Bu
yöntem, sonralar ı bilimse l yöne tim ekol ünce yür ütü len süre ve çalış
ma hızı ölçme yönt emle rinin ilkel bir başla ngıcı ola rak kabul edil e
bilir.
Charles Babbage ise günüm üzde üstün zekâlı öncü şekl inde de
ğerle ndiril mek te olup, bilims el yöne tim dev rind e uygu lanan yön tem 
lerin bir çoğunu kullan mıştır. Babbage, Adam Smith tara fınd an ge
liştiri len işbölümü anlayışı ile de ilgi lenm iş ve işbö lümü nün ya rar 
larını sıralamış tır.
Andrevv Ure, yönetim ilke lerin i öğre nim konus u yapan bir bilim
adamı olup, yönetim öncesi alınması gereke n ted bir ler üzerin de du r
muştur.
Charles Dupin, yönetim ilkel eri konu sunda Fran sa'd a eğit im ve
ren bi r d üşünür dür. Bu eği tim cili ğin in dışında yöne tim alan ında önemli
katkıları olduğu söylenemez.
Günümüzdeki yöneti m anlayışı nın esasla rı son 70-80 yılda sü r
dürülen çalışma lara daya nmaktad ır. Bu çalış mala rı yür üte n düş ü
nürlerin en önemlile ri, Frede rick Win slow Taylo r, Henri Fayol ve Max
VVeber'dir.
Sanayi harek etleri, İng ilter e'de başl ama kla berab er, Am erik a'da
çok daha hızlı geliş mişt ir. Bu nedenle, bilim sel yön etim yakla şım
teori sini ortaya koyan düş ünü rler gen ellik le Am eri ka ’lı olup, en önem 
lilerind en biri de Frederic k Wins low Tay lor' dur . Tay lor 1856 yılında
doğmuş ve hukuk öğren imini göz lerin in zayıflığ ı nede niyle bırak arak ,
işçi olara k çalışmaya başlamış, daha sonra eğ itim ini yenide n sü rdü 
rerek mühendis olmuş tur. Sanayi haya tında ki çalışma ları en alt ba
sama ktan başlayıp, en üst kadem elere kada r eriş tiği nde n, bu evr e
lerde edind iği deney ve bir ikim ler onun işle tmeci lik alan ında ki ka tkı 
larının en önemli nedenle rinden biri olmu ştur.
Tayl or'un bilimsel anlayışı, çalışm a süres i hesa pları na day an
makta dır. Ayrıca «iş tanımı» ve «işe göre adam» kavr aml arı yine ilk
kez bilim sel olara k Tayl or tara fınd an orta ya atılm ıştır .
Tay lor işlerin yürüm esinde n soru mlu olan kişi leri n, «Fonk siyo186

nel ustab aşılar » olduğ unu savun muşt ur. Ustab aşılar ın sahip olma 
ları gerek en yete nekl er, eğitim , enerji, sağlık, cesaret, dürü stlük, beying ücü gibi dir.
Tay lor 'un bilims el yönü, Harva rd Üniv ersit esind e verd iği dersle r
ile «Atelye Yöneti mi» ve «Bilimse l Yöne timin ilkeler i» (The Princi ples
of Sc ien tifi c Man agem ent - 1915) adlı kitap ları ile ağırl ık kazanmış tır.
Tay lor' un bilim sel işle tme cili k alanınd a günüm üzde dahi ta rtı 
şılan temel öne riler i :
—
—
—
—

Gerçe k bili ms elli ğin geli ştiri lme si,
Çalı şaca k kişi lerin bilim sel ola rak seçilme si,
Seç ilen lerin eği tilm esi ve
Çal ışan lar ile yö ne tici ler arasın da iyi ilişk iler in kurulma sı şek
linde dir.

Tay lor ile aynı yılla rda yaşayıp, yönetim bilim inin evrensel ve iş
lemsel ilke leri ni orta ya koyan önemli bir kişi de, tanınm ış Fransız
düş ünü r Henri Fayol 'dur.
Fayol gen çliğ ind e maden mühe ndisl iği öğren imi yapmış ve 18601918 yıllar ı arasında aynı şirk ett e çalışa rak, müdü rlük düzeyine eriş 
mişti r.
Aynı döne min iki büyük düşü nürü olan Fayol ve Tay lor arasın
daki en önem li fark, Tay lor'u n ilke lerin i, atöly e düzeyin de yaptığı de
neyler le, yani aşağıdan yukar ıya doğru , Fayol'un ise yöneti m düze 
yinden yani yuka rıdan aşağıya doğru sapta masın da olmuş tur.
Fayol bel irli bir kur ulu şta varo lan tüm çalışm aları, tekn ik, tica ri,
yöne tim, güve nlik, muhase be ve fina nsa l faa liye tler olmak üzere altı
bölü mde incele r.
Ger çekt en bu çal ışm alar günüm üzde de uygu lanm akta olup, üre
tim, paza rlama , fina ns ola rak adla ndırı lmak tadır .
Fayol işletme yöne timi fonk siyo nlar ını, planlam a, örgüt leme, emir
kuma nda etme, koo rdin e etme ve kon trol etme olar ak belir leme kted ir.
Bunla rın yanısır a yön etic iler in sahi p olmal arı gereke n özel likler i,
fizi ksel ve fik irs el yetene k, moral özel likler , eğiti m ve tecr übe diye
sıra lark en yön etim ilkeleri ola rak da, işbölüm ü, disip lin, yetki, komuta
bir liği , hede f birl iği, yetk i zinc iri, çalış anlar ın güve nliği ile ins iya tifi
gös term ekt edir .
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Amerik alı düşün ür ve bilims el işle tme cili ğin babası sayıla n Taylor
ve Fransız düşün ür Fayol ile aynı devir de yaşa yan ünlü bir Al man dü
şünürü ise Max VVeber’dir. Weber sos yol ojid ir, ekon omi ve po liti k bi
limlerl e ilgili çok önemli eser ler vermi ş ve örg ütle nm e teo risi ni or ta
ya koymuştur.
Günümüzde yöneti m konus unda ara ştır ma ve yayın yapa n pek
çok kişi bulunm aktadır . L. Gulic k, L. Urvvick, H. Simon, E. Dale ve
C. Barnard en önde gelen isim ler ola rak sa yıl ab ilir (3).
C — Yönetim Biliminin Tanımı :
içinde insan unsuru taşıyan diğe r pek çok dalda oldu ğu gibi
«yönetim» konusunda da kesin bir tanım yapm ak old ukç a güçtü r.
Tanınmış yazar Mary Parker Fol lett tara fınd an yapıla n bir tanıma
göre, «Yönetim, başkalarını çalı ştır ara k amaca ulaşma sanatmdır. Bu
tanım amaca ulaşmak için yön etic ileri n, etr afl arı nd ak i kişi leri n yap
maları gereken görevl eri beli rled ikle ri, bu göre vler i bizz at üstl enm e
dikler i gerçeğ ine dik kat leri çekm ekted ir. Çalışmamızda yön etim in di
ğer önemli unsurlar ını da kapsamın a alan bir tanım kulla nıla cak tır.
Bu tanıma göre yönetim, belir li ama çlara ulaş mak için, planlam a,
örgütlem e, düzenle ştirme, yöne ltme ve faa liye tlerin den etlen mes i sü
reci olup, örgüte ilişkin tüm kayn aklar ında en iyi bir biçim de kul la
nımını kapsamına almak tadır.
Bu tanımda görül düğü üzere «sanat» kelim esi yerin e «süreç»
ekmesi kullanı lmıştır. Çünkü yöne timin bir san at oldu ğun u söy led i
ğimiz zaman sadece kişise l beceri ve yeten ek anl aşı lma ktad ır. Ama
«süreç» kelime sini kulla nırsa k o zaman ifad e edilm ek istene n işlerin
siste mati k bir bütün içinde yapılm akta oldu ğud ur. Zate n yö ne tic ile 
rin tümü beceri ve yete nekle rinin yanısıra ama çlan an hed efle re ula ş
mak için birb irler i ile ilgis i olmaya n pek çok faa liye ti sis tem atik bir
bütün haline getirm ek için uğra şma ktad ırlar .
İşte yöneti min bu temel faa liye tler ini biz, plan lama , örgüt leme ,
düzen leştirm e, yöneltm e ve deneti m diye adla ndır mak tayı z. Plan la
ma, ama çlar ile bunlara erişmey i sağ laya cak ara ç ve ola nak ları n se
çimi veya belirle nmes idir. Örgütl eme, yön eticile rin org aniz asy ona ait
insan ve bunun dışında kalan tüm kayn akla rı koo rdin e etm esid ir. Dü
zenleş tirme, orta k bir hedefe varma k amac ıyla, bir işin daha etk ili
(3) Haima nn Theo, «Man agem ent Theo ry
Compan y, USA, 1962, s. 1-10.
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and

Pra ctice »,

Hou ghto n

Mi ffli n

bir şek ilde yapılm ası için, insan ların çabala rını birb iri ardısı ra gele 
rek, içiç e geç ip bir bir ler ini büt ünle mel erin i sağ laya cak şekilde bir 
leştirere k, gere kli işb irli ğin i, en uygun ortam, zaman, eleman ve mal
zeme ile ger çek leş tire n bir işle vdir (4). Yöneltme , örg ütü n yöne tici
tara fınd an har eke te geç irilm esi dir. Denetim ise, yön etic iler in elde
edilm ek istene n son uçla ra ulaş acak biçim de işler in yürü yüp yür ü
med iğini gözden geç irm ele ridi r. Bu dene tim sırasında am açla nan lar
ile ger çek leş enl er ara sınd aki sapm alar belirle nip, düz eltil ece k biç im
de çal ışm ala r yapılır.
Bu faa liy etl eri n yanısıra yapılan tanım, yön etic iler in amaç lara
ulaşm ak için, örg üte ilişk in insan unsuru ile bir likt e finan s, araç, ge
reç ve habe rleşm e gibi örg ütü n tüm kayna klarını da kull anm akta ol
duk ları na işa ret etm ek ted ir (5).
III - YÖNE TİMİN TEME L FONKSİYONLARI :
A — Planlama

Plan, geniş anlam da tut ula ca k yol ve davr aniş biçim i demek tir.
Örg ütü n bel irle nm iş ama çları na en kolay ve çabuk biçim de ulaş ma
sını sağ lay aca k sür eçl eri kaps amak tadır. Ayrıca pla nla r vasıtas ıyla
ör gü tle r yap ılac ak faa liy etl er için gereke n kay nak lar konusu nda ha
zırlık lı olu rlar ken , örg ütt e görev alan kişi ler de öncede n belirl enmi ş
hare ket tarz ları na uygun bir davra nış içine gire rler. Planlama ise,
am açl ar ile bun lara erişm eyi sağ laya cak araç ve olan akla rın seçimi
veya beli rlen me si diye tan ıml ana bili r. Tanımdan da görü ldüğ ü gibi
plan lama da ilk adım, örg üt için en uygun ana amaçların seçim idir.
Sonra örg ütü n çe şitl i böl üm lerin e ilişki n ama çlar belir lenir . Ana ama ç
lar çe şitl i al te rn at ifl er içinde n seç ilip belir lend ikte n sonra bunların
sis tem ati k bir biçi md e başarı ya ulaşm aları için gereke n pro gra m
ların ge lişt irilm es i esnas ında yön etic iler, bu ama çları n ve rim lili kle 
rine ve örg ütt e çalış an diğ er yön etic i ve işçi ler tara fınd an da kabul
gö rec ekl erin e ilişk in kesin bir fik ir sahib i olmak zor und adı rlar (").
Plan lama nın en önem li özel liği ise bel irsiz lik dolayıs ı ile de risk
fa ktö rün ü taşım asıd ır. Be lirsi zliğ e neden olan etk enl er moda, mev(4)

Yozgat, s. 296.

(3) Türkel Asuman, «İşletmeye Giriş», Okan Yayınları, İstanbul 1984, s. 70-71.
(6) Reeser Clayton, «Management Functions and Modern Consepts», Scott,
Foresman and Company, USA, 1976, s. 41.
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sim ve ko njo nkt ür dal gala nm alar ı ile yapı sal iniş çık ışla rdır . B u n la '' 1
orta dan kaldı rma veya bun lara uyum sağl ama yolu yla ris ki m in u n d U '
ma indirm e işletm e yö ne tici leri nin temel gör evl erin den dir. B u n e 
denle esnek olmay an ve ger eği nce de ğiş ikl ikl er yap ılma sına o la n o k
vermeyen plan iyi bir plan 'sayılam az.
Ayrıc a plan lama da en uygu n olan ın seç ilme si söz kon usu o l d u 
ğuna göre, bütün ola nak ve ara çla rın bilin mes i ve d e ğ e rl e n d ir ilm e si
ger eki r ki bunun için , de ara ştır ma yapm ak şar ttır.
iyi bir planın öz elli kle rin i şöyl e sıral ama k ge rek ir :
1 — İyi pj r p|a r ) j

a

çık

ve

arzu lana n bir amacı gö st er m el id ir.

2 — En az gide rle yapılıp, uygu lama ya konu lmalı dır.
3 — En uygun bir sür eyi kapsa malıd ır.
4 — İşletm enin iç ve dış koş ulla ra uya bile ceğ i bir es ne kli kte o l,
malıdır.
5 — Dengel i olmalıd ır.
6 — Önce işlet men in varo lan ola nak ları nda n gerek en ö lç ü d e
yara rlan malı sonr a çok lüzum lu ise, yeni yet ki ve a ra ç la r
aram ak yoluna gitm elid ir.
Planlar ın işlet me yön etim inde sağl adığ ı yar arla ra gel inc e :
1—
2 —
3 —
4 —

Zaman ve işgü cü sav urga nlığ ını azaltır .
Yön etici lerin dik ka tle rin i ama ca doğ rult ur.
Çabaları koo rdin e etmey e imkân sağlar .
Tüm olan akla rın amac a yöne lip, yön elm ediğ inin de ne tim ini
mümkün kılar.
5 — Yetki devr ini ko lay laş tıra rak yö ne tici ler in zaman ta sa rru 
funu sağlar.
6 — Denetim ölç üle rin i (sta nda rtla rı) orta ya çıkarı r.
Anca k plan a ilişk in bazı sa kın ca lar da bulu nm akta dır. B u n la r:
7 — Kişil erin dik ka tle rin i gere ğind en çok gelec eğe çe vir diğ in
den içinde bulu nula n duru mun boşl anm ası sak ınca sı doğar.
2 — Planı uygula yan kiş iler i ins iya tifs iz duru ma sokar.
3 — Planın çok uzun veya kısa dön em leri kapsa ması gibi süre
açısın dan önem li nok san ları ola bili r. Uzun sür eli pln iard a
doğ rulu k dere ces i azalır ken, çok kısa sür e ise planı n sağ 
laya cağı yara rları azaltır .
>0

>,j

4 — Pla nlar önem li zaman ve ener ji harc ama ları gere ktiri p, bu
nun yanısı ra pahalı da oldu kları ndan işlet mele rin tümü
tara fınd an kola yca üstlenil mezler .
Planl arın tür ler ine geli nce çeş itli açılar dan bu ayrımın yapılması
mümkü ndür. Örneğ in, kullan ma biçim ve süresi açısınd an :
— Bir ker elik planl ar,
—- Sür ekl i pla nla r
olara k iki türd e ince lend iği gibi, nite lik açısından da;
— St rat eji k planl ar,
•— Yöne tsel pla nla r
olara k inc ele ne bili r (’J.
B — Örgütleme
Örgü tleme , «işlet menin plan lard a öngö rülen amaçların a ulaş ma
sını sağ lay aca k tüm faa liye tler in saptanm ası, grupla nması , her gr u
bun bir yön eticin in soru mlul uğu na bırakılması , yetk i göçe riml erin in
yapılm ası ve emir -kum and a iliş kile rin in düzenle nmesidir ».
Bire yler in örg ütt ek i gör evle rini yapa bilme leri için, hangi işleri
ken dile rini n yapac ağını, kimle rin yardımcı olacağın ı, kimle re karşı
soru mlu olaca ğını, bilm eler i gereki r.
Yö net icin in en önem li göre vlerin den biris i de etkin bir örg üt ku r
mak ve bu örg ütü devam etti rm ekt ir. Bu işlem i ger çek leş tirir ken ka r
şıla şıla bile cek bell i başlı sor unl ar ise şu nl ar dı r:
t — İşle r ve eyle mlerin grup lara ayrılm asında hangi teme llere
daya nılm alıd ır?
2 — Bir eyl er arası nda kur ulac ak biçim sel iliş kil er nasıl düze n
len ece ktir ?
3 — Ör gü tte merke zleşme veya merkez leşmem enin ölçüs ü ne
ola ca ktı r?
4 — Yetk i ve so rum lulu kla r naşı, bel irle nec ekt ir?
5 — Kom uta ve kurm ay iliş kil er nasıl düz enle nece ktir?
0
Hic ks G. He rbe rt J Gu llet t C. Ray, «The Ma nag eme nt of Orga nizat ions» ,
M c Gra w Hill, 3. Bask ı, USA, 1976, s. 263-278.
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İşletme lerde örgüt leme konusu işlen irke n başlıc a iki tür ör gü t
sel yapı ile karşılaşı rız :
1 — Biçimsel (resmi, forma l) örg üt yapısı,
2 — Biçimsel olmayan (gayrı resmi, info rma l) ör gü t yapısı.
İşletmeyi ince lediğ imizd e başlıc a iki ana uns ur ile karşılaş ırız.
Bunlarda n birin cisi, işletm eyi olu ştur an ana eleman yani «insanlar»,
İkincisi ise işletm enin insan dışı araç, gereç gibi tüm kayn akla rıdır .
Biçimsel örg üt yapısı, tüm bu unsu rların en iyi bir biçim de bir leş ti
rilmesi ve hareke te geçi rilme sidr.
Örgü tlerde görev alan kişile rin tatm in etmek iste dik leri pek çok
istek leri ve gerç ekle ştirm eyi arzu ladı kları birç ok ama çları bul unm ak
tadır. Eğer bu istek ve ama çlar biçim sel örg üt yapısı için de tatm in
edilip, gerçek leşt irilemez ler ise o zaman sosyal bir güdü ye bağlı ola 
rak biçimse l olmayan örg üt yapıları orta ya çıkar.
Çalışmamızda, yönet imde incele nen örgü tlem e fon ksiy onu ça 
lışmaları sonucu nda ortay a çıkan biçim sel örg üt yapısı üzerin de du 
rulac aktır .
Örgü t yapısı içinde benzer ve mant ıksal açıdan bir bir ler i ile ilgil i
faa liye tler in grupla ndırılm ası bölü mler e ayırma diye ad lan dır ılm ak
tadır. Bu işlemin sonucu nda örgü tün biçim sel (resmi, form al) yapısı
ortay a çıkma ktadır . Bu yapı gen ellik le bir örg üt şeması üzerin de gö 
rüle bilir ve işin yön etic iler ile çalı şan lar aras ında ki bölü nme sini, ya
pılacak işin cins ve bölümler ini ve yöne tim kade mel erin i bel irtir .
Örgü t içinde ki işlerin bölümlere ayırma işlemi ge rçe kle şti rili rke n
şu teme ller esas olara k a lı n a b ili r:
1 — Fonks iyonla ra göre bölüm lere ayırma : İşlet med eki işle r
işletm e fonk siyo nlar ına göre (pazarlam a, üretim , finan s, person el)
bölüm lere ayrıl abile ceği gibi, başka fonk siyo n tür ler i sap tan ara k da
bu işlem ger çek leşt irile bilir .
2 — Müş terilere göre bölü mler e ayırma : Faa liye tler işlet men in
ulaşma k isted iği müşter i grupl arına göre yapılır. Örneğ in, çe şit li ge 
lir durum larına, yaş ve cins iyete göre müş teril ere ulaş mak söz ko
nusu ise, satış işleri bu sınıf lar dik kat e alın arak bölü mlen ir.
3 — Üretilen mal veya hizmet e göre bölü mler e ayırma : İşl et
me içind eki her bölüm bir mal veya hizmet dizis inde n soru mlu ol
duğun dan işler bun lar dikk ate alın arak böl üm len diri leb ilir.
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4 — Zama n tem elin e göre bölü mler e ^ ' ^ ^ ^ ^ e v a m etmesi
İŞ koşu lları neden iyle, günü n her saa tin e
a v a gid ileb ilir,
gere kli ise zaman tem elin e gö re bolu m er e V , , , e d e k l işgüc ün ü n ^ r ^ X S a X : X 5
^
ay.rm aya giöi ieb i" r

e -

Bölg e tem elin e gör e

"

7 - Süre ç veya üret im a r a ç l a r '" a ü r e t im a raçl arın a göre grupme f aa liy etl er i gere k işle mle r gere kse de
açısınd an büland ırıld ıkla rınd a, uzma nlaşm a olan akla rı
yük ya rar lar sağ lanm ış olu r (“).
, . ,. _ n knrmaÖr gü tler in bi r çoğ unu inc ele diğ imi zde ,^b u^a rın ^ bu yapıyı gösşık bi r yapı ya sah ip old ukla rını gor uru •
b u ş e m a d a fonk term ek üzere gen elli kle bir ör gü t şeması ç
Öra üt şemasiyo nlar ı, bölü mler i, hiy era rşik kade meler i g°
fayd alar, örların ın yö ne tic ile r ve bunl arı hazı rlaya nlara sag|
0 |m a k
güt ü tanı mak , ör gü t yapısı hakk ında o b j e < '
b ü y ü k olma kla
yap ılan çalı şma ları değ erle ndir me k açısın
k t a d ı r |a r . Çünkü
ber abe r işle tme leri n tüm ü tara fınd an k ^ l a n ı "
m n vanısıra, tüm
ör gü t şema ları bir anla mda dem oral ize edici o u,
olduğu görüot or ite ile bec erin in sade ce üst kadem ede topl anm akta olduğu g
nümü ver me kte dirl er.
.
Şem alar bir örg ütü n yapısın a ilişk in beş ana unsur u göst eri
1 — İş bölü mlen mes i
2 — Yö ne tic ile r ve yar dım cıla r
3 — Ya pıla cak işin cins i
4 — İş par çala rını n grup land ırıim ası
5 — Yön etim kade mele ri
Şem alar biçi m olar ak,
1 — Dikey şemal ar,
2 — Ya tay şem alar
ola rak gö ste rile bi lirl er H.
(“) Haynes W. Werren / Massie L. Joseph, «Management, analysis, concepts
and Cases», Prentice Hail. II. Baskı, USA, 1969, s. 91-103.
(9) Mc Farland E. Dalton. «Management Principles and Practices», Macmillan
Publishing Ca„ İne., 4. Baskı, USA, 1974, s. 103-124.

193

C — Düzenleştirme
Düzenleş tirme, yöne timin üçün cü işlevi ola rak plan lama ve ör
gütlem e aşama larında n sonra gelm ekte dir.
Örgü tte çalışa nların çaba ların ı birl eşt irm ek ve zaman açısından
uyumlu kılmak, amaca varma k için iş ve eyle mle rin bir bir i ardından
gelebilm esi ve birb irin i tama mlam ası için gere kli olan bir fon ksi
yondur.
Düzenle ştirme örgü tün büyü klüğü ve ka rm aş ıklı ğı' ile doğ ru ora n
tılı bir yapı göst erir. Örneğin , büyük ve karm aşık örg ütle rde habe r
leşme düzeni ile düze nleş tirme arası nda sıkı bir bağl antı bul unm ak
tadır. İyi bir düze nleş tirme sonucu uyumlu bir çalışm a olanağ ı sağ 
lanar ak insa nlar arası uzlaşma doğar .
Düzenl eştirme İlkele ri :
Düzen leştirm e işlevi nin düzgün bir biçim de yür ütü leb ilm esi için
uyulması gereke n bazı temel ilke ler vard ır. Bu teme l ilk ele r şöyle sı
rala nab ilir :
1 — Sorumlu kişi ler arasın da görü şme ler karş ılıklı ya pı lm al ıd ır:
İlgi lile r belli bir sorun hakkın da bir bir ler inin düşü nce lerin den hab er
dar olmadı kça, davranışl arının diğ er kiş ile r üze rind eki etk ile rin i bi l
medikçe etkin bir düze nleşt irme nin sağla nması old ukç a güçt ür.
Örgü t içinde düze nleş tirme nin başarı ile ger çek leş tiril me si için
sadece üst düzey yön etic iler in bir bir ler i ile doğ ruda n görü şme leri
değil aynı zamanda aşağı bas am akt aki lerin de iliş kil er ini n sağl ıklı
olmasına dik kat edilm elidir .
2 — Düzen leştirm e yapılır ken bir sorun ile ilgi li tüm etk enle rin
birb irle ri üzerind eki etk iler i dik kat e al ın m al ıd ır: Örg ütün bir bö lü
mündeki eylem ler üzerin de yap ılac ak bir de ğiş ikli ğin diğ er böl üm 
lerdeki eyleml er üzerind e de değ işik liğe yol açac ağı kuşku suzd ur.
Bu nedenle çeşi tli bölüm lerde ki kim sele r soru nlar ı yalnız kendi bö
lümleri açısından değil, bölü mler aras ında ki etk ile ri açısın dan da
düşünmey e alışm alıdırl ar.
3 — Düzenleştirm e süre kli bir işlem ola rak de ğe rle nd iri lm el id ir:
Düzen leştirm e süre kli bir durum gös teri r. Örg üt için de çe şitl i bö lüm 
ler arasın da uygu lanacak yol üzerin de belli bir anlaş may a varıl dık194

tan sonra çık aca k soru nlar , önce ki sorunu n öze llik leri ni göst erirs e
benze r çözüm yolları uyg ulan abil ir. Burada önemli olan düze nleşt irme meka nizm asın ın sadec e beli rli sorun ların çözümü için kull anı l
mayıp, sür ekl i bir işlem ola rak kabul edilip, uygulan masıdı r.
Düze nleş tirme Tek niği :
Çağımız da git tik çe büyüye n ve karmaşı k hale gelen işletmelerd e
yö ne tic ile r pek çok işlemi n bir bir leri ile uyumlu bir biçim de yü rüt ül
mesi nde çe şit li güç lük lerl e karş ılaşm akta dırla r.
Buna karş ılık düz enle ştirm e tek nik leri nin gider ek geli ştiri lme si
son ucu bu gü çlü kle re çözü mle r get irilm ekte dir. İyi bir düze nleşti rme
yap mak düş ünc esin de olan bir yön etic inin dik ka t etmesi gereken nok 
ta la r şu nl ar dı r:
1 — İyi ve yalın bir örg üt yapısının kurulm ası :
Bir bir ler i ile ilg ili işle rin ve çaba ların elve rdiğ ince aynı bölüm
için de top lanm ası örg ütle ndir me de karışık lığı önley ip yalın bir örgü t
yapıs ının kuru lmas ını sağl aya cak tır.
Bu yalın örg üt yapısı düze nleş tirme çaba larına kolay lık sağ la
yacağ ı gibi yön etic iye iş ve göre vleri kola ylıkl a yürü tme ve den et
leme imkân ını verip , çalı şan lara da göre vleri nin, soru mlul ukla rının
anla şılm ası bakım ından rah atlık sağlar.
2 — Plan ve pro gram ların düze nleş tirilm esi :
Plan ve prog ram lar, yapılı rken hedefl erden biri de birb irle ri ile
ilg ili ama çları , eyle mler i belir leme k; aynı amaca erişme yi sağl ayac ak
pla nla rın bir bir ler ine uyma larını sağla mak tır. Eğer plan ve prog ram 
lar aras ında tut ars ızlı k gör ülü rse bun lar düze ltilm e yolun a gidil ir.
3 — İyi bir habe rleşm e düze ninin kurulm ası ;
Düz enle ştirm enin sağla nma sınd a haber leşme nin önemi çok bü
yük tür . İşlet men in gere k iç çevreden , gerekse de dış çevre den gelen
sin yal ler e karşı son dere ce duya rlı olması şar ttır. Aksi tak tird e pazar
koş ulla rı için de varlığı nı devam etti reb ilme si mümkün deği ldir. Çev
reden gelen tüm uyar ıların alına bilm esi ise, örg ütd e iyi düzenle nmiş
yön tem ve ara çla rın kulla nılm asın a bağlı dır (10).
(10) Gutenberg W. Arth ur / Richman Eugene, «Dynamics of Management»,
Inter natio nal Textboo k Company, USA, 1968, s. 189.
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4 — Örg ütte gönüllü düze nleşt irme nin sağlan ması :
Örgü tün çeşi tli bölüm lerind e benzer işlerd e görev alan kişil erin ,
birb irle rini n ihtiy açla rı ve karş ılaşt ıklar ı gü çlü kle r konu sund a gör ü
şüp, tartı şma ları, sorun larına kendi ara ların da çöz üm ler getir mele ri
veya anlaşma ya ve düze nleşti rmeye öze ndir ilme leri halin de örg ütte
gönüll ü düze nleşti rmen in sağlan ması söz konu sudur . Eunun için iyi
bir örgüt , uyumlu bir plan ve sağlam bir haber leşme düzen i kurul muş
olmalıdır.
5 — Örg ütte işbi rliği anlayışın ın gel işti rilm esi :
İyi bir düze nleşt irme nin sağla nmas ında örg ütt ek i işb irliğ i an la
yışının çok büyük önemi vardır. Bunun ger çek leş tiril me si için işletm e
içinde ki tüm yön etic ilere ve çalış anla ra ama çları n anla tılıp , onla rca
benims enme lerinin sağlanm ası ve orta klaş a çalışma ların teş vik ed il
mesi gere klidir.
Örgü t içind e düze nleşt irme nin sağla nmas ıyla, plan, pren sip ve
po litik ala r aynı şekild e anlaşılır, kar ışık lıkla r ve te kr ar la r önle neb ilir,
probl emler herkes tara fınd an benims enir, bunla rın yanı sıra işlerin
düzenli bir biçim de yapılmas ı çalış anlar ı olum lu yönd e etk iler.
D — Yöneltme
Planla r hazırlanıp , örgü tlem e ve düze nleş tirme çalı şma ları ger 
çek leş tiril dik ten sorıra sıra örgü tün hare kete geç irilm esi ne ge lirk i bu
fonks iyon da diğe rlerin den fark lı olar ak yön etic i ilk defa yöne timi
altınd a çalışan kişil erle karşı karşıya gelir.
Yönelme fonk siyo nunu n başarısı geniş ölçüd e em irle rin ve rilm e
sine bağlı olma kla beraber, emir lerin verilm esi de herşey demek
olmayıp, sadece başlangıçtır .
Yöne ltmeni n özü örgü tün bütün elema nların ın ör gü t ama çları nın
en iyi biçim de ger çek leşt irilm esi doğ rultu sun da har eke te ge çirilm e
sidir. Bu da ancak verile n emir lerin as tla r tara fınd an en iyi biçim de
anlaşılm ası ile mümkündü r.
İyi bir emir sonuc unda çalı şan lar ne yapm aları ge rek tiğ ini açık,
kesin ve eksik siz olara k anla malı dırla r. Verile n emir aynı zaman da,
neyin hangi amaçla, ne zaman ve ne öze llik te yapı lacağ ını da be
lirtm elid ir.
Emirle r ve yöne rgele r yerine göre sözlü veya yazılı ola bili rle r.
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Bu em ir çe şitl eri nin bir bir ler ine göre üstün ve sakın calı tara flar ı bu
lunm akta dır. Emir lerin yazılı olması halinde, sözc ükle r çok dik kat li
seçil meli ve yan lış anla mal ara yol açma yaca k biçimd e hazırlanm alıdırlar . Sözlü olması halin de ise, karşılık lı görüş me imkânı bulu n
duğu ndan orta ya çıka cak soru nlar a ilişk in ted birle rde önceden
alınır.
Em irler in yer ine ge tiri lip, get irilm edi ği mutla ka dene tlenm elidir.
Yö net icil er ver dik ler i em irle rin sonu çland ırılıp, sonuç landırı lmadığ ını
veya nasıl son uçla ndır ıldığ ını yakınd an tak ip etme lidirle r.
Etk ili bir yön eltm enin koşu lları :
Yö ne tic ile r örg ütle rde etk ili bir yöne ltme kurma k ve sonuçları
ala bilm ek için şu koş ulla ra dik ka t et m el id irl er :
1
2
3
4
5
6

—
—
—
—
—
—

Örg ütt e çalış anla rı iyi tanımal ı,
Bi rlik te çalış ma ortam ını kurmak ,
Kendi dav ran ışla rıyla çevr esine iyi örnek olmalı,
Veri len em irle ri tak ip edip, sonu çlanm aları nı sağlamalı,
Örg üt için de iyi bir haberl eşme düzeni kurmalı,
Etk ili bir mü kâfa tlan dırm a ve cezala ndırma sistem i kur 
malıdır.

Bu şar tlar ı dik ka te ala rak çalışm aların ı sürdü ren bir yöne ticin in
etki n bir yön eltm e sist em i kurmasın ı ve hede f aldığı amaçl arına ulaş
masını eng elle yec ek hiç bir etken kalm ayac aktır .
Yön eltm e faa liye ti işletm eler de işlev ini iki temel unsuru - insan
ve diğ er kayn akla rı - yön lend irme sur etiy le yerin e getirir .
Bire yler in dav ranı şları nın ana liz edilmesi ve yön lend irilme si ko
nusu sosya l bili mle rin tümü nün incele me alanı içinde olup, evrensel
te or ile r ge lişt irm e çalı şma ları henüz sonuç lanma mıştı r.
İşlet men in insan unsu runu n dışında kalan diğe r kayna kların ın
yön etim ind en kas ted ilen ise maddi araç ların yöne timi olup, maddi
kay nak ları n nered e ve ne kada r bulu ndu rula cağ ı ve nereler den sağ
lanacağı gibi sor unla rı kaps ama kla bera ber yön etic ileri n esas güç 
lük lerl e kar şıla ştık ları konu insan ların yön etimid ir (“ ).
E — Denetim
Yön etim in temel fon ksiy onla rınd an beşin cisi olan denetim, iş(" ) Greenwood T. VVilliam, «Management and Organizationa l Behavior Theories», South-Western Publishing Comp, USA, 1965, s. 687.
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letme faa liye tler i sonu cunda orta ya çıkan durum ile, meydana gel
mesi bekleni len durumun bir bir leri iie ne kad ar uyum içind e old uk
larını araşt ırara k, bir anlamd a karş ılaş tırm a işlem inin yapılması dır.
Bu karşıla ştırma sonu cund a olması bekl enile n duru m ile olan
arasın da uyum olduğu belril enmi şse, herş ey plan lana n şeki lde ger
çekle şmiş ve beklenen sonu çlara ulaşıl mış dem ektir . Eğer ikisi ara 
sında uyum suzlu klar çıkmış sa planl anan duru mda n olum lu veya olum 
suz yönde sapm alar olmuş deme ktir.
Denetleme fonk siyo nu sadece iş ve eyle mler in sona ermesin den
sonra değil, en baştan itiba ren yerin e ge tiri lm elid ir.
Denetim Aşama ları :
Bir karşı laştır ma işlemi olan dene timin yap ılab ilme si için iki un
surun bulunması gerek ir. Bunlardan biri nci si, gerç ekle şme si istenen
durum, İkincisi ise gerçe kleşe n sonu çdur . Bu kar şıla ştır ma nın ya
pılması için aşağı daki aşamal arın gerç ekle şme si şar ttır .
1 — Amaç ların belir lenm iş olması :
Başla ngıçta n itiba ren işletm enin ana ama çlar ı sapt anm ış olm a
lıdır. Ayrıca bu ana ama çları n yanısıra ikin ci dere cede önem li olan
ama çlar ile bu ama çlara ulaş ılabi lmes i için gere kli po liti ka ve yön
temler de belir lenm iş olmalıdır .
2 — Sta nda rtlar ın belirl enme si :
Denetim fonk siyon u yerine ge tiril irke n bazı ölç üle re gerek var 
dır. Varılm ak istenen son uçl ar bu ölç üle rle değ erle ndi rilip , isim len
di ril ir ki bu ölçüle r, gerçe kten elde ett iğim iz son uçl arla kar şıla ştı 
racağım ız stan dar tlar ı olu ştur urla r.
3 — Str ate jik dene tleme nokt alar ının düze nlenmesi :
Bu aşamada denetl eme nok tala rının yerl eri bel irle nir. Bu nok 
tal ar öyle yerler de bulu nma lıdır ki, pla nlar dan sap ma lar olmada n
veya oldu ktan çok kısa bir süre sonra fark edi leb ilsi n.
4 — Gerçekleş en durum un belir lenm esi :
Gerçekleş en durum un bilin mes i dene tlem enin temel uns url arın 
dan birid ir. Yön etici bu durum u bizz at dene tleye rek veya baş kal a
rına denet leme yap tıra rak öğre nme lidir. Anc ak gerç ekleş en durum
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sap tan dık tan sonra, beli rlen miş buluna n sta nda rtla rla bir kar şıla ştır 
ma yap ılab ilir.
5 — Sta nda rtla rın ve gerçe kleşe n sonuç ların karşı laştır ılmas ı :
Den etim in son aşam aları ndan biri gerç ekleş ip orta ya çıkan so
nuç ların önce den belirl enen sta nda rtla rla karşı laştır ılıp, yoru mla n
masıdır. Her şey plan landı ğı gibi olmuş ve amaca ulaşılmışs a bir
sorun yok tur.
St an da rtla r ile gerç ekle şen sonu çların karş ılaştı rılma sında or 
taya çık aca k ikin ci bir durum ise, ikisi arasınd a bir fark veya sap
manın oldu ğun un orta ya çıkması dır. Bu fark (sapma) olumlu veya
olum suz ola bili r.
6 — Gere kli önle mler in belir lenme si :
Den etim in bu aşam asınd a orta ya çıkan oluml u veya olumsuz
sap ma ları n nede nleri üzerin de duru lur. Anca k bu nedenl er bel irle n
dik ten sonra , gere kli önle mle r alınıp, uygu lanır ( 12).
IV — YÖNETİCİLERİN TEME L FONKSİYONLARI :
İşlet me faa liy etl eri ni planla yan, örgüt leyen , koordi ne eden ve
bu fa ali ye tle rin tama mlan mas ı için bunlar ı yöneten ve denetleyen
kişi ye «yön etici »den ir.
Yö ne tic iliğ e iliş kin bu gör evle r yerine getir ilmed en bir işletm e
nin ver iml i bir biçimde çalışmas ı ve varlığını devam ettir ebil mes i için
gere ken kârı elde etmes i olası deği ldir.
Yö ne tici nin giri şim cide n ayrıld ığı temel nokta işletme faal iyet i
son ucu elde edile n kârın sahib i olamama sı ve zarara da katla nmamasıdır. İşlet me sah ibin e karşı sorum ludur , çalışm aları deneti m al
tınd a bul und uru lma kta dır.
Yö net icin in ne olduğ u ve göre vler inin neler olduğu nu açıklığa
ka vuş tur ma k için üstl end iği fon ksiy onla rı sıral ama kta yar ar vardır.
Çok ras tlan ılan bir sınıf landırma ya göre yöne tim fonk siyo nları , ya
ratı cılık , ka rar alma, planla ma, örgüt leme , güdüleme, düzenle ştirme,
habe rleşm e, yön eltm e ve den etim dir (” ).
(12) Sta rr K. Martin, «Management A Modern Approach», Harcourt Bruce
Jovan ovich , İne, USA, 1971, s. 423.
(13) Deep D. Samuel / Brinchloe D. Wiliam, «Introduction to Business A
Systems Approach», Prentice Hail, İne, USA, 1974, s. 306.
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Yarat ıcılık :
Orga nizas yonla r yaşam larını devam ett irm ek için yeni fikir lere
muht açdır lar. Bu yeni fik irle rin bir çoğu da organiz asyo nun içinde
görev alan çalış anla rdan gelm ekte dir. Böyle bir duru mda yön etic iler
kend ilerin i yaratı cı olmaya zorl adı klar ı kad ar yan ların da çalışan kiş i
leri de bunun için teşv ik etme lidir ler.
Orga nizas yonla r için gereke n yara tıcıl ığın ölçü sü nedir ? Bu so
ruya cevap olara k her organ izasy on için yeni fik irl er in gere kli old u
ğunu fak at bazıların ın diğe rler ine göre daha fazla sına ihti yaç duy
dukların ı söyl eyeb iliriz. Burada temel bel irle yic i etken org ani zas yo
nun içinde bulund uğu çevre dir. Değ işikl iğin çok hızlı oldu ğu ala nla r
da, elek tron ik ale tler end üstr isi gibi, yar atıc ılık çok önem li bir fak trö
olar ak çıkma ktadır . Çünkü devamlı ola rak yeni mam ulle rle ilgili fi k ir 
lerin üretilm esi zoru nludu r. Çevrenin daha yavaş değişm e gös terd iği
alanl arda ise yeni fik irle rin bu kada r sık orta ya atılm alar ı gere kli de
ğild ir çünk ü tük eti cil eri n hızlı değişmele re ve mam uller e olan ih ti
yaçla rı sınırlıdır.
Karar Alma :
Yön etic ilerin sahi p olmala rı gereke n öze llik ler sıral andı ğınd a «en
etkin ve doğru kar ar alma» yeteneğ i çok önem li bir yer tutum aktcıdır. Yönetim de kara r almayı bilgi topla ma, gel iştir me , değ işik al te r
na tifle r arasın da seçim yapma ve son uçla rı değ erle ndir me diye ta 
nımlarsa k, konunun ne kada r önemli oldu ğuna dik ka tle ri çekm iş
oluruz.
Sıralanan işlem leri bir dizi halin de gös teri rse k, yöne timd e karar
alma sürec inin aşam aların ı bel irtm iş oluru z :
1
2
3
4
5

—
—
—
—
—

Problemi orta ya koyup, tanım lama k,
Çeşitli kar ar fak tör ler ini sıralam ak,
Gerekli bilg iler i topla mak,
En uygun alt er na tifi seçmek,
Seçilen alt er na tifi yürü rlüğ e koyma k üzere deta ylı bir plan
hazırlayıp geli ştirm ek,
6 — Karar süre cimi zi ve al ınan kararı yeniden değ erle ndi rme ktir.

Bu süreç sonu cunda alınan kar ar probl eme en uygun çözümü
getir meli, en az çaba ve gide rle en iyi sonuc u sağla malı dır.
Yön etici lerin işletm e içinde alma k duru mun da kald ıkla rı kara r200

larırı en bel irgi n örn ekl eri ise finans , hizmet veril ecek pazar, temeJ
paza rlam a str at eji ler i, başa baş noktası ve hangi mamulün üre tile 
ceği gib idi r
Planla ma :
Yö net icil erin en temel göre vlerin den biri de firma nın geleceğ ine
ilişk in pla nla r yapm aktı r. Bunları n içinde en temel nite lik taşıy anlar
firm a ama çları nı beli rlem ek üzere hazı rlana nlar olup, süre leri gene l
likle bir ile beş yıl arasın da değiş mekt edir.
Firman ın temel ama çları beli rlen dikt en sonra, bunları tam am la
mak üzere po liti ka lar beli rlen ir. Bu po litik ala r yön etic ilere amaçla rın
başa rılmasın da yol gös ter ici nite lik taşırla r.
Örg ütle me :
Yö ne tici leri n yük len dik leri ana fonk siyo nlar dan birid ir. Yö net i
ciler , işle tme lerd e ken dile rinin ve yanlar ında çalışa nların faa liy et
lerin i devam ett ire ce kle ri bir örg üt yapısı olu ştur urla r. Bu yapı içinde
faa liye tler , ot or ite ve haberl eşme konula rı tas lak olara k belirle nir.
Hangi kişi nin hangi faa liye ti gerç ekle ştire ceğ i, kimin kime karşı hangi
gör evl erd e soru mlu olduğ u, ye tkil i kişile rin oto rite sin in ne olacağı,
hab erleş me sist em inin nasıl kuru laca ğı konular ı açıklığ a kavu şturu lur.
Güdü leme :
Her yön etic i tüm çalış mala rı boyunca çevre sind ekile ri g ü d ü l
mek tedir . İşletm e için iyi bir güdüle me olmaksızın, çok iyi çalış sala r
dahi kişi leri n işler ini tam bir başarı ile yapa cakla rı söylenemez.
Güdü leme bir anlam da, kişil ere işletm enin amaçl arını nasıl ta t
min ede bile cek ler ini öğre ten bir yönte mdir. Burada önemli olan hu
sus kiş ile r ile işlet men in ama çları arasınd a bir paralel lik kurma ktır.
Bu sağl andı ğı ta kti rd e kiş iler kendi amaçl arını belirl eyip, gerç ekle ş
tir irk en aynı zamanda işletm enin amaçl arını da ger çek leşt irmi ş ola 
ca kla rdı r (’5).
Düz enle ştirm e :
İşlet me için de plan lana n ve örgü tlene n faa liye tler in uyum laşt ı
rılmas ı, bir anla mda ahe nkle ştir ilm esi işlemin e düze nleş tirme adı ve
rilm ekt edi r.
(H ) Mundel E. Marvin, «A Conceptual Framevvork For the Management Scien 
ces», Mc Graw-Hill Book Company, USA, 1967, s. 302.
C5) Donnelly James / Gibson James / Ivancevich M. John, «Fundemantals
of Management», Business Publicat ions, İne, USA, 1971, s. 129-130.
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Düzen leştirm e iyi bir biçim de sağl andı ğı ta kti rd e uyum lu bir ça
lışma olanağı sağla yarak ins anl ar aras ında uzlaş maya olan ak verir.
Üretim hedeflene n düzeye ulaşır, ça lışa nla r arası ahen k sağlanır,
örg üt içi soru nlar minimum düzeye iner.
Günümüz koşu lların da işle tme ler hızla büy üdü kler inde n, yöne
ticil erin büyük bir kısmı karm aşık bir düz enle ştirm e tek niğ i ile karşı
karşıya gelirle r. Gerçek ten gelişen işle tme leri n çe şit li bölü mler inde
pek çok iş anca k bir bir leri ile uyu mla ştır ıldı kla rı ta kti rd e amaçlara
ulaşmak mümkündü r. Bu konud a orta ya çık abi lec ek zor luk lard a dü
zenle ştirm e tekn iğind e gerç ekle şen ilerl em ele rle orta dan kal dırı lma k
tadır.
Haberleşm e :
Yö net icile r günl ük çalış mala rınd a zam anlarının büyük bir kıs
mını firma içi veya firm a dışı çevred en olsun pek çok kimse ile
iletiş im halin de geç irirl er. Yön etic i duru mu nda ki kişi nin etk inliği ve
başarısı kendi mesaj larını çev res inde kile re doğ ru ola rak ilet ebi ldiğ i
ve etra fında çalış anların da söy led ikle rini tam ola rak anl aya bild iği
ölçüd e arta cak tır.
Yö net icile r firma içind e önce yap ılab ilec ek hata ları minimu ma
indire cek bir haberl eşme düzeni sağla malı , bunun yanıs ıra çal ışa n
ların bir bir leri ile rahat ça ileti şim kur abi lece ği bir atm osf er ya ra t
malıdırla r.
Haberleş me siste mini n başarısı ise yön etim in gere k duyd uğu bil 
ginin elde edili ş çabu kluğ u ve eko no mik liği ile ölç üle bili r.
Yönel tme :
Yön etici mevc ut kayn akla rı rasyo nel ve etki n bir biçim de ku l
lanara k, örgü tlen miş yapıyı öncede n bel irle nm iş olan am açla ra doğ ru
harek ete geçi rir. Bu faa liye t yön eltm e adını alı r ve yöne tim fon k
siyon ların dan planlama, örgü tlem e ve düze nleş tirm ede n sonra kon 
trold en önce yer alır.
Bu faa liye t özü itiba rıyla , örg üt üye lerin in ör gü t ama çları nın ge r
çek leşt irilm esi doğ rultu sund a veri len em irle rle hareke te ge çir ilm eli 
dir ve yön etic i açısından en önem li husus hazı rlana n plan ve veril en
emir lerin düzenli bir biçim de uygula nmas ıdır.
Faal iyetle rin ger çek leş tiril me si esnas ında dis ipli n ceza land ırma
gibi yönt emle rin yanısıra, özen dirme ve ödü llen dirm e g ; bi yön etim
tek nik leri de uygu lanab ilir.
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Denetim :
Denetim , diğ er yöne tim fonk siyo nlar ının neyi, nasıl hangi ölçüde
başard ığını ar aş tır ır ve sapt ar. Bu faa liye t sonu cunda am açla nan 
larda n aykırı gid iş ve tut um lar düzene kon ulur ve işletm e faa liye t
lerin in her alan ında , gelec eğe yöne lik olar ak etk isin i gö ste rir (ıc ).
İşlet med e iyi bir dene tim düzen inin sağlanm ası için :
1 — Dene tim ilgili faa liye tle rin özel likle rine göre yapılma lıdır.
2 — Pla nlar dan sapm aları zaman kaybe tmeks izin bild irme lidir.
3 — Eksik den etlem e çe şitl i kayıpla ra, aşırı denetl eme ise gi 
der leri n yüks elme sine yol açaca ğında n dengel i olmalıdır .
4 — Dene tleme fon ksiy onu işlerin yürüm esini yavaşl atmam alıdır.
V — SONUÇ
İnsan lık ta rih ini n ilk çağl arın da varolup , hatt a uygar lık ile birl ikte
doğd uğu bilin en yöne tim kavram ı günümü zde en yaygın kullanım ına
eriş miş tir.
Yöne ten ve yön etile n kişi ve kuru luşla rın bulund uğu her yerde
ras tlan ılan kavra m, uzun bir s üreç içinde çeşi tli mede niyetle rde içinde
bulu ndu ğu yapıya uygun ola rak çeş itli öze llik ler göst ermi ştir.
Gün ümüz de kull anıl an yöne tim uygulam a ve teo rile ri değişik de
virl erd e değ işik düş ünü rler in, fark lı ola yla r karşıs ındak i tavır ve dü
şün cel erin in sent ezin den oluş mak tadır .
En genel tanımı ile bel irli ama çlara ulaşma k için, planlam a, ör
gütle me, düz enle ştirm e, yöne ltme ve faa liye tler in dene tlenm esi sü
reci ola rak tan ımla nan yöne tim bir süreç nite liği taşım akta dır.
İşle tme lerd e yön etim in temel fonk siyo nlar ını üstlenen kişi ler ise
yön etic i adını alm akt a ve değişe n yöne tim kavramı ile bir likt e onların
da aldı klar ı gör ev ve so rum lulu kla r far klı lık lar gös term ekte dir. Her
şeyden önce zamanı mızın yön etic isi süre kli değişen piyasa koşu lları
ve aman sız bir rek abe t içind e uğraş verm ekte dir. Bu koşu llara karşı
müc ade le vere bilm esi ve işlet mes ini başarıya ulaştır ması ise onun
gör düğ ü eğit ime , ka rar alma yetene ğine, soru mlul uk sahib i olmasına,
kuv vet li bir irade ye sahi p olması na, faa liye tler i boyunc a ob jek tif ol 
masın a ve in siy at if sah ibi olması na bağlı olac aktır .
(10) Bent on Levvis, «Ma nag eme nt tor the fııtur e», Mc Gra w-H ill Book Compan y,
USA, 1973, s. 229.
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Konunun önemi son zama nlard a iyice anla şılmı ş, yö ne tic ilik mes
lek haline gelmiş ve işl etme ler yet işm iş olan yön eticiy e olan taleb i art 
tırmışla rdır.
Gerçekte n de işlet mele rin sağl ıklı bir biçi mde var lıkla rını devam
ettirm eler i, değişen piyasa koş ulla rına uyum sağ lam alar ı ve etkin bir
rekab et sistem i kurma ları, eği tlm iş ve yön etim fon ksiy onl arın ı başarı
ile uygulayan değ işik likle re uyum sağ laya bile n yön eti cile rin va rlık la
rına bağlıdır.
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