BİR YÖNETİCİ EGİTİM YÖNTEMİ:
YÖNETİCİYE YARDIMCI
Arş. Grv. Ayşen BAKİOGLU ( *)

GİRİŞ
İşletmelerde personelin yöneticiye yardımcı olarak yetiştirilmesi eği
tim aracı olarak sık sık kullanılmaktadır. Bu yöntemde eğitilecek olan yönetici çeşitli uygulamalar ile ilgili konularda amirine yardım etmekte ve böylece kendisinin işletme problemlerini bir bütün olarak görebilme yeteneği
nin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Yöneticiye yardımcı mevkii, bazen sadece eğitim maksadıyla açılmakta ve hedefe ulaştıktan sonra ortadan kaldı
rılmaktadır(1 ).
Yardımcılık mevkii, Amerika'da 1950 yılından sonra önem kazanmayla beraber, sonraları biraz ihmal edilmiştir. Yardımcılık pekçok amaçla kullanılıp, değişik tipteki yöneticiler tarafından yapılabilmektedir.
Kav~amların karışmasını önlemek için öncelikle muavin anlamına gelen asistan ile bir amire yardım anlamına gelen asistanlıkları birbirinden
ayırmak gerekir. Muavin, hiyerarşik zincirde ikinci sıradadır ve amirin yokluğunda onun yetkilerinin tamamını kullanır ve onun yerine geçer. Örneğin, genel müdür muavini, müdür muavini gibi. Ancak birşeye yardımcılık
ta ise yardımcı amirin yetkisini kullanmakla ve onun yokluğunda yerine geçmekle görevli değildir. Yardıcılık pozisyonunun fonksiyonu; amirin emrettiği şekilde ona yardımetmesi, işlerini hafifletmesi ve bu sıra da idari tecrübe kazanmasıdır. Yardımcının yaptığı işler mektup açmaktan önemli toplantıların sevkine kadar değişmektedir. Konumuz hiyerarşik yapıda yer almayan ancak yöneticinin yanında onu gözlemleyerek, işlerinin bir kısmını
yapmak suretiyle eğitilmesine çalışılan ikinci tür yardımcılık pozisyonudur.
1-YÖNETİCİYE YARDIMCI MEVKİİNİN GELİŞİMİ VE EGİTSEL
FONKSİYONU
~-

Mevkiinin Oluşumu, Kullanımı ve Tasviri
Ust düzeydeki yöneticilerin genel şikayeti, işle ilgili olayların, kendi üzerlerindeki ağır baskısıdır. Uzun süreli çalışmalar, geç saatlere kadar büro
çalışmaları yüzünden çoğu önemli yöneticiler ancak kısa tatiller yapabilirler.
Qst yöneticiler çoğu zaman şirket dışındaki kişiler ile zaman harcarlar. (Universite, belediye, ordu, iş). Yöneticiler çoğu zaman bu çalışmalar
(*) Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.
(1) Osman Telimen, Yüksek Kademe Yöneticilerinin Eğitim ve Geliştirilmesi, 1972, İstan
bul, S: 60.
(2) Victor F. Philips, The Organizatıonel Role of the Assistant-to, American Management
· Association, ine., 1971, S: 10.
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sebebiyle yeterince dinlenemez ve dolayısıyla uzun dönemli fikir geliştire
mez, yeni fikirler üretemezler.
Bir yöneticinin işi kapasitesini aşınca bir yardımcı (assistant-to) tutmayı
düşünebilir. Yardımcının sorumluluk alanı patronu ile aynıdır. Şefinin sorumluluklarına katılabilir ancak kimse onu görevlendirmekle sorumlu değildir. Yardımcı, şefe yardım ederken, şefin kişiliğinin bir uzantısıdır denebilir. Yardımcının statüsü genelde patrona rapor veren diğer sorumlulardan daha düşüktür. (1)
1-

Yardımcıhk

Mevkinin Ortaya

Çıkışı:

Bu mevkiin belli bir ihtiyacı doldurmak için mi ortaya çıktığı yoksa mevkii
ona bir kullanım alını mı bulunduğu pek belirgin değildir. Yönetimin yükünün hafifletilmesi, yönetsel uygunluk, belirli bir göreve yöneltilmemiş bir rolün esnekliği yardımcılığın ortaya çıkışına sebep olmuş olabilir.
Yardımcılık şöyle tanımlanabilir: Kendiliğinden bir yetkisi yoktur. Şefi
nin kişiliğinin bir devamıdır ve yetkisi, şefinin temsil edilmesindedir. Sorumluluğunu üstü tarafından kendisine verilen görevlerle sınırlıdır. Yetkisi
olmadığından kimseye emir veremez. Temel fonksiyonu, üstünün günlük
ağır büro işlerini ve detayları paylaşmak, onları hafifletmektir. (2)
Bir yönetici kendisine yardım edecek ve esnekliğe sahip .birisin'a ihtiyaç duyabilir. Böyle bir görevi, yardımcı doldurabilir.
Bu mevkiinin oluşumu yöneticinin ihtiyacından doğmuştur. Bir başka
temel sebep de yöneticinin, bilgi işlenmesi, haberleşme ve karar alma iş
lerinin karmaşıklığıdır. Yardımcı haberleşme zorluklarının azaltılmasına yardım eder. Yardımcının ~levi bir görev bölgesi veya herhangi bir uğraşı ile
kısıtlandırılamaz ve patronun gittiği her yerde bulunabilir. Son bir sebep
ise, yardımcı patronun zayıflığını örtebilir. Bu zayıflık kurumsal (karmaşık
lık yüzünden koordine zorluğu gibi) ya da fonksiyonel (zaman ve ekspertiz
kısıtlılrğı) olabilir. Ayrıca yardımcı, dış ilişkiler ve kamu ilişkilerinin yürütülmesinde patrona rahatlama imkanı sağlar.(1)
Whisler'a göre yardımcılığın hem kurumsal hem de yönetimsel karakterleri · vardır.(2)
Kurumsal karakterlerin ikisi firmanın istikrarı ve kuruluştaki bölümlerin gerçekleştirdiği operasyonların farklılığı ile ilgilidir. Yönetimsel karakterlere gelince; firmaya dışardan gelen idarecilerin büyük bir kısmı, terfi
ile gelen idarecilerden daha fazla yardımcı kullanmaktadırlar. Tecrübesiz
üst kademe yöneticileri de eskilere oranla yardımcıya daha çok ihtiyaç duyarlar. Zamanla yardımcı vazgeçilmez olur.
Yine Whisler'e göre; yardımcısı olan yöneticiler yardımcısı olmayanlardan daha otoriterdir. Yardımcı kullananların bir diğer kişisel özelliği de

oluşturulup

•

(1) Vıctor, Philips, aynı eser, S: 16.
(2) Aynı eser, S: 16.
(1) Aynı eser, S: 16.
(2) T.L. Whisler, "The assistant-to: The man iri Metley" Journal of Business, Vol. 29-No: 4,
S: 274-279, V.Phillips S: 16.
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ilişkilerdedir. Daha sık problem lerle karşılaşanlar yardımc
ı kullanmaya daha istekli görünürler. Aynı şekilde kamu ilişkileri fazla ve yaygın olan yöneticiler, yardımcıya daha çok ihtiyaç duyarlar.

3- Rol

Tammı

ve

Kullammı:

· Bir yardımcıdan şu görevleri ve rolleri gerçekleştirmesi beklenebilir.
Büronun resmi olmayan düzenleyicisi, şeften personele, personelden
şe
fe haber iletme merkezi, başkalarına patronun gayriresmi yorumcusu
veya bunun tam tersi patronun sırdaşı ve gayriresmi tavsiyecisidir. (3)
Düzenleyici olarak, yardımcı resmi olmayan güç ve prestijli haber taşıyıcısıdır. Personel onun ne duyup gördüğü ve müdüre
ne ileteceği ile ilgilenir. Yorumcu olarak, yalnız şefe yöneticileri anlamasında değil tersi
iş
lemlerde de yardımcı olur.
Bu mevkiideki kişi, yöneticilere, patronu en uygun görme zamanını söyler, onlara kendi alanlarındaki sorumluluklarla ilgili, patronun görüşler
ini
iletir. Son olarak yardımcı, yöneticiye fikirlerini deneme, cevap bulma
ve
sır konusu nda yardım eder.
Yardımcı, örgüt içinde bir bilgi kanalı gibi çalışır. Gayriresmi
olarak otoriteyi temsil eder. Hırslı ve yetenekli amirin personel ile ilişkilerinde yumu. şatıcı bir rol oynar. Görüldüğü gibi bu mevkiinin kullanım sahası oldukça
fazla ve esnektir.
Yardımcının rol tanımı ve kullanılma sahası 4 gruba ayrılmışt
ır. Bunlar
işleme (operasyonal), eğitim, özel projeler ve limbo ile
ilgili işlevlerdir. (1)
Eğitim fonksiyonunu gerçekleştirirken, yardımcı bir eğitim-in
tikal post
olarak kullanılabilir. Orta seviyeli genç bir yönetici üst seviyedeki yönetici
ye yardımcı (assistant-to) olarak verilebilir. Böyle bir iŞ yardımcıya, üst
seviyede işlerin nasıl yürütüldüğünü öğretmekle kalmaz, genel idarede tecrübe imkanı da sağlar~ Eğitilen yardımcının ka·rar alma ve liderlik vasıfları
gelişir.
·
Operasyonel rol, bazen iletişim mevkii olarak adlandırılır ve genel olarak şu şekilde tarif edilir: Bireyin idari faaliyetten kısıtlanıp, el çektirilmediği aktif bir işlemsel fonksiyondur. "Burad a yardımcı, üst
yönetciye daha
yakın ve aktiftir, yardımcının şirketin başarısına
katkıda bulunması
beklenir.(2)
Özel projeler kategorisinde ise, kurumsal yapıyı bozmadan kolayca yardımcı alınıp, çıkarılmaktadır. Orta seviye yönetcisi, bir
personelin özel ilgi
alanında daha rahat hareket etmesi için onu belirli bir
isten el çektirebilir.
Li.mbo kategorisinde, yardımcının şu kullanılma alanları görülür:
- iyi hizmet vermiş ama şimdi başarısız olanları ödüllendirmek,
,. Yüksek ve sağlanamayan mevkiilerin yerini doldurmak,
- Fazla kıymet verilen insanları korumak,
(3) Vıctor F.Phillips, ön.ver. S: 20.
(1) Aynı, S: 21.
(2) Whisler, ön.ver. S: 181-216.
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-

Yargılardaki hataları

Yardımcmm diğer

örtmektir.(3)

faaliyet

alanları şunlardır:

. 1- İlgili grupları buluşturarak, işi koordine etmek, yanlış anlaşılmaları
düzeltmek,
2- Yönetim plan, prosedürünü toplamak, analiz etmek ve yazmak,
3- ~azar araştırması yürütmek
.
4- Ust idarecilerin ziyaretçilerini ve isteklerini gözden geçirmektir.
Daha az önemli faaliyetleri ise;
1- · İdare kontrol raporlarını düzenlemek·,
2- Bölümlerarası işlemleri düzenlemek, yerleştfrmek,
3- Reorganizasyon analizlerini planlamak,
4- Küçük firmalarda personel aktiviteleri ve kamu ilişkilerini düzenlemek olarak sayılabilir.
8- YARDIMCININ KURUMSAL ETKİSİ
Yardımcılığın resmi bir yetkisi olmamakla beraber, görevi, onu diğer
kurum içi kişilerle ilişki içine sokar. Bu yüzden yardımcı rolünün yararlı ve
prestijli veya çok işgörür olup olmadığı tartışılabilir.
Yardımcı, emrinde olduğu idarecinin statüsünden faydalanmaktadır.
Patronun sırlarını paylaşabileceği bir mevkidedir. O'na olayları gözleyip ileterek, kendisini gösterebilir. Böylece itibar kazanır. Yardımcılık mevkiinin
hem idareciye, hem yardımcının kendisine yarar sağlamasına rağmen, bu
mevkiin kurumda fonksiyonel olmayan olumsuz yanları olabilir. Şöyle ki;
yardımcı verileri kendi gözlem ve yorumlarını ekleyerek idareciye aktarır.
Çünkü, kendisi de bir değer sistemine sahiptir ve yaptığı yorum, gelen bilgileri bulandırıp karıştırabilir.
Yardımcının işin belli parçalarını yapması halinde onun bir haberci veya
katip olduğu ileri sürülmüştür. Eğer yardımcı sorumluluk duyduğu bir işi
yapıyorsa o zaman yardımcı olarak değil, bireysel katılımcı olarak görev
yaptığı belirtilmiştir. Bu sorumluluk çizgisi, (yardımcı bir yetki taşımadığı
ve idari sorumluluğun içinde olmadığı halde) patron ile diğer idareciler arasındadır. Ayrıca yardımcının işinin tam belirgin olmaması, sorumluluklar aydınlatılmadıkça karışıklıklara yol açabilir. Yardımcı bir mesajcı, ayak işleri
ne koşan biri gibi hareket ederse, karar almada son derece değerli tecrübelerden yoksun kalır. (1)
Yardımcının diğer personel tarafından nasıl algılandığı konusunda 4
firmada, 64 orta ve üst düzey idarecilere yönelik yapılan bir ankette veriler
toplanmıştır. (Sözkonusu mevkii başkanın özel yardımcısıydı) (1 ).

-·- - - - - - - - - - - - - - - -

(3) M. Dalton, Men Who Manage (New York: John Wiley, Sons, ine, (1959) - S: 60. V.Philips;
S: 24'deki alıntı.
(1) Vıctor F.Phillip, ön.ver., S: 39.
(1) Aynı eser, S: 40.
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Araştırmaya katılanların %56'sı, başkanın özel yardımcısı durumun
daki kişinin . kendilerinden yüksek maaş ve prestij sahibi olduğunu, ancak
%52'si yardımcının kendilerinden daha az sorumluluk aldığını söylemektedir. Başkana yakınlığın yardımcıya terfide diğer idarecilerden daha çok
.fırsat verdiği %34 oranında kabul edilmektedir. Başkana bu yakınlıktan dolayı araştırmaya katılanların %51 'nin yardımcının kendilerinden daha
göze
çarpıcı olduğunu belirtmişlerdir. Başkanın yardımcısı ünvanını
n dahacazip olduğunu söyleyen idarecilerin oranı ise %56'dır. Yardımcı durumundaki kişi kurumsal etki bakımından idarecilerin %47'si tarafından düşük
mevkide, %39'u ise kendilerinden yukarı mevkide görülmektedirler. Bütün bu ilişkilerden belirli bir sonuç çıkarılamaz. Mevkiden ziyade kişi olacak yardımcının nasıl algılandığı ve değerlendirildiği önemlidir.

C- Yönetici ye

Yardımcı

Mevkiin in

Eğitsel

Fonksiy onu

Yönetici adaylarının yetiştirilmesinde yardımcılık yönteminin eğitim açı
sından yararı çeşitli uygulamalarda görülmüştür. Yardımcılık mevkii
kurumlarda eğitim amacıyla açılmakta ve sözkonusu kişinin çeşitli konularda yet~ri kadar eğitildiği düşünüldüğü zaman ortadan kaldırılmaktadır.
Yardım

cı, bu mevkide sadece üst seviyede işlerin yürütülme tarzı, karar verme,
koordinasyon vs. gibi konuları öğrenmenin dışında, yönetimde de deneyim kazanır. Yardımcı her düzeydeki insanla ilişki kurabilme durumunda
olduğu için yapılan çalışmaları, insanları, karar alma aşamalar
ını takip etme imkanına kavuşur. Bu mevkideki kişinin, eğitim süresi boyunca, yeteneklerini geliştirmesi, yaratıcı düşünebilmesi birlikte çalıştığı patrona çeşitli konularda görüşler bildirebilmesi gerekir. Bu mevkii daha çok
usta-çırak
ilişkisine benzer. Bilindiği gibi çırağın ustasından görerek, deneyek
rek, öğ- ·
renmesi beklenir. Çırağın amacı bir sanat öğrenmektir. Hatta bazen maddi bir beklentisi de olmayabilir. Yardımcı da hiyerarşik basamakta yer almaz, yetkisi yoktur, ancak, amacı yaşayarak, görerek, deneyerek öğren
mektir. Bu yöntem, çeşitli olumlu yanlarından dolayı geniş bir uygulama

sahası bulmuştur.(2)
Yardımcı patronunu

karar verirken, iş görüşmeleri. sırasında, telefon
mektup yazışmalarında dikkatlice gözler. ilerde gelebileceği
bir mevki için çeşitli beceri ve bilgi birikimi sağlamaya çalışır.
Bu yönetici eğitim yönteminde, eğitici durumunda bulunan genel müdür veya patronun işe gönüllü olarak katılması gerekir. İsteksiz bir öğret
men nasıl ki dersini zaman doldurmak için verirse, eğitici rolündeki patron
da bu işe zorla giriştiği fikrinde ise yardımcısının ihtiyaçlarını anlayamaz,
ona gereken yardımı yapamaz. Yardımcının hangi konuya ihtiyacı olduğu
farkedilmezse, bu mevki ile bireyleri eğitmek zorlaşır.
konuşmaları,

11- YARDIMCILIK MEVKİİNİN KURUMDAKİ DURUMU
(2) William R. Tracey, Designlng Trainlng and Developm ent Systems, AMA . 1971,
S: 32.
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Mevkiinin Avantaj ve Dezavantajlan:

A-

Yardımcı

1-

Avantajları

:

Yardımcılık mevkiinin en büyük avantajı i·lgili idareciye başarılı bir öğ
retmen olmak imkanını vermesi ve böylece yardımcının tecrübe, liderlik ve
karar verme kaabiliyetinin gelişmesine yardım etmesidir.(1) Yine bu metodun eğitimi yöneten idareci bakımından yararı, idarecinin kendi fonksiyonunu eğitici olarak başarılı bir şekilde yerine getirebilme imkanıdır. Zira idareci eğitim müddetini yardımcısının ihtiyacına göre azaltıp çoğaltabilmek
te ve eğitilen hakkında bir hükme varabilmek için ona gerekli işleri kendi
insiyatifini kullanarak verebilmektedir. (2) Bu metod ile eğitimde ast yönetici geniş bir yönetim tecrübesi fırsatı bulurken aynı zamanda üst yöneticiye de astların çeşitli görevlerdeki tutum ve davranışlarını değerleme fırsatı
da yaratılmış o!ur. (3)
Amerikan idarecilik Derneği'nin (AMA) çalışmalarına göre yardımcı
mevkiinin en önemli avantajları şunlardır :
1- Üst düzey idareci adayları için, hiçbir terfi vaadetmeksizin eğitim
fırsatı yaratılır. Yardımcı, kuruluş içindeki çalışmaların genel perspektiflerini görebilir.
Her seviyedeki insanla ilişki kurabilme imkanını bulur. İnsanların, fonksiyonları, belirli çalışmaları, karar alma işlevlerini gözleyebilir ve aynı zamanda kendini başkalarına gösterebilme fırsatı bulur. İdareci de ona belirli görevleri vererek kendine baska isler icin zaman yaratır.
2- İdareci zaman kazandığından' kendini planlama, politika oluşturma
ve diğer önemli aktivitelerde yoğunlaştırabilir. Özellikle mektup, rapor hazırlama konuşmaları yazma gibi konularda yardımcının oldukça yararı dokunur. Yardımcı da üst s~viye idarenin görevlerini yaparken tecrübe kazanır.
3- Yardımcı mevkii idareci için artan bir esneklik sağlar. Rutin işleri
yardımcı üzerine aldığından idareci daha çok şey yapmaya, daha çok yere
gitmeye ve kendisinden bekleneni yapmak için daha fazla zaman bulmaya başlar.
4- İdareci, kuruluşunda daha iyi koordinasyon ve iletişim kazanır. İda
reci ne denli etkili olursa olsun, şirketinde çalışmaların koordinasyonu için
yardıma ihtiyaç hissedebilir. İletişim kanallarının açık kalmasında ve koordinasyon temininde yardımcının fonksiyonu kuruma da yarar sağlar.
5- Yardımcı idarenin her seviyesinden gelen fikirleri kavrayıp geliştir
mede ve teşvik etmede önemli bir fonksiyona sihiptir. Yardımcı sadece üstlerinin_tepkilerini bilmekle kalmamalı, özgürce düşünme, seçebilme kaa-

(1) Kemal Tosun, İşletme ve Müesseseler Sevk ve İdare, l. cilt, İst. 1961, S: 505.
(2) Osman Telimen, Yüksek Kademe Yöneticilerinin Eğitim ve Geliştirilmesi İst. 1972, S:
60.
(3) Yıldırım Öner, Yönetici Gelistirme Gereksinimi ve Baslıca Yöntemleri, Yönetim Der. Sa,.
.
yı: 12, S: 29.
(4) Vıctor F. Phillips, ön.vem. S: 44. ·
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biliyetlerini de genişletmelidir. Yardımcı patrona alternatif gorüşler sağla
yabilmelidir. Bu, mevkiin en yararlı fonksiyonudur. Alternatif görüşleri de
dinleyip cevaplayabilme yardımcı açısından id~recisine planlama ve karar
almada yarar sağlar. Yardımcı da idareci ile aynı seviyede düşünme fırsatı
bulur. ,
·
·
6- Yardımcı bulundurma idareciye mevcut s6r.unlardşn haberdar olma imkanı verir. Kurum içinde serbetçe dolaşıp, dinleyip, çözümleyen yardımcı, idareciye oldukça yardımcı olur. Ancak, yardı.mcı, personel tarafın
dan bir ajan gibi görülebilir. Bunu önlemek için idarecinin sorunların belirlenmesinin yardımcının görevlerinden biri olduğunu personele açıkça söylemesi gerekir.
7- Yardımcı, idarecinin aktivite alanı dışardaki özel işlerin yapılmasın
da rol oynar. Mesleki bir uzmanlıktan ziyade tipik bir kadro memuru gibi
çalışan yardımcıya güvenilebilir.
8- Yardımcı uzmanlaşmış bilgisi ile idarecinin zayıf yönlerine yardımcı
olur. Teknoloji ve idareciliğin gelişmesi ile idarecinin herşeyi bilmesi imkansız hale gelmiştir. Hiç kimse her zaman bütün işleri yapamaz. Böyle
.anlarda yardımcı bu açığı doldurmakta etkin olur.
9- İdareciye zaman kaybettiren kişi ve projelerin yük olmaması için yardımcı idareciyle diğer personel arasında tampon oluşturur. Yardımcı gerçekten gerekmeyen bazı ilişkileri hafifletebilir. Ancak, yardımcı kişilerarası
ilişkilerde maharetli olmalıdır.
1O- Yardımcılık mevkii, orta dereceli bir çalışan için danışmanlık hizmeti sağlayabilir. Genç bir idareci, eski tecrübeli birisinin danışmanlığın
dan, tavsiyesinden yararla_nabilir.
2- Dezavantajlan :
Avantajların karşıtları birer dezavantaj olabileceği gibi, diğer bazı sebepler de vardır. Eğitici görevini yeteri şekilde faydalı olarak yerine getirmediği zaman bir dezavantaj ortaya çıkar. Eğer eğitici, otoriter bir tipse,
bu işe zorla karıştırıldığı duygusu altında ise, yardımcının ihtiyaçları üzerinde gerekli ~nlayışı gösteremiyorsa bu metod sakıncalı bir sistem haline
dönüşür.(1) Yardımcının ihtiyaçlarının tam anlaşılmaması halinde bu mevkiin eğiticilik vasfı ortadan kalkarak dejenere olur.
Kısaca yardımcılık mevkiinin dezavantajlarını sıralayalım : (3)
1. Yardımcının idareciyi örgüt sorunlarından uzak tutma çabası diğer
personelin tepkisine sebep olur.
·
2. Özellikle orta seviyedeki idarecinin gereken işlerin uzmanı olmadı
ğı zamanlarda yardımcı, idarecinin bazı karar verme sorumluluklarını yüklenir. Bu durumda yetki zinciri farklılaştığı için iletişim, sorumluluk konularında kime ne için başvurulacağı bilinmediğinden kurumda bir belirsizlik

(1) Osman Telimen, ön.ver.: S: 60.
(2) Tamer Koçel, İşletmelerde İdareci Eğitim Problemleri ve Uygulamaya Alt Bir Örnek,
İstanbul, 1976 S: 151.
(3) Vıctor F.Phill_
ips, ön.ver. S: 54.

384

olur.

3- Yardımcının olması, çalışmaları arttırır. İdareci, kurumda daha önceden yapılmış bazı vazifeleri yardımcıya yeniden verebilir. Eğer gereği yoksa bu boşuna gayret sarfetmektir ve maaliyeti arttırır.
4- Herşeyi bildiğine inanıp, diğerlerine söz hakkı tanımayan idarecinin emrindeki yardımcı, "Demoklesin kılıcı altındaymış gibi basit bir nokta
olur. Yardımcıyı kişilik ve meslek olarak sevip, saygı gösteren idarecinin
emrindeki yardımcılar bile istemeden herşeye kafa sallayan bir emir erine
dönüsebilir.
5- Yardımcılık mevkii, idareci ile altındaki idari kadro arasındaki kişi
sel ilişkiyi olumsuz yönde etkileyebilir. Dürüst bir yardımcı, patron ve altın
daki idari kadro arasındaki kişisel ilişkilere karışmadığını, aksine yardım
ettiğini ve irtibat sağladığını göstermekte zorlanabilir.
6- Bir görev için sorumluluk verilen kimse bunun için yetkiye de sahip
olmalıdır. Fakat yardımcı sadece idarecinin temsilcisi olduğundan üstü kapalı bir .Yetkiye sahiptir. Bu zayıf bir yetkidir.
7- Ust düzey idarecileri, genel kadro memuru olarak yardımcı kullanmak konusunda deneyimli değillerdir. Bunun sonucu olarak,
a- Yardımcı görevleri ona izah edilmeden işe koşulabilir. İdareci, yardımcısının ne yapması gerektiğini belirlememişse yardımcı hiçbir şey yapmadan oturur.
b- Yardımcı, kendisinin diğer idareciler ile ilişkileri açıklanmadan atanırsa bu bir dezavantaj olur. İdareciden yardımcısına, her personelin psikolojik özelliğini anlatması beklenemez ama bazı belli başlı kişilik ve ilgili
bilgiler, ileride çıkabilecek hataları önleyecektir. Yardımcının çalıştığ'ı ortamdaki kişilik yapılarını bilmesi gerekir.
c- Geniş bir mülakat yapmadan seçilen yardımcı idarecinin istediği uygunlukta olmayabilir. Beraber çalışacak olan kişilerin birbirini tamamlayan
karakterde olmaları gerekir.
d- Yardımcının uygun bir tecrübesi olmadan atanmış olması da bir dezavantajdır.

8- Büro dekoratörü, kapıcı, çanta taşıyıcısı gibi işler için tutulan yarilerde potansiyel bir şirket idarecisi olarak, fonksiyonunu kaybeder.
Kurum etkinliğine ve işlere fazla katkısı olmayan birisi gibi kalır.
9- Yardımcılar yeni ve özel projelerde kullanılırlar. Bazen yardımcı, yanlış bir iş hafifletmesinde kullanılabilir. Uzun dönemli işler üzerine kalır, bu
arada patron halen rutin işlere saplanmış durumdadır. Yardımcı elbette uzun
dönem çalışmasında patronuna yardımcı olmalıdır. Ancak, bu işi tek başı
na yardımcıya vermek de yanlıştır.
1O- Yardımcıların, şefin emrinde çalışanların işlerini eleştirmesine, rapor etmesine, izin verilir ve buna yöneltilirler. Bu, yardımcı ve diğerleri arasındaki ilişkiyi' bozabilir. İşlerin yapılmasında yardımcının işbirliğini istemeyen bir çalışan, yardımcının onu patrona şikayet etmesine yol açar. Bunun
tersi de olabilir.
dımcı,

8- İyi Bir Yardımcmın Özellikleri
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1- Kişisel Özellikleri
Kurumun başarısı için çalışan diğer personel gibi yardımcı da
güçlü
bir karaktere sahip olmalı, yaratıcı bir isteklilik göstermelidir. Aşağıd
a sıra
lanan özellikler, bu rolün başarılmasında hayli gereklidir.(1)
a- Sağlam bir mizaç : Bir yardımcının sağlam bir mizaca ihtiyacı
vardır. Yardımcı değişim içinde yaşar. Bir günün işleri
diğerine uymayabilir.
Bu tür işlerde yardımcının yapısı, değişikliklere uyabilecek esnekli
k, adapte olabilme ve diğer vasıfları gerektirir. Bu bazıları için keyifli, değişik
likten
hoşlanmayanlar için ise kabus gibi görünebilir.
Bir yardımcı kriz anında
ayakta durubilmelidir, aksi halde değerinden kaybeder.
b- Organize edebilme yeteneği : Bir yardımcı projeler kadar düşünc
e
leri de organize edecek bir kişisel kapasiteye sahip olmalıdır.
c- Kişisel yeterli k: Genellikle yardımcı, telefon, mektup aracılığı
ile ya
da doğrudan doğruya insanlar ile yüzyüze ilişkiler içindedir. Bu
durumda
kendisini değil, belirli bir şirketi temsil etmektedir. Bu, onu özel bir
duruma
koyar. Yardımcı görgü kurallarından anlamalı ve gerektiği yerde
kullanmalıdır. Yardımcı sevecen olmalı ve insan ilişkile
rinden hoşlanmalıdır.
d- Sadakat : Bir yardımcının iyi ahlaklı ve sadakatli olması son derece
önemlidir. Boşboğazlık yardımcının mevkiini etkiler. Yardımcı patronu
yla
ve diğer personel ile karşılıklı güven bağını iyi kurarsa kurumda
serbestçe
hareket edebilir. Dürüstlük ve sadakata önem veren yardımcı daha
başarı
lı olur.
e- Alçak gönüllülük: Patron bazen yardımcının başardığı şeyden
kendine pay çıkarabilir. Yardımcı bazen bir projenin parçası olur ve
iş başkası
tarafından tamamlanır. Bu durum da bir yardımc
ı egoist olmamalı, kenarda kalmasını bilmelidir.
f- Samimiyet : Bir yardımcıda bulunması gereken en büyük özellikt
ir.
Yardımcının zihninde patronun yetersizliği ile ilgili bir
kuşku varsa bunu
başkalarına değil, patrona iletmelidir. Yardımcı ve onu
görevlendirenler arasında ~arşılıklı samimiyet olmalıdır, yoksa ilişki başarıs
ızlığa sürüklenir.
g- iyi Hüküm : Bir yardımcı değişik şartlarda herkesten .daha fazla
iy1
fikirli olmak zorundadır. Çünkü üst idareye yakın bir mevkide çalışır,
hareketleri, soru ve düşünceleri ilerde etkilerini gösterebiiir.
h- İletişimdeki ustalık : Burada ustalık yazma, konuşma, dinlem
e ve
yorumlamayı içerir. Yardımcının düşüncelerini organiz
e etmesini, kendisini tam bir..şekilde ifade etmesini bilmesi gerekir. Ne söyleyeceğini,
sunuş
düzenini ve nasıl söyleyeceğini bilmelidir.
Yardımcı iyi bir ses tonuna sahip olmasa da düşünce
lerini anlaşılır bir
tarzda söyleyebilmelidir. Yazma ve konuşma ile aynı önemde, dinlem
e, yorumlama ve anlama kabiliyeti gelir. Anlama, neyin kim tarafın
dan ve ne
ima eqilerek söylendiğini sezmedir.
ı- ilk adımı atabilme becerisi : Yardımcı, gözlemci
olmalı, insiyatifi ne
zaman alması gerektiğine dair karar veririken kendi gücünü kullanm
alıdır.
(1)

Vıctor
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F. Phillips, ön.ver. S: 66.

Bir şeyin yapılması gerektiğini ve bunu yapabileceğini anladığı an, işe girmekten korkmamalıdır.
i- Hayal kırıklığına tahammül : Yardımcı şüphelere, hüsrana karşı toleranslı olmalıdff,. Kurumsal yaşamın bir düzen, rutin takip etmesini isteyen
kişilerin yardımcı olmamaları gerekir.
Mesleksel öz.ellikler :
a- Genel ve özel mesleksel geçmiş : Eğer yardımcı, ,ç:>ldukça özel bir
eğitim ve çalışma geçmişine sahipse daha başarılı olur. Orneğin, bir muhasebeci yardımcı olarak seçildiğinde, kendi alanı dışında verilen bu görevden hoşnut olmaz ve yerine getirmekte zorlanır. Yardımcının birçok değişik idari görevleri başarması bekleniyorsa genel bir eğitimden geçmiş birisi
seçilmelidir. Eğer özel bir görev için isteniyorsa, bu alanda eğitilmiş birisi
tercih edilir.
b- Diğer iş deneyimi : İdareciler arasında yaygın kanı, yardımcının hiçbir tecrübesi yoksa, en az etkin çalışacağı yolundadır. Benzer işlerde çalışmış ise daha etkili, şirkette tecrübesi varsa en fazla etkili durumda olur.
c- Kişilerarası İlişkiler : İyi bir yardımcı, diğerleri ve özellikle yaşlı ve
tecrübeli idareciler ile iyi anlaşabilmelidir. Üst seviye idaresi ile ilişkilerde
daha önceden başarılı tecrübeye sahip bir yardımcı patronu için bulunmaz
bir nimettir. ·
d- Akademik geçmiş : Bir genel yardımcının geçmiş eğitimtne değinir
ken, optimal vasıflara ulaşmak zordur. Bugün çoğu idareci yardımcının hangi okula gittiğinden çok, orada neler yaptığı ile (notları, çalışmaları) ilgilenmektedir.
e- Toplumsal çalışmalara katılma: İyi bir yardımcı yerel hizmet gruplarında aktif bir şekilde yer almanın değerini bilmelidir. Bu sadece firmayı
temsil ederek patronun isteğini yerine getirmek için alelade bir katılma olmamalıdır.

SONUÇ

Yönetici eğitme yöntemlerinden biri olan yöneticiye yardımcı metodunun iyi kullanıldığı ve bazı ölçütlere uyulduğu taktirde -ilerde idareci m~vki:..
ine gelecek olan yardımcının yetişmesine olumlu katkısı olacağı açıktır.
Patron yardımcısını seçmeden önce dikkatli objektif soruşturmalar yapmış olmalıdır. Yardımcı her zaman ilk görevinin patrona mümkün olduğu
kadar yardım etmek olduğunu düşünüp, işini en iyi şekilde yapmaya karar
vermelidir.
Bir idareci enerji ve zamanını yardımcısının eğitimine ayırmaya istekli
olmalıdır. İdareciler bunu değerli ve kısıtlı zamanlarına b_
ir yük gibi hissedebilirler. "Eğer yardımcı yetenekli ise durumlara kendisini ayarlamasını
bilir", şeklinde düşünmektedirler. Ancak bu ilgisizlik onların yanlış öğren
mesine yol açabilir ve idare tarafından beklenen görüşleri kazanamazlar.
Sonuçta, yardımcı kullanmanın değerli ve ayrıca fonksiyonel olmayan
sonuçları vardır. Bir idareci şu noktaları düşünmelidir.
·
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1- Gerçekten bir yardımcıya ihtiyaç var mıdır?
2-Yardırhcı nasıl kullanılacaktır?
3- Yardımcıyı nereden seçecektir?
4- Yardımcının eğitim ihtiyacı nedir?

İdarecinin alet ve makineleri seçmekte sayısız saatler harcar
ken, yarseçiminde kayıtsız davrar:ıdığı durumlar vardır. Makinelerin
karşılığı
kısa zamanda görülür ama geleceğin idarec
isi olan yardımcıların değerini
farketmek zordur. Yardımcılık idarecinin idari konuda yardım
alabileceği
bir yerdir ve aynı zamanda ilerideki kurum yöneticisinin
eğitilmesine idareci de katkıda bulunur. Bu eğitim, yardımcının ihtiyaç duydu
ğu konularda
ve organize şekilde yapılırsa, yönetici adayı ileride gelece
ği mevkiide daha rahat, kendine güvenli ve başarılı olacaktır.
dımcı
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