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ETKİN LİDER DAVRANiŞININ ANALİZİ VE BİR UYGULAMA
, Oya ERDİL.
Salih Zeki İMAMOGLU''
ABSTRAC T

Leadership is critical to organizational performance. · Managerial leadership has
become more complicated because of, among other things, increasing global competition,
rapid technological changes, rnore concem for quality and consumer satisfaction. Under
such circumstances, effective \eaders understand and use a wide range of behaviors to
increase their followers ' degree of action. Leaders at ali levels are engaged in behaviors to
mobil ize. energize and motivate their followers as well as themsel'ves.
This paper aiın ro an alyze effective leader behaviors and uses the criteria developed
by behavioral approachcs A saınp l e of man_agers working at ' middle and higher
organizational levels of iııdu strial coınpanies are chosen to analyze their decision making
behavior and degree ol' humarı and production orientation as leaders.
1.GİRİŞ
çağında bulunduğumuz şu gün lerde büyük bir değişim süreci yaşanmakta, bu
liderlik olgusu da etki lenm ekted ir. Kişilik , grup süreçleri, davranış biçimleri,
güç, hedefe ulaşma, rol farklılaştırma gibi çeşitli boyutlarıyla incelenen liderlik konusunda
fa rklı yaklaşımlar geliştiri im i~tir. Bunun en öneııı 1i neden !erinden biri
işletme başarısında
lider yöne~icih::rin sahip oldukları ihmal ed il emez ~onurudur.

Bilgi

deği ş imden

İşletme bazında ve ınakro un lamda gösterilen bütün gayretlerin ve çaba ların amacına

. ulaşabilmesi

için bireylerin belirli kural ve k.nidelere bağlı olarak faa liyet göst e rıııesini
gerektirir. Belirli amaı,:ları ulan hu insan gruplarının içinde· di ğer insanları ınoıiv e edebilecek
ve onları nih:ıi hedefe dog:ru hareket ettirebilecek insanlara, diğer bir ifadeyle liderlere
ihtiyaç duyulıı1ak.tadır
Aı ı ı aç l.mn O!_i:; rçe kle~tirilmes i

ve

ı şın yürütU lli ş

biçimine

ili~kin

bir sorun olarak

lide l'lı i-. . örgütsel İ$ 1 ey ı ş i anlrımada çok önemli bir kavram oluşturrnakıc1dır. Bu nedenle 1

- ··----·-·- -- ---·- --'r rd l~n\' üı . CJ,~ l ı;e Yi..ı~ :,ek Te knolo.ıi Ln~titüsü l ~ l~ım e

Fakültesi .
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gerek

tanımlanması,

olın uştur

ve

gerek etkililikle

ilişkisi açısından

pek çok yönleriyle inceleme konusu

olıncıktadır.

21. yüzyıla girmeye çok az bir zaman kala hayatın her alan.ında çok hızlı ve köklü
dir. İşletmelerin
değişimler yaşanmaktadır. Bunların başında artan rekab~t gelmekte
görünümleri, uluslararası birleşme ve birliklerle şekil değiştirerek yeni bir görünüme
da
bürünmektedir. Örgütler büyümekte ve gelişmekte , faaliyetler karmaşıklaşmaktadır. Bu
ve
amaç
büyüme yeni
grupların değişip büyümesine sebebiyet vermektedir. Bu değişim ve
lider
,
değil
lider
hedeflerin ortaya çıkması ve faaliyet alanlarının , genişlemesi sadece
yöneticilere duyulan ihtiyacı artıracaktır.
Liderlere duyulan ihtiyaç 8ir dönemden diğer döneme, bir toplumdan diğer topluma,
bi r örgüt yapısından diğer örgüt yapısına, bir gruptan diğer gruba göre değişiklik
göstermektedir. Daha net bir ifadeyle, her çağ ve dönemin liderlik çabalarında ve liderlerin
ortaya çıkışlarında , yaşanılan zamanın ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel özelliklerine
göre farklılıklar ortaya çıkmaktadır .
Klasik örgüt yaklaşımmca bir emretme ilişkisi olarak ele alman liderlik, giderek
" icra edilmesi gereken bir rol" olarak tanımlanmakta ve araştırmalar toplumsal bir işlev
olarak liderlik davranışı ve bunun etkilikle ilişkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Liderlik
görev, yapı ve davr~nışı biçimini içeren bir bütün oluşturmaktadır.
Bu çalışmada davranış modellerinden işe /_insana yönelik liderlik ile karar vermede
Sistem 1-4 (Likert) tipi yaklaşımlar endüstri işletmelerinden oluşan bir örnek kütle üzerinde
araştırılmış, sonuçlar bilgisayar ortam mda istatistik olarak değerlendirilmiştir.

2. Liderlik ve L,iderlik Yaklaşımları
2.1.

Liderliğin Tanı.mı

ve kapsayıcı bir tanımını yapmak Çok zordur. Buradaki zorluk
ve aldatıcı bir zemin üzerinde inşa edilmesinden. kaynaklanır.
Bir liderde bulunması gereken özellikler genel hatlarıyla belirlidir. Bu özelliklerle birlikte
.
toplum hayatında etkisi bulunan tüm unsurların bir'arada,ve geniş bir şekilde ele alınması
sosyal,
gerekmektedir. Liderliği, hayatımızda ayrılmaz unsurlar olarak kabul edilen coğrafi,
ekonomik, politik, askeri ve kültürel değerler göz ardı edilerek, sadece herkes tarafından
bilinen verilerle açıklamaya çalışmak eksik ve yeterli olmayan bir yaklaşım olacaktır (Onay,
ar
1997, s.374). Bu nedenle liderliği tanımlarken zorluklar yaşanmış, çok farklı yaklaşıml
ku 1lanı im ıştır.

Liderliğin açık, kesin
liderlik kavramının kaygan
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Liderlik (önderlik), evrensel, beşeri ve sosyal bir olgudur. İnsan topluluğunun
her yerde ve örgütlerin bulunduğu her ortamda, her zaman söz konusu olan bir
süreç ve realitedir. Farklı görüş ve tanımlara rağmen, liderliğin bir ''etkileme" (izleyicilerin
tutum ve davranışlarını değiştirme) süreci olduğu görüşll, yaygın kabul görmüştür.
·
(Northcraft and Neale. 1990. s.403)

yaşadığı

Liderlik = f(önder. izleyiciler. durum - çevre

koşulları)

Keith DA VIS, liderliği, insanları belirli amaçlara yöneltmeye ikna yeteneği, lideri de
grup üyelerini bir araya toplayan ve onları grup amaçlarını gerçekleştirmeleri için motive
eden insan olarak tanımlamaktadır. '
Lideri grup üyeleri tarafındah izlenen kişi şeklinde tanımlamak mümkündür. Lider
grup üyelerini saptanan amaçlar doğrultusunda başarılı kılmaya yönelten. 'onların
çalışmalarını koordine ve kontrol eden, bu çabaları gerçekleşt' irmek için yeterli özellik ve
yeteneklere sahip olan kişidir (Nalbant v.d, 1997, s.18). Liderlik izleyicilerin bir fonksiyonu
olarak görülmekte. ayrıca çevre koşulları ve şartlara da bağlı olmaktadır.
Literatürdeki bu liderlik

tanımları

son

yıllardaki gelişmeler ışığında

bir

takım

değişmeler göstermektedlr. 2000 yılına bir kaç yıl kala bilgi ve iletişim teknolojisindeki baş

döndürNcü gelişmeler liderlik kavramının literatürdeki anlamlarının ötesinde anlam
kazanmasına yol açmıştır. Bu gelişmeler sonunda liderlik artık ne bir kişilik, ne belli bir
statü ve kadr.o nun özelliği ne de davranış biçimi olarak algılanmaktadır.
1

Toplum bilimciler
1997,s.348)

arasında görüş birliği

olmamakla birlikte, bir liderde esas olarak;

(Minibaş,

*
*

Vizyon sahibi olma ve yenilikçilik

*

Astla.rı

*
*

Zaman lama

Vizyonun

aktarımı (iletişim)

vizyon

Anlama -

etrafında

anlaşılma

harekete geçirme

- güven özelliklerinin

bulunması

gerekmektedir.

Liderliğin eskiden "kahraman" ya da ."yön veren, temel kararları alan ve başkalarını
harekete geçiren" kişilerden değişimci , katılımcı ve tasarımcı kişilere dönüşmüş olmasının
temel nedeni bilginin sadece belirli kişiİerin tekelinde bulunan bir unsur. olmaktan
çıkmasıdır (Minibaş, 1997. s.348). İletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde ilerlemesi
örgütlerde artık öğrenen organizasyonları gündeme getirmiştir. Zira bugün örgütlerde
yönlendirilme durumunda olan işgörenler de farklı bir kimliğe bürünmüşlerdir. Birlikte
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nas ıl ö ğren eceğ ini öğrenen,

ne

yaptığını

bilen, motive

olmuş

ve gerekli bilgiyle

donatılmış

bulunmaktadırlar.

2.2.Geleneksel Liderlik Yaklaşımları
Geleneksel liderlik, belirli bir grup in san ı belirli amaçlar etrafında toplayabilmek ve
bu amaçları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirme yönünde gerekli niteıik,
yetenek ve tecrübeye sahip olm~kla ilgili özelliklerin bütilnünU oluşturmaktadır. Geleneksel
liderlik an l ay ı şı ile ilgili özellikler şu şeki ld e sıra lanabilir. Aşırı bir şekilde iş bölümil,
merkezi bir otorite, kişisel olmayan ve herkese uygulanabilen ilke ve kurallar; erriir komuta zinciri, yönetim birliği, dar ve sıkı bir kontrol alanı vb. (Northcraft and Neale, 1990,
s.415) Bu anlayış içindeki lider, üyelerin vasıfsız ya da yarı vasıflı oluşu nedeniyle onlara
güven duymamaktadır . Bu nedenle yap ıya, ilişkilere ve işe ilişkin olarak her tilrlil politikayı
belirlemekte lidere düşmektedir. Lider kararları vererek uygulatır (Daft, 19~4. s.483).
Katılımcı olmaktan uzaktır. Katılımcılık arttıkça lider, otokratik olmaktan uz.aklaşarak
·demokratik bir kimlik kazanır.
2.3.

Davranışsa!

Liderlik

Yaklaşımları

Liderliği açıklamada belirli bir grup in sanı, belirli amaçlar etrafl.nda toplayabilmek
ve bu amaç l arı gerçek l eştirebi lm ek için onları harekete geçirme yönünde gerekli yetenek,
nitelik gibi öze llikl eı:in esas a lındığı 'gelenekse l yaklaşımlar yetersiz kalınca etki.n lider
d avranışlarını aç ıkl ayan davranışsa! yaklaşımlar geliştirilmiştir .. Ohio State Üniversitesi
çalışmaları, Michigan Üniversitesi araştırınalan ile yönetim ı~ası bu modeller arasındadır
(Luthans, 1995, s.3 43-345). Bu ilk ça lışmalar daha sonrakilere t~ı:nel oluşturmuş, etkin lider

davranışının na s ıl o lması ge rekti ğ i tartışılagelmiştir .

Bu

ge lişm e l er

çerçeves inde liderlik spektrumu mikro anlamqan

ınakro

an lama

doğru

değ i şm e gös t ermiş , sözgeliıni işi başamıak yerine örglltşel başarı tek durum yo;: rtnc aynı

anda çok durumla başetm e. kı sa . vade yerine uzun vadeli.düşil11m e gibi farklılıklar lider

taııım ında yer almaya baş l aın ıştır (Kur, 1995, s. 200). Dolayı~ıyla Jideı:lik sµreci de kanna~lk
hale ge l m ı ş : i ş l e ilgil i bilgi sa.h.ibi .olma. 'yenilikÇi ·olma, organize etme, problem çözme,

il eti ş im kurma g ibi i ~ l e ilgili davranı ş lar ç<;ık boyutlu hale ge lrİ1iş~ir.

Ohio S tat ı.: Ün ive r<;ik~indeki ~alıwıalar sonuc:unda liderlik davran'ışları ilü .ayrı
boyutta ek a lınm 151 ır (Stoner and Freerııan , 1992. ~ .478); insa.ı'ı faktörüne ilgi - öne~~~
ve yap ı ) ı harekete geç irım~ boyutları . A!;t l arına. onların fikirlerine, duygularına önem \iei-et1
ve .karş ılıklı güven mey dana getiren lider davr.t!'lışı ins~n . boyu~unu açıklamaktad.ıı .. (Daft,·
1994. 484). Yap ıyı harekete geçirme boyLitund11 i~e işletme aınaçları , görev leri tanıılılama .
ve kişileri aın cıç l ara doğru harekete geç irme ek alınmıştır. Lider işi! da.ha büyük önem veri~,
i ş l e ilgili pl anl arı, tarihleri çalışan lara bildirir. Bu bv) utuyla lider, kişiden çok işe yakındı~-.

1
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Michigan Üniversitesi çal ışmaları Likert'in başkanlığında, endüstride liderlik ve
nezaret konularında etkin ve etkin olmayan lider davranışlarını araşt ırm ak üzere
yürütü lmü ştür. Bu araştırmalar sonucunda lider davranışı iki kısımda ifade edilmiştir
(Stoner and Freernan, 1992, s.478); işe yönelmiş lider ve işgörene yönelmiş lider.
işe yönelmiş lider, yapılması gereken görev ler üzerinde durur ve astına bu konuda
yapar. Katı iş standartları, belirlenın iş çalışma yöntemleri ve sıkı kontrol bu tür
liderlerin üzerinde durdukları konulardır (Northcraft and Neale, 1990, s.416). Ayrıca, bu
'
liderlerin astlarıyla ilişkileri zayıftır.

baskı

İşgörene yöne im iş lider ise, hedef belirlemede ve işle ilgili diğer kararlarda astın
fikirlerine ve katilım 'ına önerri verir, güven ve saygınlık tesis ederek başarıyı artırmaya
çalışır (Daft, 1994, s.257). Bu çaba, örgütsel anlamda başarı için olduğu' kadar kişilerin
bireysel başarılarını aıtırmaya yöne li ktir. Araştırma ~onuçlarına göre uzun dönemli başarı
için insana yönelik lider davranışı sergilemek gerekmektedir.

Yönetim ızgarası yaklaşımı diğer bir davranışsa! yaklaşımdır . Blake ve Mouton
tarafından ge li ştirilmiş, insana yönelim ve işe yönelim olmak üzere iki boyut kullanılmıştır
(Koontz and Weihrich, 1988, s.445). ''Yönetim d i yagramı" yada "yönetim kafesi" olarak da
adlandırılan çalışmada, araştırmacılar liderin etkin li ğini yatay ve dikey düzlem üzerinde
ölçmeye ça lı şmışt ır. Yatay düzlem işi, dikey düzlem ise bireyleri dikkate almaktad ır. Bir
kişinin lider kişiliği veya tipi, diğerlerinin faaliyetlerini yönetirken oıtaya koyduğu davranış
modelidir. Bu model, ya görı:;v davranışı, ya ilişki davranışı yada her ikisinin uygun bir
bileşimini içerir (Eren, 1996, s.395-396). Dokuz ayrı bölüme ayrılan herbir bölümün
kombinasyonundan 81 çeşit yöneticilik stili çıkarılmaktadır. Ancak beş ayrı bölge saf
kuramlar olarak esas alınmaktadır (Luthans, 1994, s.303). Bunlardan döit bölge ekstern
durum lan ifade etmektedir.

1.1 bölgesi yada yönetim stili liderin insana ve üretime en az ilgi duyduğu bölgedir.
Sorun lar karşısında tarafsız, ilgisiz kalırlar. İşe ve işgörene yönelik olmadıkları için verim
·
düşer, yaratıcılık kaybolur.
1.9 yönetim stili: Böyle bir lider işten çok, organizasyon içindeki üyelerin
ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı ilişkiler ge li ştirmek yönünde çaba harcarlar. işlere ve
üretime fazla önem vermezler.
9. 1 )'önetim stili: Üretime (işe) .ilginin en çok, insana ilginin en az olduğu bir
yöneticilik tarzıdır. İş ortamı ve işgören .ler arasındaki ilişkinin boyutu önemli değildir.
Liderin tek düŞüncesi işlerin yapilmasıdır.
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9.9 yönetim stili: Göreve ve insana ilginin en çok olduğu yönetim biçimidir.
ve güven vardır. Amaçlara ulaşırken takım ruhuyla çalışılır ve üstün
performansa u taşıl ır.
İlişkilerde saygı

5.5 yönetim stili: Uygun organizasyon performansı için , işyerindeki insan.ların moral
ve tatmin düzeyini de önemli bulan bir yönetim biçimidir. Üretime ve insana orta düzeyde
ilgi vardır (Koontz and Weihrich, 1988, s.446). Hedefler yüksek olmayıp, gerektiğinde
otokratik bir yönetim tarzı kullanılır.
Yönetim ızgarası modeli, yönetim biçimlerini açıklama ve sın ıtl andı.rınada faydalı
bir yaklaşımdır. Fakat s ınıflandırmada liderlerin neden o bölgeye düştü ğü nü açıklamada
yetersizdir (Daft, 1994, s.485). Liderlik izley icileri~. çevre şartlarının ve kişi se l özelliklerin
bir fonksiyonu olarak düşünüldüğünde, bu boyutların ihmali modelin zayıfl ı ğ ıdır .
modell erinde insan ve iş boyutları dikkate alınmakta,
özellikle lider davranışlarını açıklaması nedeniyle bu modeller önem taşımaktadır.
Liderliğin etk inli ğ i ve sonuçta örgütsel etkin lik, liderin kendisi, izleyicileri, örgütü ve
çevresi hakkınd a düşünce ve davranış biçimiyle i li şkil idir . Etkin liderler izleyicilerinin
e n eıji ve hareket seviyesini artırmak için çeşitli davranış biçimleri ge li Ştirip kullanırlar
(K~r, 1995, s.198). Lider davranış biçimi geliştirirken sosyal entegrasyon, farklılaşma,
bilinçte entegrasyon ve farklılaşma faktörleri etkili olacaktır. Sonuçta lider davranışı ve
etk inli ğ i belirlenecektir (1-looijberg vd. , 1997, s.377). Davran ışı şekillendiren içsel ve dışsal
faktörlerin çeşitliliği dikkate alındığında, lider davranışının karmaşıklı ~ ı ortaya ç ıknraktadır.
Görüldüğü

gibi

davranı ş

Bu çalışınada · liderlik tarzı incelenirken
iş yöne limli olma boyutları kullanılmıştır.
değerlend iri !m elidir.

davranış

Çalışına

modelleri dikkate a lınmı ş, insan ve
ve araştırma bu sınırlar içinde

Yine bu çalışmada liderin karar verme davranışı Likert'in otokra~ik - demokratik
ska l as ı - Sistem 1-4 modeline göre incelenmiştir. Her kademede yöneticiler iş ortamında
hergün çok say ıda karar almaktadır. Bu konudaki tutumlarını araştırmak, bu çalışmanın
amaçları arasındadır. Liderlik davranışı karar almada katılımcılık boyutunda incelendiğinde:
istismar ed ici otokratik liderlik tipinde kararlar tepe yönetiminde, iyiliksever otokratik
liderlik tipinde kararlar uygulamaya geÇilıneden önce tepe yön€timi tarafından kontrol
edilmektedir. Katılımcı liderlik tipinde tepe yönetimi politik kararları, alt düzey yönetim ,ise
spesifik kararları alır. Demokratik liderlik tipinde ise karar alma organizasyonun genelinde
yap ılır (Koçel, 1993, s.337). Lider daima astlarının fikirl erini alır ve değerlendirir.
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3. ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
3.1.

ARAŞTIRMANIN

AMACI, KAPSAMI VE

YÖNTEMİ

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı; işletmelerin varlıklarının
işletmenin başarısı veya başarısızlığından sorumlu
liderlik davranışlarını belirlemektir.
Araştırmanın Kapsamı

Araştırma

Gebze ve
\

ve

devamında önemli rol oynayan,
tutulan yöneticil.erin sergiledikleri

Sınırıa·rı

civarındaki

15 işletmeden 53 yönetici üzerinde yapı im ıştır.

Araştırmanın Yararları

Türkiye sanayinin yaklaşık %60'ı Marmara havzasındadır. ·su bölgenin en önemli

sanayi merkezlerinden biri olan Gebze ve civarı başta GYTE olmak üzere TÜBİTAK
sahiptir.
na
kurumları
me
MAM, TSE Çayırova Kampüsü gibi eğitim ve Araştırma-Geliştir
Burada yapılacak olı;ın bilimsel çalışmalar Üniversite-Sanayi işbirliğini gel1ştirmeye
yardımcı olacağı gibi veri toplama kolaylığı da sunmaktadır.
Araştırmanın

Yöntemi

verilerin objektif olarak toplanabilmesi, istatistikşel analiz teknikleri ile
hesaplamaların yapılabilmesi için anket yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada

çeşitli

rin
Araştırmada kullanılan anket formu 44 sorudan oluşmaktadİr. Sorular yöneticile

kendi kendilerini değerlendirmesine yöneliktir. Araştırmada verileri . değerlendirmede
istatistiksel yöntemler kullanılmış, SPSS paket prograınından yararlanılmıştır.
Araştırmada kullanılan anket soruları iki bölümden oluşmaktadır. İlk .bölümde

yöneticilerin profilleri çıkaıtılmaya çalışılmış; işletmedeki yöneticiler için çalışılan
i
düzeyler, departmanlar. mezun olunan oküllar ve bölümler, yaş grupları, işyerindek
· deneyim ve cinsiyetle ilgili sorulara yer verilmiştir. ·
nda
İkinci bölümde lider · davranışını insan odaklı ve iş odaklı olma boyutları

inceleyen sorulara yer verilın iş; ayrıca karar verme davranışı Likert' in sistem 1-4
yardırrf1y\a
yaklaşımıyla analiz edilerek yönetici tutumları araştırılmıştır. Çapraz tablolar
'
yönetici profili - karar verme davranışı incelenmiştir.
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3.2. ARAŞTIRM{\NIN BULGULARI
Araştırma 15 işletmeden 53 yönetici üzerinde yapılmıştır. Bu işletfilelerden · 3'0
büyük ölçekli, 12'si orta ve kilçUk ölçekli işletrnelerdir. Yine bu işletmelerin; 5'i otomotiv
yan sanayi, 2'si alüminyum sanayi, 3'il elektrik-elektronik sanayi, 3'il metal sanayi, 1'i
plastik sanayi, l 'i beyaz eşya sanayinde yer almaktadır.

3.2.1. Yöneticilerin Karar Verme
Göre Değerlendirilmesi

Davranışınıı:ı

Likert'in Sistem-4 Liderlik

Yaklaşımına

Likert ve

yardırhcılaı· ı tarafından geliştiri l en

sistem

"liderliğin

etkin olabi lmesi için

çalışanların motivasyonu katı lım ' yoluy la sağ l an malıdır" felsefes ine dayanmaktadır.
İşletmenin başarısında etkinlik ve etkililiğin önemi. çak fazladır. Etki lilik amaca ulaşma

derecesi olarak ifade edilirken, etkinlik ise amaç lara en az caba ile u l aşmayı ifade
etmektedir. Likert örgütün en etkin olduğu liderlik sisteminin demokratik lid~rlik sistemi
(Sistem 4) olduğunu ifade etmiştir.
Yapılan araştırmada kullan ı lan ankette yöneticilerin Likert'e göre değerlendirmede
davranışı incelenmiştir. Bu soruya göre yöneticilerin %73,6'sının Sistem-3
(katılımcı) liderlik tipinde olduğu · belirlenmiştir. %26,4'0 ise Sistem-2 (iyiliksever

karar verme

otokratik) tipindedir. Sistem-! (istismar edici otokratik) ve Sistem-4"e (demokratik) giren
yönetici tipi bulunmamaktadır. (Tablo 1) ·
·
Tablo 1: Bir problemin çözümü söz konusu olduğu zaman yönetici için en iyi hareket
tarzı nedir
Fre~ans

Sistem-1: Kararı almak ve itirazsız k'abul ettirmek "
Sistem-2:

Kararı

almakla beraber ikııa yolu ile kabul

o/o

Geçerli o/o

KOmO latifo/o

-

-

.

-

14

26.4

26,4

26,4

39

73.6

73,6

100,0

eııirmek

Sistem-3: Kararı astlarının fikirlerini ald ı ktan sonra
vermek
Sistem-4: Konuyu astlara açmak ve
beklemek
TOPLAM

kararları

onlardan

53

-

-

100,0

100,0

/

-
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Bu i ş letmelerde ça lışan yöneticilerin %13,5 ' i üst düzey· yönetici , %59,6'sı orta düzey
gibi anketi
yönetici ve %26,9' u alt düzey yöneticidir. Tablodan da görülebil.eceği
miktarda
fazla
çok
hala
· cevaplayanların çoğu orta düzey yöneticidir. Buda işletmelerimizin
e
yeterinc
'
ilerinden
teknoloj
orta kademe yönetici Çalıştırdıklarını gösterir. Yani bilgi
yararlanmamaktadırlcır.
1

Yöneticilerin işletmede bulundukları kademelere göre liderlik tiplerine bakacak
ktedir.
olursak (Tablo 2) iyiliksever otokratik tipi en fazla orta düz~y yöneticilerde görülme
ler
yönetici
düzey
Üst
Fakat katılımcı liderlik tipi de yine en fazla orta düze yöneticilerdedir.
.
düşüktür
le
ile alt düzey yöneticilerde iyiliksever .otokratik liderlik tipi genellik
Tablo 2: Yöneticilerin
işletmedeki

görevi

Üst düzey yönetici
Orta düzey yönetici
Alt düzey yönetici

bulundukları

kademe lere göre liderlik tipleri
.

Liderlik tipi
Sistem 3

Sistem 2
İyiliksever

otokratik
2
9
2
25,0 .

Katılımcı

5
. 22
12
.75,0

'

%
13,5
59,6
26,9

3'de
Yöneticilerin mezun oldukları okulların liderlik tipleri. üzerindeki etkisi Tablo
İTÜ
çoğu
liderlerin
otokratik
er
iyiliksev
verilmiştir. Buradan da görülebileceği gibi
Yıldız
,
İTÜ
ise
ğu
çoğunlu
liderlerin
ı
Katılırric
mezunudur veya .üniversite mezunu değildir.
e mezunu
Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden mezun olmuştur veya üniversit
değildir. ,

tesi,
Yöneticilerin. mezun oldukları okullar genellikle İTÜ, Yıldız Teknik Üniversi
bölgeye
bu
elerin
üniversit
bu
sebebi
lstanbu·l Üniversitesi gibi Üniversitelerdir. Bunun
yöneticiler ise %20,4
yakın olması olarak gösterilebilir. Üniversite mezunu olmayan
~nem verildiğini
olmasına
mezunu
e
civarındadır. Bu, yöneticilerin genellikle üniversit
göstermektedir.
·J
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Tablo 3: Yöneticilerin mezun

oldukları

okullara göre liderlik. tipleri

~iderlik

Mezun olunan okullar

ITU
Meslek Okulu ve Lise
Yıldız Teknik Uni.
lstanbul Uni.
Kocaeli Uni.
Marmara Uni.
Yurtdışı Üni.
Diğer Uni.
ODTU
Erciyes Uni.
Trakya Uni .
Anadolu Uni.
E lazı ğ Üni.
%

ı---

Sistem 2
İyiliksever otokratik
".)

3
1

1
1
1

1

-

ıl

24,5 '

tipi
Sistem 3
Katılımcı

9
7
7
5
1
1
2
1
1
1
1
1
-

1

%
24,6
20,4
16,4
12,2
4,1
4,1
4,1
4,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

75 ,5

Tablo 4'den de görülebileceği gibi yöneticilerin çoğu mühendis ağırlıklıdır.
Yöneticilerin %24,5'i Makine Müh., %10,2'si Endüstri Müh., %10.2'si Elektrik
Mühendisidir. Yöneticilerin yarısına yakını (%49) Mühendistir. İşletıne bölümünden mezun
olanlar ise %8,2'dir.
Yöneticilerin liderlik tipleri mesleklerine göre incelendiğinde iyiliksever otokratik
tipi en fazla üniversite mezunu olmayanlarda görülmektedir. Katılımcı liderlik tipi ise en
fazla makine mlihendislerindedir. Bu oran yine üniversite mezunu olmayanlarda da
yüksektir.

Prof.Dr.Kenan ERKURAL'a

Armağan

133

Tablo 4: Yöneticilerin mesleklerine göre liderlik tipleri
Liderlik tipi
Sistem 3

1

Sistem 2

Mesleği

İy il iksever otokratik

Kat ılı mc ı

2
3
1
1
1
2

%

Metal urj i Müh .
Mimar

-

10
8
4
4
4
2
2

1

1

D i ğer

1

F iz ik

-

1
1
75,5

Makine Müh.
Teknisyen ve Lise mezunu
Endüstri Müh .
Elektrik Müh.
İktisad
İşletm e

24.5

O/o

24,5
22,4
10,2
10,2
10,2
8,2
4, 1
4, 1
4, 1
2,0

Yönetic ilerin liderlik tipler inin yaş l arı na göre dağ ı lım ı ince \ enirs~ (Tab lo 5),
iy iliksever otokratik tipleri genellik le 22-30 yaş aras ı d ı r. 50 yaş üzerideki lerde de
iy ıı iksever otokratik tipi yüksektir. Kat ı lımc ı lide rl ik t ipi en fazla 22-30 yaş aras ın daki
yö net ici lerde gözükmekted ir. 36-40 yaş aras ın daki l erde de bu oran yüksektir. 3 1-35 yaş ile
46-50 aras ın dak il erde iyi liksever otokratik liderlik tip i yoktur.

Tablo 5: Yöneticilerin
Yaşı

Liderlik tipi
Sistem 3

İy ili kseve r otokratik

Kat ılı mc ı

yaş

5
-

36-40 yaş
4 1-45 yaş
46-50 yaş
> 50 yaş

1
1

L__

O/o

göre liderlik tipleri

Sistem 2

3 1 -35yaş

22-30

yaşlarına

1

3·

_

??
')
..... ,_

O/o

15
4

7
3
3
3
77 ,8

44,4
8,9
17,8
8,9
6,7
13,3
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İşletmelerde çalışan yöneticilerin yaşları genellikle 22-30 yaş arasındadır (%44,4).
% 71, 1' i 40 yaşın altındadır. Buda yönetiCilerin genellikle genç olduğunu göstermektedir.
Yani bu yöneticilerin değişimlere açık olabilecekleri, değişimlere kolaylıkla ayak
uydurabilecekleri söylenebilir.

Yöneticilerin işyerlerinde ça lıştıkları yıllara göre liderlik tipleri incelenecek olursa,
iyiliksever otokratik tipi genellikle işyerlerinde 5 yıldan daha kısa süredir çalışanlar<;la
görü lmektedir. Katılımcı liderlik tipi yine en fazla 5 yıldan daha kısa süredir aynı işyerinde
çal ı şan lardadır. 16-20 yıl arasında çalışanlarda hem iyiliksever otokratik tipi hemde
katılımcı liderlik tipi aynı orana yakındır. (Tablo 6)
Yöneticiler genellikle çalıştıkları işletmelere yeni girmişlerdir. Yani 5 yıldan daha az
süredir aynı şirkette çalışmaktadırlar-(%43, 1). %64,7'si 1O yıldan daha kısa süredir aynı
işyerinde çal ışı yor.
Tablo 6: Yöneticilerin
Şirkette çalışma yılı

Liderlik tipi
Sistem 3

İyiliksever otokratik

Katılımcı

6
2
1
2
1
23,5

5- 1oy ıl
11 - 15 yıl
16-20 yıl
21-25 yıl
%

Tablo 6: Yöneticilerin

departman

%

%
43,2
21,6
17,6
9,8
7,8

16
9
8
3
3
76,5

işyerjnde çalıştıkları yıllara

göre liderlik tipleri

Liderlik tipi
Sistem 3

Sistem 2
İyiliksever otokratik

Teknik bölüm
Ticari bölüm
İdari bölüm

göre liderlik tipleri

Sistem 2

< 5 yı l

Çalıştığı

işyerinde çalıştıkları yıllara

5
3
4
23,5

Katılımcı

26
3
10
76,5

%
60,7
11,8
27,5
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Yöneticil erin çalıştığı bölümler e göre liderlik tiplerine bakacak olursak en fazla
Ticari
iyilikseve r liderlik tipi ile katılımcı liderlik tipi teknik bölümde görülmek tedir.
r.
dağılmıştı
şekilde
eşit
arasında
ık
katılımcıl
ile
otokratik
r
bölümde liderlik tipi iyilikseve
l,8'i
%1
bölümde,
idari
%27,S'i
dır.
çalışmakta
bölümde
teknik
Yöneticil erin çoğu (%60,8)
ticari bölümde çalışmaktadır. (Tablo 7)
r
Yöneticil erin cinsiyetle rine göre liderlik tipleri · incelendiğinde kadın yöneticile
liderlik
katılımcı
tümü
rin
yöneticile
Kadın
aktadır.
bulunmam
otokratik
arasında iyilikseve r
9,6'sı
tipi sergileme ktedir. Yöneticilerin hemen hemen hepsi erkektir (% 90;4). Sadece %
.
8)
kadındır. (Tablo
Tablo 8: Yöneticil erin cinsiyetle rine göre liderlik tipleri
Cinsiyet

Sistem 2

Liderlik tipi
Sistem 3

İyiliksever otokratik

Katılımcı

..

Erkek

. 13
-

Kadın

25 ,0

%

34
5
75 ,0

%
90,4
9,6

Bulguların Değerlendirilmesi

i
Dünyada yönetim alanında yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Tüm dünya işletmeler
almaya
genelinde
yon
organizas
kararları
daha demokrat ik bir ortamda çalışmaya ve tüm
etmesi ve uygulaması
başlamışlardır. •Türk işletmelerinin de bu gelişmeleri yakından takip
'
gerekir.

Gebze ve civarındaki işetmelerde çalışan yöneticile r genellikle katılımcı liderlik tipi
ktedir.
sergileme ktedir. Yöneticil er artık işyerforinde daha katılımcı bir yönetim sergileme
yer
bir
kendine
dünyada
n
globalleşe
ve
Türkiye'n in AB ile Gümrük Birliğine gitmesi
dır.
durumunda
etmek
takip
edinebilm esi için dünyadak i değişimleri yakından
Yöneticil erin liderlik tiplerinin genel bir değerlendirmesi şöyledir;

*

Yöneticil erin çoğunluğu katılımcı liderlik tipindedir.

*

Katılımcı

*

Yöneticil er genellikle Gebze'ye yakın İstanbul'daki üniversitelerden mezundu r
ve katılımcı liderler genellikle İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun
olmuştur.

liderler orta düzey kademede yoğunlaşmıştır.
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*

Yöneticilyrin çoğunluğu mühendis
makine mühendisleridir.

ağırlıklıdır

ve

katılımcı

yöneticiler genellikle

* Yöneticiler genellikle 40 yaşın altındadır ve genellikle ya yaşları çok genç olanlar
yada orta yaşın üstünde olanlar iyiliksever otokratik liderlik tipindedir.

* Yöneticiler genellikle

kısa süredir işyerinde çalışmaktadırlar ve belirli bir
uzun süredir çalışıyor olanlar iyiliksever liderlik tipi göstermektedir.

yıldan

* Yöneticilerin
çalışmakta

çoğunluğu teknik bölümde çalışmaktadır ve ticari bölümde
olanlar h.em iyiliksever hemde katılımcı. liderlik tipindedirler.

* Yöneticilerin

çoğunluğu erkektir ve kadın yöneticilerin tamamı katılımcı liderlik

tipindedir.
3.2.2. Yöneticilerin İşe (Göreve) l İnsana Yönelik Olarak Değerlend~rilmesi

Yöneticilerin li,derlik tiplerinin işe veya ·insana yönelik olması işletmelerin
önemli rol oynamaktadır. işe yönelmiş liderler daha ziyade görevler üzerine
yoğu nl aşmakta, ast ların görevlerini yerine getirmeleri için baskı yapmaktadırlar. İnsana
yöne lik liderler ise insanların bireysel başarıları ve sosyal sistemin özellikleri üzerine
yoğu nl aşmaktadırlar. İnsana yönelik liderlik tiplerinde i'şgörenlerin performanslarının işe
yönelik olanlardan daha fazla olduğu görüşü yaygınlık kazanmaktadı,r.
başarılarında

Türk işl etm e lerindeki durumu incelemek için Gebze ve civarında yapılan
araşt ırmada liderin işe ve insana yön!!lik olup olmadığını te~t eden 35 sorusunun
değerlendirilmesi Likert tipi ölçeklendirmeye göre yapı im ıştır.
işe / insana yönelik olma değerlendirilirken şu sorulara yer verilmiştir (T-P
Question naire, Daft, 1994);

- Grubun sözcüsü olarak hareket etmek
- Fazla mesai

yapmayı teşvik

- Çalışanlara

işlerinde

etmek

tam serbestlik vermek

'
- Problemlerin çözümünde katılımı
7

sağlamak

Rekabet eden gruplarda başı çekmek

- Grubun temsilcisi olmak
- Daha fazla gayret için itici gUç uygulamak
- İşgörenlere işlerini en iyi olduğuna inandıkları şekilde yapmalarına izin vermek
- Terfi için

sıkı çalışmak
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- Ertelemeyi ve

belirsizliği hoş
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görmek ·

- işlerin aksa~asına derhal engel olma
- İşi gevşetmeye mani olma ve işe sevketme
- Grupta fütilatlar meydana geldiğinde düzeltme
- Detaylara· inme
.-

Dış toplantılarda

grubu temsil etme

- işlerin nasıl yapıl.acağına k~rar verme
'

- Serbest harekete müsaade ·

.

- Üretimi artırmaya gayret etme
- Elde tutulan otoriteyi

dağıtma

- Grubun insiyatif kullanmasına müsaade etmek
- Değişiklik yapmaya isteklilik
- Yapılacak

işleri

programlama

- Gruba danışarak hareket etme
~ ideri iş· odaklı yada. insan odaklı olarak tanımlamayı amaçlayan bu sorular .her
za'n~n, sıklıkla,

bazen, nadiren, hiçbir zaman ölçeklerine göre
Yönetim Izgarası üzerine yerleŞtirilmiştir (Tablo 9).

değerlendirilerek

sonuçlar

Black ve Mouton'un yönetimsel ızgara modelinden esinlenerek Tablo 9'da tüm
ve insana yönelik·olarak bir tablo üzerinde değerlendirilmesi veriln:ıiştir. Tablo .
üzerindeki rakamlar ankete cevap veren yöneticilerin sıra numarasını göstermektedir. Bu
tabloya göre Gebze ve civarında~i işletmelerin yöıwticileri hem· işe yönelik hem de insana
yönelik bir tutum sergilemektedir. Uygun organizasy.on performansı için işgörenlerin moral
ve tatminini de önemli bulmaktadırlar.
soruların işe

Bulgula.rıiı Değerlendirilm~si

Yöneticilerin . işe veya . göreve yönelik olması i~görenleriıi perfor~nslarını
etkilemektedir. İşgörenlerden daha yüksek performans bekleniyorsa yöneticileriiı insana
yönelik bir liderlik sergilemesi ve işgörenlerin de eğitilmesi gerekmektedir. Bu araştırma
sonucunda elde edilen bulgular şunlardır;

*

1

'

'

Yöneticiler genellikle grubun sözcüsü olarak hareket etmeyi, rekabet eden
gruplarda başı çekmeyi, grubun bir temsilcisi olarak konuşmayı ı\rzu et111ektedir.
.
.

*

Yöneticiler aynı tarzda prosedürlerin kullanımını teşvik etmekte ve genel!ikle
işgörenlere işlerini en iyi olduğuna inandıkları şekilde yapmalarına izin
vermektedir. Grup üyelerinin standart kuralları ve düzenlemeleri takip etmelerini
istemektedirler. Fakat neyin nası,1 yapılması gerektiğine de genellikle kendileri
karar vermektedir.

*

Yöneticiler genellikle problemlerin çözümünde işgörenlerin kararlarını
kullarmal~rına fırsat ~e~mekte ve çalışanlara işlerinde tam ser?estlik
vermektedır. Grup üyelerının doğru yargı uygulayacaklarına güvenmektedırler ve
işgörenlerin serbest hareket etmelerine genellikle müsaade etmektedirler. Fakat
grupta ihtilaflar meydana geldiğinde düzeltmektedir. Ayrıca duruma görede elde
tuttukları otoriteye bazı üyelerin sahip olmalar;na izin vermektedirler. Grubun
yüksek derecede insiy~tif kullanmalarına genellikle müsaade etmekte ve grubun
kendi adımlarını atmasına izin vermektedirler, fakat grup üyelerini görevlerine
genellikle kendileri tayin etmekte ve yapılacak işleri programlamaktadırlar.

"' Yöneticiler genellikle daha fazla gayret etmeleri için işgörenlere itici gilç
uy gulamakta ve bazen fazla ·mesai yapmayı teşvik etmektedir. Çalışanların işi
gevşetmelerine engel olmakta ve onları çalışmaya yönlendirmektedirler. Üretimi
artırmak için her zaman gayret göstermektedirler. İşgörenlerin daha sıkı
çalışmalarını istemekte ve ~rubu eski rekoruhu kırmaya sevk .etmektedirler.

*

Yöneticiler gerıellikle terfi için daha sıkı çalışmaktadır.

*' Yöneticiler genellikle ertelemeyi ve belirsizliği hoş karşılamamakta ve işlerin
süratli bir şekilde akmasına özen göstermektedir.

*

Yöneticiler duruma göre ziyaretçiler olduğunda grup adına konuşmak istemekte
ve grupta fikirlerini kabul ettirmeye çalışmaktadır. İşletme dışı toplantılarda da
genellikle grubu temsil e~ek istemektedir. Ayrıca fikirlerinin kendileri için iyi
olduğunu dilşündilkleri kişileri genellikle ikna etmeye çalışmaktadırlar.

*

Yöneticiler genellikle detaylara inmektedir. De~işiklik yapmada da genellikle
isteklidirler.

*

Yöneticiler genellikle bir şeyin önceden olabileceğini tahmin edebilmekte ve
hareketlerini genellikle açıklamaktadırlar. Gruba danışmadan da hareket
etmemektedirler.
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SONUÇ
Liderlik, örgUtsel başarıya ulaşmada en önemli konular arasında yeralmaktadır.
GUnümilzde yöneticiler liderlik vasıflarıyla donandıkları takdirde daha başarılı
olabilmektedirler. Artan global rekabet, işgUcünde meydana gelen demografik · değişmeler,
lider
h ı zlı teknolojik değişmeler , organizasyon · yapılarında yeniden yapılanmalar
nedenlerle
Bu
.
tırmaktadır
karmaşıklaş
i
özelliklerin
lider
kta,
zor1aştırma
işlerini
in
yöneticiler
liderlik özellikleri, davranışları , lider geliŞtirme gibi konular gündemde kalmaya devam
etmektedir.
Bu çalışmada liderli~le iİgili geliştirilen davranış yaklaşım ları incelenmiştir.
Liderlerde işe ve işgörene yönelik olma temel özelliklerdir. Bu özelliklerin TUrk
yöneticilerinde ne ölçüde bulunduğu, hangi yönetim biçimine yada liderlik stiline yakın
o l dukları araştırılmak istenmiştir .

Bu amaçla, endUstri işletmelerinde çalışan çoğu orta ve Ust dUzey yöneticiden oluşan
53' kişilik bir örnek kütle üzerinde liderlik tarzını belirleme çalışması yapılmıştır . a~,
inin
çalışmada bulunan sonuçlar yönetim ızgarasına yerleştirildiğinde, TUrk yöneticiler
duydu~ları
ilgi
fazla
daha
biraz
işe
kişiye ve işe hemen hemen eşit önem verdikleri, fakat
.fazla
görillmUştUr. Bu modele göre TUrk liderledn 5.5 tipine daha yakın olduğu , hedefleri
tesis
moral
ve
ti
memnuniye
iş
için
ulaşmak
yüksek tutmadıkları, yeterli dUzeyde üretime
·
· etmeye inandıkları anlaşılmaktadır.
Karar verme özelliği Likert'e göre analiz edildiğinde katılımcı yada danışmacı
demokratik tipine uymaktadır . Bu iki yaklaşımın sonuçları birbirine benzer olup uyumludur.
··J'Urk liderler tam demokratik davranmıyorlar, fakat otokratik olmaktan da uzaktırlar.
. Danışmacı demokrat, yada katılımcı tipine uygun bir yapı göstermektedirler . .
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