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KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLARIN YÖNETİM
SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ: KARŞILAŞTIRMALI BİR
I
. YAKLAŞIM
İhsan CORA'

With a general classifıcation there are two kinds of organizations. These are; profıt
and non-profıt organizations. The fırst motivation in the establishing a profitable
organization , as their name implies, is to profit. The profıt is the means of continµing of
their existence. However, in the non-profıt organizations, the fırst aim is not "to profıt" and
the contination ofthe existence ofthese organizations does not depend on profıt. Although,
the profıt aod non-profıt organization types resemble to each other they have got a !ot. of
diferences. The differences between the two types are; aims, ownership of the organization,
sources of income, the situation of the workers, environment analysis, marketing and
competing ete ...
Each one of the non-profıt organizations which are established to ıneet a need ,
became in the third sector position in the U.S.A. and in many countries these lıave a lot of
richness which cost a !ot.. Since they are the coınmon capital of the humanity , these
richnesses must be used effectively. Therefore, they must be good-managed . But today , it is
not easy to say that these organizations are well-managed. One of the reasons of bad
management ofthese organizations is due to their basic characters.
GİRİŞ
Organizasyonları, amaçlarına göre çok genel bir sınıflandırma ile kar amaçlı
organizasyonlar ve kar amaÇsız organizasyonlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. kar amaçlı
organizasyonların kuruluşundaki ilk motivasyon adından da anlaşılacağı gibi kar elde
etmektir. Bu tür organizasyonların bir kaç amacı vardır. Ancak kar elde etmek bu amaçların
en başında gelir. Zamanla organizasyon büyüyüp geliştikçe kar amacından doyuma
ulaştıktan sonra anı .açların sırası belki yer değişebilir. Kar amaçlı organizasyonlar bu
amacını gerçekleştirebildiği sürece varlıklarını devam ettirebilirler. Aksi halde . uzun
dönemde varlıklarını devam ettirebilmeleri mümkün değildir.

Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ise birinci amaç kar elde etmek değildir .
Burada hemen şu noktaya bir açıklık getirelim. Amaç kar elde etmek değil derken karı hiç
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dil~Unm.eyen yada hiç kar etmeyen organizasyon demek istemiyoruz. Sadece kar elde etmek

ana gayesi değildir demek istiyoruz. Ancak bu iki organizasyon tipi
kar konusundaki fark siyah-beyaz arasındaki fark kadar da net değildir. Zira kar
amaçlı işletme kar etmek için müşterilerine iyi ve yeterli hizmet vermek zorundadır . Öte
yandan kar amacı gütmeyen organizasyonların da hizmetlerini sürdürebilmeleri için en az
hizmet maliyetine eşit düzeyde gelir ve fon elde etmek mecburiyetleri vardır (Aydın, 1992,

bu

organizasyonların

arasında

236).

Bu makalenin amacı hem kamu hukukuna ve hem de özel hukuka tabi çok çeşitli
konularda faaliyet gösteren ve çok geniş bir yelpazeyi oluşturan kar amacı gütmeyen
organizasyonların hepsi için geçerli olan hazır bir "en iyi yönetim" reçetesi vermek değildir.
Zaten böyle bir reçetenin olmayacağı da durumsallık yaklaşımı gereğince açıktır. Amacımız
her iki organizasyon tipinin karşılaştırmasını yapmak ve kar amacı gütmeyen
organizasyonların yönetimi konusundaki zorlukları açıklayarak genel yönetim ilkelerini
belirlemektir. Hangi yöntemlerin nerelerde ve nasıl uygulırnacağının belirlenmesi ise ancak
uygulamada görülebilir.
KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLARIN TANIMI VE
SINIFLANDIRILMASI

Kar amacı gütmeyen orga:nizasyonları ; (kısa ad ile ONP'ler) sosyal olarak arzulanan
.
hi zmetleri kar elde etmek niyeti olmaksızın gerçekleştirmeye çalışan organizasyonlardır,
şeklinde tanımlayabiliriz. Bir başka yazar ise ortaklarına kar getirme dışında başka bir
amacı olan işletmelere kar amacı gütmeyen işletmeler denir, şeı<'linde bir tanım yapmaktadır
(Anthony and Yang, 1984, 35).
Hukuki yönden kar amacı gütmeyen organizasyonları özel hukuk yada kamu
hukuku kurallarına tabi olarak yönetilmelerine göre iki kısma ayırarak inceleyebiliriz Özel
hukuka tabi kar amacı gütmeyen organizasyonların örneklerini yerel yönetimler,
Üniversiteler barolar, mühendis ve mimar odaları, tabipler odası hastahaneler, müzeler
oluşturur (Pekin, 1990, 29).
Kar amacı gütmeyen organizasyonları daha değişik şekilde de sınıflandırmamız
mümkündür (Furman: 1987, 40). Örneğin (1) misyonlarına göre (dini, eğitsel, toplumsal
vbg.), (2) fon kaynaklarına göre (3) gönüllü katılım derecesin.e ya da gönüllü çalışanların
tam zamanlı profesyonellere oranına göre.
Daha da
sınıflandırmamız

inecek olursak bu organizasyonları başka bir
mümkündür (Megginson, Masley and Pietri: 1990, 539).

ayrıntıya

şekilde

de
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bunların esas amaçları halka ve
Kar etmeye çalışmazlar, ancak
uygundur.
müşterilere hizmet sunmaktır. Bunlarda fiyatlar
çalışırlar. Sosyal yardım
karşılamaya
uzun vadede bu kuruluşlar gelirleriyle giderlerini
gibi.
dernekleri , kiliseler, cami okulları , hastahaneler

i-Kar

amacı

gütmeye11

lıizmet kuruluşları;

ii-Ortak faytla/a111/a11 koruyucu kuruluşlar; bu organizasyonlar kendi müşteri !erin in
(üyelerinin) faydalanması için kurulur ve çalıştırılır. Bunların ana gayeleri üyelerinin
ihtiy aç l ar ını belirlemek ve gidermek, üyelerinin menfaatlerini korumak ve onların
sözcü l üğünü yapmaktır. Mühendisler odası , tabipler odası, muhasebeciler odası, klüpler,
siy~si paıtiler, dernekler, ticaret ve sanayi odaları gibi.
iii-Kamu yararma· çalışan kuruluşlar; bunlar halkın tamamına hizmet sunan kamu
kuruluşlarıdır. Düşük fiyatla müşterilerine (halka) hizmet sunarlar. Örneğin halk
kütüphaneleri, umumi parklar, polis örgütü, itfaiye örgütü, devlet üniversiteleri, belediyeler
.
gibi.

Bu aç ıkl amal ardan da anlıyoruz ki k'ar amaçsız organizasyonlar konusu çok farklı
sahalarda çok farklı amaçları gerçekleştirmek için faaliyet gösteren çok sayıdaki
organizasyonu kapsamaktadır. Örneğin bunlar içerisinde U·lkemizde sadece "vak ıflar" adı
altında örgütlenen kuruluşlar Uç gruba ayrılmaktadır. Bunlardan biri Vakıflar Genel
Müdürlüğüne bağlı olan ve vakıflar kanunu ile düzenlenen vakıflardır. İkincisi ise
cemiyetlere ait olan vakıflar, üçüncüsü ise vakıf eserler yada eski vakıflardır. Görüldüğü
gibi kar amacı gütmeyen organizasyonları smıflandırmak oldukça zordur. İşte bu zorluktan
dolayı ünlü yönetim uzmanı Peter Drucker biraz da abartılmış bir ifadeyle en iyisi keyfi bir
sınıflandırma yapmaktır diyor.
KAR AMACI GÜDEN VE KAR AMACI GÜTMEYEN
ORGANİZASYONLARIN TEMEL NİTELİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

güden ve kar amacı gütmeyen organizasyonların birbirlerine benzer
birçok yanları olmakla birlikte, bu iki organizasyon tipinin birbirinden farklı birçok yanları
da vardır . Bu farklı yanları kısaca aşağıdaki başlıklar altmda toplayabiliriz
Kar

amacı

/)Amaçlar; bu iki organizasyon yapısı arasında en başta gelen fark daha. önce de
belirtildiği gibi "kar elde etme" amacından kaynaklanmaktadır. Çünkü kar amaçlı
organizasyonlar ~u amaç için örgütlenmişler ve esas motivasyon unsurları kardır. Bunların
başarısı · ..da "kar" miktarlarıyla ölçülür. Her ne kadar son çeyrek asırda · işletme yönetimi
konusunda yapılan çalışmalar işletmelerin de sosyal amaçlarının olması gerektiğini önemle
belirtmekte ise de işletmelerin birinci amacı kar elde etmektir. Kar amaçsız
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organizasyonlarin ise birinci amacı kar etmek
ne kadar iyi yaptığı ile ölçillilr (Anthony, 7).

değil

hizmettir.

Bunların ~aşarısı

CORA

ise hizmeti

salıipliği;

ikinci farklı
bir özellik ise kar amaçsız
gösteren şahıs veya şahıslara ait hisselerin olmayışıdır. Bu
organizasyonlarda ihtiyaç duyulan fonları oluşturan kişilerin direkt veya orantılı bir şekilde
değişen finansal nitelikli faydaları yoktur (Şanlı, 1973, 110-114). ·
2)0rga11izasyollun

organizasyonların sahipliğini

Kısacası
olanların

bu organizasyonlar hiç kimsenin şahsi malı değildir. Fakat kar amaçlı
sahipleri bellidir ve bu kişiler sermayeleri oranında kar beklentisi içindedirler.

3)Qelir kaynakları; kar amaçsız organizasyonların gelir kaynaklarını bağışlar,
yardımlar,

ilye aidatları ve sunulan mal veya hizmetin karşılığı
olanlarda ise yalnızca satılan mal veya hizmetin bedeli oluşturur.

oluştururken,

kar

amaçlı

4)Ça/ışanların durumu; bu İKİ organizasyon tipinde ~ çalışanların durumları da
farklıdır. Örneğin kar amaçlı kuruluşlarda personel, ilcret ve maaşla çalışırken, kar
amaçsızlarda

ilcretliler de

çalışmakla

birlikte "gönüllü

çalışanlar"

çok önemli bir yer

işgal

eder.
5)Çevre analizi; kar amaçlı yada kar amaçsız bütiln organizasyonlar bir açık sistem
olmaları

nedeniyle ççvre şartlarından etkilenirler. Sürekli değişen çevre şartları
organizasyonlara bazan tehdit bazan da çeşitli fırsatlar tanır. Kar amaçlı organizasyonlar
· çevre analizine gereken önemi verirken kar amaçsız olanlar ise çevre unsurlarına gereken ·
önemi vermezler. Bunun bir kaç nedeni vardır. Birincisi amaçların organizasyonun iradesi
dışında belirlenmesi nedeniyle üyeler ve yöneticiler çevreye karşı kayıtsızdırlar. İkincisi ise
bu organizasyonların birinci amacının kar etmek olmayıp sosyal ve politik olması nedeniyle
organizasyonun performansını ekonomik açıdan etkileyecek çevre unsurları fazla
dikkate alınmaz. Bunun yerine çeşitli çıkar gruplarının çıkarları doğrultusunda kısmen
kabu 1edilebilecek çevre etkileri değerlendirilir (Forman, 1987, 47).
6)Pazarlama; kar amaçlı kuruluşlarda "pazarlama" önemli bir fonksiyon olmasına
rağmen ,

kar amaçsız birçok kuruluş hala • pazarlama konusuna gereken önemi
vermemektedir. Bunun nedenlerini ise şöyle sıralayabiliriz. Birincisi bu organiza.syonların
hizmetin kalitesinin kendisini satacağını düşünmeleri ve bu nedenle de bir paı;arlama planı
ve dağıtım sistemi (eve yada adrese teslim) geliştirmemeleridir. İkincisi ise amaçlarının kar
etmek olmaması , üçüncüsü ve en önemlisi ise bu kuruluşlardaki bir çok grubun hala
pazarlama konusuna karşl direnmesidir. Çünkü bu gruplar pazarlamayı kendi özerkliklerine.
veya güçlerine karşı bir tehdit unsuru olarak görmektedir.' Fakat bütün bu direnmelere
rağmen pazarlama fonksiyonu bu kuruluşlara girecektir. Böylece gelecek yıllarda pazarlama
kar amaçsız kuruluşlarda da temel bir fonksiyon olacaktır. Çünkü pazarlama fonksiyonu
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i artırmada önemli
organizasyonun hayatını devam ettirebilme, büyüme ve refah düzeyin
·
ölçüde katkıda bulunu r(Kotle r, 1979, 37).'
eden unsur müşteri
7)Rekabetin olmayış(; işletmelerde rekabeti oluşturan ve tahrik

ve hizmet üretmenin
kaybetme korkusu dur. Bu korku nedeni ile işletmeler daha iyi mal
bir işletme çıkıp müşteriyi'
yollarını araştırırlar. Şayet böyle davranm azlarsa rakip
rakipleri olmadığından böyle bir
kazanacaktır. Halbuki kar amaçsız kuruluşların çoğu
motiv.asyona sahip değillerdir.
UŞ
KAR AMAC I GÜTM EYEN ORGANİZASYONLARIN KURUL
.
LERİ
NEDEN

bir etken olmakl a
Bir toplum un ekonom ik gelişmesinde kar elde etme amacı önemli
tur .. Bu eğilim kişilerin
birlikte insanlarda bu amacın tam karşıtı olan bir eğilim de mevcut
sayan ahlaki ve sosyal güdlllerdir
davranışlarını y·ücelten . ve toplum a hizmet etmeyi görev
organizasy9nların bir
(Kepek çi, 1?82, 52).Jşte günllmllzde faaliyet gösteren kar amaçsız
amaçı;ız yada ka~ , amaçlı bUtUn
çoğu bu düşünceden ortaya çıkmıştır. Aslında kar
sını gerektiren bir
organizasyonlar bir ihtiyaç~an doğarlar. Mutlaka organizasyonun kurulma
ihtiyaç vardır ve organizasyon bu ihtiyacı karşılamak için kurulmuştur. 1
'

nedenlerinin
Çok genel bir ifadeyle kar amacı gütmey en organizasyonların kuruluş
de sosyal
içerisin
Bunlar
dini, siyasi, sosyal ve psikolojik nedenle r olduklarını söyleyebiliriz.
oldukları
sahip
kabı
ve psikolojik nedenleri şöyle açıklayabiliriz; insanlar yaratılış
gelen bu
n
şlarında
zenginlikleri çeşitli şekillerde teşhir etme duygusu taşırlar. Hatta yaratılı
Örneğin
lar.
şlara başvurur
zayıf noktalarını tatmin için ilk planc;ta anlaşılması zor davranı
n
kişileri
Bu
gibi,
arı
zengin insanların çeşitli davranışlarla servetlerini teşhir etmeye çalışmal
.
ÇUnkU
tir.
yönelik
ına
t
. gösterlş .için yaptıkları gereksi z ve aşırı tüketim, servetin teşhiri ama.
yazarak
kağıt
bir
n
insan üzerine bin dolarlık banknotlar ya da servetinin miktarını gö~~re
asına ilan edebilmesi için başka .
dolaşamaz. Sahip olduğu serveti diğer insanlarla yarışırc
binlerce dolar
ında
yollar bulmas r gerekir. işte zengin insanların kumar masalar
olduğunu
bir insan
1
kaybetmesindeki mantık ; bu miktardaki parayı kaybedecek gllçte
usu bu
sözkon
anlatılan insanlardaki
ispatlamaktır (~ozak, 1985, 60). Burada yukarıda
olarak
huy
bir
gere~n kötü
zaafı (sahip oldukları serveti sergileme) ortadan kaldırılması
arını
ihtiyaçl
eri toplumun sosyal
değerlendirmemek gerekir. Aksine insanların bu özellikl
durum
Bu
ir.
neticeler elde edilebil
karşılamaya yönlendirildiği zaman toplum için · faydalı
varlıklar·ını cemiye t için faydalı
kişileri,
sahibi
servet
duygu
usu
sözkon
gerçekleştirilebilirse
duyacaklar ve hem de
hizmetlere adamay a yönlendirilirse sonuçta hem kendileri tatmin
nda yada öldUkten
toplum sal ihtiyaçlar karşılanmış olacaktır. Bu. duygu kişinin sağlığı
faydalı ' birşey olamaz ..
sonra hayıfla anılmasını istemek şekline dönüştürülebilirse bundan
için kurulmuş olan
İşte bu gibi \ duruml arda kar amacı gütmey en ve hizmet
olarak insanların
rın önemi ortaya çıkmaktadır. Böylece bir yandan kişisel
organizasyonla
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tatmin olmaları sağlanırken diğer yandan da kar amacı gütmeyen bu organizasyonlar ·
sayesinde toplumun birçok ihtiyacı karşılanır. Tarihte Selçuklular ve Osmanlılar " Vakıf
medeniyeti" olarak adlandırılan bu olguyu yüzyıllar öncesinde dünyada en iyi uygulayan
devletler o lmuşlardır. İşte bu nedenle batılı araştırmacıların bugün ençok araştırdıkları
konulardan biri de Osmanlı Devleti'nin vakıflar, ahilik örgütü ve istihdam (tımar, has,
zeamet) mü essesesidir.
Şayet uygun tatmin alanları gösterilmeden servet ve gelirin sergilenmesine d.önük
harcama yo lları kapatılıl}ak istenirse bu defa da servet sahibi olmanın bir anlamı olmayacak,
bu durum ise ekonomik faaliyetleri azaltarak durgunluğa neden olacaktır. Bu nedenden
dolayı·mesele insanın yaratılışından gelen söz konusu olan bu zayıf noktasını toplumsal
yönden faydalı alanlara kanalize edebilmektir. Çünkü insanlar bu ihtiyaçlarının tatmini için
servetleri nin tahribini göze alabildiklerine göre toplum onlara daha faydalı alanları
gös terdiğinde bu yola baş vurmamaları için hiçbir neden yoktur. Önemli olan insanı tüm
boyutları ile (iyi ve kötü yönleriyle) ele alarak değerlendirmek ve ona uygun sosyal ortamı
o lu şturab ilm ekt ir (Kozak, 1985, 67).

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, önemli miktarları oluşturacak menkul ve gayrı
menkul mal varlıklarının bulunması ve yukarıda belirtildiği gibi çok sayıda gönüllü
çal ı şan ının bulunması nedeniyle önemli ölçüde varlığa sahiptirler. Bu yüzden bu kuruluşlar
eller indek i kaynakları etkin ve verimli kullanmaları gerekir. Bu gerçeğin karşısında hemen
şu ak la gelm ek tedir. İnsanlı ğ ın ve toplumun yararına çalışmak üzere kurulan bu
organi zasyonlar mevcut varlıklarını acaba ne kadar etkin kullanmaktadırlar? Çünkü değeri
çok büyük maddi yekün tutan bina, arazi, arsa, ve tesislerle birlikte bu organizasyonlara
üye olan binlerce insan ve bu. insanların beyin gücü ve beden gücü ve zamanları söz
konu sudur. Bu soruya olumlu cevap verebilmek çok zordur. Yani bu varlıkların etkin bir
şek ilde kullanıldığı söy lenem ez. Bu nedenle büyük bir kaynak israfı ve düşük kapasite ile
çalışma durumu söz konusudur. Bu durumda da ülke ekonomisi ve toplum büyük bir zarara
uğramaktadır. Şüphesi.z ki bu· zararın ortadan kaldırılması için kar amacı gütmeyen
organizasyo nların iyi yönetilmesi gerekir.
1

KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLARDA YÖNETİMİN ÖNEMİ
Çağ ımızda

kar amacı gütmeyen organizasyonların sosyal, kültürel ve ekonomik
topluma önemli katkıları olmaktadır. Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada
büyük ge li şm e gösteren ve örneğin Amerika'da ~'üçüncü sektör" olarak adlandırılan kar
amac ı gütmeyen organizasyonlar bu · uıkede en çok insan istihdam eden sektördür.
Amerika'da her iki yetişkinden biri (Y,aklaşık seksen milyon kişi) gönüllü olarak haftada
ortalama beş saatini bu organizasyonlara vermektedir. Bunun karşılığı 10 milyon ram
zamanl ı i ş gü nüdür. Şayet bu gönüllülere asgari ücretten dahi ücret ödense bu tutar yaklaşık
150 milyar dolar gibi bir meblağı oluşturur (Durucker, 1992, 208).
ge li şmede
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Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, önemli miktarları oluşturacak menkul ve gayrı
menkul mal varlıklarının ve çok sayıda gönüllü çalışanının bulunması nedeniyle önemli
ölçüde varlığa sahiptirler. Bu yüzden bu kuruluşlar ellerindeki kaynakları etkin ve verimli
kullanmaları gerekir. Bu gerçeğin karşısında hemen şu soru akla gelmektedir. İnsanlığın ve
toplumun yararına çalışmak üzere kurulan bu organizasyonlar mevcut varlıklarını acaba ne
kadar etkin kullanmaktadırlar? Çünkü değeri çok büyük maddi yekün tutan bina, arazi, arsa
ve tesislerle birlikte binlerce üye insan ·ve bu insanların beyin gücü beden gücü ve zamanları
sözkonusudur. Bu soruya olumlu cevap verebilmek çok zordur. Yani bu varlıkların etkin bir
şekilde kullanıldığı söylenemez. Bu nedenle büyük bir israf sözkonusudur. Bu durumda da
ü.lke ekonomisi ve toplum büyük zarara uğramaktadır. İşte bu zararın ortadan kaldırılması
için kar amacı gütmeyen o'rganizasyonların iyi yönetilmesi gerekir.
KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLARDA AMAÇLARIN
BELİRLENMESİ VE KARAR VERME
Daha önce birçok kez tekrarlandığı gibi kar amaçlı ve kar amaçsız organizasyon
tipleri arasındaki en önemli fark "amaçlar"dan kaynaklanmaktadır. Kar amaçlı
organizasyonlarda amaçlar açık seçik ve rakamlarla ifade edilebilecek bir nitelik taşırken
kar amaçsız olanlarda ise amaçlar çok ·belirgin değildir . Amaçların çok belirgin olmaması
ise bu organizasyonların yönetimini daha da karmaşık bir hale sokmaktadır. Örneğin bu
organizasyonların amacı "hizmet"tir denir. Fakat hizmet kavramı belirsiz bir kavramdır.
Herhangi bir kimse için ne .kadar hizmet verildiğini ölçmek, veya belirli bir seviyedeki
hizmeti gerçekleştirmek için sarfedilmesi gereken paranın ne kadar olduğu hakkında
kesin bir rakam vermek zordur (Anthony, 8).
Kar amacı gütmeyen organizasyonların bazılarında çeşitli senaryolar, politikalar,
grup ve güç mücadeleleri çok yaygındır. Bu durum organizasyonun amaçlarının açık ve net
bir şekilde belirlenmesine. neden olmaktadır. Hatta şunu da söyleyebiliriz ki bu
organizasyonlarda başkan yada yönetim kurulu çoğu zaman genel olarak amaçları
belirleyemez. Hatta amaçlara doğru olan ilerlemeyi dahi başaramaz. Bu nedenle kesin amaç
belirlemek yerine kuvvetli eleştirilere neden olmayan ve geniş bir hoşgörü alanı olan
genel kabul görmüş fikir amaç olarak benimsenir (Furman, 1987, 45).
Kar amaçlı organizasyonlarda amaçların gözden geçirilip yeniden şekillendirilmesi
çevre analizinin (piyasa araştırması) sonuçlarına göre yapılır. Bu tQr
organizasyonlarda geri besleme (feed beack) olayı mümkündür. Pazar payı satışlar karlılık,
nakit akışı, rakiplerin durumu vb. ölçüler büyük önem taşırken kar amacı gütmeyen
kuruluşlarda amaç belirleme süreci çok daha karmaşıktır . Ayrıca amaçların yeniden gözden
geçirilmesinin nedeni değerleme sonucunda ortaya çıkan organizasyonun amaçlarından
sapmalar değil çıkar gruplarının baskılarıdır. Çıkar gruplarından birinin çıkarı
bozulduğunda bu grup örgüt üzerine baskı kurmaya başlar ve böylece amaçların yeniden
çoğunlukla
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gözden geçirilmesi zorunlu hale gelir. Bu kuruluşlarda amaçların belirlenmesi, stratejilerin
seçimi ve karar verme birbirinden bağımsız amaçlarda oluşur. Karar organları her sefer bir
şeyler denerler ve çıkan son~çlara bakarlar biraz değiştirir tekrar denerler. Bu arada çıkar
grupları ile aralarında iktidar mücadelesi yapılır. Bütün örgüt üyeleri tatmin edilene kadar
ve tatmin olmayanların da karar sürecini etkileyemiyeceğinden emin olunana kadar bu olay
devam eder. Kar amaçlı örgütlerde de çıkar grupları karar organlarını etkilerler fakat bu
durum hiç bir zaman kar amaçsızlardaki kadar etkin değildir. (Forman, 1987, 45).
Kar amaçsız organizasyonlarda kararlar çoğunlukla tek bir kişi ' tarafından verilmez.
Sorumlu genellikle yönetim kurµlu ve özellikle de başkan olmasına rağmen başkan örgllt
içerisinde gereğinden fazla komite ve gruplara bağımlı olarak hareket eder. Grup Uyeleri
birbirleripe çok bağlıdır. Dış baskılar bunları kolay kolay dağıt,amaz.
'

1

•

K~R AMACI GÜTMEYEN ORGANiZASYONL ARDA STRATEJi SEÇİMi

Kar amaçsız kuruluşlar genellikle stratejiye kar amaclı kuruluşlardan daha az önem
verirler. Bunun yerine ise kısa vadeli planlara ve taktiklere daha çok önem veriHr. Ayrıca
kar amaçsız örgütlerde uygulama aşamasında stratejilerin uygulaması da zordur.
Nedenlerini söyle izah edebiliriz. Birincisi bu organizasyonlarda ortak sistemler ve
politikalar daha azdır. ikincisi bu kuruluşlarda özellikle yarı kamusal nitelikli olanlarında
(örneğin yerel yönetimler) yöneticiler kanun tüzük ve yönetmeliklerle sınırlıdırlar ve
bunların dışına kolay kolay çıkamazlar bu durum ise yöneticilerin adeta elini kolunu
bağlamakta ve böylece de yönetimin etkinliği azalmaktadır. ÜçtıncUsU ise bu
organizasyonlarda insan unsurunun doğurduğu sonuçlar çok fazladır. Örneğin etkin
olmayan personelin işten çıkarılması oldukça zordur. işe almada · personel seçimi
tekniklerinden çok politik unsurlar etkin olmaktadır. Performans değerleme sistemleri
yeterince işletilmemektedir. Yöneticiler iş görenleri pozitif ödüllerle motive etme
· esnekliğine sahip değillerdir. Çünkü yöneticilerin politik duyarlılıkları fazladır. Kısacası bu
örgütlerde işe göre adam değil adama göre iş felsefesi hakimdir.
Diğer yandan · kar amaçsız kuruluşlarda yönetim kurulu · ve· başkanın · seçımı
konusunda da politik davranışlar oldukça önemlidir. Bu nedenle de çoğu kez bu
kuruluşların yöneticilerinin seçiminde yöneticilik konusundaki ehliyetlerinden ziyade
politik tercihlerine bakılır. Çok sayıda ,gönüllU insanın çalıştı~ı kar amaçsız kuruluşların
liderleri "laissez faire-laissez passez" düşüncesindeki' liderleııdir~ Bu liderler ikinci derecede
karar almayı ve halk komiteleri ile katılımcı yönetim yaklaşımını buyuk ölçüde benimserler
(Mlttenthal and Mahoney, 1977, 95).

Prof.Dr.Kenan ERKURAL'a Armağan

93

•

.

#,·;;t-.

Kar amaçsız kuruluşlarda ö'rglıt değişikliğinih de gerçekleştirilmesi oldukça zordur.
Çtinkü y,eni örgüt yapısı , yeni görevleri ve yeni rolleri ortaya çıkaracaktır. Bu durum ise pek
çok çıkar grubunu rahatsız eder, Bunun tizerine çıkar grupları yöneti_m üzerinde baskılarını
·
yoğiın laştırırlar.
KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLARA YÖNELTİLEN
ELEŞTİRİLER.

Kar amacı 'gütmeyen organizasyonların toplum yararına gördüğü hizmetler hiç bir ·
zaman tartışılamaz Burada bu organizasyonların yararlarından ayrıntılı olarak bahsetmeyip
sadece bu kuruluşlara yöneltilen eleştirilerin bazılarını açıklayacağız.. Örneğin bu
organizasyonların makine, teçhizat,bina, arsa, ve arazileri dönüştimden çıkardığı ve
sermayeyi dondurduğu, diğer yandan haksız kazançlar sonucu kazanılan malların
saklanması için bu türden ~rganizasyonlara . bağış yapıldığı , şeklinde iddialar mevcuttur.
'

bu örgtitlerin yapısı büyüdUkçe daha karmaşık hale gelmekte ve kişisel
çıkarlarını gözeten bazı yöneticiler, bu kuruluşları amaçları doğru-ltusunda yönetmeye
J
başlayabilirler. Yöneticilerin üyelere ve kuruluşa destek olan diğer kişilere hesap verme
yükümlülüklerinin az olduğu bir ortamda yetkilerini, kişisel amaçları için kullanmaları ve
böylece kendilerine emarıet edilen fonları kötüye kullanmaları SÖZ konusudur(Kepekçi,
1982 50).
Ayrıca

1

•

•

1

.

Diğer yandan, bu organizasyonların vergiden muaf olmalım nedeniyle devlet vergi
kaybına uğramaktadır. Bir diğer itirazda bu örgiltlerin toplum içinde bir tembeller sınıfı, .

'

1

veya asalak bir sınıf oluşturduğu yönündedir.1 Yani bazı insanların çalışmayıp hayır ·
kurumlarının yardımlarıyla geçinmeyi bir alışkanlık haline getirn:ıiş olmaları şeklindedir.

Kıs.men veya belki de önemli ölçüde hakikat payı olan bu eleştirilere tek tek cevap
vermeyip sadece herşeyin yarar ve zararlarından bahsetmek mümkün olduğu gibi birçok
yararları olan Bu organizasyonların da bazı ·olumsuz yanlarının olm'asının normal olduğunu
açıkla!llakla yetiniyoruz.
KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR iYİ YÖNETİLEBJLiR

Mi?
Çok genel bir · ifadeyle kar amacı gütmeyen organizasyonların kar amaçlı olan hıra
oranla iyi yönetilmediğini söyleyebiliriz. Fakat bu durumu rakamlarla ispat etmek elbette ki
çok zordur. Çünkü elimizde bir ölçü birimi yoktur. Belki örgütün amacını ölçü b.irimi olarak
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alabiliriz. Ama örgüt amaçlarının çok belirgin ve rakamlarla ifade edilemiyecek, nitelikte
olması
bu alternatifi de, zorlaştırmaktadır. Kar amaçsız organizasyonların ıyı
yönetilmemesinin bir çok nedeni vardır . Bunların başlıcaları;(!) Kar düşüncesinin
olmaması . (2) rekabetin
ve dolayısıyla pazarlamanıı:ı olmaması(3) yönetim kurullarının
zayıtıığı.(4) gelenek ve görenekler v.s. dır. İlk neden pek tabii olarak kar amaçsız bir
kuruluşun tabiatında vardır. Kar amaçlı organizasyonların yöneticileri çoğu zaman karı
kesin bir şekilde ölçmenin mümkün olmadığından şikayetçi olurlar Fakat herşeye rağmen
kar ölçüsü, kar amaçlı organizasyonlarda kontrol araçlarının en başta gelenidir. Örneğin
karların azalması bu kuruluşların yönetilmesine bir tehlikeyi işaret eder. Buna karşılık kar
amaçsız kuruluşlarda böyle bir tehlike habercisi yoktur.
'

ikinci bir neden ise kar amaçsız kuruluş larda rekabetin ve do l ayısıyla pazarlamanın
olmamasıdır.
Bu kuruluşlarda rekabet gücünün sesi kısılmıştır. İşletmeler müşteri kazanmak
1
için rekabet yaparlar. Çünkü bunlarda yeni bir müşteri yeni bir fırsat ve yeni bir gelir
kaynağ ıdır. Ama kar amaçsız kuruluşlarda ise yeni bir müşteri yeni bir gelir kaynağı değil
çoğu kez yeni bir p~oblem ve yeni bir baş ağrısıdır (Anthony:t0-11). Bu nedenle de bu
kuruluşlar pazarlamaya gereken önemi vermezler. Hatta örgüt içerisindeki bazı gruplar
çıkarlarına ters düştüğü için pazarlamaya karşı direnirler.
Kar amaçsız kuruluşlarda; yönetim kurulları, mütevelli heyetleri veya benzer başka
isimlerle anılan kurullar vardır. Bu kurulların fonksiyonu politikaları belirlemek ve
yürütülmesini kontrol etmektir. Genellikle bu kurullar çok iyi iş yapmazlar. Halbuki kar
amaçs ız bir kuruluşun Yönetim kurulunun bir işletmenin fonksiyenel bölüm müdürleri
kurulundan daha önemli olması gerekir.
Geleneklerin etkisine gelince, kar amaçsız örgütler modern yönetim teknikler.ini
benimseyip uygulamflda genellikle isteksiz davranırlar. Buna karşılık kar amaçlı olanlar ise
yönetime yardım için birçok teknikler geliştirmişlerdir. Örneğin bütçeler, maliyet analizler
amaçlara göre yön.etim, lineer programlama, transport hesapları, olasılık vb. (bu liste
çoğaltılabilir. ) yöntemler kar amaçsız kuruluşlarda da kullanılabilir. Fakat bu kuruluşlar bu
teknikleri uygulamaktan genelliklb kaçınırlar.
.·
.

Gelişmiş ülkelerde ve özellikle de ABD'de kar am~çsız organizasyonların yönetimi
konusunda yeni kavramlar geliştirilmiştir. Bu kavramların b'aşlıcaları şunlardır; Yeni
liderlik stili, katılımcı liderlik, gönüllülerin çalıştırılması, farklı motivleyicilerin
kullanılması, amaçlara göre yönetim vb. gibi. Başta ABD olmak üzere Kanada, Japonya, ve
bazı Avrupa ülkeleri son yıllarda hastahaneler, okullar, polis örgütleri, askeri örgütler ve
yerel y~netimler üzerinde oldukça başarılı amaçlara göre yönetim (AGY) uygulamaları
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gerçekleştirmişlerdir. AGY'nın ·son çeyrek asırdaki uygulamaları bu
kar amacı gütmeyen kuruluşlara da uygulanabilirpğini göstermiştir.
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konunun önemini ve

Kar amaçsız organizasyonların yöneticileri farklı motivleyiciler kullanabilirler.
ri çeşitli şekillerde motive edebilirler, yetkileri paylaştırarak son.
Özellikle de gönüllüle
/
sadık bir personel gurubu oluşturarak kararlarda ve faaliyetlerde
ve
derece teslimiyetçi
ebilirler. Bu açıklamalardan sonra "kar , amacı gUtmeyen
düzenley
personelin etkisini
mi" sorusuna sınırlı ve şartlı bir "evet". cevabı verilebilir.
ilir
yönetileb
iyi
organizasyonlar
doğan özellikleri ve
Sınırlı ve şartlı bir evet, çünkü bu örgütlerin kendi yapılarından
kaçınılmaz politik davranışlar doğal olarak yönetimi zorlaştırmaktadır. Fakat bütün bunlara
rağmen yönetimin kalitesi çok daha iyi olabilir (Anthony :21).
SONUÇ

çok genel bir sınıflandırma ile kar amaçlı organizasyonlar ve kar
organizasyonların
amaçsız organizasyonlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Kar amaçlı
elde etmektir. Kar
kuruluşundaki ilk motivasyon adından da anlaşılacağı gibi kar
amaçsızlarda ise birinci amaç kar değil "hizmet" etmektir.
. Organizasyonları ,

Kar amaçlı . ve kar amaçsız organizasyon tiplerinin birbirlerine benzer yanl~ı:ı. ·,
olmakla birlikte farklı birçok yanları da vardır. Örneğin kar amaçsız organizasyonları.n
birinci amacının kar etmek olmayıp "hizmet" olması ve hizmet kavramının bir ölçUsünUn
sahiplerinin olmaması
olmaması, rakamlarla ifade edilememesi, organizasyonun sahip yada
analizi rekabet ve
çevre
sı,
oluşturma
yardımlar
ve
gelir ·kaynaklarını Uye aidatları, bağış
davranışlar,
politik
z
kaçınılma
eki
yönetimd
,
eri
pazarlama gibi konulara önem vermeyişl
has
yapılarına
kendi
yonların
organizas
amaçsız
kar
gibi
çıkar gruplarının baskısı vb.
özelliklerdir.
Kar amaçsız organizasyonlar başta ABD olmak üzere bir çok Avrupa Ulkesinde 3.
sektör durumuna gelmiştir. Bu organizasyonların herbiri bir ihtiyacı karşılamak için
olmayan varlıklara
kurulmuşlardır ıve değeri çok büyük meblağları tutan maddi ve maddi
nedeniyle etkin
olması
sahiptir. Bu varlıkların bir anlamda insanlığın ortak sermayesi
bu örgUtlerin
ise
de
kullanllması gerekir. Bunun için de iyi yönetilmeleri gerekir. GünümUz
bir "evet"
şartlı
ve
iyi yönetilGlikleri söy(enemez. İyi yönetilebilirler mi? sorusuna ise sınırlı.
temel
sayılan
diyoruz. Çünkü esasında bu örgUtlerin iyi yönetilmemesine yukarıda
karakterleri de önemli ölçUde sebep teşkil etmektedir.
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Kar amaçsız organizasyonların iyi ·yönetilebilmesi için amaç ve misyonun çok açık
, bir şekilde tanımlanması ve çevre analizine, pazarlama ve rekabet gibi konulara önem
vermeleri gerekir. Bu organizasyonların liderleri kar amaçlılarınkinden farklı liderlik. stili
kullanmalıdırlar. Örneğin gönüllü çalışanları motive etmek Jçin yetkileri paylaşarak,
müşterek karar .vermeli ve sonuçlardan müşterek sorumlu olmaİıdırlar. Yönetime katılımcı
yaklaşım ve AGY tekniklerini uygulamaktırlar. Geleneklerin etkisinden sıyrılıp kar amaçlı
organizasyonların kullandıkları maliyet muhasebesi; bütçe analizleri, lineer program lama,
transport hesapları, ihtimaliyet hesapları vb. çok sayıdaki . tekniklerden faydalanmalı,
pazarlamaya ve çevre analizine önem vermelidirler. Ancak bu yöntemlerle yönetim kalitesi
çok daha iyi olabilir.
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