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GİRİŞ 
 
 
    Günümüzde her büyüklükte işletme için çalışanın önemi tartışılmayacak kadar 

açıktır. İşletmelerin yoğun rekabet ortamında hedeflerine ulaşabilmek ve ayakta 

kalabilmek için çalışanların ve müşterilerin tatminini tam olarak sağlamak zorundadır. 

Bu sebeple işletmeler, Toplam Kalite Yönetimini (TKY) çok iyi anlamalı ve 

profesyonelce uygulayabilmelidir. İşletme yönetiminin asli görevi, özellikle çalışanın 

tatminini etkileyen işe yönelik iç ve dış faktörleri belirlemek, bunların ölçümlerini 

yapabilmek ve olumsuz koşulları olumluya çevirmektir. Aynı zamanda personelin 

eğitilmesi, kararlara katılır hale getirilmesi, motivasyonunun sağlanması ve işletme içi 

iletişim kanallarının açık tutulması önemli konular arasındadır. 

  Toplumun bir parçası olan insanın, çalışma ve üretim için güdülenmesi ve üretim 

sürecine azami performansla katılımının sağlanması yöneticiler için hedef olmalıdır. 

Çalışan bir kişi, hafta sonu ve tatiller hariç zamanının çoğunu işyerinde geçirmektedir. 

Bu gerçek bize, iş tatmininin, tüm hayattan duyulan tatmin üzerinde büyük etkisi 

olduğunu gösterir. Bu nedenle bir çalışanın iş tatmininin nasıl sağlanabileceği ya da 

en azından nasıl daha mutlu edilebileceği sorusunun cevabını bulmak gerekir. 

    Gelişen düşünce ve değişim süreci üretimde TKY yaklaşımını vazgeçilmez bir 

konuma getirmiştir. Hem üretici hem de tüketici açısından toplam kalite, insani 

değerler taşımaktadır. Çünkü insan faktörü olmadan üretime toplam kalite değerleri 

yerleştirilemez. TKY felsefesi örgütte sürekli olarak insani değerleri eyleme, eylemi 

insani değerlere çevirmektedir. Uygulama yetkisi sorumluluğu, sorumluluk uygulama 

yetkisini güçlendirerek, örgütsel verimliliği ve sonuçta örgütsel iş tatminini ortaya 

çıkarmaktadır. 

    Bir işletmenin tam başarısı için, organizasyonun bütün kademelerinde başarılı 

personele ihtiyaç vardır. Üst düzey yöneticiler astlarının sağlıklı karar verebilecekleri 

uygun atmosferi oluşturmalıdırlar. Çalışanların ihtiyaçları tespit edilmeli ve bunlardan 

önemli olanlar çalışanı güdülemek için kullanılmalıdır. İyi yöneticiler işletmenin 

amaçları ile çalışanın amaçlarını birleştirebilenlerdir. 



    Bir toplumun daha sağlıklı , başarılı, mutlu ve üretken olması, o toplum üyelerinin 

hayatlarının tamamından en üst düzeyde tatmin olması ile doğru orantılıdır. Mutlu 

bireylerin sayısının artması toplumu daha sağlıklı bir hale sokar 

    TKY ve İş Tatmini İlişkisi, yapılan çalışmada beş bölümde ele alınmıştır. Birinci 

bölümde TKY süreci, ikinci bölümde TKY’ de insan faktörü ve önemi, üçüncü bölümde 

iş tatmini ve iş tatmin teorileri, dördüncü bölümde TKY ile iş tatmini ilişkisi, beşinci 

bölümde araştırma ve sonuç ve öneriler yer almaktadır.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SÜRECİ 

1.1. Kalite Kavramı  

    Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda üstünlüğü ve iyiliği, diğer bir deyişle, 

kaliteye konu olan ürün ve hizmetin iyi niteliklerinin olduğunu belirtir. Bu bakımdan 

kalite subjektif (kişisel) değerleri içermektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, 

subjektif değerlendirmelerden oluşan kalite anlayışı ülkeden ülkeye, yaşam düzeyi, 

zevk, gelenekler, toplumsal yapı, eğitim, prosedür gibi çok sayıda faktörlerin etkisi 

altında değişik yapı göstermektedir. Bu nedenlerle tüketicilerin ürün ve hizmetler için 

kullandıkları kalite kelimesinin ifade edeceği anlamlar da farklı olabilmektedir. Bu 

bakımdan herhangi bir ürünün üretiminde tüketicinin arayacağı niteliklerin göz önüne 

alınması gerekir. Bu açıdan  da kalite subjektif bir kavramdır. Ancak ürünün 

ölçülebilen, belirlenebilen ve çoğu kez kalite standartları veya mevzuatlarla belirlenen 

kalitesi ise objektif kalitedir.1 

    Kalite, müşterilerin, mal ve hizmetlerden beklediklerinin karşılanması, hatta daha 

fazlasının verilmesidir.2 

    Kaliteyi tüketici tanımlar. Ürün veya hizmet tüketiciyi tatmin ediyorsa, o ürün yüksek 

kaliteli bir üründür. Kaliteyi, Juran, tüketici tabanlı yaklaşımla “kullanıma uygunluk” 

olarak tanımlamaktadır.3  

    W. E. Deming’e ise kaliteyi, kullanıcının ödemeyi kabul edeceği bir fiyatla 

memnunluk verecek bir ürünün tasarlanması ve üretilmesi için, kullanıcının 

gelecekteki ihtiyaçlarının ölçülebilir karakteristikler haline sokulmasıdır, şeklinde 

tanımlamıştır.4 

    Kalite kelimesi son yıllarda slogan haline gelmiştir. Genellikle çok değişik şekillerde 

kullanılmakta ve zaman zaman da yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır.5 

    İnsanlar, kalite kavramını çok sık duyar ve kullanırlar. Ancak, bu kavramın 

günümüzde taşıdığı önemi çok az kişi tahlil eder ve değerlendirir. Zira,                                       

 

                                                 
1 Muhittin Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Yayınları, 4. Basım, İstanbul-2004, s. 5 
2 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş. 9. Bası, İstanbul-2003, s.379 
3 Ashok Rao ve diğerleri, Total Quality Management: A Cross Functional Perspective, John Wiley&Sons     

Inc., New York-1996, s.27 
4 Zeynep Düren, 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yayınları, 2. Baskı,İstanbul-2002, s.17 
5 Muhittin Şimşek, a.g.e.,s. 5 



günümüzde kalite, sadece basit bir teknik yöntem değil, işletmenin müşterilerini 

memnun etmeye ve işletme içinde tüm birimlerin optimizasyonunu  sağlamaya yönelik 

bir işletme yönetimi aracı olarak görülmektedir. 6 

Kalite (Qualites) Latince “nasıl oluştuğu” anlamına gelen “qualis” kelimesinden 

gelmektedir. Esasta kalite sözcüğü hangi ürün ve hizmet için kullanılıyorsa, onun 

gerçekte ne olduğunu belli etmek amacını taşımaktadır. Esas olarak kalite sorusuna 

cevap verebilmek için ürünün veya hizmetin sahip oldukları aşağıda anlatılan 

özellikleri bilmek gerekir.  

a.Fonksiyonel Özellikler ; Ürünün veya hizmetin belirli bir amacı yerine 

getirebilmek için sahip olması gereken özellikler, 

b. Kalite Özellikleri ; Ürünün veya hizmetin daha iyi veya her zaman aynı 

şekilde yapabilmesi için sahip olması gereken özellikler,  

        Fonksiyonel özelliklere örnek olarak, bir vidanın boyutları, bir çelik levhanın 

sertlik derecesi, bir ayakkabı tabanının esnekliği, bir ipliğin numara veya mukavemeti, 

bir kumaşın eni veya gramajı gibi sayılarla ifade edilebilen özellikler verilebilir. Kalite 

özellikleri ise, vida boyunun belirli bir ölçüye uygunluğu, bir ayakkabının derisinin 

uygunluk derecesi, bir kumaş boyunca görülebilecek gramaj değişimleri, üretim 

hatalarının çeşitli partilerde rastlanan oranları gibi özelliklerdir. Bir ürünün kaliteli 

oluşundan, çok zaman o ürünün bazı üstün özelliklere sahip olması anlaşılır. Örneğin 

sert bir çeliğin, sağlam bir ayakkabının üstün kalitede olduğu söylenebilir. 

    Kalite kavramı, zaman içinde, birbirinden farklı birçok şekilde tanımlanmıştır. Bu 

tanımlardan, en fazla kullanılan birkaç tanesi, aşağıda sıralanmıştır. 7 

 Kalite, bir ürün ya da hizmetin değeridir. 

 Kalite, önceden belirlenmiş bulunan özelliklere (spesifikasyonlar) uygunluktur. 

 Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur. 

 Kalite, kullanıma uygunluktur. 

 Kalite, eksiklerden kaçınmaktır. 

 Kalite, müşteri beklentilerini karşılamak veya onların ilerisine geçmektir. 

                                                 
6 Giovanni Berthod, Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları, Çev.:Özlem Rodoplu, Kalite Dergisi, İstanbul: Kalder 
Yayını, Sayı:6, Ocak 1994, s.30  
7 Muhittin Şimşek, a.g.e.,s. 6-7 



 Kalite, müşterinin beklentilerini ve isteklerini sürekli karşılayacak şekilde ürün 

veya hizmet üretmektir. 

    Kalite, üretici ve tüketici açısından memnuniyet ve tatmin yaratacak nitelikleri ve 

fiyat üstünlüğünü sağlayan bir ölçüttür.8 

    Kalite ilk defasında doğru şeyleri yapmaktır; kullanım uygunluğunun sağlanmasıdır; 

müşterinin bugün ve gelecekte ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.9 

    Kaizen kavramını ortaya koyan Masaaki IMAI’nin kalite kavramına yaklaşımı ise 

şöyledir:10 

    En genel anlamda kalite, geliştirilebilecek her şey demektir. Kaliteden söz ederken 

ilk akla gelen, ürünün ya da hizmetin kalitesi olmaktadır. Kaizen stratejisi kapsamında 

incelenirse, hiçbir ürün veya hizmet, tasarlanmış olduğu seviyenin ilerisine geçemez. 

Burada, tasarımı yapan insan olduğuna göre, insanın kalitesi ile ilgilenilmelidir. 

    İşi oluşturan üç yapı taşı; donanım, yazılım ve insan kaynaklarıdır. Ancak, insan 

faktörü yerine tam oturduktan sonra işin donanım ve yazılımla ilgili kısımları ele 

alınmalıdır. İnsanların içinde kaliteyi oluşturmak, Kaizen bilincini edinmelerine yardım 

etmek demektir. 

    Günümüzde, kalite kavramının üzerine mutabakat sağlanan genel tanımı “kullanım 

amaçlarına uygunluk” tur. Bu noktada, konulmuş bulunan doğru spesifikasyonlara 

uygunluk ve müşterinin tatmin derecesi önemlidir. Yukarıda geçen “doğru” sıfatı, nihai 

kullanıcı olan müşterinin mamulden beklentileri ile tamamen çakışmasını ifade 

etmektedir. 

    Kalite, ISO 9000’de “Bir ürün veya hizmetin belirlenen ihtiyaçları karşılama 

kabiliyetine dayanan özelliklerin tümüdür” şeklinde tanımlanmaktadır. 

    Bir ürünün kalite seviyesi, üretim işlemi sırasında oluşur. Nihai mamulün 

standartlara uyup uymadığının tespiti için yapılan muayene işlemi, sonuç olarak 

mamullerin kusurlu ve sağlam diye ikiye ayrılmasını, başka bir deyişle red ya da kabul 

edilmelerini sağlar. Üretim işlemi tamamlandıktan sonra yapılan muayenenin, kaliteyi 

geliştirme konusunda bir etkisi yoktur. 

                                                 
8 M.E. Gershon, H. J. Wells, Production and Operations Management, Temple University, Department of  
Management, Allyn and Bacon, Boston-1989, s.756 
9 R. Loncher, J. Mater, Designing for Quality, Chapman-Hall 1991, s.115 
10 Muhittin Şimşek, a.g.e.,s. 8 
 



    Kalite, genelde planlanabilir ve organize edilebilir olup, talimatlarla seviyesinin 

yükseltilmesi, gözlem ve kontrollerle de güvence altına alınması gerekir. 

 

1.2. Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi  

   “Bir inşaat ustasının inşa ettiği bir ev, ustanın yetersizliği ve işini gereği gibi 

yapmaması nedeniyle yıkılarak ev sahibinin ölümüne yol açarsa, o usta 

öldürülecektir.” Kaliteye ilişkin bu madde İ.Ö. 2150 tarihli Hammurabi Yasası’nda yer 

almaktaydı.11  

    Taş devrine, insanoğlu bilinmeyeni bir standart parçayla kontrol ederek kalite 

kontrolün en ilkel biçimlerinden birini gerçekleştirmiştir. Kalite kontrol ile ilgili ilk 

uygulamalar ziraatla uğraşan topluluklarda ürünün gözle muayene edilerek uygun 

olanının alınması şeklinde bizzat tüketiciler tarafından yapılmıştır. 12 

    Medeniyetin ileriki yıllarında ise kasaba ve şehirlerde, belirli pazar yerleri oluşmaya 

başlayınca, müşteri, seçimini ustanın hünerine ve şöhretine göre yapmaya 

başlamıştır. Bir anlamda marka seçimi usulüyle kalite kontrol yapılmıştır. Daha 

sonraki yıllarda Loncalar tarafından (Ahi teşkilatı) hammaddeler, prosesler ve ürünler 

için spesifikasyonlar geliştirilerek, lonca üyelerinin bunlara uymaları istenmiştir. Bu 

konuda cezai ve özendirici tedbirler geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu dönemlerde 

kalite, özellikle zanaatı elinde bulunduran kişilerin sorumluluğu altındaydı. Bunlar, 

ürünün üretilmesinden, imalatından, hammaddesinden sorumluydular. Kendi 

dizaynlarını, kendileri müşteriye sunabiliyorlardı. Buna örnek olarak bir terziyi 

verebiliriz. Müşteri dükkana geliyor, kumaş beğeniyor, modeller açılıyor, biçim 

beğeniliyor ve müşterinin özel istekleri varsa kaydediliyor. Bunların sonucunda birkaç 

kez prova yapılıp müşterinin istekleri doğrultusunda elbise bitiriliyor. Burada önemli bir 

kalite sorunu yok. Çünkü alıcı ve satıcı veya tüketici yüzyüze. Dolayısıyla kalitenin ne 

olması gerektiği adım adım belirleniyor. Halbuki teknolojik ürünlerin gelişmesi ve çok 

sayıda tüketiciye hitap etmesi ile birlikte üreticiyle alıcı arasında mesafe açılıyor. Bu 

gelişmelerin neticesinde satıcı, alıcıyla yüzyüze gelmeden alıcının istek ve 

ihtiyaçlarına uygun ürün üretmek zorunda kalmıştır. 

                                                 
11  Rıdvan Bozkurt, Aynur Odaman, ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri, MPM Yayınları, No:549, Ankara-
1997, s.1 
12 Muhittin Şimşek, a.g.e.,s.15-18  



    Kalite kavramı Türklerde de oldukça eskiye dayanır. Anadolu toprakları üzerinde 

hükümet kurduklarında, her alanda bugün dahi önemli sayılacak uygarlık örnekleri 

vermişlerdir. Standart konusu da bunlar arasındadır. Yaklaşık beş yüzyıl önce Bursa, 

Edirne, Erzurum, Diyarbakır, Çankırı, Aydın, Mardin, Karahisar, Musul, Rize, Amasya, 

İçel, Arapkir, Karaman ve daha pek çok yerin mahalli özelliklerine ve üretim 

çeşitlerine göre standart kuralları konulmuş ve ciddi olarak uygulanmıştır. 13 

    Sanayi devriminden sonra işletmelerin daha da büyümesi, Taylor modelinin 

gelişmesi ve otomasyona geçilmesiyle birlikte belirli spesifikasyonlar ve testler 

geliştirildi, laboratuarlar kuruldu ve ayrı bir kalite kontrol birimleri oluşmaya başladı. 

Bütün sorumluluk da bunlara verildi. Bu kişiler bitmiş mamüllerin hatalarını ayırarak, 

yani kaliteli kalitesiz ayrımı yarar kontrollerini gerçekleştiriyorlardı.  

    Birinci Dünya Savaşı seri üretimi ortaya çıkarırken, artan üretim miktarı ve ürün 

çeşitliliği ile birlikte kalite kontrolde matematiksel yöntemlerin kullanılması bir 

zorunluluk oldu. Amerika’da Bhewhart 1924 yılında Kontrol Çizgilerini geliştirdi. 

Amerika’da firmalar örnekleme metodunu kullanılmaya başlarken, İngiltere’de Duding, 

elektrik endüstriside istatiksel metodları uygulamaya koydu. 1930’lu yıllarda Amerika 

ve İngiltere ilk kalite kontrol kitaplarını yayınladılar.14  

 

                                                 
13  Kanunname-i İhtisab-ı Bursa, Dünyanın Bugünkü Manada İlk Standardı, Türk Standartları Enstitüsü, 
Ankara-1998  
14  Muhittin Şimşek, a.g.e.,s. 18 
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    İkinci Dünya Savaşı (1940) yıllarında imalatın artmasına bağımlı olarak İstatistiki 

Kalite Kontrol metodları geliştirildi ve bu şekilde de muayene maliyetlerinin 

düşürülmesine çalışıldı. Dünya savaşları nitelikli işgücünün yerini yeterli endüstri 

kültürü almamış kişilere bırakmasına sebep olmuştur. Bu durumda eş zamanlı olarak 

savunma sanayii ve nükleer teknolojideki gelişmeler önce muayene faaliyetlerinin ve 

istatiksel yöntemlerin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Fakat hata affetmeyen bu 

sektörler için muayene faaliyetleri yeterli güvence sağlamamış ve çıkar yol olarak 

sıklaştırılmış muayene işlemlerine başvurulmuştur. Bu da yanlış olarak, “Kalite 

Maliyetleri” başlığı altında mamül maliyetlerini artırmış ve çözüm  olmamıştır. 

    İkinci Dünya Savaşı sonrasında asıl gelişme Japonya’da yaşanmıştır. Amerikan 

istatiksel kalite kontrol kavramı önce Deming sonra da Juran tarafından ülkede 

tanıtılmıştır. Bir çok eski yönetici işten çıkarılmış, yerlerine işletme içinden üretim ve 

planlama konusunda uzman insanlar getirilmiştir. Günümüzde, TKY’yi 

organizasyonun tamamına uygulamak için değişik programlar yapılmıştır.15 

                                                 
15 Gopal K. Kanji, Total Quality Management, Chapman & Hall, London- 1995 
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         TKY bir devrim değil bir evrimdir. Bilimsel yönetimden bu güne kadar adım adım 

geliştirilmiştir. Bu evrimin önemli tarihleri tablo 1.’de gösterilmiştir. 16 

   

Tablo 1 : Kalitenin Evriminde Kilometre Taşları 

1931    W. SHEWART : İstatistiksel Kalite Kontrol 

1940    STANFORD Seminerleri (ABD) 

1950  DEMİNG’in Seminerleri (Japonya) 

1951   “DEMİNG” Kalite Ödülü (Japonya) 

1952   “Kalite Kontrol” Dergisi (Japonya) 

1954    JURAN: “Kalite Yönetimin Sorumluluğudur” 

1957  FEIGENBAUM : Toplam Kalite Kontrol 

1960  TAGUCHI : İstatistiksel Deney Tasarımı 

1961 K. ISHIKAWA : Formenler İçin Kalite Kontrol  Dergisi 

1962 K. ISHIKAWA : Kalite Çemberleri 

1969 KOBE STEEL : Kalite Fonksiyonunun Yayılması 

1970 S. SHINGO : Poka-Yoke (Hata Önleme Yaklaşımı) 

1970   TAGUCHI : Kalitesizliğin, Optimum Değerden Sapma Maliyeti  

1976 OHNO : Toyota Tam Zamanında Üretim Sistemi 

1980 TAGUCHI : Robust Design (Sağlam ve Ucuz Tasarım) 

1980 Sonrası Toplam Kalite Felsefesi 

 

Kaynak : Kazım Kirtiş, Pazarlama İlkeleri, İnönü Üniversitesi Matbaası, Malatya-2001, s.44 

 

        Toplam Kalite Yönetimi sadece ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili olmayıp 

günümüzün çağdaş bir yönetim anlayışıdır. Toplam kalite, öncelikle sanayi 

sektöründe ve özellikle imalat sektöründe uygulandığı için bir mühendislik yaklaşımı 

olarak algılanmıştır.17 

    Toplam Kalite Yönetimini, Japonya’daki kalite çemberleri hareketinin en tanınan 

öncülerinden olan Ishikawa; TKY, müşterilerin memnunluk duyarak satın alacakları 

                                                 
16 Mina Özevren,Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Basım Yayım, İstanbul-1997, s.17 
17 Haldun Ersen, Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetim İlişkisi, İstanbul-1996, s.20 



mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, tasarımı, üretimi, pazarlaması ve satış sonrası 

hizmetlerin maliyetleri düşünülerek yapılmasıdır, şeklinde tanımlamıştır.18 

    Yukarıdaki tanımlardan genel bir tanım yapacak olursak, TKY, çalışanların ve 

müşterilerin satış öncesi ve sonrası isteklerinin tam olarak karşılanmasıdır. 

 

1.3. Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler  

    Kaliteyi etkileyen çeşitli etmenler vardır. Bunların hepsini sıralamak olası değildir. 

Bütün iç ve dış şartlar kaliteyi etkiler. Aşağıda bunlardan bazılarına değinilmiştir. 19  

 

1.3.1. Finansman  

    Mal ve hizmetlerin çeşitlenmesi, rekabetin hızlanması ve geri kalmış ülkelerdeki 

ekonomik krizler nedeniyle işletmelerin kâr marjları düşmüştür. İşletmeler bu açıklarını 

pazar genişletmek ve işletmede fire ve hataları azaltmak suretiyle kapatmaya 

çalışmaktadırlar. 

    İşletmeler, gelişmeler karşısında yeni teknolojilere yatırım yapma gereğini 

duyurmuşlar. Bu da sabit masrafları arttırarak, kârın azalmasına neden olmuştur. Bu 

yüzden finansman yönetimi, Toplam Kalite Yönetiminin temel işlevlerinden biri 

olmuştur. Türkiye’de, ISO 9000 kılavuzuyla Toplam Kalite Yönetiminin 

karıştırılmasından dolayı, finansman bölümü, TKY çalışmalarının dışında 

tutulmaktadır. Oysa finansman bölümünü TKY sürecine dahil etmek gerekir. 20   

 

1.3.2. Pazar  

    TKY serbest piyasa faaliyetlerinden doğan bir rekabet aracıdır. Rekabet olan bir 

ortamda müşteriyi kim daha çok mutlu ederse o kazanır. Eğer monopol piyasada 

üretim yapan bir işletme iseniz malınız kalitesiz de olsa başkası olmadığı için 

satarsınız. O zaman kalite değil maliyetler önem kazanır. Ne kadar ucuza mal 

ederseniz belli bir satış fiyatından o kadar çok kazanırsınız. Bu yorum kısmen oligopol 

piyasalar için de geçerlidir. Şimdiye kadar işletmeler kartel, tröst ve konsern gibi 

                                                 
18 Hüseyin Özgen, Halil Savaş, Verimlilik ve Kalite Arasındaki İlişkinin Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı 
Açısından Analizi, Standart, TSE Yayını, Sayı:422, Ankara, Şubat 1997, s.84 
19 Mina Özevren, a.g.e., s.46 
20 Mina Özevren, a.g.e., s.46 



araçlarla veya işletmeler arası birleşmelerle rekabetin şiddetini azaltmaya 

çalışmışlardır. Bu araçlar bugün de geçerli olmakla birlikte şimdi rekabet edebilmenin 

temel şartı TKY uygulamaktır. 

    Türkiye’de bu korumacı şartlarda gelişen işletmeler, son zamanlarda Türk 

kamuoyundaki gelişmelerle de içten ve dıştan rekabeti hissetmeye başladıklarından 

ayakta kalabilmek için TKY çalışmalarına büyük bir hız vermişlerdir. 

    Pazarı alıcılar ve satıcılar olarak iki bölüme ayırırsak, alıcılar açısından 

bakıldığındaa, alıcıların istek ve ihtiyaçları bizim kalite tanımımızı oluştururlar. 

Müşteriler, mal ve hizmette daha çok özellik aramakta ve bunları daha ucuza almak 

istemektedirler. Böylece ürünler daha özel ve kapsamlı hale gelmektedirler. Bunun 

sonucunda işletmeler mal ve piyasa çeşitlemesine gitmekte ve daha esnek ve 

manevra kabiliyetine sahip olmak zorunda kalmaktadırlar. Satıcılar açısından da buna 

benzer bir durum vardır. Satıcılar da bizim istediğimiz şartlarda mal üretmek ve 

satmak zorundadırlar. 21 

1.3.3. Bilgi  

    İlk çağlarda fiziksel güç önem kazanmaktaydı. Sanayi devrimiyle birlikte fiziksel 

gücün yerini makinaların almasıyla birlikte para önemli bir güç kaynağı haline geldi. 

Paranın saltanatı ise bilgi çağına kadar sürdü. Bu gün bilgisayarların gelişmesi ile 

daha çok bilgi toplanabilmekte, depolanabilmekte ve kullanabilmektedir. En önemli 

zenginlik kaynağı bilgidir. Kim daha çok bilgiye sahip olursa ve kim daha çok bilgisini 

kullanabilirse bu rekabet yarışında ipi o göğüsleyecektir. Bir söz vardır. Yarışı kimin 

kazanacağı çıkışından belli olur derler. Ancak bilginin kalitesi de önemlidir. Bilginin 

kalitesi derken kullanım için gerekli her türlü bilgiyle insanların donanmasını 

kastediyoruz. 

    Bilginin önem kazanması ile işletmelerde eğitim faaliyetleri de önem kazanmaya 

başlamıştır. Ancak bilgiyi elde etmek pahalıdır. Bu yüzden kullanılmayacak bilgiye 

(bilgi bir gün muhakkak kullanılır) yatırım yapmak alternatif maliyetleri arttıracaktır. Bu 

yüzden işletmelerin eğitim planlarını yaparken bilginin fayda ve maliyet analizini de 

yapmaları gereklidir. 22 

                                                 
21 Mina Özevren, a.g.e., s.46-47 
22 Mina Özevren, a.g.e., s.47-48 



    1990’lı yılları bilgi toplumuna geçiş dönemi haline getiren bilgi, dinamik bir 

kavramdır. Bilginin, kaynaklardan biri olmaktan çıkıp tek kaynak haline gelmesi, 

toplumu kapitalist ötesi yapan şeydir. Toplumun yapısını temelden değiştirmektedir. 

Yeni sosyal dinamikler yaratmaktadır. Yeni politikalar yaratmaktadır. 23 

 

1.3.4. İnsan  

        İşletmelerde bilgi önem kazanınca doğal olarak bilgiyi kullanacak insan da önem 

kazanmaktadır. İşletmelere can veren, para, malzeme ve işyeri gibi tüm girdileri 

çalıştıran ve kendisi de bir üretim faktörü olan insandır. Ancak ister yönetici olsun 

isterse yönetilen insan kaynağının profili değişmiştir. 

    Klasik yönetimin vasıfsız işgücü kaynağından beklenen itaatkar, emirleri kusursuz 

uygulayan, uzun saatler çalışan, fiziksel olarak güçlü işgücü yerine aşağıdaki 

özelliklere sahip kişiler aranmaktadır. 24 

• Aklıyla çalışan, düşünen, analiz ve sentez yapabilen, 

• Yenilikçi-yaratıcı, 

• Eğitimli,  

• Katılımcı ve takım çalışmasına yatkın, 

• Kendine güvenen, 

• Kendi kendini kontrol edebilen ve sürekli geliştirebilen, 

• Çalışkan, 

• İşletmeye önerileriyle katkıda bulunan, 

• İnsiyatif kullanabilen, 

• Bilgi üreten ve bilgisini paylaşan. 

    21. yüzyıl insanı, insan yerine konulmak, fikirlerine, inançlarına ve kişiliğine saygı 

duyulmak ve her şeyden önemlisi de yaptığı işi sevmek, ancak benimsediği işi 

yapmak, ilerlemek, kendini gerçekleştirmek isteyen insandır.25 

    Çalışanların aktif bir TKY programına gönüllü katılımını sağlayabilmek için gerekli 

hususlardan birkaçı aşağıdadır.26 

                                                 
23 Peter  Drucker, Kapitalist Ötesi Toplum, Çev.: Belkıs Çorakçı, İnkılap Kitabevi, Yönetim Dizisi, İstanbul-
1994, s.66 
24 Mina Özevren, a.g.e., s.48-49 
25 Zeynep Düren, a.g.e., s.98 



• Açık bir amaç ve görev tanımı 

• Sürekli bir öğrenme ve öğretme ortamı yaratma 

• Yönetime katılma olanaklarının sağlanması 

• İçinde etkin olarak yer alabildiklerini hissedebildikleri bir iletişim ortamı 

yaratma 

• Kendi kendini denetleme gibi hassasiyetle üzerinde durulması ve sürekli 

olarak geliştirilmesi gereken konulardır. 

    Özetle TKY prensip ve temellerini benimsemiş insanlara gereksinim duyulacaktır. 

 

1.3.5. Yönetim  

    TKY’yi hem etkileyen hem de TKY’de etkilenen bir etken de yönetimdir. Yönetim 

insanlara yönelik bir faaliyettir. Yukarıda bahsettiğimiz insan kaynağının değişen 

profiline bağlı olarak yönetimin de özellikleri değişmiştir. Örneğin eğitimsiz ve 

yetişmemiş kişiler için otoriter yönetim tarzı uygun olurken, çağdaş ve eğitimli insanlar 

içinse demokratik yönetim tarzı uygun olmaktadır. 27 

    Yönetim kavramı işletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için işbirliği ve 

dayanışma içinde girişilen bilinçli ve düzenli faaliyetler toplamı diye tanımlanmıştır.28 

    Çağdaş bir yönetim tarzı olan TKY de demokratik yönetim tarzı gerektirir. 

Demokratik yönetim katılımcı yönetim demektir. Demokrat yöneticiler de astlarını 

dinleyen, onların fikir ve isteklerine değer veren, onlara hedef gösterip hedefe nasıl 

ulaşacağını kendilerine bırakan liderlerdir. Ayrıca hızla değişen ve gelişen çevre 

şartları da bir kişinin yetenekleri ve kapasitesiyle sınırlı kalmayacak kadar karmaşık, 

geniş ve hızlıdır. Bu yüzden iyi bir yönetici astlarının bilgi, görgü ve enerjisinden 

yararlanarak bu bireysel görgü, bilgi ve enerjiyi işletmenin amaçları ve hedefleri 

doğrultusunda yönlendirebilecek bir insan olmalıdır. 

     Etkin bir örgütlenmeye gidildiği halde işlerin iyi gitmemesi çok sık rastlanan 

yönetim sorunlarından biridir.29 Bunun nedeni, insanların yaptıkları işler aşırı  

                                                                                                                                                         
26 Ahmet Kovancı, Toplam Kalite Yönetimi Fakat Nasıl, Sistem Yayıncılık, İstanbul-2001, s.215 
27 Mina Özevren, a.g.e., s.49-51 
28 Muhittin Şimşek, a.g.e.,s.56 
29 Yoshio Kondo, İşletmede Bütünsel Kalite,Çeviren: Ayşe Bilge Dicleli, BZD Yay, İstanbul-1999, s.190 



standartlaştırıldığında uyuşuk ve kayıtsız bir hale gelmesidir. İnsanları iş yaparken 

motive eden, girişimciliği ve olumlu yaklaşımları koruyan örgütlenme ve çalışma 

yöntemlerinin neler olduğunu saptamak ve uygulamak durumundayız.  

    Bütün bu değişen şartlar sonucunda işletmelerin amaçları, değerleri, strateji ve 

politikaları da önemli değişikliklere uğramışlardır. Örneğin bugüne kadar işletmelerin 

kâr etmeleri birinci hedefleri iken, şimdi hayatta kalmaları ve içinde bulundukları 

çevreyi de yaşatmaya çalışmaları birinci amaçları olmuştur. Karlılık önemli bir amaç 

ve para önemli bir güç kaynağı iken, bu felsefenin politikası da “hedefe götürecek her 

yol mubah” olmuştur. Daha sonra sıkı rekabet karşısında şaşıran işletmeler ne olursa 

sat sonunu düşünme ve ölmemek için öldür politikaları gütmüşler ve bunun 

yanlışlığını da çok geçmeden anlamışlardır. 

    Şimdi ise TKY felsefesini benimseyen işletmeler “müşteriyi tatmin edecek mal ve 

hizmeti üretip sat”, “yaşamak için yaşat” politikalarıyla hareket etmektedirler. Çünkü 

son yıllarda daha iyi anlaşılan “sinerji etkisini” düşünürsek, kalitesiz bir çevrede kaliteli 

bir yaşam sürdürebilmenin olanaksızlığı daha iyi anlaşılmış olur. Kendi iyiliğimiz için 

çevremizdeki birimleri de geliştirmeliyiz. Bu gelişme arzusu hiç bitmemelidir. 

    TKY felsefesine bağlı olarak örgüt yapıları da değişmiştir. Esnek, yalın ve sınırsız 

örgütler oluşmaktadır. İşlevsel yönetimin yerine işlemsel yönetim (prosesin yönetimi) 

önem kazanmıştır. 

    Bu yeni yönetimde, iletişim işlevi de klasik yönetimdeki öneminden daha önemli bir 

hale gelmiştir. Bu yüzden içinde bulunduğumuz çağa “iletişim çağı” da denilmektedir. 

İç ve dış iletişimini sağlayamayan bir işletme yaşayamayacaktır. 

    Buna bağlı olarak iletişim araçları ve şekli de çok gelişmiştir. Hem teknolojik olarak 

hem de yöntem olarak gelişen bu araçların kullanımı işletmelere uluslar arası olmak 

dünya çapında olmak gibi nedenlerin yanı sıra sadece bu yüzden bile yeni bir felsefe 

ve yeni bir kültür yaratma gereğini duymuşlardır. Toplam Kalite Yönetiminin yarattığı 

bu kültüre “kalite kültürü” denilmektedir. Kalite kültürü, işletmenin dış çevrede varlığını 

sürdürmesi ve kendi iç faaliyetlerini yönetebilmesi için toplu olarak, kaliteye ilişkin 

değerlerinin öğrenilmesi çabalarının tümünü ifade eder.30 
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    Bir süreç olarak yönetime baktığımızda planlama, örgütleme ve yöneltme 

işlevlerinde bu kadar çok değişiklikler olunca, bunlara bağlı olarak kontrol 

faaliyetlerinde de köklü değişiklikler olmuştur. Muayeneye dayalı ve başkası 

tarafından yapılan kontrol yerine “kendi kendini kontrol” kavramı gelmiştir. Başkası 

tarafından kontrol edilmenin zorluğu ve maliyeti göz önüne alınırsa herkesi kendi 

kendinden sorumlu olmasının önemi ortaya çıkar. 

    Bu bağlamda insanların kendi kendilerini kontrol edecekleri kriterlerin 

belirlenmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Bunun için çalışanlara belli hedefler verilmeli 

ve bu hedeflere nasıl ulaşacakları kendilerine bırakılmalıdır. Çünkü işi yapan bunu 

daha iyi bilir. Bu da “hedeflerle yönetim” demektir. Hedeflerle yönetim tek bir sonuca 

ve süreçlere ağırlık veren ve amaçlara göre yönetimin çağdaş bir uygulamasıdır. 

Doğal olarak kontrol kriterleri de değişmiştir. Bireysel kontrol kriterleri önem 

kazanmıştır. Bireysel ve örgütsel kontrol da tümüyle değişmiş yerine TKY gelmiştir. 

 

1.3.6. Malzeme  

    Kaliteyi etkileyen temel etkenlerden biri de malzemedir. Malzemenin istenen kalite 

karakteristiğine uygun olması ve bunun içinde doğru ölçümler yapılması kalitesizlik 

maliyetini azaltma açısından önemlidir. 

    Son zamanlarda malzemeler de teknolojik gelişmelere paralel olarak çok gelişmiş 

ve çeşitlenmiştir. Böylece daha özellikli ürünler yapılabilmekte ve müşteri tatmini 

arttırılabilmektedir. 

    TKY’de başarıya ulaşabilmek için bu etkenleri kontrol altında tutmak gerekir. 

Üretimin ve ürünün kalitesini etkileyen bu etkenlere çevre, siyaset ve sosyo-psikolojik 

faktörler gibi çeşitli etkenleri de ekleyebiliriz. 31 

 

1.3.7. Motivasyon  

   Gündelik hayatta sık sık kullandığımız motivasyon kelimesinin yönetim düşüncesi 

ve uygulamaları içinde önemli bir rolü vardır. Başarılı bir yönetici,                                                                               
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çalışanları motive ederek arzulanan sonuçlara zamanında ve bu iş için ayrılan 

kaynaklara ulaşan yöneticidir. Yöneticinin başarılı olması için çalışanların 

motivasyonu şarttır. Motivasyon konusu aslında sadece yönetim alanındaki başarıyı 

değil aynı zamanda her tür bireyler arası ilişkideki başarıyı belirler. Herkes belirli 

ilişkiler çerçevesinde bir diğerini motive etmeye yani bir şey yapma konusunda 

harekete geçirmeye çalışır. Karşılıklı olarak iletişimi ve motivasyonu sağladığımız 

sürece ilişkiler başarılı biçimde devam eder. 

    Çalışanların motivasyonunun sağlanabilmesi için çalışanların cesaretlendirilmesi, 

daha iyi çalışmaları için mantıklı nedenlerin gösterilmesi, yaptıkları işi benimsemeleri 

gerekir. Aksi halde çalışanların motivasyonu ya hiç gerçekleşmeyecek ya da 

beklenenin altında gerçekleşecektir. Bu durumu demotive olma şeklinde de ifade 

edebiliriz. 

    Motivasyon bazı bireylerde varolup diğerlerinde varolmayan kişisel bir özellik olarak 

düşünülmemelidir. Hepimiz bazı durumlarda daha çok veya daha az motive olabiliriz, 

önemli olan bizim içinde bulunduğumuz durum ve sahip olduğumuz güdülerdir. 

Örneğin bir öğrenci ilgi duyduğu konuda yazılmış bir romanı bir çırpıda okurken 

herhangi bir ders kitabını yarım saatten fazla okumada zorlanabilir. Motivasyon 

kişiden kişiye veya aynı kişiye yönelik olarak farklı zamanlarda değişiklik gösterebilir.  

    Motivasyon kavramı güdüleme kavramı ile eş anlamlıdır. Motivasyon, amaca 

yönelik davranışların oluşturulması ve yönetilmesi ile ilgilidir. Motivasyon kişilerin 

belirli amaçlar etrafında harekete geçirilmesine yönelik olup ihtiyaçların, dürtülerin ve 

güdülerin bir sonucu olarak rotaya çıkar. Kavram, harekete geçirme anlamına gelen 

Latince “movere” kelimesinden gelmektedir. Motivasyon çalışanların 

isteklendirilmeleri ve bu yolla kişisel ihtiyaçlarını en iyi biçimde tatmin edeceklerine 

inandırılmaları sürecidir. 32  

    Motivasyon bireylere karşı nasıl davranıldığıyla ve bireylerin yaptıkları iş hakkında 

neler hissettikleriyle ilgili bir şeydir. Ancak insanları motive etmek ve 

motivasyonlarının sürmesini sağlamak göründüğü kadar kolay değildir. İnsanlar 

tatmin olmadıklarını her zaman açık açık söyleyemezler. 33 
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    Pazara kaliteli bir ürün sunabilmenin gittikçe zorlaşması ve karmaşıklaşması, tek 

tek her işçiye düşen kalite payını da büyütmektedir. Kişiye parasal ödül vermenin 

dışında, fabrika amaçlarına ulaşmada pay sahibi olduğunun anlatılması gerekliliği 

çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir. Çalışanlarda kalite bilincinin oluşturulması ise 

yoğun bir kalite eğitimi ile birlikte gerçekleşmektedir. 

    İnsan davranışını istenilen doğrultuya yönlendiren, belli bir amaç için harekete 

geçiren güçler motivasyon olarak tanımlanmaktadır. Motivasyonla amaçlanan ; 34 

• Çalışanların örgütte kalmalarının, 

• Yaratıcı gizli güçlerini kullanımlarının, 

• İş başarımlarını artırmalarının, sağlanmasıdır. 

    İnsan davranışlarını istenilen doğrultuya yönlendiren, belli bir amaç için harekete 

geçiren güçlerin yönetimi olarak ta tanımlayabileceğimiz motivasyon yönetimi güç bir 

süreçtir. 35  Ayrımlı güdü yapısına sahip, ayrımlı gereksinimleri olan kişileri örgüt 

amaçlarına doğru yönlendirmek kolay bir süreç değildir. Çalışanlarını motive edebilen, 

çalışanların nasıl bir ortamda, ne zaman ve hangi özendirme araçlarıyla 

güdülenebileceği konusunda yeterli bilgi ve deneyimi olan bir yöneticinin başarı 

şansını yakalayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 

    Yaratıcı insanın motivasyonu, karmaşık ve birbirine girift şekilde kenetlenmiş çok 

sayıda faktörü içeren bir süreç haline gelmiştir. 36  Bu sürecin pozitif biçimde 

yönlendirilmesinde, yönetsel yaklaşımın belirleyici ağırlığının etkisi azalmaktadır. 

İşletme içi ve dışı koşullarda oluşan ve yönetimin etki alanını aşan değişimler, 

motivasyonda etkisini artırmaktadır. İşletme dışı çevredeki değişimlerin kontrolü 

giderek zorlaşmakta, dolayısıyla da, bireylerin bu koşullardan etkilenme şekli 

öngörülemez nitelik kazanmaktadır. 

1.3.8. Makina ve Teçhizat  

    Ürün maliyetlerini azaltma ve kaliteli üretimi artırarak rekabetin çok yoğun olduğu 

pazarlarda müşterileri tatmin edebilmek için işletmeler kullanılan malzemenin 

kalitesinden daha fazla üretim sistemlerine önem vermeye başlamışlardır.37 Yüksek 
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kalite, üretim zamanı içinde bütün olanakların tam olarak kullanılmasında daha da 

kritik faktör haline gelmiştir. Bunun yanında yüksek kalitesini elde edilebilmesi için 

makina ve teçhizatın tam kapasitede çalıştırılarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi 

gerekmektedir. Otomasyonla birlikte işçi ve makina verimliliği artarken, üretim 

maliyetleri de azalacaktır. 

 

1.4. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı  

    Birinci Dünya Savaşının teknolojik üstünlüğünün askeri üstünlük olduğunu 

göstermesi, endüstriyel çabalara yeni bir ivme kazandırmıştır. Üretim akışının hızlı 

olduğu alanlarda uygulanan kontrolün etkin olmadığı saptanmıştır. Askeri araçlarda 

beklenen sağlamlık ve dayanıklılık seri üretim için yeni kalite kontrol yöntemleri 

arayışlarına yol açmış ve 1930’lu yıllarda o günün tanımı ile istatiksel kalite kontrol 

yöntemleri ortaya çıkmıştır.  

    İstatiksel kalite kontrol sistemleri büyük başarı sağlamış ve bu nedenle uzun yıllar 

askeri sır olarak korunmuştur. Buna karşın, kalite sağlama anlayışında bir yenilik 

olmamış ve kalite kontrolün belirli bir ekibin sorumluluğu olarak görülmesi 

değişmemiştir. Kalite sorumluluğunun bir gruba emanet edilmiş olması, uzun vadede 

iyi sonuçlar vermemeye başlamış, ürünün ortaya çıkmasındaki sorumluluğu paylaşan, 

fakat kalitenin sağlanması açısından dışlanan insanları sorumsuzluğa itmiştir. 

    Gelişen üretim sonuçları, “ustalık ve eser” anlayışı da “insan ve makina” ilişkisine 

dönüşmüştür. Ortaya çıkan üründe, kişisel katkı payı azaldığından, çalışanlar bitmiş 

ürünün mutluluğunu yakalayamamışlardır. Bu durum ve klasik kalite kontrol anlayışı, 

kişileri ürünün kalitesinde kendi katkı ve sorumluluklarının da bulunduğu inancından 

uzaklaştırmıştır. 

    Japonya, klasik kalite kontrolünün muayene ve denemeye dayalı çabalarının 

yeterince etkin olmadığını gören Deming ve Juran gibi yeni kalite anlayışı öncülerinin 

uyarılarını dikkate alarak, kalite sağlama çabalarına sistem anlayışı getirmiştir. Sistem 

anlayışının ana hatları şu şekilde özetlenebilir: 38 

• Kalite kontrol, kusurlu ürünlerin muayene ile ayıklanması yerine, kusurlu 

üretimin nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. 
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• Kaliteyi sağlamak ve geliştirmek, örgütteki herkesin sorumluluğu ve 

güvencesidir. 

• Bir üründe olması gereken kalite, müşteri isteklerinden başlayıp tasarım, 

üretim, montaj, nakliye, satış sonrası hizmetler gibi çok geniş kapsamlı ve zincirleme 

çabaların bileşenidir.  

    Toplam Kalite (TK) Japonlara sadece kalite üstünlüğü değil, bundan daha önemlisi 

maliyet, hız ve esneklik üstünlüğü sağlamıştır. 1970’li yıllara gelindiğinde ilk önce 

Japonlar olmak üzere daha sonra Amerika ve Avrupalılar, kalitenin üretim hattından 

çıkan ürünlerin test edilmesiyle sınırlı olmadığını anlamışlar kalite tanımını ve ürün 

niteliklerini daha da geliştirmişlerdir.  

    Yeni tanıma göre kalite ; müşterilerin sürekli olarak beklentilerini ve ihtiyaçlarını 

anlamak, kabul etmek, karşılamak ve hatta bunları aşmak olarak kabul edilmiştir. 

Burada en önemli nokta kalitenin artık statik olmadığıdır. Bu değişimin temel nedeni, 

toplumsal ve siyasal yaşamda olduğu gibi, ekonomi ve yönetim alanında da insanın 

ön plana geçmesidir. 

    Günümüz rekabet ortamında gerek çalışanların gerekse müşteri ihtiyaçlarının ön 

plana çıkması, insanı keşfetme olgusunu da beraberinde getirmiştir. Bu olgu, bilim ve 

iş adamlarını yeni arayışlara yöneltmiş, sonuç olarak örgütteki her şeyin kaliteli olması 

anlamına gelen TK felsefesinin önemini artırmıştır. 

    TKY’nin diğer yönetim sistemlerinden olan en önemli farkı, her çeşit organizasyonu 

daha mükemmele götürebilecek bir yönetim sistemi olarak evrensel bir kabul 

bulmasıdır. Bu kabulün altında yatan en önemli neden, kurumların ihtiyaçlarını, 

geleneksel yaklaşımlardan çok farklı bir boyutta değerlendirerek oluşturduğu sentezi 

yaratan düşünce tarzı, yani felsefesidir. 

    TKY felsefesinin başlangıç ilkelerini, TKY’nin ortaya çıkışını sağlayan ve hatta 

zorunlu hale getiren koşullarda ve olaylarda aramak gelir. Bu koşul rekabetin ölümsüz 

sıfatını kazanmasıyla ortaya çıkan varlığını sürdürmek veya hayatta kalmak 

savaşımıdır. Kendisini bu savaş ortamında bulan firmalar, ölmek ile yaşamak 

arasında bir tercih yapmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle geleneksel yönetimin 

“Kâr etmek” temel amacı ikincil öncelikli bir amaç haline gelmiş, birçok firma hiç 



değilse belirli bir süre, kâr edemese de, batmamak için uğraş vermeye başlamış ve 

bu uğraş onları TKY’ye sarılmaya sevk etmiştir. 

    Bu nedenle geleneksel “kâr etmeyen yaşayamaz” ilkesi bu ortamda sağlam bir 

temel oluşturamamaktadır. Bunun yerini “kâr etmek için ayakta kalabilmek gereklidir” 

almıştır. Dolayısıyla firmanın birincil amacı “varlığını sürdürmek” olmalıdır. 

    Günümüzde mükemmelliği vurgulayan TK’yı şu şekilde tanımlayabiliriz. TK ; örgüt 

fonksiyonları ve sonuçlar yerine, süreçler üzerinde odaklaşan, tüm çalışanların 

niteliklerinin arttırılmasıyla yönetim kararlarının sağlıklı bilgi ve veri toplanması 

analizine dayandıran, tüm maddi ve manevi olmayan (beşeri) örgüt kaynaklarını bir 

bütünlük içinde ele alan bir yaklaşımdır. 

    TKY bir örgütteki değişik grupların müşteri tatminini de göz önünde tutarak; 
pazarlama, mühendislik, üretim ve hizmeti en ekonomik düzeyde gerçekleştirebilmek 
amacıyla; kalite geliştirme, kalite koruma ve kalite iyileştirme çabalarını birleştiren 
etkili bir sistemdir.39  
        TKY bir örgütte her düzeyde performansın iyileştirilmesine yönelik, tamamıyla 
bütünleşmiş çabalarla, yöneticiden işçiye kadar tüm çalışanları kapsayan düzenli 
faaliyetler dizisidir. 
Genel  olarak TKY için ; 40 

• Yalın bir örgüt yapısı içinde, 

• Çalışanların aktif katılımının sağlanarak yetkilendirilmesi ve sorumluluk 

verilmesi, 

• İnsan Kaynakları verimliliğinin arttırılması, 

• Örgüt çapında etkin bir iletişim ağı kurulması, 

• Süreç bazında çapraz fonksiyonel grupların takım çalışmasına 

yönlendirilmesiyle, 

• Kaliteli mal ve hizmet üretilmesi, 

şeklinde bir tanım yapmak uygun olacaktır. 

1.5. Toplam Kalite Yönetiminin Temel Özellikleri  

    TK, diğer yönetim tekniklerine oranla farklı bir yönetim tekniğidir. Bu özellikler, 

zaman içerisinde TK’ye olan ihtiyacı daha da arttırmış ve örgütlerin, özellikle 1990 

sonrasında ilgi odağı olmaya başlamıştır. Bunun nedeni, 1980’li yıllarda örgütlerde  
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amaç verimlilik artışı iken, 1990’lı yıllarda kaliteyi etkin bir strateji olarak görmeleridir.  

    TK’nın önemini arttıran özellikleri şunlardır : 41 

• Yeni bir örgüt kültürü yaratmaktır. 

• Örgüt yapısını basitleştirip yalın hale getirmektir. 

• Örgütteki tüm çalışanları sisteme dahil etmektir. 

• Eğitime büyük önem vermektir. 

• Çalışanların kişisel gelişmesini ve mesleki ilerlemesini sağlamaktır. 

• Düşünce yapısında tamamen değişiklik yapmaktır. 

• Yeni fikirler, yöntemler ve teknikler üretmektir. 

• Takım çalışması demektir. 

• Çalışanların yaptığı işe sahip çıkması demektir. 

• Örgütsel davranışların değişmesi demektir. 

• İşlerin ve sistemlerin standartlarını sürekli uygulamak, geliştirmektir. 

• Müşterilere çok zaman ayırmak, onların ihtiyaç ve beklentilerini ayrıntılı 

bir şekilde tespit etmek ve verilen hizmete ilişkin görüşlerini gerektiği gibi 

temin etmektir.42 

Yukarıdaki özelliklere ilave olarak TK modeline özgü yaklaşımlar için şu özellikler 

sayılabilir :43 

• Hedef kârlılığı garanti altına alacak ve arttıracak sistemleri kurmak ve 

süreçleri geliştirmektir. 

• Faaliyetlerin nasıl düzenleneceğini ve kârın nasıl sağlanabileceğini 

çalışanlar önerir, yönetim onaylar. 

• Sistemleri ve süreçleri, o işleri yapanlar geliştirir ; yöneticilerin görevi 

çalışanları teşvik etmek ve onlara imkan sağlamaktır. 

•  

•  
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• Temel amaç, şirketin hedeflerine ulaşmasıdır. Yöneticiler ve çalışanlar 

bu hedefleri ortaya koyarlar ve bu hedeflerin gerektirdiği planları yaparlar. Yapılacak 

işler de böylece tarif edilmiş olur. 

• İşin mahiyeti, hedefler, planlar ne olursa olsun, en yüksek seviyeli 

elemanların şirkete kazandırılması amaçlanır. Sürekli eğitim, kısa sürede rotasyon ve 

kariyer planlama sayesinde herkesin işini sevmesi ve şirkete bağlanması sağlanır. 

• Her şeyi insan gerçekleştirir. Makineler sadece insanların 

yardımcılarıdır. İnsanlar makineleri de sürekli olarak geliştirmek suretiyle işlerini daha 

yüksek verimle yaparlar. 

• Teknolojide yüksek rekabet gücü sürekli gelişme ile sağlanır. Sürekli 

gelişmeyi başarabilenin “sıçramayı” başarması da kolaylaşır. Eğer sıçramayı başkası 

yaparsa bu defa onu elde etmesi kolaylaşır. Ne olursa olsun, en yüksek seviyeli 

elemanların şirkete kazandırılması amaçlanır. Sürekli eğitim, kısa sürede rotasyon ve 

kariyer planlama sayesinde herkesin işini sevmesi ve şirkete bağlanması sağlanır. 

• Teknolojiyi geliştirebilen bir şirket aslında yüksek rekabet gücüne de 

sahiptir. Gelişen teknolojinin sağladığı ek imkanlar üretimi ve istihdamı arttırır, 

elemanlar kaliteli olduğundan ve sürekli de eğitildiğinden teknolojiye uyumsuzluk da 

söz konusu olmaz. 

• Tüm çalışanlar sürekli gelişme yaklaşımı ile işlerini ve sistemlerini 

geliştirirler. Varılan her düzey (standart) en kısa zamanda aşılmak üzere, o işi 

yapanlar tarafından belirlenir. 

• Amirlerin temel görevi liderlik etmektir. Bu ise yol göstermek, eğitmek, 

koordine etmek ve yardımcı olmak demektir. 

• Şirketin pusulası, haritası ve kılavuzu hedefler ve faaliyet planlarıdır. 

Amaç, planları koordineli bir şekilde yürütmektir. Aylık ve üç aylık değerlendirmelerle 

bu süre içinde başarılabilenlerin ve başarılamayanların nedenleri araştırılır ve gereği 

yerine getirilecek şekilde düzenlemeler yapılır. 

• Yöneticiler de çalışanlar da en yüksek başarı seviyesini düşlerler ve 

gerçekleştirmek isterler. Geçmiş dönemler iyi bir fikir verse de, esas hedef hakiki 

potansiyeli realize etmektir. Yönetimin görevi, hedeflerin aşırıya kaçmamasını ve 

şirketin tüm birimlerinin gerçekçi hedefler koymasını sağlamaktır. 



• Şirketin hedeflerine ulaşması için herkes azami gayreti sarf eder. Eğer 

hedeflere ulaşılmamışsa, bunun nedenini eğitimde, koordinasyon yetersizliğinde ya 

da hedeflerin aşırı yüksek seviyelerde tespit edilmesinde aramak gerekir.  

• Temel motivasyon, şirket iklimi ve başarma onurudur. Bu iklimi 

yaratmak ve çalışanları daha da başarılı olmaya teşvik etmek yönetimin görevi ve 

sorumluluğudur. 

• Kişinin içinde uyguladığı “sürekli gelişme” yaklaşımının kendi 

gelişmesine de uygulanması temel amaçtır. Şirket rekabetçi bir yapıya ulaştığı ölçüde 

kişiler de seviyelerini yükseltme azmine sahip olacaklardır. 

• Başarıyı en fazla etkileyen faktör sistemdir. Yönetimin teşviki ve 

önderliği sayesinde çalışanlar sistemi geliştirirler. Bu sistemin içinde en güçlü ve uzun 

dönemde etkili denetim sistemi otokontroldur. 

• Yönetimin görevi herkesin başarılı olmasını sağlayacak imkanları var 

etmektir. Bu imkanları en etkili şekilde değerlendirenler uygun şekilde onurlandırılır, 

diğerlerine ise gereken ilgi ve yardım sağlanır. 

• Faaliyetlerin büyük çoğunluğu takım çalışmasına dayalıdır. Takımlar 

arasında dostça bir rekabetin varlığı başarıyı arttırdığı gibi çalışmalara da canlılık ve 

heyecan katar, motivasyonu arttırır. 

• Bilgi sistemlerinin temel amacı şirkete yön vermek, tüm birimleri 

aydınlatmak ve aynı amaçta birleşmelerini sağlamaktır. Bu sistemler fırsatları ve 

tehlikeleri, şirketin güçlü ve eksik yönlerini ortaya koyarak, sürekli gelişmeye imkan 

yaratırlar. Raporlar özlü, kısa, bütünsel olup anlatım sayısal ve grafikseldir. 

• TKY işletmeyi ve insan kaynaklarını birbirine bağlar.44 

• TKY, Kaizen felsefesine dayanır. 
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1.6. Toplam Kalite Yönetiminin Temel Karakteristikleri  

    TKY belirli ilke ve değerlere dayanmaktadır. Bu ilke ve değerler bütün olarak 

TKY’nin yapısını oluştururlar. Biz bunlara TKY’nin temel karakteristikleri de diyebiliriz. 

Konuya mikro düzeyde bakıldığında görülecektir ki; TKY, özünde insanın mutluluğuna 

ve tatminine dayanmaktadır. İşte aşağıdaki temel karakteristiklerde de göreceğimiz 

gibi insan gerek çalışan gerekse tüketici olsun, sistem tamamen bu anlayışa göre 

şekillenmiştir. 45  

 

1.6.1. Müşteri Odaklılık   

    Günümüzün yoğun rekabet ortamında firmalar için piyasada kalabilmenin temel 

şartı, kısaca müşteri odaklı bir yönetim stratejisinin uygulanması olarak ifade 

edilmektedir.46  

    Ürünlerin teknolojik gelişmişliği ve çeşitliliği karşısında müşteri, eskisinden çok 

daha fazla seçici olmuştur. Daha zor tatmin olmakta, kolaylıkla aldığı ürünü ve 

satıcısını değiştirebilmektedir. 47 

    Müşteri gereksinim ve beklentilerinin doğru olarak belirlenmesi ve eksiksiz olarak 

yerine getirilmesi, müşteri tatminini tam olarak sağlayacaktır.48 

    Müşteri odaklılık öğesi “Kaliteyi Müşteri Tanımlar” deyimiyle öz bir şekilde ifade 

edilebilir.49 TKY’nin bu öğesi belki de etkili olarak uygulanması en zor, ancak uzun 

dönemde firmaya en fazla yarar sağlayacak olanıdır. 

    Günümüzde firmalar, kalitenin bugünkü anlamı ve özellikleri doğrultusunda, kalite 

stratejileri izlemek, kalite amaç ve politikalarını geliştirmek durumundadırlar. Bu 

bakımdan kalite, piyasada kalabilmenin veya müşteriyi tatmin etmenin çok önemli bir 

koşuludur. Ancak kaliteli mal veya hizmet üretmek de tek ölçü olarak 

algılanmamalıdır. Bunun yanında bazı üstünlüklerin de olması şarttır. Örneğin, 

günümüzde üretimde kalitenin  yanında “hız üstünlüğü” de çok önemlidir ve firmalar 

müşteri taleplerini istenilen sürede karşılama yarışına girmişlerdir. 
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    Ayrıca kalitenin yanında maliyetler de çok önemlidir. Zira, düşük maliyetle ürününü 

piyasaya süren firmalar fiyat avantajı yakalarlar. İşte TKY bu ve benzeri rekabet 

kriterlerini dikkate alarak önemli olan  “Müşteri Memnuniyetidir” ilkesiyle müşteri 

odaklı bir yönetim anlayışını öngörmektedir. 

    Başka bir anlatımla müşteri merkezli olmak, bir işletmenin müşteri ve pazardaki 

gelişmeleri merkez olarak belirleyerek faaliyetlerine yön vermesi felsefesine 

dayanmaktadır. Burada müşterilerle ilgili olarak iki önemli kavram ortaya çıkmaktadır; 

onların ihtiyaç ve beklentileri. Böylece TKY’de rekabet avantajı sağlayabilmek için 

müşterilerin ihtiyaç, istek ve beklentileri doğrultusunda işletmedeki TKY süreçlerine 

yön vermesi sağlanırken, işletmelere de mal ve hizmet geliştirme konusunda bilgi 

akışı sağlanır ve müşteri ihtiyaçlarına hızla cevap verebilme olanağı doğar. 

    Genel anlamda bu da; müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesini, müşterilerin önemli bir 

bilgi kaynağı girdisi olarak hem algılamalarının hem de rakipler hakkında bilgilerin 

kullanılmasını, pazar araştırmasının sürekli olarak yapılmasını, müşteri şikayetlerinin 

değerlendirilmesini, ürünlerin rakip ürünlerle karşılaştırılmasını, kalite hedeflerinin 

desteklenmesini, müşterilerle yakın ilişkiye geçilmesini ve müşterilerle yüz yüze 

görüşülmesini kapsar. 

    Bir pazarda birden fazla satıcı varsa aralarında da rekabetin olması kaçınılmazdır. 

Bu durumda müşterinin seçimi belli kriterler doğrultusunda olacaktır. Müşterinin çok 

nadir olarak ona satılmaya çalışılan şeyleri alır. Müşteri, seçimini ona kazandırılacak 

değere göre yapar. Müşteri gözünde değer aşağıdaki basit formülle özetlenebilir. 

 Değer  = (Ürün kalitesi + Servis kalitesi) / (Alım fiyatı + Ömür maliyeti) 

Yani müşteri toplam maliyete ve göreceli TK’ye bakmaktadır. 

 

  

 

 

 

  

 

 



1.6.2. Tedarikçilerle İlişkiler  

    Klasik anlayışta ikincil planda kalan tedarik fonksiyonu, TKY’ de kalite yaratım 

sürecinde rol oynayan, temel bir fonksiyon haline gelmektedir. Ürünün kalitesi, o ürün 

için gerekli hammadde ve ara maddelerin kalitesine doğrudan bağlıdır.50   

 Kaliteli ürün üretmenin önceliklerinden biri de kaliteli girdi sağlamaktır. Bu da ancak 

firmaya ürün ve hizmet üreten kuruluşlarla girişilen ortak kalite geliştirme faaliyetleri 

sonucunda sağlanabilir.  

    Bu çerçevede, tedarikçilerin kalite sistemlerini sürekli denetleyen işletme, 

tedarikçilerin ürün kalitelerini iyileştirmeleri için onlara teknik destek sağlamakta, TKY 

teşvik etmek üzere konferanslar düzenlemekte, tedarikçi firmaların çalışanları ortak 

çember faaliyetleri yürüterek sorunları ortak çözme yoluna gitmektedir. 

    Bilindiği gibi rekabet ; yalnızca üretici işletmeler arasında değil, her bir üreticinin 

girdi sağlayan müşteriler ile oluşturdukları bir bütün olarak gerçekleşmektedir. Bu 

durumda her iki tarafın da fayda sağlayacağı şekilde mümkün olduğunca, işletmeye 

girdi sağlayan müşteri işletmelere ortaklık gibi birbirlerinin devamı, uzantısı şeklinde 

bir yapılanma oluşturmak en yaygın yaklaşımdır. Böylece işletmede kalite ile ilgili 

yönetim tekniklerinden, işletmeye girdi sağlayan müşteri de haberdar edilerek, gerek 

girdilerin üretiminde gerekse dizaynında onların teknoloji uzmanlığından yararlanarak 

kalitenin iyileştirilmesi sağlanabilmektedir. 

    Girdi sağlayan bu işletmelerin seçiminde rol oynayan faktörlerin başında ; süreklilik, 

uzun vadeli bir ilişki ve kaliteye ilişkin süreçlerin yönetimi hususunda uyumun 

sağlanması esas olmalıdır. 

    Büyük kalite üstadı Ishıkawa’nın “Japonya’daki kalite geliştirme çabalarının kısa 

zamanda sonuç vermemesinin nedeni, TK anlayışının satıcı firmaları da içine alacak 

şekilde genişletilmemesiydi” sözleri, “satın alınan malzeme kaliteli olmadıkça, imalatın 

kaliteli bir ürün yapması imkansızdır” gerçeğini ifade etmektedir. 51 

    Ayrıca girdi sağlayan işletmeler ne kadar işletmeye yakın kurulursa ; işletmeler 

arası yüz yüze ilişkiler, kalite, pazara yeni ürün sunma hızı, zaman temelinde rekabet 

edebilme becerileri artacak, hata oranları azalacak, bilgilerin bir diğer işletmeye iletimi 
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daha sağlıklı gerçekleşecek, stoklarda da az fon bağlanacaktır. Bütün bunlar da 

sermaye maliyetini olumlu yönde etkileyecektir. 

 

1.6.3. Sürekli Ölçme Değerlendirme  

    TKY aynı zamanda, hedeflenen toplam kaliteyi sürekli olarak izlemeyi sağlayan bir 

dizi ölçüm tekniği üzerine kuruludur. 

    Armand V. Feigenbaum bu konuyla ilgili olarak, “ürün kalitesindeki değişim, ürün 

yığınlığı, prosesteki ekipman, kritik kalite karakteristikleri ve standartlardaki değişimler 

sürekli olarak etüt edilmelidir. Bu, değişimin kontrolü, ürün partilerinden seçilen 

numunelerin analiz edilmesi veya prosesin ürettiği birimlerin analiz edilmesiyle en iyi 

şekilde yapılabilir. İleri elektronik ve mekanik test ekipmanının gelişimi, bu konuda 

temel iyileştirmeler sağlamaktadır” demiştir. 52 

    “Hakkında konuştuğumuz bir şeyi ölçebiliyor ve rakamlarla ifade edebiliyorsak, 

onunla ilgili bir şeyler biliyoruz demektir. Eğer ölçemiyor ve rakamlarla ifade 

edemiyorsak, bu konuda bilgimiz yeterli değildir.” Lord Kelvin’in bilimsel yaklaşımının 

temelini ifade eden yukarıdaki sözleri kalite ile ilgilenirken göz önünde bulundurulması 

gereken çok önemli bir noktayı vurgulamaktadır. Bu da ölçüm işleminin gerekliliğidir. 

Çünkü işletmenin her düzeyinde ve her işleminde performansın iyileştirilmesi ve ürün 

kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan ; 

• Mevcut durumun belirlenmesi, 

• Mevcut durumun uygun olup olmadığının kanıtlanması, 

• Gerçekleşen iyileşmenin tanımlanması, 

• İyileşme sürecinin yönetilmesi, 

• Gelişmelerin izlenmesi 

Gibi bir çok faaliyeti gerçekleştirebilmek için “veri”lere ihtiyaç vardır. Veriler ise ölçüm 

ile elde edilir. 

    Bu nedenle TKY’nin üzerinde durduğu önemli konulardan birisi de verilerle 

çalışmaktır. Veri gerçekleri ifade eder. Özellikle kalite gibi soyut özellikleri olan bir 

olgunun incelenmesinde somut verilere (yeni ölçüme) dayanmak çok önemlidir. 
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Çünkü ölçemediğimiz bir şeyi ne geliştirebiliriz ne de kontrol edebiliriz. Ölçüm yoluyla 

elde edilen verilerin değerlendirilmesi için de istatistik biliminden yararlanılmalıdır. 

    TKY’nin ölçme ve değerlendirme alanında olgular ve kriterler önemlidir ve onların 

önemli olduğu açıkça kabul edilmelidir. İşin ilk kuralı olguları gözden geçirmektir. 

Sonraki adım olguları verilere dönüştürmektir. Son adım verileri analiz etmek için 

istatiksel yöntemlerden yararlanmaktır. Eğer bir yönetici veriler ve istatiksel 

yöntemlerden yararlanmayıp kendi deney, altıncı his ve cesaret duygusuna 

güveniyorsa şirketin yüksek teknolojiye sahip olmadığını itiraf ediyor demektir. 

Yönetimin davranışlarının geliştirilmesi olgu, veri ve istatiksel yöntemlerden 

yararlanmanın bir yan ürünüdür. 

    TKY’nin itici güçlerinden biri olan ölçüm ve değerlendirmede gözetilecek ilkeler 

şunlardır : 53 

• TKY’nin felsefesini oluşturan müşteri egemenliğini temel alan kalite ve 

verimlilik anlayışı, değişim ve sürekli gelişim inancı  örgüt bütününde kabullenilmeli ve 

bu inanç, örgütün performans anlayışına yerleştirilmelidir. Performans ölçümlerinde 

temel alınacak boyutlar öncelikle kalite-verimlilik – yenilik olmalıdır. 

• Performansı, kalite – verimlilik – yenilik boyutlarında geliştirmek için 

kuruluşun vizyonu, değer yargıları, varoluş amacı, görev tanımı bu anlayışla yeniden 

belirlenmeli, uzun dönemli hedefler açıkça saptanmalıdır. 

• Ölçülen sistemle ilgili olan, bu sistemin tasarımına ve mümkün 

olduğunca uygulanmasına katılımı sağlanmalıdır. 

• Performans ölçüm ve denetimlerinde geri bildirim düzeninin sağlıklı 

olarak işletilmesi çok önemlidir.  

• Ölçümler tüm örgüt düzeyini kapsamalı, mümkünse en alt birimlere 

indirilmelidir. TKY işletmenin yatay ve dikey boyutlardaki tüm etkinlik alanlarında 

uygulanacağına göre ölçümlerin de bu ayrıntıda tasarımlanması ve uygulanması 

uygundur. 

 

 

 

                                                 
53 Özcan Akın, a.g.e.,s.71 



1.6.4. Sürekli İyileştirme (KAİZEN)  

    Japoncada Kai: değişim, Zen: daha iyi anlamına gelmektedir. İki kelimenin 

birleşmesinden oluşan Kaizen sözcüğü geliştirme, iyileştirme ve özellikle de sürekli 

gelişme (continous improvement) anlamında kullanılmaktadır. 54 

    Kaizen, Japon yönetiminin temel felsefesidir ve işletme içindeki maddi manevi her 

türlü unsuru kapsayan bir sürekli iyileştirme yaklaşımıdır. Bu çerçevede Kaizen, aynı 

zamanda TKY’nin de temel dayanaklarından biridir. 55  

    Kaizen, iyileştirme için sürekli iyileştirmeyi öngörür. Kaizen hareketi bir kez 

başladıktan sonra, bu gidişi tersine çevirmek artık mümkün değildir. 

    Kaizende öncelik, süreçlerin iyileştirilmesine yöneliktir; zira, bu felsefeye göre, 

sonuçların daha iyi olabilmesi için, önce süreçlerin iyileştirilmesi gerekir. Bu 

çerçevede Kaizen, insana ve onun çabalarına öncelik veren bir yaklaşımdır.56 

    Klasik Yönetim Yaklaşımında belli bir standardı oluşturmak, belirlenen bu 

standarda göre üretimi gerçekleştirmek ve denetim altına almak temel bir amaç olarak 

kabul edilirken, TKY anlayışında hiçbir standart nihai olarak kabul edilemez, sürekli 

gelişme ve iyileşme temel bir amaç olarak görülür.  

    Günümüzde rekabet savaşlarında başarılı olan firmaların TKY’nin “Değişmeyen 

ölür” felsefesinin gereği olarak ve “Yeterince İyi Yeterli Değildir” ilkesi ışığında, sürekli 

olarak kendilerini yenileyen ve hızla değişen firmalar olduğu görülmektedir. Değişim 

ile baş edebilmenin tek yolu ise; müşteriye sunulan ürün ve hizmetin kalitesini sürekli 

olarak geliştirmeyi hedef alan değişiklikleri yapabilmektir. TKY’de bu değişikliklerin 

ana temasını “Sürekli İyileştirme” kavramı oluşturur. 

    Sürekli iyileştirme ; belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması 

ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman 

ve teknolojide yavaş yavaş ve çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı ve maliyetlerde 

bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Sürekli iyileştirme, sonuçlardan ziyade 

süreçlere yöneliktir. Çünkü eğer sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa, bu sonuçları ortaya 

çıkaran süreçler iyileştirilmelidir. 
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    TKY felsefesinde sürekli iyileştirme faaliyetleri sona ermeyecek bir süreç olarak 

görülür. Bu süreç içerisinde ; müşteri tatmininde ve güveninde, rekabette, verimlilikte, 

çalışanların motivasyonunda, eğitiminde kısaca bütün proseslerin, sistemlerin ve 

insan kaynaklarının geliştirilmesinde sürekli iyileştirme temel bir unsurdur. Buna göre 

TKY’de sürekli iyileştirme, durum ya da seviye ne olursa olsun onu daha ileriye 

götürmek, iyileştirmek ve geliştirmek olarak tanımlanır. 57 

 

1.6.5. Çalışanların Katılımı  

    TKY ‘de üst yönetimin gayretleri, başarıya ulaşmak için şarttır, ancak yeterli 

değildir. 58  Yönetim, bütün çalışanların toplam kalite anlayışını benimsemesine 

yardımcı olacak şeffaflığı sağlamalıdır.    

    Katılma, örgüt üyelerinin genel amaçlar doğrultusunda etkili ve rasyonel kararlar 

almalarını ve onları başarılı bir şekilde uygulamalarını sağlamak için kullanılan bir 

araçtır.59 Bir başka ifadeyle katılma, karar alma ve uygulama yetkisinin uygulayıcılara 

devredilmesi sürecidir. 

    Çalışanların katılımı, katılımcı yönetimin çalışanların işe motive edilmesinde rolü 

olduğu gibi teknolojik yenilik konusunda veya diğer idari konularda çalışanlara 

inisiyatif vermesiyle sağlanır. 

    Kalite, sadece imalat ve imalatı destekleyen işlevlerin sorumluluğu değildir. Herkes 

yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmalıdır. Dolayısıyla TKY, satın alma ile başlayıp 

tüm çalışanlar sürecini içine alarak satışa kadar uzanan süreç içindeki her noktada 

sürekli olarak daha iyiyi arayan, tüm çalışanların fikirlerinden yararlanmayı amaçlayan 

bir düşünce tarzını hayata geçirilmesini gerekli görmektedir. Bunun doğal sonucu ise 

sadece ürünün değil aynı zamanda çalışanlarla birlikte işletmenin gelişmesidir. 

    Çalışanların tam katılımını sağlamak, kişinin belirli konularda inisiyatifini ve 

yaratıcılığını kullanması açısından oldukça önemlidir. Bu ise bir sistem ve işyeri 

oluşturmakla sağlanır. Düşüncelerini ve fikirlerini sağlıklı bir iletişim çevresinde 

tartışabilme, kararlara katılabilme olanağı bulan çalışan, yaratıcılığıyla yapılan işin 

kalitesine kalite katabilecektir. 
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    Ayrıca çalışanlar, katılımcı bir ortamda, üretime ve kararlara katıldıkları için 

değişime karşı direnç göstermemekte ve hedeflere yönelik çalışmalarda daha fazla 

güdülenebilmektedir. Çalışanların katılımı sürecinde ödüllendirilen çabalar, katkılar, 

çalışanı güdüleyecek, kariyerini ve işini kendi performansıyla geliştirmesine olanak 

tanıyabilecektir.  

    Üretimin kalitesini yükseltmek için teorik veya pratik önerilerle üst yönetime 

ulaşabilen çalışanlar TK çalışmaları kapsamında oldukça önemli bir rol 

üstlenebileceklerdir. Bu aynı zamanda çalışma demokrasisini işleterek, çalışanların 

da yönetimde söz sahibi olmasını sağlayacak ve işyeri huzuruyla bütünleşerek 

üretime katkıda bulunabilecek bir düzeye gelebilecektir. 

Örgüt içinde çalışanların katılımını sağlamak, çalışanların güdülenmesinde rol 

oynadığı gibi teknolojinin etkili kullanılarak verimlilik artışında da faydalı 

olabilmektedir. 

    İyi uygulanması sonucunda değişimin kabul edilmesi ve etkili bir takım çalışması 

sağlanabilir. Dolayısıyla çalışanların katılımının sağlanması kişilerin kendilerini takım 

amaçlarına katkıda bulunmaya ve onlar için sorumluluk paylaşmaya yüreklendiren bir 

takım ortamının içine zihinsel ve duygusal açıdan girmeleri olarak tanımlanabilir. 

1.6.6. Eğitim  

    Eğitimi, çalışanların aday ve asil olarak işe girişinden çeşitli nedenler ile işinden 

ayrılışına kadar geçen süre içinde bilgi, beceri ve davranışlarda kalıcı ve sürekli 

değişiklik yapmaya dönük etkinlikler olarak tanımlayabiliriz.60  

    Japon kalite uzmanı Ishikawa, “Kalite kontrol eğitimle başlar eğitimle biter” der. 

TKY’de eğitim üst yönetimden alt düzeye kadar firmadaki bütün bireyleri kapsaması 

gerekir. Eğitim konuları şu başlıklarda toplanabilir: 61 

• Toplam Kalite Felsefesi, 

• Takım kurma ve takım liderliği ile takım içinde etkin çalışma, 

• Kalite geliştirme yöntemleri. 

    Bu anlayışın bir gereği olarak örgüte, çalışan kişilerin zaman içindeki değişime ve 

gelişmelere uyumunu sağlamak için kimlerin ne yönden eğitileceğinin 
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kararlaştırılmasında yarar vardır. Bu ancak eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve 

eğitimin buna bağlı olarak planlanması ile sağlanabilir. Eğitimin sürekli geliştirildiği 

herkesin katılımının sağlandığı ortamda, irili ufaklı çok sayıda iyileştirilmeler 

oluşturması sürekli gelişimi sağlar. Ayrıca yapılan eğitim çalışmalarının beklenen 

sonucu ne ölçüde verdiği de çok önemlidir. Bu sonuçların alınması için de eğitimin 

değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Örgütler eğitim maliyetinden hiçbir zaman 

kaçmamalı ve eğitimin yararlarına her zaman inanmalıdır. Eğitim ile sağlanacak 

çalışan niteliğinin artması TK’ye geçiş aşamasında örgüte çok büyük yararlar 

sağlayabilmektedir.62 

    İşletmelerde TKY süreci içerisinde verilecek eğitimler, o işletmelerin verimliliğini de 

etkileyecektir. Eğitimin verimliliğe etkisi ; eğitimin işgücü niteliğini arttırarak verimliliği 

doğrudan etkilemesi, teknik gelişmeye olanak sağlayarak verimliliği dolaylı olarak 

etkilemesi ve yöneticilerin davranışlarını etkileyerek girdilerin akılcı kullanımını 

sağlamasıdır. Eğitim süreci içinde bireyden insanlığa saygı duyması, başkalarıyla 

işbirliği yapmayı öğrenmesi, eleştirel düşünme yeteneği kazanması, ulusal kaynakları 

koruması, dünyadaki gelişmeleri ve ülke üzerindeki etkilerini izlemesi gibi davranışlar 

göstermesi beklenmektedir. Bu davranışların kazanılması örgütte daha ılımlı çalışma 

ortamlarının sağlanmasına, çatışmaların daha kolay ve yaratıcı bir biçimde 

çözümlenmesine ve çalışanlar arasında iyi bir iletişim kurulmasına katkıda 

bulunacaktır. 63 

     

1.6.7. Ekip Çalışması  

    Bir kalite organizasyonu ; kalite konseyi ile kalite ekiplerinin yer aldığı katılımlı ve 

bu ekiplerden oluşan bir ağ görünümüne sahip, iş ile ilgili tüm faaliyetlerin dışarıdan 

bir yönlendirme olmaksızın ekipler tarafından yürütüldüğü bir yapıdır. Ekip çalışması 

yönetimin çalışanlara olan güvenini gösteren ve bu yolla onlara karar verme, 

problemleri düzeltme fırsatını vererek kalitenin iyileşmesi, verimliliğin ve karlılığın 

artması gibi konularda sorumluluk yükleyen bir çalışma şeklidir. 

    TKY sistemi içinde başlıca dört çeşit ekip çalışmasından yararlanılabilir . 
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• Bölüm (departman ) geliştirme ekipleri, 

• Proses geliştirme ekipleri, 

• Görev ekipleri, 

• Kalite çemberleri. 

    Ekip çalışmalarında ekip üyelerinin katkıları etkinliğin ön koşullarından biridir. Ekip 

üyeleri ; iş bölümü yapma ve çalışma temposunu ayarlamada tamamen kendi 

inisiyatiflerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, ekip üyeleri ekipten ayrılan birinin yerini alacak 

yeni üye seçme ve sınama hakkına da sahip olmalıdır. Ekibin her üyesi ekibin 

başarısına katkıda bulunarak değişik zamanlarda değişik roller oynayabilmelidirler. 

Her üye yetki ile donatılmalı, hiç kimsenin güç kazanmak için mücadele etmesi 

gerekmemelidir. Bir ekibin taşıması gereken özellikler şöyle sıralanabilir : 64 

• Tartışır, karar verir ve iş bölümü yapar, 

• Paylaşılan liderlik rolüne sahiptir, 

• Bireysel ve karşılıklı güven hakimdir, 

• Ekibin oluşturduğu özel ekip amacı vardır, 

• Kollektif iş ve ürün bulunur,  

• Serbest çalışma ve aktif problem çözme toplantıları yapılır, 

• Kollektif iş ve ürün ile kollektif performans ölçümü hakimdir. 

    Bir organizasyondaki katılım kişilerin kendilerini grup amaçlarını katkıda bulunmaya 

ve onlar için sorumluluk paylaşmaya yüreklendiren bir grup ortamının içinde zihinsel 

ve duygusal açıdan bulunmaları şeklinde tanımlanmaktadır.65 

    Etkili bir ekip, bilgi ve beceriye sahip bireylerin bir araya gelerek dengelenmiş grup 

dinamiği yaratmasıyla oluşur.66 

    Sonuç olarak bir ekip ; çeşitli becerilere sahip, genel bir amacı ve performans 

hedefini paylaşan ve bunu başarmak için karşılıklı güvene dayanan az sayıda kişinin 

oluşturduğu bir yapıdır. 
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1.6.8. Üst Yönetim Ve Liderlik  

    Bilindiği gibi TKY’nin örgütsel yapısı insan eksenlidir. Çünkü insan kaynağı 

geliştirmenin sınırı yoktur. İnsan hangi işi yaparsa yapsın, mal ve hizmet üretiminin 

“birincil” unsurudur. 

    Koşulsuz ve sürekli insanın mutluluğunu amaçlayan, değişimi ve katılımı öngören 

TKY’nin başarısı, sürekliliği ve geliştirilmesi, insan unsurunu etkin olarak yönlendiren 

“Liderlik” ve liderlerle sağlanabilir. Bu sürecin girdisi; insan, projesi; insan 

yönlendirmesi, çıktısı da ; amaçlara ulaşılması, çalışanların, müşterilerin, paydaşların 

ve toplumun mutluluğudur. 

    Bu anlayış, üst yönetimin sorumluluğundadır. Firmalar üst yöneticinin davranış ve 

tutumlarıyla kişilik kazanır. Bir sistem geliştirme süreci olarak nitelenen TKY, üst 

yönetiminin liderliği konusuna özel bir önem atfetmektedir. TKY ile ilgilenen yazarların 

üst yönetimin liderliği ve sorumlulukları üzerinde ısrarla durmalarının esas nedeni de 

budur. Deming, Ishikawa, Juran bu yazarların başında gelmektedir.  

    Deming’e göre lider, kalitenin sağlanmasında ve sistemi geliştirmede önemli rolleri 

üstlenir. Bu bakımdan, liderler, güven yaratır, yardım eder ama yargılamazlar. Herkesi 

gelişime sevk ederler ve işçilerin onur duyabileceği bir ortam yaratmaya çalışırlar. 

Çabaları çalışanların kurumun amaçlarına uygun bir mantık içinde, işin zevkini 

tadarak performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına yöneliktir. 

    TKY uygulamaya başlarken ilk yapılacak değişiklikler insanların yönetimine ilişkin 

değişikliklerdir, sonra süreçlerdeki değişiklikler uygulanır. TKY organizasyonda 

çalışanlara saygı göstermenin bir yoludur. 

    Gerçekten de liderler; sistemleri bütün olarak gözlemlemeli ancak aynı zamanda 

uygulayan olabilmek için sistemin hangi yönleri üzerinde çalışacaklarsa sınırlarını 

çizebilmelidirler. Bu sınırların yapay ve geçirgen oldukları da akıldan çıkarılmamalıdır. 

67 

    Kalitenin sorumluluk ve görev anlayışıyla ilgili olarak yukarıda anlatılanların 

yanında, TKY felsefesine uygun bir lider profilinde bulunması gereken özellikleri 

belirtmek de gerekir. Zira lider, ancak TKY felsefesine dair kriterlere sahip olursa 

firma ya da kuruluşun hareket noktasını oluşturabilir. Günümüz yönetim anlayışından 
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farklı olarak, eskiden bulundukları konumdan dolayı lider olarak tanınan yöneticiler, 

müdürler ya da amirler bugün lider olarak kabul edilmiyorlar. Yeni yönetim anlayışı, 

bu konumdaki yöneticilerin yeni otorite ve güven kaynakları geliştirmelerini bekliyor. 

    Bu değişimi saptamayı amaçlayan Zenger Miller’in 450 işletme ve 2000 kişiyi 

kapsayan liderlik araştırmasında, liderlikte aranan on yedi özelliği şöyle sıralamıştır: 68 

• Bir vizyonu benimsemek ve bunu da çalışanlarıyla paylaşmak, 

• Değişikliğe açık olmak ve yeni projeleri yönetebilmek, 

• Müşteri ihtiyaçlarına yönelik çalışmak, 

• İnsanlarla bireysel olarak ilgilenmek, 

• Ekipleri ve grupları desteklemek, 

• Bilgiyi paylaşmak, 

• Sorun çözmek ve karar vermek, 

• İşlerin akışını yönetmek, 

• Projeleri yönetmek, 

• Teknik beceri sergilemek, 

• Zamanı ve kaynakları doğru yönetmek, 

• Sorumluluk alabilmek, 

• Beklenenin üstünde inisiyatif kullanmak, 

• Duygularına hakim olabilmek, 

• Profesyonel ahlaka sahip olmak, 

• Merhametli olmak, 

• Güvenilir olmak. 

Belirlenen on yedi liderlik özelliği, genel müdürlerden amire kadar her düzeydeki 

liderleri kapsamaktadır. 

 

1.6.9. Tam Zamanında Üretim  

    Bilindiği gibi globalleşme süreci içinde yaşamaktayız. Bu süreç içinde yer almak ve 

hizmet üstünlüğü ile rekabette varlığını devam ettirmek, tüm işletmelerin kalite – 

maliyet – termin üçlüsünün hepsinde rekabet edebilir hale gelmesiyle ancak mümkün 
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olabilir. TKY felsefesi içinde düşündüğümüzde bunun koşullarından birinin tam 

zamanında üretim sistemini hayata geçirmekten geçtiği söylenebilir. Tam Zamanında 

Üretim (JIT : Just In Time) son yıllarda çok konuşulan, araştırılan ve uygulanmasına 

çalışılan üretim tekniklerinden biridir. 

    Dünyada Tam Zamanında Üretim ile ilgilenen ve faaliyette bulunan bir çok 

organizasyon vardır. Tam zamanında üretim, 1950’lerde Japonlar tarafından ortaya 

atılmıştır. Sistemin batıya yerleşmesi yaklaşık yirmi yıl almış, bununla beraber bu 

konu ile ilgili genel kavramların yerleşmesi ise on yıl sürmüştür. 

    Tam zamanında üretimin temel fikri Japon Toyota Motor Company tarafından 

geliştirilmiştir. Tam zamanında üretim sisteminin en genel tanımı, “üretim için gerekli 

olan malzemenin gerektiği anda ihtiyaç noktasında bulunmasını temin eden ve sıfır 

envanter hedef olan bir malzeme yönetim sistemi” olarak verilebilir. Geniş anlamda 

tam zamanında üretim ise, bir imalatçı kuruluşta sürekli olarak israfın önlenmesi 

yoluyla mükemmelliğe ulaşma yaklaşımıdır. 

    Ana temel olarak tam zamanında üretim doğru miktarda malzemenin, doğru 

zamanda üretilmesi veya satın alınması olduğu kabul edilirse, bu sistemi sadece bir 

materyal kontrol sistemi olarak kabul edip yalın olarak uygulamak bizi yanlışlığa 

düşürecektir. Çünkü tam zamanında üretim, toplam kalite şemsiyesi altındadır. TKY 

uygulanmıyorsa tam zamanında üretim sistemi de işlemeyecektir. Tam zamanında 

üretim sisteminin amaçları şu şekilde özetlenebilir: 69 

• Optimum kalite, maliyet ve üretim için sistem tasarımı, 

• Ürünün, üretim ve tasarımında kullanılan kaynak miktarını en aza 

indirme, 

• Alıcının isteklerini anlayabilme ve zamanında karşılayabilme, 

• Tedarikçi ve alıcılarla açık ve güvene dayalı ilişkiler geliştirme, 

• Toplam üretim sistemini geliştirmek için herkesin katılacağı gelişim 

politikasını oluşturma. 
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1.7. Klasik Yönetim Anlayışı (Taylor Modeli) İle Toplam Kalite Yönetiminin 

Farkları  

    Klasik yönetim anlayışı ile TKY arasındaki temel farklardan önemli görülenler 

aşağıdaki karşılaştırmada verilmiştir.70 

 

TAYLOR MODELİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

      

       Hedef : Kârlılık 

• Şirketin hedefi, mali dönem için  

belirlenmiş olan “kâr”ı elde etmektir. 

       

        Hedef : Kalıcı Kârlılık 

• Hedef, kârlılığı garanti altına alacak ve 

artıracak sistemleri kurmak ve süreçleri 

geliştirmektir. 

 

       İşleri Makineler Yapar 

• Sanayi kuruluşlarında üretimi makineler 

yapar. İnsanların temel görevi ise, bu makineleri 

çalışır durumda tutmaktan ibarettir. Makineden 

yeterli verim alınamıyorsa veya sık sık imalat 

kesintileri oluyorsa, bunun sorumlusu o makineyi 

işletenlerdir. 

 

       Her Şeyi İnsan Yapar 

• Her şeyi insan gerçekleştirir. Makineler 

sadece insanların yardımcılarıdır. İnsanlar 

makineleri da sürekli olarak geliştirmek suretiyle 

işlerini daha yüksek verimle yaparlar. 

       

 

        Yöneticilerin Kurduğu Sistemler 

• Yönetim, faaliyetleri planladığı gibi sonucu 

almayı sağlayacak sistemleri de kurar. 

        

 

       Çalışanların Getirdiği Sistemler 

• Sistemleri ve süreçleri, o işleri yapanlar 

geliştirir; yöneticilerin görevi çalışanları teşvik 

etmek ve onlara olanak sağlamaktır. 

       

 

 

       İş Tariflerinin Yapılması 

• Yönetimde temel ilke, “İşe göre adamdır” dır. 

Yapılacak işlerin mahiyeti ayrıntılı olarak belirlenir; 

iş tarifleri yazılır; işler güçlüklerine ve özelliklerine 

göre kademelendirilir; görevlendirilecek kişilerde 

de belirlenen “özellikler” aranır. Kişiler de 

ücretlerini, tayin edildikleri işin kademesine göre 

alırlar. 

       

 

 

        İş Tariflerinin Yapılması 

• Temel amaç, şirketin “hedeflerine” ulaşmasıdır. 

Yöneticiler ve çalışanlar bu hedeflerin 

gerektirdiği planları yaparlar. Yapılacak işler de 

böylece tarif edilmiş olur. 
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TAYLOR MODELİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

 

 
 
       Kontrol 

• Başarıyı en fazla etkileyen faktör kişilerin 

standartları ne ölçüde tutturduğu veya geçebildiği 

olunca, sistemin etkinliği de mekanizmasının 

etkinliğine bağlıdır. Gerek kalitede, gerekse diğer 

standartlara uygunlukta herhangi bir sorun varsa, 

yapılacaksa iş denetimini artırmak ve 

yaygınlaştırmaktır. İcabı halinde, denetim 

sisteminin kendi de denetime tabi tutulur. 

 

         

 

        Otokontrol 

• Başarıyı en fazla etkileyen faktör sistemdir. 

Yönetimin teşviki ve önderliği sayesinde 

çalışanlar, sistemi geliştirirler. Bu sistemin 

içinde en güçlü ve en uzun dönemde etkili 

denetim sistemi otokontroldür. 

 

       Hataların Bulunması 

• Kişiler gösterdikleri performansa göre 

değerlendirildiklerinden hata yapsalar bile bu 

hatayı gizlemeye çalışırlar. Denetim sisteminin 

sahip olması gereken bir temel özellik de tespit 

etmektir. 

 

        Ödüllendirme ve destek olma 

• Yönetimin görevi, herkesin başarılı olmasını 

sağlayacak imkanları var etmektir. Bu 

imkanları en etkili şekilde ödüllendirilir, 

diğerlerine ise gereken ilgi ve yardım sağlanır. 

 

       Ceza Sistemi 

• Sadece hataları tespit etmek de her zaman 

yeterli değildir; kimler tarafından yapıldığı da çok 

önemlidir. İlk defasında kişi uyarılır, ikincide 

cezalandırmaya, üçüncüde ise daha ciddi 

tedbirlere başvurulur. Böylece, diğerlerine de 

gözdağı verilmiş olur.  

 

        Grup Çalışması ve Rekabet 

• Faaliyetlerin büyük çoğunluğu grup 

çalışmasına dayalıdır. Gruplar arasında dostça 

bir rekabetin varlığı başarıyı artırdığı gibi 

çalışmalara canlılık ve heyecan katar, 

motivasyon  

 

       Başarı Ölçme 

• Kişilerin başarısı da yönetimin başarısı da 

bütçeye göre ölçülür. Performans yüksek çıkarsa, 

tüm ilgililer bunu kişisel gayret ve başarıya 

bağlarlar, düşük çıkarsa, sorumlu her zaman çevre 

koşulları, ekonomik durgunluk, haksız rekabet, 

hükümet kararları vs. dir. 

 

        Başarı Ölçme 

• Şirketin hedeflerine ulaşması için herkes 

elinden geldiğince çabalar. Eğer hedeflere 

ulaşılamamışsa, bunun nedenini eğitimde, 

iletişim ve koordinasyon yetersizliğinde ya da 

hedeflerin aşırı yüksek tespit edilmesinde 

aramak gerekir. 



İKİNCİ BÖLÜM 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE İNSAN FAKTÖRÜ VE ÖNEMİ 

 

2.1. TKY ‘de İnsan Faktörünün Önemi  

     Yapılan araştırmalara göre, insanlar kolayca karşılanabilecek ihtiyaçlara sahiptir. 

Onlar, saygı görecekleri, öğrenerek kendilerini geliştirebilecekleri ve kendileriyle 

ilgilenildiğini hissedebilecekleri, iş güvenliği olan, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 

kadar para kazanabilecekleri, başarılı bir işyerinde çalışmayı arzu etmektedirler. 

Ayrıca, kendilerine ihtiyaç duyulduğunu, önemli olduklarını hissetmek, bütün canlı 

varlıklar gibi ödül ve tanınma (takdir edilmek) istemektedirler. 

    Bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi için bünyesinde kendi isteği ile çalışacak 

kişiler olmalıdır. Yönetimin, kişilerin bağlılığını kazanması için çalışanları, 

organizasyonun bir parçası yapması ve onları buna inandırması gerekmektedir. Bunu 

sağlamanın kesin bir yolu olmamakla beraber uygulandığında iyi sonuçlar 

alınabilecek yollar mevcuttur. 71 

    TKY nerede ve ne şekilde olursa olsun, uygulamaya başlanacaksa bunun en temel 

şartı kuşkusuz insandır. Zira insan, TKY anlayışının hem başlangıç noktasını hem de 

sürekliliğini oluşturur. 

    Burada vurgulanması gereken ikinci önemli nokta, insanın bireysellikten ziyade 

takım ruhuyla hareket ederek sisteme katkısını sağlamaktır. Şöyle ki ; TKY’de insan, 

sisteme dönük  yaklaşımın bir parçası olarak ele alınmakta ve sistemin 

geliştirilmesinde en çok insan unsuru üzerinde durulmaktadır. Yani yönetim, sistemi 

geliştirmek için gayretini ve vaktini büyük ölçüde insan üzerinde yoğunlaştırmaktadır. 

72 

    Günümüzde gelişen düşünce, üretimde TK yaklaşımını vazgeçilmez bir konuma 

yerleştirmiştir. Hem üretici hem de tüketici açısından toplam kalite, hümanistik 

değerler içerir. Çünkü insan faktörü olmadan toplam kalite değerleri yerleştirilemez. 

TK çevrimi işletmede sürekli olarak insani değerleri eyleme, eylemi insani değerlere 

çevirir. 73 

                                                 
71 Ahmet Kovancı,  s. 211 
72 Özcan Akın, a.g.e., s.114 
73 Ülkü Uzunçarşılı ve diğerleri, Şirket Kültürü ve İş Prensipleri, Mega Ajans, İstanbul-2000, s.81 



    TKY, işletmede çalışanların ; aktif olarak planlama, kontrol ve gelişme faaliyetlerine 

katılmalarını öngörmektedir. Bu katılım ise ancak işletme üst düzey yönetiminin 

gerekli sosyal yapıyı ve ortamı yani “işletme kültürü”nü oluşturması ile olanaklıdır. 

    Her örgütte ; TKY sistemini belirleyen ve açık olarak belgelenmiş bir yaklaşımın 

olması gerekir. Bununla birlikte insanların, her örgütün gerisinde en büyük güç 

olduğunu anlamak önemlidir. İnsanlara ; saygıdeğer biçimde davranılırsa, gerektiği 

biçimde bilgi verilirse, motive olacaklar; bu da kalitenin, verimliliğin ve rekabet 

gücünün arttırılmasında önderlik edecektir. 74 

    TKY organizasyonun temel amacı olarak “müşteri tatmini”ni öngörmektedir.  Kâr, 

bu “tatmin”in bir sonucudur. Öte yandan klasik anlayışa göre firmanın sahibi sermaye 

sahibidir. Firma sahibi ile “kâr”dan pay alacak diğer gruplar arasında (müşteriler, 

çalışanlar, satıcılar..) bir çatışma vardır. Oysa TKY’ ne göre bir çatışma değil bir 

birleşme vardır. Çünkü firmanın esas varlığı sermaye değil fakat “insan kaynağı”dır. 75 

    İşletmelerde bilgi önem kazanınca doğal olarak bilgiyi kullanacak insan da önem 

kazanmaktadır. İşletmelere can veren, para, malzeme ve işyeri gibi tüm girdileri 

çalıştıran ve kendisi de bir üretim faktörü olan insandır. Ancak ister yönetici olsun 

isterse yönetilen insan kaynağının profili değişmiştir. 

    TKY, en üst yönetim kademesinden en alttaki çalışanına kadar herkes prosese 

katılır. Şirketteki herkes kaliteli mal ve hizmet üretmekten ve kalite maliyetlerini 

azaltmaktan sorumludur. Toyota çalışanları bir yılda toplam 687000 adet ürün ve 

proses geliştirme teklifinde bulunmuştur. Bu tekliflerin çoğu kalite geliştirme 

takımlarından gelmiştir. (Toyota’nın 40000 civarında çalışanı vardır. 76 

    Deming ve onun felsefesine göre de kalite, işçinin onuru veya işin neşesidir. Bu 

bakımdan kaliteye ulaşmak isteyen yönetim, işçinin yanında olmalı ve ona güven 

vermelidir. İyi bir ürün veya hizmet sunabilmek için yönetim – işçi, işçi – işçi işbirliği 

anahtar özellik taşır. İşyerinde işçiler kendilerini güvenli hissetmelidirler. İnsanlar 

ihtiyaç duyulduğunda alınan ve ihtiyaç olmadığında atılan eşya değildirler. Böyle olur 

ise sürekli gelişme sağlanamaz. 

                                                 
74Adnan Sevim, a.g.e., s.32 
75 Tamer Koçel, a.g.e., s.383 
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    Bu yaklaşımlara topluca bakıldığında TKY’nin, yönetim teorileri içinde gelişen 

“endüstriyel hümanizma” hareketinin başlıca değişim programlarını içerdiği, bu açıdan 

TKY’nin de insana yaklaşım tarzının endüstriyel hümanizma hareketinin bir devamı 

olduğu belirtilebilir. 

    İnsan kavramına sahip olduğu pozisyon açısından bakıldığında ise karşımıza çok 

net izahlar çıkabilmektedir. İşi pozisyon değil kişi yapar. Ücret de pozisyona değil 

kişiye verilmelidir. İnsanları rutin görevleri ifa eden robotlar gibi görmemeli, kendilerini 

de yaptıkları işleri de geliştiren birer yaratıcı güç olarak görmeli, o kapsamda da 

değerlendirilmelidir. 

    İnsan sosyal bir varlıktır. Yalnız yaşayamaz, bilinçli insan kendine karşı sorumlu 

olduğu gibi bir aile bireyi olarak ailesine, üretim bireyi olarak bulunduğu işletmeye ve 

büyük ölçekli ailesi olarak kabul edebileceği ulusuna karşı sorumludur. En geniş 

anlamda ise canlı alemin bir üyesi olarak tüm insanlığa ve doğaya karşı sorumludur. 

77 

2.2. İç Müşteri (Çalışanlar)Tatmini 

    İç müşterilerden kasıt, örgütte çalışanlardır. İç müşteri kavramı bir örgütün üretim 

süreci etkinliğinin iyileştirilmesi açısından son derece önemlidir. Çünkü bu sayede 

çalışanların ihtiyacının karşılanabilmesi ve faaliyetlerin örgüt içerisinde devam 

ettirilebilmesi mümkün olabilmektedir. 78 

    Örgütlerde ;  çalışanların refahlarının sağlanmasının gereklilikleri, güven ortamı 

yaratmak, şirket kültürü ve politikasının doğru kavranması, çalışanların fikirlerinden 

maksimum düzeyde faydalanmak olarak ifade edilebilir. Her şeyden önce işlev 

olmayan davranışların bir fanus içinde oluşması olanaksızdır. Sonuçta kuruluşun 

işlevleri ya da davranışları, karşılıklı ilişkilere dayanan yapısı tarafından 

belirlenmektedir. Bu nedenle, yalnızca departmanlar bazında sürekli gelişmeye 

yönelik süreçlerin uygulanması kuruluşun bir bütün olarak gelişmesini sağlayamaz. 79 

    TKY sürecinin başarıya ulaşabilmesi için önemli unsurlardan biri de çalışanlara 

yetki ve sorumluluk verilmesidir. Çünkü, kişilere yetki ve değer verildiğinde onlara, 
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kendi kendilerine bir şeyler yapma ve bunu kontrol ederek sorumluluğunu üstüne 

alma fırsatı tanındığında, faaliyetlerinde bütün bilgi ve otoritelerini kullanırlar. Yetki ve 

sorumluluk verilmiş çalışanlar, daha memnun ve verimli olmaya eğilimlidirler. 80 

    Çalışanlar, işten çıkarılma olasılığı ya da firmaların geleceği hakkındaki belirsizlik 

durumlarında iş güvencesi ile her zaman olduğundan çok daha fazla 

ilgilenmektedirler. TKY, iş güvencesini arttırmaktadır. Geçmişte uygulanan birçok 

verimlilik programları çalışanların (özellikle sendikaya bağlı olanların) işten çıkarılması 

ile sonuçlanmıştır. Kalite iyileştirmeler sonucunda, müşterilerin memnun edilmesi ve 

firmaya yeni müşteriler kazandırılması, işletmelerin girdileri üzerine olumlu bir etki 

yaratacak ve dolayısıyla istihdam rakamlarını da olumlu yönde etkileyecektir. 81 

    Düşük moral, verimliliği doğrudan doğruya etkilemektedir. Çalışanların morallerini 

yüksek tutabilmek için iletişim kanallarının daima açık tutulması şarttır. Kalite 

çalışmaları sonucu duyulan tatmin, personelin motivasyonunu ve moralini arttırıcı bir 

etki yaratmaktadır. Bunun sonucu olarak da işyerine olan bağlılığın derecesinde 

önemli artışlar kaydedilmektedir. 

    İşgörenin iş çevresini oluşturan temel öğeler, aynı zamanda onun iş moralini de 

yapılandırmaktadır.82 

       Çalışma çevresi aynı zamanda insanların psikolojik programlarını yürürlüğe 

koydukları sosyal bir ortamdır. Bu ortamda iyi sonuçlar alabilmek ancak motivasyonla 

mümkün olur. 83 

    Çalışma hayatının kalitesindeki artışın da rekabet avantajı sağladığı söylenebilir. 

Örneğin iş zenginleştirmenin, bir yandan iş hayatının kalitesini arttırdığı, diğer yandan 

yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesi ve işten ayrılmaların azalması ile maliyetlerin 

azalmasına sebep olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. 84 
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2.3. Müşteri (Dış) Tatmini  

     Eski bir deyiş vardır  :İş sektöründeki firmaların sadece iki tane problemi vardır, 

bunlar “müşteriler” ve “rakipler”dir.85  

    Dış müşteri olarak nitelendirilebilecek müşteriler, bir ürün veya hizmetten kaliteli 

olması koşuluyla en yüksek faydayı sağlamak isteyenlerdir.86  

    TKY firmaya kazandırdığı avantajlar dışında topluma kazandırdığı sonuçlar da göz 

ardı edilemez. Bunlar, müşterilerin tatmin edilmesi ve çevresel kalite anlayışının 

başlamasıdır. Kalitenin tanımlarından birinin “müşteri ihtiyaçlarının ve makul 

beklentilerinin karşılanması” olduğunu belirtmiştir. Bu tanım gereği, kalitenin 

iyileştirilmesini amaç edinen TKY ‘nin ana hedefi müşteri tatminidir. 

    Müşteri tatmininin önemi oldukça açıktır. Hiçbir firma müşterileri olmadan 

yaşayamaz. Müşteriler olmadan, ne kazanç, ne pazar payı, ne yatırımların geri 

dönüşü ve ne de kârdan bahsedilebilir. TKY’nin gayesi, müşteri kazanmak ve 

müşterileri memnun ederek firmaya bağlamaktır. Maliyetlerin de kazançlarında 

kaynağı budur. Çeşitli araştırmalar, yeni müşteri kazanma maliyetinin, eski 

müşterilerin firmaya bağlı tutulmasının maliyetinden dört veya beş kat daha fazla 

olduğunu göstermektedir. 

    TKY firmalara, müşterilerinin kim olduğu, ihtiyaçlarının neler olduğu, bu ihtiyaçları 

ne derece karşıladıkları ve gelişmek için neler yapmaları gerektiği konusunda önemli 

mesajlar verir ve şu önemli avantajları elde etmelerini sağlar.87  

• Müşterilerin memnun edilmesi ve elde tutulması 

• Daha çok müşteri kazanılması 

• Müşterilerin değişen veya yeni ihtiyaçlarına uygun ürünlerin dizayn 

edilmesi 

• Şikayetlere cevap vermek ve garanti isteklerini işleme koymak gibi 

müşteri tatminsizliğinden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması 

    Bütün insanlar doğal olarak tüketicidir ve ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet 

satın almak durumundadırlar. Bu sebeple toplumun her ferdi birçok firmanın müşterisi 

konumundadır. Tüm firmaların, toplam kalite anlayışını benimsemesi ve toplam kalite 
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yönetimini uygulaması ile tüm müşterilerin tatmin edilmesi mümkün olacaktır. Bu da 

aslında, tüm toplumun mutluluğu demektir. 

 

2.4. Japon Felsefesi  

       TKY, bir işletme stratejisi olarak, 1950’lerden sonra Japonya’da uygulanmış ve 

bütün dünyaya oradan yayılmıştır. Ancak işletmenin her dalında olduğu gibi TKY de 

ikinci dünya savaşından sonra ABD’de doğmuştur. Japonlar ise ABD’li uzmanları 

ülkelerine davet edip o güne kadar kalitede lider olan ABD’nin bunu nasıl 

gerçekleştirdiğini anlamaya çalışmışlardır. Ishikawa’nın deyimiyle bu tekniklere biraz 

Japon baharatı ekleyerek kendi insanına uygun hale getirmişlerdir. 

    1960’lardan sonra Japonların kalite yönetimi meyvelerini vermeye başlamıştır. O 

güne kadar dünya pazarlarında kalitesizliği ile tanınan Japon malları birden değer 

kazanmıştır. Yıllarca kaliteli malda önde giden batılılar 1970’li yıllarda özellikle 

otomotiv sanayinde ve elektronik sanayinde pazarlarına girildiğini görmüşler ve bunun 

nedenlerini araştırmak için Japonya’ya heyetler halinde giderek bu başarının sırrını 

çözmeye çalışmışlardır. Japonlar ise bu başarının sırrını Japon kültüründe yattığını 

söylemişlerdir. 88  

    Japonlar sinerjinin en büyük inanıcısıdırlar. Öyle ki, teorik bilgisi olan mühendislerle 

pratik bilgisi olan işçiler arasında hiçbir statü farkı yoktur. İlerleme için her iki bilgi de 

gereklidir. Bu sebeple, bu bilgilere sahip kişiler kendilerini etkili bir yönetim için yan 

yana çalışanlar olarak görürler. Kaliteyi etkileyen bu kültürün özelliklerini aşağıdaki 

gibi sıralayabiliriz.89  

 

2.4.1. Doğal ve Ekonomik Çevre  

    Japonya doğal kaynakları kıt ve nüfus yoğunluğu fazla bir ada ülkesidir. 90 

Dolayısıyla insanlar tarih boyunca mücadele etmeye alışmışlardır. Uzun süren 

derebeylikler de bu mücadeleyi sertleştirmiş ve dikey bir toplum oluşturmuştur. 

Zamanla derebeyliklerden kalma bir mirasla, derebeylerin yerini büyük şirketler almış, 

küçük şirketler de MITI’nin zorlamasıyla büyük şirketlere çalışmaya başlamışlardır. Bu 
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yan sanayilerin diğer şirketlerle çalışmaları yasaklanınca büyük şirketler yararına 

zorunlu bir iletişim geliştirilmiştir. Böylece TKY’nin temel öğelerinden biri olan müşteri 

tatmini sağlanmaya çalışılmış ve büyük işletmeler açısından da TKY tekniklerinden 

biri olan tam zamanında üretim veya malzemeyi elinde bulundurma olanaklı hale 

gelmiştir. 

 

2.4.2. Dil, Din ve Irk  

    Japonya tek dilli, tek dinli ve tek ırklı bir ulustur. Bu yüzden çalışanları ve tüketicileri 

homojendir. Kişilerin istek ve beklentileri birbirine yakındır. Ayrıca 120 milyonluk 

nüfusuyla iyi bir pazardır. Ancak Japonya 1990’lı yıllarda Batı ülkelerinin koyduğu 

ithalat kotalarını aşmak için yatırımlarını yabancı ülkelere yöneltmiş bulunmaktadır. 

Yabancı ülkelerde yaptığı yatırımlarda da merkeziyetçiliği elden bırakmamaktadır.  

    Ishakawa’ya göre Japon mucizesinin oluşumuyla din arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 91 Ishakawa’ göre konfiçyüs dini iki kısma ayırır. Bir kısmı insanların doğuştan 

iyi , diğeri ise kötü olduğuna inanır. Bir insan kötü bile olsa eğitimle iyi olduğuna 

inanılır. Japonya’da din ile ekonominin iç içe geçtiği ve her ikisinin de ulusal 

politikanın buyruğuna verildiği karmaşık ama son derece bilinçli bir yapıyla karşı 

karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Ancak eski Budist mezheplerine bağlı olanlar 

işletmelerde tercih ediliyor, yeni dinlere bağlı olanlara ise kuşkuyla bakılıyor. 

 

2.4.3. Eğitim Sistemi  

    Japonya’daki katı hiyerarşi kendisini eğitim sisteminde de göstermektedir. Bir nevi 

sınıf farkı vardır. Belli okulları bitirenler belli işlere girebilirler. Bu yüzden ana 

okulundan üniversiteye kadar bir yarış söz konusudur. Hatta okullara giriş sınavlarına 

“giriş savaşları” adı takılmıştır. Japonların % 90’ı ortaokul mezunudur ve bu okullarda 

matematik, bilgisayar ve Japonca’ya ağırlık verilir. Üniversite sınavları da matematik, 

Japonca ve İngilizce ağırlıklı sınavlardır. 92 
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2.4.4. İşletme Kültüründeki Farklılıklar  

    William Ouchi, Teori Z adlı kitabında Japon firmalarını geleneksel klan kültürünün 

doğal bir uzantısı olarak tarif etmiştir.93 

    Japonya’da çalışanlar, batıda olduğu gibi bir konunun uzmanı olmazlar, işletmenin 

uzmanı olurlar. Okulu bitirince bir işletmeye en alt kademeden girerler ve çeşitli 

birimlerde çalıştıktan sonra bir üst kademeye terfi ederler. Böylece üst mevkilere 

çıkıldıkça işletmede yapılmakta olan işleri daha iyi bilir ve işletmenin uzmanı olmuş 

olurlar.94 

    Japonya’da da Batıda da belli okulları bitirenler belli görevlere daha çabuk gelirler. 

Bir işletmeye girdikten sonra da çeşitli görevlerde çalışarak uzun süre aynı işletmede 

kalırlar. Yaklaşık on sene gibi uzun vadelerle terfi ederler ve işgücü devri de oldukça 

düşüktür. Çünkü iş değiştirme hoş karşılanmaz. Japonya’da işverenler, çalışanların 

kendilerini geliştirmelerine yardımcı olurlar, onlara yatırım yaparlar. Bu yüzden yatırım 

yaptıkları birinin kazandığı bilgiyle başka bir işletmeye gitmesini de hoş karşılamazlar. 

       Japonya’da işletmeler çalışanlarına aile üyeleri gibi davranır. Bu ailenin bir 

parçası olmak, özellikle belirsizlik anlarında oldukça çekicidir. 95  

    Japonya’da birey ve işletme stratejileri oldukça farklıdır. Çalışanlar rolünü birey 

olarak oynamaz bir ekibe katılır ve o ekibin bir parçası olarak başarılı olurlar. Ayrıca 

çalışanlar işletmenin temelini oluşturduğundan yüksek ücretler işletmelerin ana 

hedefleridir. Ücretleri ve istihdamı muhafaza için kârdan feragat edilir. 

    Japonya’da işyeri sendikacılığı gelişmiştir. İşveren ve sendika işletmenin yararı 

olan konularda birlikte çalışabilmektedir. Burada Japon toplumunun uyumluluğu 

büyük bir etken olmaktadır. Ayrıca Japonya’da yetenekli işçiler birkaç ayrı dalda 

eğitim görmekte ve çok yönlü işçiler yetiştirilmektedir. Bu yüzden iş kolu 

sendikacılığının gelişmesi zordur. 96   

       

     

 

                                                 
93  Rey and Cindelyn Eberts, The Myths Of Japanese Quality, Prentice Hall, New Jersey-1995, s. 242 
94  Mina Özevren, a.g.e., s.24 
95  Rey and Cindelyn Eberts, a.g.e., s.236 
96  Mina Özevren, a.g.e., s.27 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İŞ TATMİNİ 

3.1. İş Tatmininin Tanımı ve Önemi  

    İş tatmini ve performansa ilişkin kurulan hipotezlerin çıkış noktası mutlu iş 

görenlerin verimli olacakları yönündeki inanca dayanmaktadır.97 İş tatmini örgütsel 

davranış literatüründe yer alan eski bir kavramdır. Araştırmalara göre organizasyonda 

yer alan bir birey, yüksek morale sahipse etkin performans gösterecektir. Yüzyılın 

başlarında Hawthorne araştırmaları iş tatmini ve organizasyonun beşeri ilişkileri 

konusundaki çalışmalara öncülük etmiştir. Eski bir endüstri sosyologu Williams (1918) 

yüzyılın başlarında iş görenlerin işletmelerini bulunduğu yerden geleceğe taşıma 

duygusu içinde olduklarını ileri sürmüştür. 1920’lerin başında yapılan çalışmalarda 

ise, kişilerin yaratılışları gereği çalıştıkları işte iş tatmini aradıkları gerçeğini ortaya 

koymuşlardır. Herzberg (1959) tatmin olma ya da tatmin olmamanın ortaya çıkması 

ile temel performansın (hijyen faktörler) ve diğer değişkenlerin ortaya çıkmasının 

kesin değişkenler olduğu sonucuna varmıştır. İleri dönemlerdeki aşamalarda iş tatmini 

bir bireyin işi ya da iş tecrübesini değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan olumlu 

ruhsal durumu ya da memnuniyeti olarak tanımlamıştır. Benzer şekilde Smith, Kendall 

ve Hulin (1969) iş tatminini “bir durum karşısında bireyin duygusal olarak cevap 

vermesi ya da duygusallığı” olarak tanımlamışlardır.           

    Diğer bir tanıma göre ise iş tatmini ; bireylerin işlerinden aldıkları tatmin, geniş 

ölçüde iş ve onunla ilgili her şeyin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılama derecesidir. İş 

tatmini, iş görenlerin fiziksel ve zihinsel sağlıkları yanında, bireysel, fizyolojik ve ruhsal 

duygularının da bir belirtisidir. İş tatmini deyince maddi çıkarlar ile iş görenin beraber 

çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve eser meydana getirmenin sağladığı bir 

mutluluk akla gelir. Yapılan çalışmalarda duyguların iş tatmini üzerinde doğrudan bir 

etkisinin olduğu ileri sürülmüştür. 

    Yapılan araştırmalar, iş tatmininin, hayat tatmini üzerinde bir etkisi olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Çalışma hayatı çoğu insanın hayatında ana unsur olduğu sürece, 

buradaki tatmin diğer alanlardaki tatmin düzeylerini de etkileyecektir.98 

                                                 
97 Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, Bursa-2001, s.340 
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    İşgörenin iş tatmini bulması demek işine karşı olumlu tutumunun ortaya çıkması 

demektir. Kısacası kişi işinden gerekli tatmini buluyorsa işine ve iş ortamına karşı 

olumlu bir tutuma sahip olacaktır.  Bu ilişkinin belirli sınırlar içerisinde tersi de 

doğrudur. Bireyin işine karşı tutumu ne ölçüde olumlu ise, iş tatmini o ölçüde fazla 

olacaktır. İş tatminini sağlayan faktörler kişiden kişiye değişir. Bu değişimin temelinde, 

tatmin faktörlerinin kişilerin tutumlarını etkileme derecesinin farklılığı bulunmaktadır. 

Her bir işgörenin iş ortamına karşı tutumunu belirleyen faktörler, ücret, işte ilerleme 

(terfi), işin yapısal özelliği, yönetim tarzı ve iş arkadaşları şeklinde belirlenebilir.99 

        İş tatmini işgörenin işine karşı hissettiği memnuniyet veya memnuniyetsizliğin 

derecesidir.100  

    İş tatmini spesifik tutum ve faktörlerin sonucu olarak ortaya çıkan genel tutumdur. 

Bu, bireyin işle ilgili oluşturduğu zihinsel bir olgudur. Bu olgu, bireyin, iş tatminin ana 

yapısı üzerindeki zihinsel etkisine bağlı olarak olumlu veya olumsuz olabilir.101 

    İş tatmini, kişinin kendi değer ve ihtiyaçlarına olduğu kadar işin doğasına da 

bağlıdır.  Kişinin işinden beklediği ile, işin kişiye sağladıkları arasındaki fark ne kadar 

az olursa kişi o derecede tatmin olacaktır.102 

    İş tatmini olgusu, çalışanlarının iyi durumda olmalarına önem veren yönetim 

kademelerinin bulunduğu organizasyonların ortak aktiviteleridir. 103  Bu güdüleme 

insani veya pragmatik sebeplerden de olsa, çalışanın iş tatmini konusu oldukça 

önemlidir. 

    İş tatmini organizasyonel davranış literatüründe yer alan eski bir kavramdır. 104 

Araştırmalara göre organizasyonda yer alan bir birey, yüksek morale sahipse etkin 

performans gösterecektir. Yüzyılın başlarında Hawthorne araştırmaları iş tatmini ve 

organizasyonun beşeri ilişkileri konusundaki çalışmalara öncülük etmiştir. Eski bir 

endüstri sosyologu Williams (1918) yüzyılın başında iş görenlerin işletmelerini 

bulunduğu yerden geleceğe taşıma duygusu içinde olduklarını ileri sürmüştür. 
                                                 
99 İlhan Erdoğan, İşletmelerde Davranış, Beta Basım Yayın, 4. Bası, İstanbul-1994, s.376 
100 Stephen E. Catt, Donald S. Miller, Supervision: Working with People, Irwin Inc.,2nd Ed., Boston-1991, 

s.160 
101 Leslie W. Rue, Lloyd L. Byars, Supervision:  Key Link to Productivity, Irwin Inc., 4th Ed. , Boston-1993, 

s.351 
102 Gary A. Yukl, Kenneth Wexley, Readings in Organizational and Industrial Psychology, Oxford Press, 

London-1971, s.153 
103 Paul E. Spector, Job Satisfaction, SAGE Publications, London-1997, s. 2 
104 Zeyyat Sabuncuoğlu, a.g.e., s.340 



1920’lerin başında yapılan çalışmalarda ise, kişilerin yaratılışları gereği çalıştıkları işte 

iş tatmini aradıkları gerçeğini ortaya koymuşlardır.  Herzberg (1959) tatmin olma ya 

da tatmin olmamanın ortaya çıkması ile temel performansın ve diğer değişkenlerin 

ortaya çıkmasının kesin değişkenler olduğu sonucuna varmıştır. İleri dönemlerdeki 

aşamalarda iş tatmini bir bireyin işi ya da iş tecrübesini değerlendirmesi sonucunda 

ortaya çıkan olumlu ruhsal durumu ya da memnuniyeti olarak tanımlamıştır. Benzer 

şekilde Smith, Kendall ve Hulin (1969) iş tatminini “bir durum karşısında bireyin 

duygusal olarak cevap vermesi ya da duygusallığı “ olarak tanımlamışlardır. İş tatmini, 

işgörenlerin fiziksel ve zihinsel sağlıkları yanında, bireysel, fizyolojik ve ruhsal 

duygularının da belirtisidir.  

    İş tatmini çok dinamik bir tutumdur.105 Artması ya da azalması farklı değişkenlere 

bağlı  olarak çok hızlı olabilir. Tatmin olmayan bir grubun daha çok problemli davranış 

gösterme potansiyeline sahip olması açısından gruplar arasında iş tatmin farkı 

önemlidir. Bu durumda çalışanların yaşı, örgütteki pozisyonları ve eğitim seviyeleri, 

meslekteki çalışma süreleri gibi birçok değişken göz önünde bulundurulmalıdır. 

Genelde meslekteki çalışma süresi arttıkça işten duyulan tatminin de arttığı 

gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, işten beklentilerin daha gerçekçi temellere oturmaya 

başlaması ve kişinin kendisini iş ortamına uydurması olabilir. Ayrıca, yüksek 

pozisyonlarda ücret ve çalışma şartlarının iyi olması nedeniyle yüksek iş tatmini 

beklenmesi normaldir. Küçük örgütlerde de iş tatmini arkadaşlık, bireysel yakınlığın 

fazla olması nedeniyle daha yüksek olabilmektedir. 

    Başlangıçta, insanların işlerinden hoşlanmalarını, düşükten çok yükseğe kadar bir 

yelpaze içinde olduğunu düşünmüştük. Bu, “global” iş tatmini olarak biliniyordu. Daha 

sonra, kişinin işi hakkında hissettiklerine çok şeyin katkıda bulunduğunu öğrendik. 

İnsanların, iş arkadaşları ve ücretleri konusunda farklı düşünceleri vardır ve bunların, 

iş tatmini üzerinde direk etkisi vardır. Bu sebeple farklı iki işgören, aynı “global” iş 

tatmin seviyesine farklı sebeplerden dolayı sahip olabilir. 106 

 

                                                 
105 Elvinaz Toprak, a.g.e., s.40 
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    Endüstriyel Psikologların yüzyüze geldiği bir problem de çalışanların iş tatminleri 

hakkında yaptıkları bildirimlerdeki farklılıklardır. Bildirimlerdeki bu farklılıkların, kişilerin 

icra ettikleri işin doğasında yattığı kabul edilmektedir. Hepsi değişik miktarlarda iş 

tatmininden bahsetmektedir, bunun sebebi de hepsinin değişik amir, görev ve çalışma 

arkadaşlarına sahip olmaları ve değişik firmalarda çalışıyor olmalarıdır. 107  

     

3.2. İş Tatmin Teorileri  

    Motivasyon konusunda yöneticilerin kullanabileceği çeşitli teori ve modeller 

geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu teori ve modeller, yöneticilere kişileri motive eden 

faktörleri belirlemek, motivasyonu sürdürmek konularında yardımcı olmak 

iddiasındadır. 108 

    Bazı modeller, kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motiflere dolayısıyla kişinin 

içinde olan faktörlere ağırlık verirken, diğer bazıları teşviklere yani kişinin dışında 

olan, kişiye dışarıdan verilen faktörlere ağırlık vermektedir.109 İnsanı sürekli olarak 

fizyolojik ve psikolojik açılardan gelişen bir varlık olarak ele alan görüşler, kişinin 

gelişmesi, içsel yetenekleri ve kapasitesi, belirli tutum, algı, his, arzu ve düşüncelere 

temel oluşturan rasyonel ve hissel yönleri üzerinde durmaktadır. Dolayısıyla bu 

görüşler kişiyi anlamaya, kişinin içinde bulunan bu faktörlere hitap ederek kişiyi 

motive etmeye önem vermektedir. 

    Motivasyon teorilerinin bir kısmı da kişinin içinde bulunan içsel faktörlerden çok, 

dışında, çevresinde bulunan dışsal faktörlere ağırlık vermektedir. Bu teoriler, kişilerin 

davranışlarının dışsal faktörler tarafından kontrol edildiği varsayımına dayanmaktadır. 

    Bireyin davranışlarını tetikleyen içsel faktörlerle ilgilenen teorilere kapsam teorileri 

denir.110 Dışsal Faktörlerle ilgilenen süreç teorileri ise daha dinamiktir. Bu sebeple, 

kapsam teorileri güvenliğin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtirken süreç teorileri daha 

ileri giderek, güvenlik ihtiyacının neden ve nasıl, spesifik bir ödüle ve bu ödülü elde 

edebilmesi için yapması gereken spesifik hareketlere bağlanabileceği ile ilgilenir.  
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109 Tamer Koçel, a.g.e., s.636 
110 J. M. Wood, Organisational Behaviour, : An Asia-Pasific Perspective, John Wiley & Sons Inc., New York-

1994, s.171 



    Oldukça kompleks bir konu olan motivasyonu tüm yönleriyle ele alarak açıklayan 

bir teorinin geliştirilmediği söylenebilir. 111  Mevcut teoriler daha çok motivasyon 

konusuna farklı yönlerden katkıda bulunarak anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.  

     

3.2.1. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi   

    Motivasyon teorileri arasında en çok bilineni Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Yaklaşımıdır.112  Bu yaklaşımın iki ana varsayımı vardır. Bunlardan birincisi kişinin 

gösterdiği her davranışın, kişinin sahip olduğu belirli ihtiyaçları gidermeye yönelik 

olduğudur. Kişi ihtiyaçlarını gidermek için belirli yönlerde davranır. Dolayısıyla 

ihtiyaçlar davranışı belirleyen önemli bir faktördür.  

    Yaklaşımın ikinci varsayımı ihtiyaçların sırası ile ilgilidir. Bu varsayıma göre kişi 

belirli bir sıralanma (hiyerarşi) gösteren ihtiyaçlara sahiptir. Alt kademelerde bulunan 

ihtiyaçlar (amaçlar) giderilmeden, üst kademelerdeki ihtiyaçlar (amaçlar) kişiyi 

davranışa sevk etmez. 113  İhtiyaçların kişiyi davranışa sevk etme özelliği bunların 

tatmin edilme derecesine bağlıdır. Tatmin edilen bir ihtiyaç davranış motifi olma 

özelliğini kaybeder ve daha üst seviyedeki ihtiyaçlar davranışları etkilemeye başlar. 

    İnsan sürekli isteyen bir hayvandır, bir ihtiyacı tatmin olur olmaz başka bir ihtiyacı 

ortaya çıkar. Bu süreç hiç bitmez, doğumdan ölüme kadar devam eder.114                                                                                

    Bu yaklaşımın yönetici açısından anlamı şudur: Eğer yönetici personelin hangi 

ihtiyacını tatmin etmek istediğini anlayabilirse, o ihtiyaçlarını tatmin edebileceği ortamı 

yaratarak onların belirli yönde davranmalarını sağlayabilir.115  
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    Bu yaklaşımın esas aldığı motivasyon sürecini aşağıdaki gibi göstermek 

mümkündür. 

     

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 : Motivasyon Süreci 

Kaynak : Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım, 9. baskı, İstanbul-2003, s.638 

 

 

    Bu yaklaşıma göre kişinin ihtiyaçları beş ana grupta toplanabilir. Birinci grup en alt 

düzeydeki ve en ilkel ihtiyaçları kapsamaktadır. Beşinci grup ise en yüksek düzeydeki 

ihtiyaçları kapsamaktadır. Bu ihtiyaçların oluşturduğu hiyerarşi şöyledir.116 

 

1. Fizyolojik İhtiyaçlar : Yemek yeme, su, uyku, vb, 

2. Güvenlik İhtiyaçları : Can ve iş güvenliği, tehlikelerden korunma, 

3. Sosyal İhtiyaçlar : Gruba mensup olma, kabul edilme, dostluk, 

4. Kendini Gösterme  İhtiyacı : Tanınma ve prestij kazanma, kendine 

güven duyma, 

5. Kendini Tamamlama İhtiyacı : Sahip olunan potansiyeli geliştirme, 

yaratıcılık. 

    Kişi, önce en alt düzeyde bulunan ihtiyaçlarını tatmin etmek için davranır. Karnı aç 

bir kişiyi, sosyal ihtiyaçlarını (3.grup) tatmin etmeye çalışarak motive etmek mümkün 

değildir. 
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Şekil 3 : Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Kaynak : Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım, 9. baskı, İstanbul-2003, s.639 

 

    Alt seviyedeki ihtiyaçlar insan davranışlarını birincil olarak etkileyen ihtiyaçlardır.117 

Tatmin edilen her ihtiyaç grubu, davranışları etkileme özelliğini kaybedecek ve daha 

üst düzeydeki ihtiyaçlar kişinin davranışlarını etkilemeye başlayacaktır. 118  Bu 

ihtiyaçlar hiyerarşisini yukarıdaki şekil 3’ teki gibi göstermek mümkündür. 

    Maslow’un geliştirdiği bu ihtiyaçlar hiyerarşisi modelini, genel bir kalıp olarak 

görmek daha uygundur. Yani, herkesin aynı şekilde ve aynı şiddette bu ihtiyaçlar 

tarafından motive edildiğini söylemek mümkün değildir. Herkes çeşitli kademelerdeki 

ihtiyaçlar tarafından davranışa sevk edilecektir.  

    Böyle bir ihtiyaçlar hiyerarşisini, yönetici, bir motivasyon aracı olarak kullanabilir. 

Bu yaklaşıma göre, kişiler halihazırda sahip oldukları şeylerden çok, sahip olmak 

istedikleri şeyler (ihtiyaçlar) tarafından davranışa sevk edilecektir.  

    Maslow’un geliştirmiş olduğu bu yaklaşımın gerçeğe uygunluk derecesini araştıran 

pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların bir kısmı bu yaklaşımın 
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varsayımlarını doğrulamış, bir kısmı ise doğrulamamıştır. Hatta bazı araştırmacılar, 

bu yaklaşımın sadece Amerikan işçisinin tutumunu esas aldığını iddia etmişlerdir. 

Ancak bu tür eleştirilere rağmen, ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımı basitliği, anlaşılırlığı 

ve mantıki olması gibi nedenlerle en çok bilinen motivasyon teorisi olmuştur. 

 

3.2.2.  Çift – Faktör Teorisi (Hijyen – Motivasyon Teorisi)  

    F. Herzberg tarafından geliştirilen bu teori de, İhtiyaçlar Hiyerarşisi yaklaşımından 

sonra, en çok bilinen motivasyon görüşü durumundadır.119  

    Bu teori Herzberg’in 200 muhasebeci ve mühendis üzerinde yapmış olduğu bir 

araştırmanın sonuçlarından doğmuştur. Bu araştırmada kişilere, işlerinde kendilerini 

ne zaman son derece iyi ve ne zaman son derece kötü hissettikleri sorulmuştur. 

Araştırma verileri incelendiğinde araştırma konusu olanların, kendilerini en iyi ve 

tatmin olmuş hissettiklerini anlatırlarken iş ile direkt ilgili olan, işin kendisi, başarma, 

sorumluluk vb. kavramları kullanmış oldukları görülmüştür. Aynı şekilde kendilerini en 

kötü ve en az tatmin olmuş hissettiklerini anlatırlarken de iş ile ilgili olmakla beraber 

işin dışında bulunan ücret, çalışma koşulları, nezaret vb. kavramları kullanmışlardır. 

    Bunun üzerine Herzberg bu kavram ve terimleri iki grupta toplamıştır. Birinci grup 

Motive Edici Faktörler adı verilen gruptur. Bu grup işin  kendisini, sorumluluk, ilerleme 

imkanları, statü, başarma ve tanınma gibi faktörleri kapsamaktadır. Bu faktörlerin 

varlığı, kişiye kişisel başarı hissi verdiği için, kişiyi motive edecektir. Bunların yokluğu 

ise kişinin motive olmaması ile sonuçlanacaktır. 

    İkinci grup faktörler ise Hijyen Faktörleri adı altında toplanmıştır. Ücret, maaş, 

çalışma koşulları, iş güvenliği, nezaret tarzı gibi faktörler hijyen faktörleri 

oluşturmaktadır. Bu faktörlerin kişiyi motive etme özelliği yoktur. Ancak eğer bu 

faktörler mevcut değilse kişi motive olmayacaktır. Bunların mevcut olması kişinin 

motive olabileceği asgari koşulları sağlayacaktır. Ancak motivasyon, motive edici 

faktörlerin varlığı ile mümkündür.  

 

                                                 
119 Tamer Koçel, a.g.e., s. 641 



    Hijyen faktörler, iş yerindeki psikolojik ve fiziksel şartlardan etkilenmektedirler. 

Motive edici faktörler, hijyen faktörlerden daha düşük maliyetli ve uzun süreli tatmin 

verirler.120   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 4 : Çift – Faktör Teorisi 

Kaynak : Frank E. Saal, Patrick Knight, Industrial/Organizational Pscyhology, Brooks/Cole Pub. 

California-1998, s.302 

 

      Bu teorinin yönetici açısından anlamı şudur ; Hijyen faktörleri, bulunması gereken 

asgari faktörlerdir. Bunlar yoksa personeli motive etmek mümkün değildir. Ancak 

varlıkları, motivasyon için gerekli ortamı yaratır. Motivasyon, motive edici faktörler 

sağlanırsa gerçekleştirilebilir. Hijyen faktörlerini sağlamadan sadece motive edici 

faktörleri sağlamak, personeli motive etmeye yetmeyecektir. 

    Kanalizasyon ve su temizleme sistemlerinin bulunmasının sağlığı geliştirmeyeceği 

fakat, sağlığın temel şartı olması, buna karşılık yokluğu halinde hastalıklar için uygun 

bir ortam yaratılmış olacağı gibi, hijyen faktörlerinin mevcudiyeti, yani sağlıklı bir 

çalışma ortamının bulunması da personeli motive etmeyecek, fakat tatminsizliği ve 

performans düşüklüğünü önleyerek motivasyon için gerekli ortamı yaratacak, buna 

karşılık yokluğu motivasyonu ortadan kaldıracaktır.121 

     

 

                                                 
120 J.E. Champaux, Organizational Behaviour, West Publishing Company, 1996,s.182 
121 Tamer Koçel, a.g.e., s. 642 
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Hijyen faktörlere örnek olarak ;122 

• Ücret 

• Çalışma koşulları 

• İdari yapı ve uygulamalar 

• Üst yönetimin tavrı 

• İlişkiler 

Motive edici faktörler olarak ta ; 

• Sorumluluk 

• Tanınma 

• Başarı 

• İşin doğası 

• İlerleme 

sayılabilir. 

 

3.2.3. Başarma İhtiyacı Teorisi  

    Başarı güdüsü özellikle çalışma yaşamındaki motivasyonu oluşturmada etkilidir.123 

 D. McClelland tarafından geliştirilen bu teoriye göre kişi üç grup ihtiyacın etkisi 

altında davranış gösterir. Bunlar; 124 

1. İlişki kurma ihtiyacı (affiliation needs) 

2. Güç kazanma ihtiyacı (power needs) 

3. Başarma ihtiyacı (achievement needs) 

    Güç kazanma ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi güç ve otorite kaynaklarını genişletme, 

başkalarını etki altında tutma ve gücünü koruma davranışları gösterecektir. 

    Yüksek başarı ihtiyacı içindeki çalışanlar, problemlerini çözdükçe ve görevlerini 

başardıkça en çok tatmin olanlardır.125 Buna karşın, yüksek sosyal etkileşim ihtiyacı 

içindeki çalışanlar, iş arkadaşları ile ilişkilerini korudukça en çok tatmin olanlardır. 

                                                 
122 Dennis F. Kehoe, a.g.e., s.68 
123 Tuğray Kaynak, Organizasyonel Davranış, İ.Ü. İşletme Fakültesi Personel Yönetimi Anabilim Dalı, 
İstanbul-1990,s.124 
124 Tamer Koçel, a.g.e., s. 643 
125 Elvinaz Toprak, a.g.e., s. 43 



    Bu teorinin yönetici açısından anlamı şudur : Eğer personelin sahip olduğu 

ihtiyaçlar belirlenebilirse personel seçim ve yerleştirme sistemleri geliştirilebilir. 

Dolayısıyla, örneğin, başarı gösterme ihtiyacı yüksek olan bir personel, bunu 

sağlayabilecek bir işe yerleştirilebilir. Böylece bir kişi motivasyon için gerekli ortamı 

bulacağından sahip olacağı bilgi ve yeteneği tam olarak işe koyacaktır. 

 

3.2.4. ERG Teorisi  

    Clayton Alderfer’in , Maslow’un ihtiyaçlar tasnifini basitleştirerek geliştirmiş olduğu 

motivasyon yaklaşımıdır. Burada ihtiyaç sıralaması daha basittir, ancak Maslow 

sınıflaması gibi bir ihtiyaç sıralaması esastır. İlke yine aynıdır. Önce alt düzeydeki 

ihtiyaçlar tatmin edilmeli, daha sonra üst düzey ihtiyaçlar tatmin edilmelidir.126 ERG 

yaklaşımı Maslow’un beş ihtiyaç kategorisi yerine üç kategori üzerinde durmaktadır. 
127 

1. Varolma (Existence) ihtiyacı, 

2. Aidiyet – İlişki kurma (Relatedness) ihtiyacı, 

3. Gelişme (Growth) ihtiyacı 

    Bu ihtiyaçların baş harflerinin alınması ile ifade edilen ERG yaklaşımı da, aynen 

Maslow yaklaşımındaki gibi yorumlanmaktadır. 

     

3.2.5. Davranış Şartlandırması (Sonuçsal Şartlandırma) Teorisi  

    Disiplinler arası bir çalışma alanı olan yönetimin, psikolojiden aldığı en önemli 

kavramlardan birisi şartlandırma (coditioning) kavramıdır.128  

    Motivasyon teorisi olarak ele alınan şartlandırma türü ise sonuçsal şartlandırma 

(edimsel şartlandırma, operant şartlandırma) türüdür. Bu türün ana fikri, davranışların, 

karşılaştığı sonuçlar tarafından şartlandırıldığı varsayımıdır. 

 Bu şartlandırma kavramı esas itibariyle B.F. Skinner tarafından geliştirilmiştir.  

 

 

 

                                                 
126 Tamer Koçel, a.g.e., s. 643 
127 John R. Schmerhorn ve diğerleri, a.g.e., s.112 
128 Tamer Koçel, a.g.e., s. 645 



Sonuçsal şartlandırma aşağıdaki gibi bir şekilde ifade edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5 : Sonuçsal Şartlandırma 

  Kaynak : Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım, 9. baskı, İstanbul-2003, s.639 

 

    Sonuçsal şartlandırmanın ana fikri şudur : Kişinin tutumları üzerinde etki kanunu 

adı verilen ilkenin etkisi büyüktür. Bu ilkeye göre çevre tarafından benimsenen ve 

ödüllendirilen davranışlar tekrar edilmekte, çevrenin benimsemediği ve cezalandırdığı 

davranışlar ise tekrar edilmemektedir. 

    Eğer kişi  davranışları ; kişi tarafından “haz verici, memnun edici” olarak 

nitelendirilen sonuçlarla karşılaşırsa, muhtemelen o kişi aynı davranışı tekrar 

gösterecektir. Yok eğer karşılaştığı sonuçlar, kişi tarafından “acı verici, 

hoşlanılmayan, üzücü” olarak nitelenen sonuçlar ise, muhtemelen o kişi aynı 

davranışı tekrar göstermeyecektir. 

    Yukarıda ana hatları belirtilen sonuçsal şartlandırma yaklaşımını bir motivasyon 

aracı olarak kullanmak isteyen bir yönetici şu hususlara dikkat etmek zorundadır. 129 

• Örgüt açısından arzu edilen ve edilmeyen davranışlar açık ve seçik 

olarak belirlenmelidir. 

• Bu davranışlar personele duyurulmalıdır. 

• Mümkün olan her fırsatta ödüllendirme kullanılmalıdır. 

                                                 
129 Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım, 4. Bası, İstanbul-1998, s.456 
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• Davranışlara hemen karşılık verilmelidir. Araya girecek uzun bir zaman 

süresi sonucun davranışlar üzerindeki etkisini azaltabilir. 

 

3.2.6. Vroom’un Bekleyiş Teorisi  

    İş tatminini etkileyen tek bir değişken varmış gibi davransak ta, çoğu araştırmacı 

bunun birden fazla değişkeni içeren karmaşık bir yapı olduğu görüşünde 

hemfikirdir.130  

    Victor Vroom’a göre bir kişinin belli bir iş için gayret sarf etmesi iki faktöre bağlıdır. 

Valens (kişinin ödülü arzulama derecesi) ve Bekleyiş. Dolayısıyla ; 

 

[ Motivasyon = Arzu derecesi X Bekleyiş ]  olarak gösterilebilir. 

 

    Bu modelin üç temel kavramı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Valens’tir. Valens 

bir kişinin belirli bir gayret sarf ederek elde edeceği ödülü arzulama derecesini belirtir. 

Belirli bir ödül farklı kişiler tarafından farklı şekillerde arzulanacaktır. Bazıları böyle bir 

ödülü son derece arzu ederken, bazıları da bu ödüle hiç değer vermeyecektir. Hatta 

başkaları için, böyle bir ödül, uğrunda gayret sarf etmeye değmeyecek bir değeri de 

ifade edebilir. Dolayısıyla bu üçüncü grup için valens negatif olacaktır. Valensi  -1 ile 

+1 arasında değer alan bir değişken olarak göstermek mümkündür.  

    Bu modelin ikinci temel kavramı bekleyiştir. Bekleyiş kişinin algıladığı bir olasılığı 

ifade eder. Bu olasılık belirli bir gayretin belirli bir ödülle ödüllendirileceği hakkındadır. 

Eğer kişi gayret sarf etmekle belirli belirli bir ödülü elde edebileceğine inanıyorsa 

(bunu bekliyorsa) daha fazla gayret sarf edecektir. Dolayısıyla bekleyişi  0 ile +1 

arasında değişen bir değer ile ifade etmek mümkündür. Eğer kişi belirli bir gayret 

(davranış) ile belirli bir ödül arasında bir ilişki görmezse, bekleyiş 0 değerini alacaktır. 

    Bu modelin üçüncü kavramı araçsallık (instrumentality) kavramıdır. Araçsallık şunu 

ifade eder. Kişi belirli bir gayret ile belirli bir düzeyde performans gösterebilir. Bu 

performans da belirli bir şekilde ödüllendirilebilir. Bu ödüllendirme birinci kademe 

sonuç olarak düşünülmelidir. Örneğin birinci kademe sonuç olarak kişinin maaşı 

                                                 
130 Victor H. Vroom, a.g.e., s.99 



artırılabilir. Esasında birinci kademe sonuçlar, ikinci kademe sonuç olarak 

adlandırılabilecek amaçları gerçekleştirmede bir araçtır. 

    Bu durumda eğer bir kişi belirli bir düzeyde bir gayretin belirli bir performans (iş 

başarma) ile sonuçlanacağına inanıyorsa (bekleyiş) ve bu performansın da belirli bir 

birinci kademe sonuç-ödül ile karşılanacağına inanıyorsa (bekleyiş) ve aynı zamanda 

belirli birinci kademe ödülü bazı ikinci derece sonuçlar için gerekli görüyorsa 

(araçsallık) ve kişi hem birinci hem de ikinci derece ödülleri arzu ediyorsa bu kişi 

motive olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6 : Vroom’un Motivasyon Modeli 

Kaynak : Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım, 9. baskı, İstanbul-2003, s.650 

 

Bu modeli kullanmak isteyen bir yönetici aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:131  

• Kişi için hangi çeşit ve hangi düzeyde bir sonucun (ödülün) önemli 

olduğu belirlenmelidir. 

• Organizasyon için ne tür bir davranış ve performansın arzulanır olduğu 

belirlenmelidir. 

• Performans ile ödül arasında ilişki kurulmalıdır. 

                                                 
131 Tamer Koçel, a.g.e., s. 649 
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3.2.7. Lawler – Porter Modeli  

     Vroom’un bekleyiş kuramını Lawler ve Porter isimli düşünürler bazı örgütsel 

koşulları ve gerçekleri göz önünde bulundurarak geliştirmişlerdir.132 Diğer bir deyimle, 

kurama onu güçlendirici bazı katkılarda bulunmuşlardır. Bu motivasyon modeli 

Vroom’un modelini esas almakta, fakat bazı noktalarda bu modele ilaveler 

yapmaktadır. Bu modelin ilk bölümü Vroom modelinin aynıdır. Yani kişinin motive 

olma derecesi valens ve bekleyiş tarafından etkilenmektedir. Ancak Lawler ve 

Porter’a göre kişinin yüksek bir gayret göstermesi otomatik olarak yüksek bir 

performans ile sonuçlanmaz. Araya iki yeni değişken girmektedir. Bunlardan birisi 

kişinin gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olmasıdır. Eğer kişi gerekli bilgi ve 

yeteneklerden yoksunsa, ne kadar gayret sarf ederse etsin performans 

gösteremeyecektir (iş başaramayacaktır). 

    İkinci ilave değişken, kişinin kendisi için algıladığı rol ile ilgilidir. Rol kavramını 

kısaca beklenen davranış türleri olarak tanımlamak mümkündür. Organizasyon her 

mensubundan belirli roller beklediği gibi, üstler de astlarından belirli rolleri 

beklemektedir. Ayrıca her organizasyon üyesinin, kendisinin oynaması gereken rol 

konusunda bir inancı vardır. 

     Bu modeli bir motivasyon aracı olarak kullanmak isteyen bir yönetici, Vroom 

modeli ile ilgili olarak söylenenlere ek olarak şu hususlara dikkat etmelidir: 133 

• Personel, kendilerinden beklenen performansa göre eğitim ve 

yetiştirilmeye tabi tutulmalıdır. 

• Rol çatışmaları mümkün olduğu ölçüde azaltılmalıdır. 

• Personelin fiilen aldığı ödül tutarından çok, aynı düzeyde performans 

gösteren meslektaşlarının aldığı ödül düzeyine dikkat ettiği 

hatırlanmalıdır. 

• Kişilerin içsel ve dışsal ödül türlerine farklı önem verdikleri bilinmelidir. 

• Nihayet sürekli bir kontrol ile personelin performans, ödül ve aralarındaki 

ilişkiler konusundaki anlayışı izlenmeli ve elde edilen bulgulara göre 

modelin işleyişinde gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

                                                 
132 Erol Eren, a.g.e., s.453 
133 Tamer Koçel, a.g.e., s. 651 



    Lawler ve Porter’in yapmış oldukları çalışma sonuçları göstermiştir ki, personelin 

başarılı performans sonucu elde ettiği ödülün adil olması durumunda iş tatmini 

gerçekleşmiştir.134 

 

3.2.8. Eşitlik Teorisi  

        Süreç teorilerinden bir diğeri Eşitlik Teorisidir (Equity Theory). Bu teorinin ana 

fikri de personelin iş ilişkilerinde, eşit bir şekilde muamele görme arzusunda oldukları 

ve bu arzunun motivasyonu etkilediği hususudur. Bu konu hakkında değişik teoriler 

geliştirilmiş olsa da J. Stacy Adams tarafından geliştirilen teori esas kabul 

edilmiştir.135  Bu teoriye göre, kişinin iş başarısı ve tatmin olma derecesi çalıştığı 

ortamla ilgili olarak algıladığı eşitlik’e (veya eşitsizliklere) bağlıdır. Adams’a göre, kişi, 

kendisinin sarf ettiği gayret ve karşılığında elde ettiği sonucu aynı iş ortamında 

başkalarının sarf ettiği gayret ve elde ettikleri sonuç ile karşılaştırır. Bu karşılaştırma 

genellikle kişinin, gayret ile sonucu içeren bir çeşit oran oluşturması ile olur. Örneğin 

aşağıdaki iki durum eşitsizliği ifade etmektedir.136 

 

Kişinin Elde Ettiği Sonuç    Başkalarının Elde Ettiği Sonuç 

Kişinin Sarfettiği Gayret   Başkalarının Sarf ettiği Gayret 

 

 

Kişinin Elde Ettiği Sonuç    Başkalarının Elde Ettiği Sonuç 

Kişinin Sarfettiği Gayret   Başkalarının Sarf ettiği Gayret 

 

    Yukarıdaki oranlardaki pay ve payda kişinin algılarına göre değer almaktadır.  
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135  John B. Mıner, a.g.e., s.67 
136 Tamer Koçel, a.g.e., s. 653 
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    Bu teoriyi personelini motive etmek için kullanmak isteyen bir yönetici aşağıdaki 

hususları dikkate almak zorundadır : 

 

• Bu teorinin ağırlık noktası eşit gayretin eşit şekilde ödüllendirilmesi 

gerektiği üzerinedir. Bizdeki “testiyi kıran da bir, getiren de” deyiminin 

ifade ettiği anlam, bir eşitsizliğin ifadesinden farklı bir şey değildir. 

• Eşitlik veya eşitsizlik personelin işletme içinde ve işletme dışında 

yaptıkları karşılaştırmaların bir sonucu olarak algılanır. 

• Eşitsizliğe karşı gösterilecek tepki değişik şekillerde olabilir. 

 

 

3.2.9. Amaç Teorisi  (Goal – Setting Theory)  

    Edwin Locke tarafından geliştirilen bu motivasyon teorisine göre, kişilerin belirlediği 

amaçlar, onların motivasyon derecelerini de belirleyecektir. 137  Erişilmesi zor ve 

yüksek amaç belirleyen bir kişi, elde edilmesi gayet kolay olan amaçlar belirleyen bir 

kişiye oranla daha yüksek performans gösterecek ve daha fazla motive olacaktır. 

Teorinin ana fikri kişilerin kendileri için belirledikleri amacın ulaşılabilirlik derecesidir. 

    Bazı çelişkilere rağmen birçok araştırma tarafından desteklenen ve motivasyonu 

açıklamada kapsamlı bir teori olan bu teori daha sonra Peter Drucker tarafından 

geliştirilen Amaçlara Göre Yönetimin temelini oluşturmuştur.138 

    Çeşitli yönetim uygulamaları ve özellikle Amaçlara Göre Yönetim uygulaması, 

organizasyonlarda amaç belirleme işinin önemini vurgulamış ve bunun nasıl olması 

gerektiği konusunda bazı öneriler getirmiştir. Bu öneriler Amaç Teorisi açısından 

geçerliliğini koruyabilir. Yönetici açısından önemli olan, yönetimin öngördüğü amaçlar 

ile kişinin belirleyeceği amaçlar arasındaki uygunluktur. Bu ise amaç belirlemede 

astların da katkısını gerektirmektedir. 

    Amaçlarla ilgili olarak ;139 

• Amaçlar spesifik (belirgin) olmalıdır. 

• Amaçlar için bir zaman sınırlaması olmalıdır. 

                                                 
137 Tamer Koçel, a.g.e., s. 655 
138 Göksel Ataman, a.g.e., s.453 
139 Robert D. Smıther, a.g.e., s.227  



• Amaçlar zorlu fakat ulaşılabilir olmalıdır. 

 Bu teoriye göre motivasyonun kaynağı amaçlara ulaşma niyet ve arzusudur. Bu da 

bireyin amacı kabullenmesine bağlıdır. 140 
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ 

 

4.1. İş Tatmini Motivasyon İlişkisi  

    Geleneksel düşüncede, insanlar çalışmayı sevmediği için, yöneticiler işlerinin 

önemli kısmının çalışanları işe motive etmek, onlara esin kaynağı olmak, etkilemek, 

yüzlerine gülerek pohpohlamak, denetlemek ya da baskı uygulamak olduğu 

görüşündedirler.141 

    Örgüt açısından motivasyon, örgüt üyelerinin çalışmaya başlamaları, çalışmayı 

sürdürmeleri, görevlerini istek ve arzuları ile yerine getirmelerini sağlayan proses 

ilişkileri içindeki duygusal durum sürecidir.142 Bu bağlamda motivasyon davranışın 

başlatılması, sürdürülmesi, istenilen yöne yönlendirilmesi olmak üzere üç ana 

faktörden oluşur. Motivasyon çalışma ve üretme konusunda bir istek belirtir. Doyum, 

tamamıyla üretkenliğe bağlı olmayan olumlu bir duygusal durumu açıklar. 

    Bireyin değer ve tutumları –ki her ikisi de motivasyon için önemli unsurdur-  kültürel 

altyapıya kuvvetle bağlıdır.143 Bu, motivasyonun bir kültür için uygun olurken başka bir 

kültürde işe yaramayacağının ispatıdır. Bu sebeple, farklı kültürlere sahip çalışanları 

motive ederken aynı unsurları kullanmak gibi hatalardan sakınmalıyız. 

    Motivasyon ile iş tatmin kavramları, şu noktada müşterektir : Mahiyet itibariyle 

bunlar zihinsel (intellectual) olmaktan çok hissi (emotional) kavramlardır.144 Bunlara 

uygulanabilecek tek mantık, bunlardan etkilenen birey veya grupların mantığı 

olmaktadır. Bu yüzden, her iki kavram da, kişisel ve özneldirler. 

    Tatmin terimi, bir başka kişi tarafından doğrudan gözlenemeyen ve yalnızca ilgili 

birey tarafından hissedilerek tasvir edilen ve ifade edilebilen zevki veya iç huzuru 

anlatmak için kullanılır. Tatmin faktörü öyle bir öğedir ki, bir bireyin, bu unsurun 

aracılığı olmadan kendini daha iyi hissetmesi pek mümkün değildir. 
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    Motivasyon ile tatmin arasındaki ilişki, gerçekte, karşılıklı etkileşim biçimindedir. 

Tatmin olmuş kişinin, motive olabilmesi için gerekli ortam hazırlanmış demektir. 

Çünkü tatmin olan birey, davranışını değiştirmeye ve güdülemeye oldukça uygun bir 

durumdadır. Aynı şekilde, güdülenmiş bir birey de, tüm çaba ve faaliyetlerinin 

sonucunda iç huzuru ve zevki tadabilir. Başka bir deyişle, motivasyon tatmin 

yaratabilir. Bundan başka, belirli durum ve duyguların, her iki etkiyi birden 

göstermesine de şaşmamak gerekir. 

    Aslında, iş tatminini sağlayacak determinantların temelde, bireyleri güdüleyebilmek 

için ortaya koyulanlarla benzer olduğunu söylemek mümkündür. Buna rağmen, iş 

tatmininin, motivasyonla özdeş olduğunu iddia etmek, çok basit bir yargı olur. 

 

4.2. İş Tatmini Performans İlişkisi  

   Performans genel anlamda bir grup ya da örgütün ürettiği işin planlanmış bir 

etkinliğin sonucunda elde edileni nicel ya da nitel olarak belirleyen kavramdır. İş 

tatmini ve performans arasındaki ilişki incelendiğinde iş hakkında olumlu duygulara 

sahip insanların daha yüksek kalitede iş üretme çabasında olmaları doğal 

görülmektedir. Ancak bu konuda yapılan birçok araştırma, iş tatmini ve performans 

arasında direkt bir etkileşim olduğunu ispatlayamamıştır. 145 

    İş tatmini ve performans arasındaki ilişkiyi incelerken örgütsel engeller, örgütsel 

iklim, liderlik tarzı ve yönetim sürecini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

Çünkü bunlar hem iş tatmini hem de performans üzerinde direkt etkili olan faktörlerdir. 

İş tatmini ve performans ilişkisi incelenirken üç tartışma ortaya çıkmaktadır. Bunlar ; 

tatmin performansa neden olur, performans tatmine neden olur, ödül hem performans 

hem de tatmine neden olur şeklindedir. İşletmelerin, rakip işletmelerle yarışarak 

yaşamlarını sürdürmeleri ve büyümeleri ile ilgili sorunlarının çözümlenmesinde, 

yöneticilerin performans ölçüm ve denetimleri yadsınamayacak önem taşır. 146 

    Bir teoriye göre performans ve tatmin arasında bir ilişki söz konusudur. Çünkü iyi 

performans gösterenler karşılığında ödül alırlar ve bu ödüllerin adil olması durumunda 

da iş tatminleri artar. Diğer bir teoride yüksek performansın, yüksek iş tatminine 
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neden olduğudur. Bu görüşe göre, ödüllendirme sisteminin iyi çalışması yüksek 

performansa neden olur. Eğer yüksek seviyedeki performans iş tatminine neden 

oluyorsa bunun yöneticilere verdiği mesaj da farklı olacaktır. Bu durumda yöneticiler 

kişinin iş tatmininden çok onların yüksek performans göstermesine önem vermeye 

başlayacaktır. Bu teoriye göre iş tatmini yüksek performansı takip edecektir. 147 

    Sonuç olarak tatmin ve performans birbirinden ayrı ama yakından ilişkili iki olgudur. 

İş tatmini tek başına performans için bir gösterge değildir ama uygun bir ödüllendirme 

hem iş tatminine hem de yüksek performansa yol açmaktadır. 

 

4.3. İş Tatmini ve Özdeğerleme İlişkisi  

    Pazara hızlı cevap verme, maliyetlerin düşürülmesi, kalite, doğru ve zamanında 

teslim kritik rekabet faktörleridir. İşletmenin bu faktörleri etkili bir biçimde 

değerlendirmesi için TK performansını ortaya koyması gerekmektedir. Bunu da 

kıyaslama, özdeğerleme gibi etkili araçlarıyla gerçekleştirir. Özdeğerleme ; işletmenin 

kalite performansını ortaya koyması bakımından çok önemlidir ve işletmenin kendi 

kendine uygulayabileceği bir değerleme metodudur. 

    Özdeğerleme bir ölçüm tekniğidir. Bu teknik kullanılarak işletmelerin sağlık ve 

performansı gözlemlenmektedir. Özdeğerleme modellerinde yer alan kriterler 

standarttır ve işletmeye gerçekleştirdiği kalite performansını ölçme fırsatı ve aynı 

zamanda işletmenin kendini diğer işletmelerle kıyaslama imkanı verir. 

    Japonya’da verilen E. Deming ödülü 1951 yılından itibaren verilmeye başlanmıştır. 

Bu ödül bireylere, şirketlere, fabrikalara olmak üzere üç kategoride verilmektedir. 

    Kanada Toplam Kalite Mükemmellik Ödülü 1987 yılından beri verilmektedir. Tüm 

sanayi dallarında ulaşılan olağanüstü ya da mükemmel kaliteyi onurlandırmak için 

Kanada Hükümeti tarafından oluşturulmuştur. 148  
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Şekil 7 : Avrupa Kalite Modeli 

 

Kaynak : Elvinaz Toprak, Çalışanların İş Tatmini ile Bireysel İş Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gebze- 2002 

        

    Tüsiad – Kalder Ulusal Kalite Ödülü 1993 yılından itibaren ulusal çapta verilmeye 

başlanmıştır. Avrupa Kalite Yönetim Vakfının dokuz kıstası bu ödül için bazı küçük 

değişikliklerle uygulanmaktadır. 

    İşletmede temel amaç uygun bir özdeğerleme modeli kullanarak yukarıda belirtilen 

kriterlerin gözden geçirilmesidir. Yönetim tarafından bu kriterler elde edilen sonuçlara 

göre değerlendirilir. Eksik noktalar, çalışanlarla ya da yönetimle ilgili problemlerin 

neler olduğu belirlenerek gidermek için gereken önlemler alınır. 

 

4.4. İş Tatmini TKY İlişkisi  

    İş tatmini, kişinin işine karşı sahip olduğu olumlu etki ya da duygulardır.149 TK ise 

müşteri memnuniyetinin, çalışanların memnuniyetinin ve toplumda olumlu etkilerin 

sağlanabilmesi, iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşabilmesi için, politika ve 

stratejilerin, çalışanların, kaynakların ve proseslerin uygun bir liderlik anlayışı ile 

yönetilmesi ve yönlendirilmesidir. Kalite bir ahlak sistemidir. Geniş çaplı kalite 

geliştirme sadece birkaç uzman ile değil, bir kuruluşta çalışan kadın, erkek herkesin 

yardımı, katılımı, gayreti ve tedarikçilerin işbirliği sayesinde sağlanabilir. TKY 
                                                 
149 Meltem Babacan, a.g.e.,s.69-70 

1. Liderlik 

2. Çalışanların yönetimi 

3. Kaynakların yönetimi 

4. Strateji ve politika 

6. Müşteri tatmini 

7. Çalışan tatmini 

8. Topluma etkisi 

9. İş sonuçları 

 
 
5. Prosesler → → 



modelinin başarıyla uygulanabilmesi için en güçlü araçlardan biri iletişimdir. İletişim, 

işletme içinde çalışan personeli motive edebilecek her türlü bilgilerin, fikirlerin, 

görüşlerin, emirlerin, ricaların ve kararlara temel oluşturacak verilerin süratle 

toplanması ve güvenilirliği personelin katılımının sağlanmasında etkili bir araçtır. 

Böylece konu dönüp dolaşıp “insan” faktörüne gelip dayanmaktadır. Yüksek 

motivasyona ve başarı azmine sahip insanlar ve bu insanların başarı sağlamasına 

imkan veren sistemler. Sağlanan her başarı kişiyi daha da motive edecek, işine 

bağlanması ve daha iddialı hedefler koymasını sağlayacaktır. Başarı doğacak ve 

bunun sonucunda çalışanlar iş tatmini duyacaklardır.  

    İş tatmininin başarı üzerindeki önemi yanında devamsızlıkların ve işten ayrılmaların 

önlenmesi bakımından da önemi büyüktür. İş tatmini veya tatminsizliğine yol açan iş 

öğeleri ücret, yükselme olanakları, yönetim biçimi, işin bireye uyumu ve iş arkadaşları 

ile ilişkiler olarak sıralanmaktadır. İş tatmininin gerek çalışanlar gerekse işletme 

açısından önemli sonuçları olmaktadır. 

    Sonuç olarak ; TKY’nin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi ile işten tatmin duyan, 

mutlu çalışanların bulunması sağlanacak bunun sonucunda verimlilik artacaktır. 

 

4.5. İş Tatminini Ölçümü    

        İş tatmini temel olarak bireyin işini sevmesi ya da sevmemesi, beklentileri ve 

mevcut durum arasındaki farka bağlıdır. Aynı zamanda çalışma ortamında insan 

davranışlarını etkilemektedir. Bu nedenle iş tatmini ölçümlerinde önemli olan kişinin 

beklentilerini ne kadar karşılayabildiğinin yani tatmin ya da tatminsizliğinin ne oranda 

olduğunun belirlenmesidir. 

    İş tatminini doğru ölçebilmek ve iş yerindeki sonuçlarını görebilmek için bir çok 

yöntem ve anket geliştirilmiştir. Yöneticiler işgörenlerin davranışlarını dikkatle 

gözlemleyerek, söylediklerini dinleyerek ve yorumlayarak bilgi sahibi olabilecekleri 

gibi, karşılıklı görüşmeler ya da anket araştırmaları ile daha yararlı sonuçlar alabilir ve 

farklı grupları birbirleriyle kıyaslayabilirler. 

    



 İşletmeler iş tatmini ölçümünde kullanılacak yöntemi belirlerken şu noktalara dikkat 

etmelidir :150 

• Soru tiplerinin incelenen işe uygun olması 

• Herkes tarafından anlaşılabilecek basit bir dil kullanılması 

• Cevapların şaşırtıcı olmaması ve cevaplamanın kolay olması 

• Cevaplama süresinin iş kaybına neden olmayacak uygunlukta olması 

• İstatiksel olarak bir değeri olması ve iş tatminini ölçmesi 

    İş tatmini verisini elde eden işletmeler, çalışanlar arasındaki genel iş tatminini 

öğrenebilir. Bu veriler ayrıca iş tatminsizliğine neden olan problemlerin tespit edilmesi 

ve giderilmesi için alınması gereken önlemler konusunda da yardımcı olabilmektedir. 

    İşle ilgili tutumları ölçen bir çok yöntem olmasına rağmen en çok kullanılan 

yöntemler şunlardır:151 

• İş Tanım Endeksi (Job Descriptive Index) : Çalışanların işleri hakkında 

olumlu ya da olumsuz duygular geliştirip geliştirmediğini çok iyi bir şekilde özetler. 

• Minnesota Tatmin Anketi (Minnesota Satisfaction Questionnaire) : 

Çalışma şartlarını, ilerleme fırsatlarını, kişinin kendi yargılarını kullanabilmesini, iyi iş 

yapanın taktir edilmesini ve diğerleri tarafından tanınma duygusunu ölçer. 

• Porter İhtiyaç Tatmin Anketi (Porter Need Satisfaction Qestionnaire):                                                                                                

Porter tarafından geliştirilmiştir ve yönetim düzeyindeki çalışanlara uygulanmaktadır. 

Sorular yönetim problemleri üzerine odaklanmaktadır. 

• İş Tatmin Araştırması (Job Satisfaction Survey) : İş tatmin araştırması 

çalışanın genel iş tatminini ölçmenin yanı sıra, işi dokuz kategoriye ayırarak  her 

kategori için de tatmin derecesini ölçmektedir.  

• İş Teşhis Araştırması ( Job Diagnostic Survey) : İş teşhis araştırması, iş 

karakteristiklerinin çalışanlar üzerindeki etkisini ölçmek için geliştirilmiştir. İşin doğası, 

iş tanımları, motivasyon, kişilik, psikolojik durum ve işe karşı reaksiyon gibi alt 

ölçekleri kapsar.152 
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  İş tatmin ölçülmesi, cevapların ne kadar dürüst verildiğine de bağlıdır. Bunun dışında 

araştırmanın zamanlanması, örneklem seçimi, araştırma amacının açıklanması, 

araştırma yönteminin standart hale getirilmesi gibi konularda iş tatmininin ölçülmesi 

önem taşıyan unsurlardır. 

    Sonuç olarak araştırılan faktörler, çalışma ortamı ve örgütsel etkinlikle ilgili olmalı, 

kullanılan dil açık anlaşılabilir nitelikler taşımalı, bilimsel olarak güvenilir ve geçerli 

olmalıdır. Araştırmanın uygulanması sırasında zamanlamaya, temsili grubun seçimine 

ve araştırma amacının açıklığına dikkat etmek gerekir. 

 

4.6. Çalışanların İş Tatminini Etkileyen Faktörler   

    Yöneticinin astlarını güdüleme işi, bu kimselere tam tatmin sağlayan davranışları 

geliştirmekle başlar.153 Bu davranışlar hem kişisel tatminler sağlarken hem de işletme 

amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. İnsan davranışları çok karışık ve 

anlaşılması güç olduğundan, güdüleme hususunda genel ilkeler geliştirmek kolay 

değildir. İnsanlar arsındaki kişisel farklılıklar da bu durumu yaratan en önemli 

etmenlerdir. 

 

4.6.1. Gelir   

    Örgütlerde, bazı görevlerde gelir, çabaların artmasıyla orantılı olarak arttırılır ve 

özendirme aracı niteliği açıkça belirlenmiş olur.154 Örneğin satış miktarı üzerinden 

komisyon ve parça başına ücret bu yöntemin etkili kullanış şekilleridir. Fakat, bu 

araçların özendirmeye konu edilmeyen ve arzulanmayan sonuçları doğurmaması için 

önlemler alınmalıdır. Diğer bir yöntem de bu tür bir standart yerine kişisel 

değerlendirmeye dayanan prim verme yoludur. 

    Maaş ve ücret temel olarak bireyleri işletmeler içerisinde tutma ve onları orada 

kalmaya teşvik etme aracı olmaktadır.155  
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4.6.2. Güvenlik  

    Ekonomik güvenlik kişisel çabalar yönünden oldukça önemlidir.156 Emeklilik,kaza, 

hastalık, hayat, işsizlik sigortaları gibi işçiye sürekli gelirini hayatı boyunca sağlayacak 

ekonomik korunma biçimleri günümüzde çok geliştirilmiştir. Burada sözü edilen 

güvenlik önlemlerinin bazıları hükümet tarafından kanuni birer zorunluluk haline bile 

getirilmiştir. Buna rağmen güvenlik duygusu, personel için ekonomik garanti olmaktan 

da ötede daha kapsamlı bir duygudur. 

    Gerek sürekli bir maddi unsurun sağladığı güvenlik, gerekse kendine güven 

duygusu, verimliliğin artışında doğrudan etkili değildir. Fakat güvensizlik duygusu 

altında tedirgin olarak çalışan kimsenin çaba ve emeğini sunma azminin azalacağı 

doğaldır. Tersine güvenlik duygusu altında çalışan kimseler, enerjik ve gayretli 

görünür. Personelin etkinliği de böylece artmış olur. 

    Yüksek motivasyon ve aktif katılım için işletmede güvenli bir ortamın yaratılması 

şarttır.157 Kimse işletmeyi geliştirme çabası ile öne çıkıp vurulmak istemez. Hataları 

bir öğrenme fırsatı olarak gören “hatayı kim yaptı?” sorusu yerine “bu hata neden 

oldu?” sorusuna odaklanan işletmelerde motivasyon yüksektir. 

 

4.6.3. Yükselme Olanakları  

    İşgörenler, çalıştıkları işlerinde yükselme olanakları da isterler.158 Çünkü insanlar 

işleri iyice öğrenip tecrübe kazandıkça, iş yeknesaklaşacak, bulundukları mevkilerdeki 

yetkilerini ve dolayısıyla sorumluluklarını yetersiz bulacaklardır. Bu nedenle, daha 

yüksek yetki ve sorumluluklarla çalışmayı arzu edeceklerdir. İlerleme ya da yükselme 

yolları tıkanan yöneticilerin çalışma gayret ve şevkleri azalacaktır. 

    Astlarını yükselme olanağı gibi bir teşvik aracı sağlayan yönetici, plan ve 

programlarını uygulamaya koymak için kendisine yardım edip işbirliğini kolaylıkla 

kabul edecek bir destek sağlamış olacaktır. 
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4.6.4. Çekici İş  

    Bir personelin yapmış olduğu işin türü, kişisel planlarının uygulanmasında önemli 

etkiler yapacaktır.159 Kendisi için çekici olan işi yapan kimse, o işe karşı daha olumlu 

bir tutum takınarak dikkatli, planlı ve yöntemli hareket edecektir. Bu tutumun 

takınılmasında iki önemli neden vardır. Bunlardan birincisi, işin gerektirdiği kişisel 

özen (ihtimam), ikincisi ise, işgörenin sahip olduğu sanatkarlık ruhudur. 

    Çekici işle ilgili olarak, yeterli ışıklandırma ve sıcaklık, iyi iş arkadaşları, işçiyi 

eğlendirecek sosyal tesisleri, kazaları önleyecek uygun çalışma koşullarını sağlamayı 

sayabiliriz. Bunun yanında çalışanın işinde duyduğu monotonluğu ortadan kaldırmak 

için iş zenginleştirme yöntemlerini de kullanmalıyız.160 

 

4.6.5. Yapılmaya Değer Bir İş Vermek  

    Yaptığı işlerin ya da hizmetlerin karşılığını patronlardan ücret alarak gören 

kimseler, üstelik yaptıkları işlerin toplumda birçok kimsenin arzu ve ihtiyaçlarını 

karşıladığını görmekle büyük zevk duyacaklardır. 161  Yaptığı hizmetlerin değerini, 

başkalarını memnun olmuş görerek anlayan çoğu kimseler, çektikleri zahmetlerin ve 

eziyetlerin şiddetini az duyar ya da hiç aklına bile getirmez. İş yerinde bu yolda 

alınacak tedbirler, işçiyi işletmenin gerçekten sosyal bir hizmet yaptığına 

inandırmalıdır. 

 

4.6.6. Statü  

    Statü, bir kimseye toplumda başkalarının atfettikleri değerlerden oluşan bir 

kavramdır.162 İyi tanınan bir örgütte çalışma ya da önemli görünen bir unvana sahip 

olma, başkalarınca onlara atfedilecek statülerinde olumlu etkiler yapar. 

    Statünün kazanılmasında işverenin davranış ve tutumlarının da rolü büyüktür. 

Astlar ya da işgörenler üstleri ile patronlarının saygı ve sevgisini kazanabilmek için 

önemli çaba ve fedakarlıklardan kaçınmayacaklardır. Çalışmalarının karşılığında 
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saygı görme ve sosyal statüsünde yükselme ile somut bir şekilde gören personel 

daha gayretli olarak çalışmalarını sürdürecektir. 

    Kişiye iş yaptırmanın yollarından biri ona yüksek statü tanımaktır. 163  Burada 

hiyerarşik değil fonksiyonel statü vermek, insana yaptığı işin o işletme için ne kadar 

önemli olduğu fikrini aşılamak gerekir. 

4.6.7. Kişisel Yetke ve Güç Kazandırma  

    Bir kimse sözü dinlenen, kendini izlettiren ve buyrukları yerine getirilen biri olmayı 

da arzular.164 Başkaları üzerinde yetke sahibi olma, zor kullanmaya ya da kanunsuz 

yollara başvurmaya dayanmaz. Yetke, başkalarına bir işi gördürmek için onların 

rızalarına dayanmayı gerekli kılan bir güçtür. 

    Yöneticiler yetki devri ilkelerini göz önünde bulundurarak, astlarına daha çok kişiye 

nezaret etmek üzere yeni görevler verip yetkilerini artırırlarsa, astlar kendilerine layık 

görülen yeni durumda başarılı olmak için çabalarını artıracaklardır. 

    Bu yetki devri ile çalışanların kişisel sorumluluğu artacağından bu tür işletmelerde 

insanlar kendilerini sorumlu hissetmekten gurur duyacaklar ve motivasyon 

yükselecektir.165 

 

4.6.8. Özel Yaşama Saygılı Olma  

    Özel yaşama saygılı olma sorunlarını çözümlemekte astlar için sadık bir dost gibi 

davranma elde bulunan olanaklarla yardım etme, işbirliği ve çalışma arzusunu 

güçlendirmek de önemli bir husustur.166  

    İşverenlerin ve yöneticiler ile işgörenler arasında kişisel ilişkilerin güçlendirilmesi 

ancak dostluk ve sevgi düşüncelerinin geliştirilmesi ile olur. Astların kişiliğine saygı 

duymak gerekir ve bunu sağlamanın en iyi yollarından biri, onların duygu ve 

düşüncelerinden yararlanmaktır. Şimdiki sorunlarda ve gelecekle ilgili karar ve planlar 

hazırlanmasında, astlara tanınan söz hakkı onlara kişisel güven verecektir. Böylece 

işgörenin özel yaşam ve çıkarları ile işletmenin çıkarlarını bir tutması olanağı 

artırılacaktır. 

                                                 
163  Mehmet Tikici ve diğerleri, a.g.e., s.218 
164  Erol Eren, a.g.e.,s.513 
165  Ülkü Uzunçarşılı ve diğerleri, a.g.e., s.73 
166  Erol Eren, a.g.e.,s.514 



4.6.9. Kararlara Katılma Olanakları Sağlama  

    İnsanların, özellikle kendilerini etkileyecek kararlara katılma isteği çok şiddetlidir.167 

Uygulamadaki aksaklıkların en önemli taraflarından birisi de, personeli kendisini 

etkileyecek kararlara iştirak ettirmemek, alınan kararları uygulama safhasına kadar 

ondan saklamaktan gelir. 

    Yöneticiler astları ilgilendiren kararların alınmasında, onların düşünce ve isteklerini 

dikkate almalı ve bu düşüncelerden yararlanma yollarını aramalıdırlar. 

    Katılmalı yönetim tatminsizlik nedenlerini azaltması hatta ortadan kaldırması, 

mükemmel bir bilgi alışverişi kurması, sorumluluk dağılımını artırması ve nakde 

katılmaya imkan vermesi sayesinde işgörenlerin gerçek durumlarına maddi ve 

psikolojik yönde etki yapmaktadır.168 

 

4.6.10. Adaletli ve Sürekli Bir Disiplin Sistemi  

    İhtiyaçlara cevap verilmesi kadar şikayetlerin değerlendirilmesi de güdülemede belli 

başlı bir tatmin kaynağıdır.169 Yerinde cezalandırma ve ödüllendirmelere gitmek adil 

bir disiplin sistemini gerektirir. Bu durum, eşit muamele ilkelerine sadık kalmayı 

doğurduğu için, astların görevlerine karşı şevk ve ilgisini önemli ölçüde artıran bir 

özendirme aracı olacaktır. 

    Bir işletmede ödüllendirilmesi gereken davranışlar, risk alma, yenilik getirme, fikir 

verme, değer katma, kuruma bağlılık ve yılmadan çalışmaktır.170 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
167  Erol Eren, a.g.e.,s.515 
168 Mehmet Tikici ve diğerleri, a.g.e., s.222 
169 Erol Eren, a.g.e.,s.516 
170 Ülkü Uzunçarşılı ve diğerleri, a.g.e., s.74 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

ASKERİ FABRİKADA UYGULAMA 

 

5.1. Araştırmanın Konusu ve Önemi  

    TKY uygulamalarının işletmelere olumlu sonuçlar getirmiş olması, bu felsefenin 

işletmeler arasında daha da yaygınlaşmasını sağlamıştır. TKY felsefesi insan odaklı 

olduğu için çalışanlara ve müşterilere verilen değer çok fazladır. Özellikle son yıllarda 

müşteri memnuniyetine ulaşmanın çalışanların memnuniyetinden geçtiği görüşü 

yaygındır. Rekabet koşullarının hızla arttığı günümüzde çalışanlarda sadakat ve 

süreklilik yaratmak gün geçtikçe zorlaşıyor.                                                                                                                

    Kaybedilen şirket çalışanlarının ve müşterilerinin getirdiği maliyet     

hesaplandığında, firmaların bu konu üzerinde daha fazla durması gerektiği ortaya 

çıkmıştır. 

    Firmalar hem çalışanları hem de müşterileri daha fazla memnun edebilmek için 

onların “beklentilerini” anlamaya çalışmaktadırlar. Bu sebeple firmalar tatmin 

değerlendirmesi amacıyla araştırmalar, anketler, toplantılar, yüzyüze görüşmeler, 

forumlar, yönetimce düzenlenen eğitim toplantıları gibi faaliyetler düzenlemektedir. Bu 

faaliyetler sonucunda çalışanların ve müşterilerin tatmin seviyeleri belirlenerek eksik 

kalan konular üzerine önleyici ve düzeltici tedbirler alınmaktadır. 

 

5.2. Araştırmanın Amacı     

    TKY’ nin işletmelerde etkin bir şekilde uygulanması çalışanların TKY’ yi tam olarak 

algılamalarına, katılımlarına ve tatmin düzeylerine bağlıdır. İşletmenin kalite 

performansının daha iyi hale gelmesi, işletmenin ve çalışanların işlerinde daha 

başarılı olması için sağlanması gereken koşullardan biri de çalışanların tatminidir. 

    Bu araştırmada bir işletme de kalite performansını etkileyen faktörlerden iş tatmini 

ile çalışanların başarısı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. 

Oluşturulan hipotezler şunlardır : 

 

 



Hipotez 1 : Çalışanın iş yerine ve işine karşı tutumu ile iş tatmini arasında olumlu bir 

ilişki vardır. 

 

Hipotez 2 : İş yerinde iş arkadaşlarıyla olumlu ilişkilerin kurulması ile çalışanın iş 

tatmini arasında olumlu bir ilişki vardır. 

 

Hipotez 3 : Çalışanın yöneticilerle iyi ilişkiler kurabilmesi ve yöneticiler tarafından 

önemsenmesi ile iş tatmini arasında olumlu bir ilişki vardır. 

 

Hipotez 4 : Çalışanlara rahat çalışma ortamı sağlanması ile iş tatmini arasında 

olumlu bir ilişki vardır. 

 

Hipotez 5 : İş yerinde maddi ve sosyal çıkarlar sağlanması ile iş tatmini arasında 

olumlu bir ilişki vardır. 

 

Hipotez 6 : Çalışanların iş tatminleri ile iş başarıları arasında olumlu bir ilişki vardır. 

 

5.3. Anakütle ve  Örneklem  

    Araştırmanın ana kütlesini Ankara’da faaliyet gösteren ve  Türk Silahlı Kuvvetleri 

helikopterlerinin depo seviyesi bakım ve onarım faaliyetlerini yapan askeri fabrika 

çalışanları oluşturmaktadır. Fabrikada 680 personel çalışmakta olup bu personel 

subay, astsubay, sivil memur ve işçi kategorilerinde bulunmaktadırlar. 

    Anket, örneklem yöntemi yerine, anakütlenin tamamına uygulanmıştır.  Dağıtılan 

anketlerden 453 adedi geri alınmıştır. Ankete fabrikanın her departmanından ve her 

kategorisinden katılım olmuştur. 

    Buna göre ankete katılım oranı % 67 dir.  

 

5.4. Veri Toplama Teknikleri  

    Uygulanacak anketi hazırlamak için literatür araştırması yapılırken askeri fabrika 

personeliyle de görüşülmüştür. Anket beşli Likert tipine göre hazırlanmış olup örneği 

Ek 1 de verilmiştir. 



Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .929 olarak belirlenmiştir. Buna göre 

anket güvenilir bir ölçektir.    Anket üç kısımdan ve toplam 49 sorudan oluşmaktadır. 

İlk 7 soru ankete katılan çalışanların demografik özelliklerini göstermektedir. 8-43 

arasındaki sorular çalışanların iş tatminini etkileyen unsurların yer aldığı sorulardır. 

44-49 arasındaki son kısmı ise, çalışanların iş başarısının değerlendirildiği sorular 

oluşturmaktadır.      

Soruların açık ve anlaşılır olması için özen gösterilmiştir. Anketler kısım ve bölüm 

amirleri vasıtasıyla çalışanlara ulaştırılmış ve aynı gün toplanmıştır. 

   

5.5. Veri Analiz Yöntemi  

        Anket yöntemi ile elde edilmiş olan veriler bilgisayar ortamında “SPSS 12.0” 

paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu program yardımıyla örneklem 

bulguları, güvenilirlilik testleri, regresyon modeli, modeli oluşturan değişkenler 

arasında korelasyon ilişkileri kurularak elde edilen sonuçlardan çalışanların iş tatmini 

ve iş başarıları arasındaki anlamlılık ilişkisi incelenmiştir. 

    Verilen cevaplar için, Kesinlikle Evet: 5.00-4.21, Evet: 4.20-3.41, Kararsızım: 3.40-

2.61, Hayır: 2.60-1.81, Kesinlikle Hayır: 1.80-1.00 aralıkları esas alınmıştır. 

    Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla, faktör analizi yöntemlerinden 

eksenlere göre döndürülmüş (varimax rotated) temel bileşenler analizinden 

yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre faktör yükü 0.35 ve yukarı olanlar ikinci 

analiz için seçilmiş ve toplam 38 soru anlamlı bulunmuştur.  

    Faktör analizi işlemlerinin sonucunda ölçekte 7 faktör belirlenmiştir. Faktör 

analizine göre 1. faktörde 3 soru , 2. faktörde 4 soru , 3. faktörde 7 soru , 4. faktörde 4 

soru , 5. faktörde 7 soru, 6. faktörde 8 soru ve 7. faktörde 5 soru toplanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 



5.6. Araştırma Bulguları  

 

5.6.1. Çalışanların Demografik Özellikleri ile İlgili Bulgular     

    Çalışanlar toplam 453 ankete cevap vermişlerdir. Anketlere verilen cevaplar 

sonucu katılımcıların demografik özellikleri belirlenmiştir. Buna göre çalışanların 

eğitimlerine göre dağılımı tablo 2’ de gösterilmiştir. 

     

 
Tablo 2: Eğitim Durumu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

    Tablo 2 de görüldüğü üzere ankete katılanların % 68,7’lik en büyük grubu 

ortaöğretim mezunları oluşturmuştur. Daha sonra sırasıyla, yüksekokul (%12,8), 

üniversite (% 11,3), ilköğretim (% 4,4) ve lisansüstü (% 2,9) eğitim seviyeleri 

izlemiştir. Çalışanların yaşlarına göre dağılımı da tablo 3’ te  gösterilmiştir. 

       

 

    Tablo 3: Yaş Durumu 

Yaş Durumu Sıklık 
Yüzde 

(%) 
 18-25 14 3,1 
 26-35 248 54,7 
 36-45 116 25,6 
 45 üstü 75 16,6 
 Toplam 453 100,0 

 

 

    Ankete katılan çalışanların % 3,1’ i  18-25, % 54,7’ si ( 248 kişi) 26-35, % 25,6’ sı  

36-45 ve %16,6’ sı da  45 yaş ve üstünü oluşturmaktadır. 

Eğitim Durumu 
Sıklık 

Yüzde 
(%) 

 İlköğretim 20 4,4 
 Ortaögretim 311 68,7 
 Yüksekokul 58 12,8 
 Üniversite 51 11,3 
 Lisansüstü 13 2,9 
 Toplam 453 100,0 



  

Ankete katılanların hangi departmanda çalıştığını gösteren dağılım tablo 4’ te  

verilmiştir. 

 

  Tablo 4: Çalışanların Departman Durumu 

Departman 
Sıklık 

Yüzde 
(%) 

 Kalite güvence 28 6,2 
  Motor 52 11,5 
  Güç aktarma 21 4,6 
  Gövde montaj 106 23,4 
  Aviyonik 71 15,7 
  İmalat 71 15,7 
  Genel hizmetler 41 9,1 
  Planlama 32 7,1 
  Diğer 16 3,5 
  Teknik yönetim 15 3,3 
  Toplam 453 100,0 

 

 

     Çalışanların % 23,4’ ü ( 106 kişi) gövde montaj,   % 6,2’ si kalite güvence , % 11,5’ 

i motor, % 4,6’ sı güç aktarma (dişli kutuları), % 15,7’ si aviyonik (helikopter 

elektroniği), % 15,7’ si imalat, % 9,1’i genel hizmetler           (boya, tahribatsız 

muayene, metal kaplama) , % 7,1’ i planlama,       % 3,3’ ü teknik yönetim ve % 3,5’ i 

diğer (temizlik vb.) bölümlerinde çalışmaktadırlar.  Çalışanların cinsiyet durumunu 

gösteren dağılım tablo 5’ tedir. 

 

 Tablo 5: Cinsiyet Durumu 

Cinsiyet 
Sıklık 

Yüzde 
(%) 

 Kadın 16 3,5 
  Erkek 437 96,5 
  Toplam 453 100,0 

 

 

    Buna göre çalışanlardan % 96,5’ i (437 kişi) erkek, % 3,5’ i kadındır. 

 

 



 

 

 

    Çalışanların ücret durumunu gösteren dağılım tablo 6’ dadır. 
  

                 

              Tablo 6: Ücret Durumu 

Ücret  (YTL) 
Sıklık 

Yüzde 
(%) 

 600-899 29 6,4 
  900-1099 253 55,8 
  1100-1299 98 21,6 
  1300-1499 52 11,5 
  1500 üstü 21 4,6 
  Toplam 453 100,0 

 

 

    Ücretler incelendiğinde 253 kişinin oluşturduğu % 55,8’ lik kısım 900-1099 YTL 

aralığında ücret almaktadır. Bunu % 6,4 ile 600-899 YTL aralığı, % 21,6 ile 1100-

1299 YTL aralığı, % 11,5 ile 1300-1499 YTL aralığı ve % 4,6 ile 1500 ve üstü ücret 

aralığı izlemektedir. Ankete katılan çalışanların kademe dağılımları tablo 7’ dedir. 

 

             Tablo 7: Kademe Durumu 

Statü 
Sıklık 

Yüzde 
(%) 

 Ortakademe 40 8,8 
  Altkademe 64 14,1 
  İdari 14 3,1 
  Mühendis (memur) 14 3,1 
  Mühendis (isci) 16 3,5 
  İsci 305 67,3 
  Toplam 453 100,0 

 

 

    Ankete katılanların % 67,3’ ü (305 kişi) işçi, % 8,8’ i orta kademe yönetici (kısım, 

bölüm amiri), % 14,1’ i alt kademe yönetici (postabaşı), % 3,1’ i idari personel (veri 

hazırlama kontrol işletmeni, sekreter), % 3,1’ i mühendis (memur) ve % 3,5’i 

mühendis (işçi) dir. 



5.6.2. Regresyon Modelinin Oluşturulması  

    Oluşturulan regresyon modelinde işe ve iş yerine karşı tutum, iş arkadaşlarıyla 

ilişkiler, çalışma koşulları, yöneticiler tarafından önemsenme, maddi ve sosyal 

imkanlar modeli bağımsız değişkenleri iş tatmini ise bağımlı değişken olarak 

alınmıştır. 

    İş tatmini ve iş başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesinde ise iş tatmini bağımsız 

değişken, iş başarısı ise bağımlı değişken olarak alınmıştır.  

   Değeri 0.35 ve üzerinde olanların oluşturduğu faktörler aşağıdaki gibi çıkmıştır. 

 

Faktör 1 : İş yerine ve yapılan işe karşı tutum 

Faktör 2 : İş arkadaşlarıyla olan ilişkiler 

Faktör 3 : Yöneticiler tarafından önemsenme ve güçlendirme 

Faktör 4 : Çalışma koşulları 

Faktör 5 : İş yerinden sağlanan maddi ve sosyal çıkarlar 

Faktör 6 : İş tatmini 

Faktör 7 : Bireysel iş başarısı 

 

Soruların belirlediği faktörler tablo 8’ dedir. 

 

Tablo 8: Faktör - Soru grubu 

Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5 Faktör 6 Faktör 7 
9. Soru   8. Soru   20.Soru  29.Soru  37.Soru  12.Soru  44.Soru  
10.Soru  16.Soru  21.Soru  30.Soru  38.Soru  13.Soru  45.Soru  
11.Soru  18.Soru  23.Soru  31.Soru  39.Soru  14.Soru  46.Soru  

  19.Soru  24.Soru  33.Soru  40.Soru  15.Soru  48.Soru  
    25.Soru    41.Soru  17.Soru  49.Soru  
    26.Soru    42.Soru  27.Soru    
    28.Soru    43.Soru  32.Soru    
          34Soru    

 

 

 

 



 

Faktörlerin birbirleriyle ilişki derecelerini gösteren dağılım tablo 9’ daki  şekildedir. 

 

Tablo 9: Faktör korelasyon matrisi 

FAKTÖR F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

F1 1.000 0,419** 0,39** 0,265** 0,116* 0,665** 0,393** 

F2 0,419** 1.000 0,426** 0,355** 0,164** 0,617** 0,261** 

F3 0,39** 0,426** 1.000 0,636** 0,527** 0,701** 0,293** 

F4 0,265** 0,355** 0,636** 1.000 0,425** 0,546** 0,199** 

F5 0,116* 0,164** 0,527** 0,425** 1.000 0,392** 0,033 

F6 0,665** 0,617** 0,701** 0,546** 0,392** 1.000 0,39** 

F7 0,393** 0,261** 0,293** 0,199** 0,033 0,39** 1.000 
 ** Anlamlılık düzeyi : 0.01        
 *  Anlamlılık düzeyi : 0.05       

 

 

    Faktör korelasyon matrisinde tüm faktörlerin korelasyonu verilmiştir. Buna göre tüm 

faktörlerin iş tatmini (F6) ile aralarında 0.01 anlamlılık düzeyinde bir ilişki tespit 

edilmiştir. En yüksek ilişkiler iş tatmini ile yöneticiler tarafından önemsenme ve 

güçlendirme arasında görülürken, en düşük ilişki iş tatmini ile iş başarısı arasında 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.3. Çalışanların İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi  

 

Faktör 1 : İş yerine ve yapılan işe karşı tutum 

    İş yerine ve yapılan işe karşı tutum faktöründe, çalışanın yaptığı işi kendi işi gibi 

yapması, kendisini fabrikanın bir parçası olarak görmesi ve verimi ile ilgili sorular 

sorulmuştur. Alınan cevaplar tablo 10 ‘dadır. 

 

Tablo 10: Faktör 1 : İş yerine ve yapılan işe karşı tutum 

Kesinlikle 
Hayır 

Hayır Kararsızım Evet 
Kesinlikle 

Evet 
İş yerine ve 

yapılan işe karşı 
tutum 

Ortalama 

Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % 
Yaptığım işi kendi 
işim gibi yapar ve 
benimserim  

4,55 0 0 2 0,4 2 0,4 190 41,9 259 57,2 

Kendimi bu 
fabrikanın bir 
parçası olarak 
görüyorum  

4,29 4 0,9 13 2,9 31 6,8 205 45,3 200 44,2 

Bu fabrikada 
kendimi verimli 
görüyorum  

4,28 1 0,2 11 2,4 24 5,3 234 51,7 183 40,4 

 Kesinlikle Evet:5.00-4.21, Evet:4.20-3.41, Karasızım:3.40-2.61, Hayır:2.60-1.81, Kesinlikle Hayır:1.80-1.00 
 

 

    Çalışanlar, faktörü oluşturan ifadelere çoğunlukla katılmışlardır. Katılımcıların % 

57,2’ si  yaptığı işi kendi işi gibi sevmekte, % 45,3’ü kendisini fabrikanın bir parçası 

olarak görmekte ve % 51,7’ si de fabrikada kendisini verimli olarak görmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faktör 2: İş arkadaşlarıyla olan ilişkiler  

 

    İş arkadaşlarıyla olan ilişkiler konusunda hazırlanan sorular,  çalışanların ekip 

çalışmasında rahat ve mutlu olmasını, iş arkadaşları ile arasındaki sorun durumunu 

ve TKY ile arkadaşlık ilişkilerini incelemiştir. Verilen cevaplar tablo 11 de sunulmuştur. 

 

 

 

Tablo 11: Faktör 2: İş arkadaşlarıyla olan ilişkiler 

Kesinlikle 
Hayır 

Hayır Kararsızım Evet 
Kesinlikle 

Evet İş arkadaşlarıyla 
ilişkiler Ortalama 

Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % 
İş arkadaşlarımla 
aynı ekipte 
çalışmaktan çok 
mutluyum     

4,09 4 0,9 20 4,4 36 7,9 264 58,3 129 28,5 

İş arkadaşlarımla 
ortak çalışmalarda 
rahatım   

4,08 5 1,1 22 4,9 21 4,6 288 63,6 117 25,8 

Çalışma 
arkadaşlarımla 
aramda işle ilgili 
sorun çıkmamaktadır  

3,96 9 2 26 5,7 37 8,2 280 61,8 101 22,3 

TKY sayesinde iş 
arkadaşlarımla 
ilişkilerim daha iyi 
olmuştur  

3,55 9 2 50 11 127 28 214 47,2 53 11,7 

 

    Çalışanlar, faktörü oluşturan ifadelere çoğunlukla katılmışlardır. Katılımcıların   % 

47,2’ si TKY sayesinde arkadaşları ile ilişkilerinin daha iyi olduğunu, % 58,3’ ü iş 

arkadaşları ile aynı ekipte çalışmaktan mutlu olduğunu belirtirken, % 4,9’ u iş 

arkadaşları ile ortak çalışmalarda rahat olmadığını belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

 



Faktör 3 : Yöneticiler tarafından önemsenme ve güçlendirme  

     

    Yöneticiler tarafından önemsenme faktöründe, çalışanların üstleri ile ilişkilerinde 

rahatlığı, alınan kararlara katılma durumu, ihtiyaçların zamanında karşılanması ve iş 

ile ilgili eğitimlerin verilmesi gibi konular üzerinde durulmuş ve alınan cevaplar tablo 

12’ dedir. 

 

Tablo 12: Faktör 3 : Yöneticiler tarafından önemsenme ve güçlendirme 

Kesinlikle 
Hayır 

Hayır Kararsızım Evet 
Kesinlikle 

Evet 
Yöneticiler tarafından 

önemsenme ve 
güçlendirme 

Ortalama 

Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % 
Üstlerimle ilişkilerimde 
rahatım  

3,75 10 2,2 45 9,9 67 14,8 253 55,8 78 17,2 

İşletmede verilen eğitim 
daha kaliteli iş yapmamı 
sağlıyor  

3,74 8 1,8 38 8,4 88 19,4 247 54,5 72 15,9 

İşimi doğru şekilde 
yapabilmem için her türlü 
kaynak sağlanıyor  

3,6 11 2,4 72 15,9 62 13,7 248 54,7 60 13,2 

İş yerinde güçlü ve zayıf 
yönlerimi keşfetme ve 
yeteneklerimi geliştirme 
imkanım vardır  

3,53 10 2,2 72 15,9 86 19 237 52,3 48 10,6 

Yönetim çalışanların 
ihtiyaçlarına karşı her 
zaman duyarlıdır  

3,39 20 4,4 68 15 121 26,7 203 44,8 41 9,1 

Çalışanların işle ilgili 
görüş ve düşüncelerine 
önem veriliyor  

3,37 19 4,2 83 18,3 106 23,4 197 43,5 48 10,6 

Çalışanların yapacakları 
işle ilgili olarak alınacak 
kararlara katılması 
sağlanır  

3,3 17 3,8 80 17,7 135 29,8 192 42,4 29 6,4 

 

    Çalışanlar, faktörü oluşturan ifadelere çoğunlukla katılmışlardır. Çalışanlardan % 

54,7’ si işini doğru şekilde yapabilmek için her türlü kaynağın sağlandığını belirtirken, 

% 55,8’ i üstleri ile ilişkilerinde rahat olduğunu, % 54,5’ i kurumun iş için gerekli 

eğitimleri verdiğini ve bu eğitimin daha kaliteli iş yapmayı sağladığını ifade etmiştir. 

Bunun yanında % 18,3’ lük bir kısım çalışanların işle ilgili görüş ve önerilerine önem 

verilmediği ve % 17,7’ lik bir kısım çalışanların yapacakları işle ilgili olarak alınacak 



kararlar katılmasının sağlanmadığı görüşündedir. % 52,3’ ü de güçlü ve zayıf yönlerini 

keşfetme ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulduğunu belirtmiştir. 

 

 

Faktör 4 : Çalışma koşulları 

    Bu faktörde, iş kazalarına karşı alınan tedbirlerin yeterliliği, çalışma ortamının 

sağlıklı ve güvenli olması gibi çalışma koşulları hakkında araştırma yapılmış ve alınan 

cevaplar tablo 13 te gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 13: Faktör 4 : Çalışma koşulları 

Kesinlikle 
Hayır 

Hayır Kararsızım Evet 
Kesinlikle 

Evet Çalışma 
koşulları Ortalama 

Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % 
Çalıştığım işle 
ilgili olarak iş 
kazalarına karşı 
gerekli tedbirler 
alınır  

4,1 1 0,2 13 2,9 23 5,1 315 69,5 101 22,3 

Çalışma 
koşulları işimde 
verimli olmama 
imkan sağlıyor  

3,79 4 0,9 43 9,5 63 13,9 275 60,7 68 15 

Fabrika iyi bir 
çalışma ortamı 
sağlamaktadır  

3,68 17 3,8 48 10,6 60 13,2 263 58,1 65 14,3 

Çalışma 
ortamını sağlıklı 
ve güvenli 
buluyorum  

3,62 15 3,3 60 13,2 71 15,7 241 53,2 66 14,6 

 

 

 

    Çalışanlar, faktörü oluşturan ifadelere çoğunlukla katılmışlardır. Çalışanlardan     % 

58,1’ i fabrikanın iyi bir çalışma ortam sağladığı görüşündedir. % 69,5’ i iş kazalarına 

karşı gerekli tedbirlerin alındığını, % 60,7’ si çalışma koşullarının işinde verimli 

olmasına imkan verdiğini söylerken % 13,2’ lik bir kısım çalışma ortamını sağlıklı ve 

güvenli bulmadığını belirtmiştir. 



Faktör 5 : İş yerinden sağlanan maddi ve sosyal çıkarlar 

    Bu faktörde, çalışanların iş yerinden sağladığı maddi ve sosyal çıkarlar 

incelenmiştir. Sorulan sorularla, ücret sisteminden memnuniyet, terfi imkanları, 

emeklilik ve sağlık güvenceleri sorgulanmış, alınan cevaplar tablo 14’ te gösterilmiştir.   

 
 

Tablo 14: Faktör 5 : İş yerinden sağlanan maddi ve sosyal çıkarlar 

Kesinlikle 
Hayır 

Hayır Kararsızım Evet 
Kesinlikle 

Evet Maddi ve sosyal 
çıkarlar Ortalama 

Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % 
İşletmenin iş 
güvencesini yeterli 
buluyorum  

3,67 11 2,4 47 10,4 81 17,9 253 55,8 61 13,5 

Şu anda aldığım 
ücretten 
memnunum  

2,97 37 8,2 144 31,8 82 18,1 174 38,4 16 3,5 

Ücretimi eğitim, 
bilgi ve 
yeteneklerime 
uygun buluyorum  

2,87 39 8,6 156 34,4 92 20,3 155 34,2 11 2,4 

Emeklilik ve sağlık 
sigortası 
imkanlarını yeterli 
buluyorum  

2,69 57 12,6 181 40 79 17,4 117 25,8 19 4,2 

Ücret sistemini 
adil ve tutarlı 
buluyorum  

2,54 69 15,2 182 40,2 102 22,5 88 19,4 12 2,6 

Terfi imkanlarını 
yeterli buluyorum  

2,47 93 20,5 173 38,2 76 16,8 101 22,3 10 2,2 

Çalışanlara 
sağlanan sosyal 
tesisleri yeterli 
buluyorum  

2,15 118 26 220 48,6 56 12,4 46 10,2 13 2,9 

 

 
 

    Çalışanlar, faktörü oluşturan ifadelere kısmen katılmışlardır. Çalışanların          % 

38,4’ lük bir kısım şu an aldığı ücretten memnun iken, memnun olmayanların oranı % 

31,8’ dir. Çalışanların % 40,2’ lik kısmı ücret sistemini adil ve tutarlı bulmamaktadır. % 

40’ lık kısım emeklilik ve sağlık sigortası imkanlarını, % 48,6’ lık kısım sağlanan 

sosyal tesisleri ve % 38,2’ lik kısım terfi imkanlarını yeterli bulmamaktadır. İşletmenin 

iş güvencesini yeterli bulan çalışan oranı ise % 55,8’ dir. 

 



Faktör 6: İş tatmini 

    Bu faktörde çalışanların iş tatminine yönelik düşüncelerini sorgulayan sorular 

sorulmuş olup alınan cevaplar tablo 15’ te sunulmuştur. 

 

 
Tablo 15: Faktör 6: İş tatmini 

Kesinlikle 
Hayır 

Hayır Kararsızım Evet 
Kesinlikle 

Evet İş tatmini Ortalama 

Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % 
Bu fabrikada 
çalışmaktan gurur 
duyuyorum  

4,36 1 0,2 9 2 23 5,1 212 46,8 208 45,9 

Yaptığım işin 
kalitesinden 
memnunum  

4,2 2 0,4 14 3,1 26 5,7 258 57 153 33,8 

Fabrikadaki 
görevimden mutluluk 
duyuyorum  

4,12 1 0,2 21 4,6 41 9,1 246 54,3 144 31,8 

Tekrar işe girmem söz 
konusu olsaydı yine 
bu fabrikayı tercih 
ederdim  

4,01 10 2,2 27 6 63 13,9 201 44,4 152 33,6 

İşimi rahat bir şekilde 
yapmaktayım  

3,97 5 1,1 24 5,3 34 7,5 303 66,9 87 19,2 

Bana verilen hedeflere 
kolayca ulaşmaktayım  

3,96 5 1,1 24 5,3 50 11 276 60,9 98 21,6 

İş arkadaşlarım bana 
önem verir  

3,95 8 1,8 12 2,6 63 13,9 280 61,8 90 19,9 

Başarılarım takdir 
ediliyor ve bir şekilde 
ödüllendiriliyor  

3,07 41 9,1 106 23,4 116 25,6 160 35,3 30 6,6 

 
  

    Çalışanlar, faktörü oluşturan ifadelere çoğunlukla katılmışlardır. Çalışanlardan   % 

60,9’ u kendisine verilen hedeflere kolayca ulaşabildiğini , % 44,4’ ü tekrar işe girmesi 

söz konusu olduğunda yine aynı fabrikayı tercih edeceğini, % 54,3’ ü fabrikadaki 

görevinden mutluluk duyduğunu ve % 46,8’ i bu fabrikada çalışmaktan gurur 

duyduğunu ifade ederken, % 23,4’ ü başarılarının takdir edilmediğini ve 

ödüllendirilmediğini ifade etmişlerdir. 

 



Faktör 7: İş başarısı 

    İş başarısı sorularını içeren bu faktörde, çalışanların işi ile ilgili memnuniyetinin 

artmasının iş başarısına olan etkisi, arkadaşları ile kıyaslandığında iş başarısı ve 

genel iş başarısı gibi konulara değinilmiş ve alınan cevaplar tablo 16 ‘da verilmiştir.  

 

Tablo 16: Faktör 7: İş başarısı 

Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi 
İş başarısı Ortalama 

Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % Sıklık % 

İşletme içi çalışma 
koşullarının 
iyileştirilmesi iş 
başarınızı nasıl 
etkiler  

4,6 0 0 2 0,4 10 2,2 151 33,3 290 64 

İşinizle ilgili 
memnuniyetinizin 
artması iş 
başarınızı nasıl 
etkiler  

4,51 2 0,4 5 1,1 12 2,6 172 38 262 57,8 

Ortak grup 
çalışmalarınızda 
arkadaşlarınıza 
kıyasla başarınız  

4,14 3 0,7 2 0,4 43 9,5 325 71,5 80 17,7 

Genel işletme 
başarınız  

4,14 1 0,2 1 0,2 37 8,2 305 67,3 109 24,1 

Hedeflere 
erişimdeki 
başarınız  

4,04 2 0,4 6 1,3 57 12,6 293 64,7 95 21 

Çok Kötü:5.00-4.21, Kötü:4.20-3.41, Orta:3.40-2.61, İyi:2.60-1.81, Çok İyi:1.80-1.00 

 

 

    Çalışanlar, faktörü oluşturan ifadelere çoğunlukla katılmışlardır. Çalışanlardan  % 

64,7’ si hedeflere erişimindeki başarısını iyi görürken, % 67,3’ ü genel işletme 

başarısını iyi olarak ifade etmiştir. % 65,6’ lık bir kısım da aynı seviyedeki 

arkadaşlarıyla kıyaslandığında iş başarısını iyi olarak görmektedir. % 57,8’ i işi ile ilgili 

memnuniyetinin artmasının iş başarısını iyi yönde etkileyeceğini ifade etmiştir. Yine % 

64,0’ ü işletme içi çalışma koşullarının iyileştirilmesinin de iş başarısını iyi yönde 

etkileyeceğini belirtmiştir. 



5.7.  İş Tatmini ile İlgili Hipotezler  Testleri 
 
5.7.1. İş Tatmini- iş tatmini unsurları arasındaki ilişki 
 
       İş tatmini ile iş tatmin unsurları arasındaki ilişkiyi gösteren tablo aşağıdadır. 
 

 
Tablo 17: Model Anlamlılığı 

R² P (sig.) 

0.742 .000 
 
 

    Model, P < 0.005 olduğundan anlamlıdır. Modelin bağımlı değişkeni iş tatmini ile 

bağımsız değişkenleri olan iş tatmin unsurlarının açıklama gücünü gösteren  R² 

değeri 0.742’ dir. Bu, iş tatminine ilişkin toplam varyansın % 74’ ünün iş tatmini 

unsurları tarafından açıklandığını gösterir. 

Tablo 18: İş Tatmini ve İş Tatmin Unsurları Regresyon Katsayısı 

Bağımlı değişken : İŞ TATMİNİ Bağımsız 
Değişkenler Standardize edilmiş regresyon 

katsayısı (Beta-β) 

Anlamlılık 
(P) 

İşe ve iş yerine karşı 
tutum 

0.390 .000 

İş arkadaşlarıyla olan 
ilişkiler 

0.265 .000 

Yöneticiler tarafından 
önemsenme 

0.321 .000 

Çalışma koşulları 0.107 .001 

İş yerinden sağlanan 
maddi ve sosyal 
çıkarlar 

0.890 .002 

 
  P < 0.005 
  β ≠ 0 
  
 

    Yukarıdaki tabloya göre yapılan işe ve iş yerine karşı tutum, iş arkadaşlarıyla olan 

ilişkiler, yöneticiler tarafında önemsenme, çalışma koşulları, iş yerinden sağlanan 

maddi ve sosyal çıkarlar faktörlerinin P değerleri anlamlıdır. (P<0.05) Modelin kabul 

edilip edilmeyeceğini gösteren Beta değeri de anlamlıdır. (β≠0) 



5.7.2. Hipotezlerin İncelenmesi 

 

 

Hipotez 1 : İşe ve iş yerine karşı tutum ile çalışanların iş tatmini arasında olumlu bir 

ilişki vardır. 

 

 

 

Tablo 19: İş Tatmini ve İşe Karşı Tutum İlişkisi 

F1 İŞ TATMİNİ 

Kendimi bu fabrikanın bir parçası 
olarak görüyorum 

0.612 

Bu fabrikada kendimi verimli 
görüyorum 

0.553 

Yaptığım işi kendi işim gibi yapar 
ve benimserim 

0.485 

  
  P < 0.005 
  β ≠ 0 

 

 

  

 

    Yapılan araştırmada bu hipoteze verilen cevaplardan çıkan sonuca göre, işini 

benimseyip kendi işi gibi yapmak, kendisini çalıştığı fabrikanın bir parçası olarak 

görmek ve kendisini fabrikada verimli görmek ile iş tatmini arasında olumlu bir ilişkinin 

olduğu ortaya çıkmıştır. İş tatmini ile çalışanın kendisini fabrikanın bir parçası olarak 

görmesi arasındaki ilişkinin en yüksek oranda olduğu görülmektedir.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Hipotez  2 : İş yerinde iş arkadaşlarıyla olumlu ilişkilerin kurulması ile çalışanın iş 

tatmini arasında olumlu bir ilişki vardır. 

 

 

 
 
 

Tablo 20: İş Tatmini ve İş Arkadaşı İlişkisi 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                           P < 0.005 

    β ≠ 0 

 
 
 
    Yukarıdaki tabloda da, iş arkadaşlarıyla olumlu ilişki kurulmasının iş tatminini 

olumlu yönde etkilediği görülmektedir. İş tatminiyle olumlu ilişkisi en fazla olan 

unsurun, iş arkadaşlarıyla aynı ekipte çalışmanın getirdiği mutluluk olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2 İŞ TATMİNİ 

İş arkadaşlarımla aynı ekipte 
çalışmaktan çok mutluyum 

0.597 

TKY sayesinde iş arkadaşlarımla 
ilişkilerim daha iyi olmuştur 

0.543 

İş arkadaşlarımla ortak 
çalışmalarda rahatım 

0.537 

Arkadaşlarımla aramızda işle ilgili 
sorun çıkmamaktadır 

0.477 



Hipotez 3 : Çalışanın yöneticilerle iyi ilişkiler kurabilmesi ve yöneticiler tarafından 

önemsenmesi ile iş tatmini arasında olumlu bir ilişki vardır. 

 
Tablo 21: İş Tatmini ve Yönetici İlişkisi 

F3 İŞ TATMİNİ 

Çalışanların işle ilgili 
düşüncelerine önem verilir 

0.597 

İşimi doğru şekilde yapmam için 
her türlü kaynak sağlanır 

0.563 

Çalışanların yapacakları işle ilgili 
olarak kararlara katılımları sağlanır 

0.552 

Yönetim çalışanların ihtiyaçlarına 
karşı her zaman duyarlıdır 

0.538 

İş yerinde güçlü ve zayıf yönlerimi 
görebilme ve kendimi geliştirme 
imkanım var 

0.516 

Eğitim kaliteli iş yapmamı sağlar 0.511 

Üstlerimle ilişkilerimde rahatım 0.444 

                             
                              P < 0.005 

 β ≠ 0 

 

 
 
    Yapılan araştırmada bu hipoteze verilen cevapların sonuçlarına göre, çalışanlara iş 

için her türlü kaynağın sağlanması, çalışanların düşüncelerine önem verilmesi, 

eğitimin kaliteli iş yapmaya katkısı, alınacak kararlara çalışanların katılması, 

çalışanların üstleriyle olan ilişkilerinde rahat olması ve kendilerini geliştirme 

imkanlarının olması ile iş tatminleri arasında olumlu bir ilişki olduğu görülmektedir. En 

yüksek ilişki çalışanların işle ilgili düşüncelerine önem verilmesi ile iş tatmini 

arasındaki ilişkidir. En zayıf ilişki ise iş tatmini ile çalışanların üstleriyle ilişkilerinde 

rahat olmaları arasındaki ilişkidir.  

 

 

 



Hipotez 4 : Çalışanlara rahat çalışma ortamı sağlanması ile iş tatmini arasında 

olumlu bir ilişki vardır. 

 
 
 
 
 

Tablo 22: İş Tatmini ve Çalışma Koşulları İlişkisi 

F4 İŞ TATMİNİ 

Çalışma koşulları verimimi artırır 0.582 

Fabrika iyi bir çalışma ortamı 
sağlar 

0.419 

İşle ilgili kazalara karşı gerekli 
tedbirler alınır 

0.402 

Çalışma ortamını sağlıklı ve 
güvenli buluyorum 

0.400 

 
P < 0.005 

        β ≠ 0 

 
                             
 
 
    Çalışan için çalışma ortamının rahat olması önemlidir ve iş tatmini üzerinde etkisi 

bulunmaktadır. Araştırmanın sonucunda fabrikanın iyi bir çalışma ortamı sağlaması, 

kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınması, çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli 

olması ile iş tatmini arasında ilişki tespit edilmiştir. Çalışma koşullarının verimi 

artırması ile iş tatmini arasındaki ilişkinin en yüksek oranda çıkması da bunu 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



Hipotez 5 : İş yerinden maddi ve sosyal çıkarlar sağlanması ile iş tatmini arasında 

olumlu bir ilişki vardır. 

 

Tablo 23: İş Tatmini ve Maddi Çıkarlar İlişkisi 

F5 İŞ TATMİNİ 

Şu an aldığım ücretten 
memnunum 

0.337 

Ücret sistemini adil ve tutarlı 
buluyorum 

0.349 

Ücretimi eğitim, bilgi ve 
yeteneklerime uygun buluyorum 

0.366 

Emeklilik ve sağlık sigortası 
imkanlarını yeterli buluyorum 

0.169 

Çalışanlara sağlanan sosyal 
tesisleri yeterli buluyorum 

0.162 

Terfi imkanlarını yeterli buluyorum 0.288 

İşletmenin iş güvencesini yeterli 
buluyorum 

0.324 

    
 P < 0.005 

         β ≠ 0 

 
    

 

 
    Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bilgilere göre, alınan ücretten 

memnuniyet, ücret sisteminin adil ve tutarlı bulunması, ücretin eğitim, bilgi ve 

yeteneklere uygun olması ve iş güvencesi ile iş tatmini arasında olumlu bir ilişki 

vardır. En yüksek ilişki oranı, ücret sisteminin adil ve tutarlı olması ile iş tatmini 

arasındaki ilişkidir. 

    Sonuç olarak iş tatmini unsurları ile iş tatmini arasında kurulan hipotezlerin hepsi 

kabul edilmektedir. Tüm iş tatmin unsurları ile iş tatmini arasında olumlu ilişki vardır 

ve çalışanların iş tatminini etkilemektedir. 

 



5.7.3. İş tatmini – iş başarısı ilişkisi 

 

    Regresyon modeline göre iş tatmini iş başarısını etkilemektedir. Buna göre 

regresyon analizinde iş tatmini bağımsız değişken, iş başarısı ise bağımlı değişken 

olarak alınmıştır. 

 
 

Tablo 24: Model Anlamlılığı 

R² P (sig.) 

0.152 .000 

 

 

        Model, P < 0.005 olduğundan anlamlıdır. Modelin bağımlı değişkeni iş başarısı 

ile bağımsız değişkenleri olan iş tatmini arasındaki ilişkinin gücünü gösteren  R² 

değeri 0.152’ dir. Bu, iş başarısına ilişkin toplam varyansın % 15’ inin iş tatmini 

tarafından açıklandığını gösterir. 

 
 

Tablo 25: İş Tatmini ve İş Başarısı Regresyon Katsayısı 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN : İŞ BAŞARISI 

  

Standardize edilmiş 
regresyon katsayısı       

(Beta) 

Anlamlılık    
(P) 

BAĞIMSIZ 
DEĞİŞKEN : 
İŞ TATMİNİ 

0.390 0.000 

                       
                       P < 0.005 

  β ≠ 0 

 
 

 

    Yukarıdaki tabloya göre iş tatmini ve iş başarısı faktörlerinin P değeri anlamlıdır. ( 

P<0,05) Modelin kabul edilip edilmediğini gösteren Beta değeri de anlamlıdır. (β≠0) 

 



Hipotez 6 :  Çalışanların iş tatminleri ile iş başarıları arasında olumlu bir ilişki vardır. 

 
Tablo 26: İş Tatmini ve İş Başarısı İlişkisi 

F6 
İŞ 
BAŞARISI 

Yaptığım işin kalitesinden 
memnunum 

0.359 

Bana verilen hedeflere kolayca 
ulaşmaktayım 

0.303 

Bu fabrikada çalışmaktan gurur 
duyuyorum 

0.262 

Fabrikadaki görevimden mutluluk 
duyuyorum 

0.259 

İş arkadaşlarım bana önem verir 0.254 

İşimi rahat bir şekilde 
yapmaktayım 

0.268 

Tekrar işe girmem söz konusu 
olsaydı yine bu fabrikayı tercih 
ederdim 

0.200 

Başarılarım taktir ediliyor ve bir 
şekilde ödüllendiriliyor 

0.128 

 
 P < 0.005 

         β ≠ 0 

 
    Daha önce yapılan korelasyon testi sonucunda iş tatmini ile iş başarısı arasında 

olumlu bir ilişki olduğu görülmüştür. Fakat bu ilişki diğerlerine göre daha düşük bir 

ilişkidir. 

    Yapılan araştırma sonucu iş tatmin unsuru olan yapılan işin kalitesinden memnun 

olmak ile iş başarısı arasında en yüksek oranda ilişki bulunmaktadır. Verilen 

hedeflere kolayca ulaşmak, tekrar işe girmek söz konusu olduğunda aynı fabrikayı 

tercih etmek, fabrikadaki görevinden mutluluk duymak, iş arkadaşlarının önem 

verdiğini hissetmek, başarılarının taktir edildiğini bilmek, işini rahat bir şekilde yapmak 

ve bu fabrikada çalışmaktan gurur duymak ile iş başarısı arasında da olumlu ilişkiler 

çıkmıştır. 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

    İş tatmini, kişinin işine karşı sahip olduğu olumlu etki ya da duygulardır. Toplam 

kalite ise müşteri memnuniyetinin, çalışanların memnuniyetinin ve toplumda olumlu 

etkilerin sağlanabilmesi, iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşabilmesi için, politika ve 

stratejilerin, çalışanların, kaynakların ve proseslerin uygun bir liderlik anlayışı ile 

yönetilmesi ve yönlendirilmesidir. Geniş çaplı kalite geliştirme sadece birkaç uzman 

ile değil, bir kuruluşta çalışan kadın, erkek herkesin yardımı, katılımı, gayreti ve 

tedarikçilerin işbirliği sayesinde sağlanabilir.  

 

    TKY modelinin başarıyla uygulanabilmesi için en güçlü araçlardan biri iletişimdir. 

İletişim, işletme içinde çalışan personeli motive edebilecek her türlü bilgilerin, fikirlerin, 

görüşlerin, emirlerin, ricaların ve kararlara temel oluşturacak verilerin süratle 

toplanması ve güvenilirliği personelin katılımının sağlanmasında etkili bir araçtır. 

Böylece konu dönüp dolaşıp “insan” faktörüne gelip dayanmaktadır. Bu faktör, yüksek 

motivasyona ve başarı azmine sahip insanlar ve bu insanların başarı sağlamasına 

imkan veren sistemler olarak tanımlanır. Sağlanan her başarı kişiyi daha da motive 

edecek, işine bağlanması ve daha iddialı hedefler koymasını sağlayacaktır. Başarı 

doğacak ve bunun sonucunda çalışanlar iş tatmini duyacaklardır. İş tatmininin başarı 

üzerindeki önemi yanında devamsızlıkların ve işten ayrılmaların önlenmesi 

bakımından da önemi büyüktür. 

 

    Yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde, iş tatmini ile iş tatmin unsurları 

arasında olumlu bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. En yüksek ilişki, iş tatmini ile 

yöneticiler tarafından önemsenme ve güçlendirme arasında görülürken, en düşük 

ilişki iş tatmini ile iş başarısı arasında görülmüştür. 

 

    Demografik özelliklerine göre iş tatminleri incelendiğinde, ortaöğretim ve üniversite 

mezunu çalışanların diğer eğitim durumundakilere oranla daha yüksek iş tatminine 

sahip olduğu görülmüştür. Departman bazında en yüksek tatmin imalat bölümünde 

ortaya çıkarken, cinsiyet bakımından da erkeklerin kadınlara oranla daha fazla iş 



tatminine sahip olduğu görülmüştür. Yine, verilen cevaplar incelendiğinde, en yüksek 

ücreti alan kesimin en düşük iş tatminine sahip olduğu görülürken, 18-25 yaş 

aralığında olan çalışanların diğer yaş gruplarına oranla daha fazla iş tatminine sahip 

olduğu ifade edilmiştir. Kademe durumu incelendiğinde, memur kadrosunda çalışan 

mühendislerin diğer kademelerdekilere oranla en düşük iş tatminine sahip olduğu 

görülürken, çalışma süresi açısından da kıdem yılı arttıkça iş tatminlerinin arttığı 

görülmüştür. 

 

    Çalışanların iş yerine ve işe karşı tutumlarının olumlu olması iş tatminini de olumlu 

yönde etkilediğini göstermiştir. Fabrikada, ankete katılanların hemen hepsi, yaptığı işi 

kendi işi gibi yaptığını ve benimsediğini ifade etmişlerdir. Yine çalışanlar, kendilerini 

fabrikanın bir parçası olarak gördüklerini ve verimli olarak çalıştıklarını ifade 

etmişlerdir.  

 

    Çalışanlar, iş arkadaşlarıyla iyi ilişkiler içinde olmanın, iş tatminlerini olumlu yönde 

etkilediklerini belirtmişlerdir. Çalışanların büyük çoğunluğu, iş arkadaşları ile rahat 

çalışabildiğini ve ekip çalışmalarında sorun yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. TKY 

felsefesinin fabrikada benimsenmiş olmasının, arkadaş ilişkilerinde olumlu etkisi 

olduğu belirtilmiştir. 

 

    Çalışanların yönetim tarafından önemsenmesi ve güçlendirilmesi ile iş tatminleri 

arasında olumlu bir ilişki olduğu görülmüştür. Fabrikada, çalışanlar için gerekli olan 

kaynaklar sağlanmakta, çalışanların düşüncelerine çoğunlukla önem verilmekte, 

çalışanların işleriyle ilgili kararlara katılmaları sağlanmakta ve sonucunda da 

çalışanların üstleriyle ilişkilerinde rahat olmaları sağlanmaktadır. Sorulara çoğunlukla 

olumlu yanıt verilmiş olsa da % 20’lik bir grubun olumsuz görüşleri vardır.  

 

    Fabrikada ki çalışma ortamının iyi seviyede olmasının çalışanların iş tatmini 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Çalışanlar, fabrikanın, iş güvenliği ve 

işçi sağlığına yeterli seviyede önem verdiğini ve bunun da verimli çalışmalarına katkı 

sağladığını ifade etmişlerdir. 



 

    İş yerinden sağlanan maddi ve sosyal çıkarlar ile iş tatmini arasında  çoğunlukla 

olumlu bir ilişki olduğu ifade edilmesine rağmen, ankete katılanların % 40’ ı da halen 

aldığı ücretten memnun olmadığını dile getirmiştir. Bu cevabın, ankete verilen 

cevaplar arasında olumsuzluk oranı en yüksek olduğundan cevaplar irdelenmiştir. 

Buna göre, ankete katılanların çalıştığı kadroya baktığımızda; memur kadrosunda 

görev yapan 14 mühendisten 7’ si (% 50) aldığı ücretten memnun değilken bu rakam 

işçi kadrosunda görev yapan 16 mühendis için 3’ e (% 19) düşmektedir. Öğretim 

durumuna bakıldığında, üniversite veya yüksek lisans yapmış 64 çalışanın 23’ ü (% 

36), ortaöğretim mezunu 311 çalışanın da 126’ sı (% 41) yine ücretinden memnun 

değildir. Çalışma kıdemi yönünden incelediğimizde, 21 yıl ve üstü çalışma süresi olan 

86 çalışanın 32’ si (% 37), 6-10 yıl çalışma süresi olan 266 çalışanın da 107’ si (% 40) 

aldığı ücretten memnun değildir. Ücret sistemini adil ve tutarlı bulmayanların oranı da 

% 55’ tir. Çalışanlara sağlanan sosyal tesisler ile terfi imkanlarının yetersiz olduğu 

görüşünü savunanların yüzdesi de yüksektir.  

 

    Fabrikada çalışanların büyük bir kısmı, tekrar işe girmesi söz konusu olursa yine 

aynı fabrikayı seçeceğini ifade  etmiştir. Bu durum, çalışanların fabrikadan yeterli 

tatmini sağladığının en önemli göstergesidir. Verilen hedeflere ulaşmada zorluk 

çekmemeleri, yaptıkları işin kalitesinden memnun olmaları ve fabrikadaki 

görevlerinden mutluluk duymaları iş tatminine olumlu etkileri olan unsurlardır. 

 

    Genel olarak iş tatmini üzerinde tüm faktörlerin olumlu bir etkisi olduğu 

görülmüştür. Bununla beraber iş yerine ve işe karşı tutum, iş arkadaşlarıyla olan 

ilişkiler, yöneticiler tarafından önemsenme ve güçlendirme ile iş başarısı arasında da 

olumlu ilişki tespit edilmiştir.  

 

    İş yerinden sağlanan maddi ve sosyal çıkarlar ve çalışma koşulları ile iş başarısı 

arasında çok düşük bir olumlu ilişki saptanmıştır. 

     



   Çalışanların maddi ve sosyal çıkarları yönünde bazı yeni  düzenlemelerin yapılması 

iş tatminini olumlu yönde geliştirecektir. Fabrikanın kamu kuruluşu olmasından dolayı 

çalışanların ücretlerine yönelik direk bir düzenleme yapılamayacağından, çalışanlara 

sağlanan sosyal tesislerin çeşit ve içerik bakımından artırılması büyük önem 

göstermektedir. Örnek olarak; fabrika içinde, çalışan çocuklu kadınların çocuklarını 

bırakabileceği kreşin açılması, kantin hizmetlerinin artırılması, okuma salonu ve 

kütüphane oluşturulması, çalışanların doğum günü, evlilik yıldönümü gibi özel 

günlerinde hatırlanması, toplu piknik yapılması, kültürel geziler düzenlenmesi  

verilebilir.  

 

    Yine, çalışanların, terfi imkanlarının artırılması yönünde yapılacak çalışmalar da iş 

tatminine olumlu katkı sağlayacaktır. Bazı departmanlarda, çalışanların amirleri 

tarafından yeterli derecede taktir edilmediği ifade edilmiştir. Bu durum çalışanların iş 

tatmini üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bunu engellemek için yeni atanan ve 

eksiği görülen  yöneticilere, işletme içi eğitim planlanması ve TKY felsefesine uygun 

hareket etmeleri için teşvik edilmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

 

   Çalışanların ankete verdiği cevaplardan da anlaşıldığı gibi, çalışanın işi ile ilgili 

memnuniyetinin artması onun iş başarısını da artıracaktır. Bu sebeple, yönetici 

kademesinde bulunanlar, çalışanlara, her türlü desteği vererek onların işlerinden 

memnun kalmalarını sağlamalıdırlar. 
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İlköğretim   
Ortaöğretim (Lise)   
Yüksekokul (Önlisans)   
Üniversite (Lisans)   

1. Eğitim 
durumunuz. 

Lisans üstü   

      

Kalite Güvence (Kalite Kont.- Sistem 
Yönetim- Sicil Takip- Hava Aracı Kabul   
Motor   
Güç Aktarma (Dişli kutuları)   
Gövde Montaj   
Aviyonik ( Elektronik- Kalibrasyon)   
İmalat ( Teçhizat, somun, vida vb.)   

Genel Hizmetler ( Gövde Boya- 
Kimyasal Faaliyetler- Kaplama)   
Planlama (İş planlama)   

2. Çalıştığınız 
departman 

Diğer ( Temizlik- Güvenlik-İdari 
Yönetim)   

      
Kadın   

3. Cinsiyetiniz 
Erkek   

      
599 ve altı   
600 - 899   
900 - 1.099   
1.100 - 1.299   
1.300 - 1.499   

4. Ücretiniz (YTL) 

1.500 ve üstü   
      

18 - 25   
26 - 35   
36 - 45   

5. Yaşınız 

45 ve üstü   
      

Üst kademe ( Grup amiri)   

Orta kademe ( Kısım, bölüm amiri )    
Alt kademe (Postabaşı)   
İdare ( VHKİ, sekreter)   
Mühendis (Sivil Memur)   
Mühendis (İşçi)   

6. İşletmedeki 
pozisyonunuz 

İşçi   
      

5 yıldan az   
6-10 yıl   
11-20 yıl   

7. Çalışma süreniz 

21 yıl ve üstü   
   



 
 

Kesinlikle  
Hayır Hayır Kararsızım Evet 

Kesinlikle  
Evet 

8. İş arkadaşlarımla ortak çalışmalarda rahatım.           
9. Yaptığım işi kendi işim gibi yapar ve 
benimserim.           

10. Kendimi bu fabrikanın bir parçası olarak     
görüyorum.           

11. Bu fabrikada kendimi verimli görüyorum.           
12. Bana verilen hedeflere kolayca 
ulaşmaktayım.           

13. Tekrar işe girmem söz konusu olsaydı yine 
bu fabrikayı tercih ederdim.           

14. Yaptığım işin kalitesinden memnunum.           

15. Fabrikadaki görevimden mutluluk duyuyorum.           

16. Toplam Kalite Yönetimi sayesinde iş 
arkadaşlarımla ilişkilerim daha iyi olmuştur.           

17. İş arkadaşlarım bana önem verir.           

18. İş arkadaşlarımla aynı ekipte çalışmaktan çok 
mutluyum.           

19. İş ilişkisinde bulunduğum çalışma 
arkadaşlarım ile iş kalitesi, iş teslim süresi ve iş 
miktarı açısından sorun çıkmamaktadır.           
 
20. İşimi doğru şekilde yapabilmem için her türlü 
araç-gereç ve imkan sağlanıyor. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

21. Çalışanların işle ilgili görüş ve düşüncelerine 
önem veriliyor.           

22. Çalıştığım kurum iş için gerekli eğitimleri  
vermektedir.           

23. İşletmede verilen eğitim daha kaliteli iş 
yapmamı sağlıyor.           

24. Yönetim çalışanların ihtiyaçlarına karşı her 
zaman duyarlıdır.           

25. Çalışanların yapacakları işle ilgili olarak 
alınacak kararlara katılması sağlanmaktadır.           

26. Üstlerimle ilişkilerim de rahatım. İstediğim 
zaman onlarla görüşebilirim.           

27. Başarılarım takdir ediliyor ve bir şekilde 
ödüllendiriliyor.           

28. İş yerinde güçlü ve zayıf yönlerimi keşfetme 
ve yeteneklerimi geliştirme imkanım vardır.           

29. Fabrika, iyi bir çalışma ortamı sağlamaktadır.      
( Fiziki şartlar- oda, klima, teknik donanım vb.)           



30. Çalıştığım işle ilgili olarak iş kazalarına karşı 
gerekli tedbirler alınır.           

31. Çalışma ortamımı sağlıklı ve güvenli 
buluyorum. (Hijyen)           

32. İşimi rahat bir şekilde yapmaktayım.           

33. Çalışma koşulları işimde verimli olmama 
imkan sağlıyor.           

34. Bu fabrikada çalışmaktan gurur duyuyorum.           

35. İşyerimiz faaliyetlerini sürdürdüğü alanda ve 
birlikler nezdinde saygın ve prestijli bir fabrikadır.            

36. Ücret benim için en önemli tatmin aracıdır.           

37. Şu an aldığım ücretten memnunum.           

38. Ücret sistemini adil ve tutarlı buluyorum.           

39. Ücretimi eğitim, bilgi ve yeteneklerime uygun 
buluyorum.           

40. Emeklilik ve sağlık sigortası imkanlarını 
yeterli buluyorum.           

41. Çalışanlara sağlanan sosyal tesisleri ( kantin, 
spor sahaları vb.) yeterli buluyorum.           

42. Terfi imkanlarını yeterli buluyorum.           

43. İşletmenin iş güvencesini yeterli buluyorum.           

         
  Çok kötü Kötü Orta İyi Çok iyi 

44. İş yapmada (çalışmalarınızda) kendinizi, 
hedeflerinize ulaşmada nasıl 
değerlendiriyorsunuz.           

45. Genel olarak işletmedeki başarınızı nasıl 
değerlendirirsiniz.           

46. Ortak grup çalışmalarındaki başarınızı, 
arkadaşlarınızın başarısıyla kıyaslarsanız nasıl 
değerlendirirsiniz.           

47. Kendinizi sizinle aynı eğitim ve tecrübe 
seviyesinde olan arkadaşlarınızla kıyaslarsanız iş 
başarınızı nasıl değerlendirirsiniz.           
48. İşinizle ilgili memnuniyetinizin artması iş 
başarınızı nasıl etkiler.           
49. İşletme içi çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
iş başarınızı nasıl etkiler.            
 
 
 
 
 


