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GİRİŞ 

 

Bilgi çağı, bilginin öneminin arttığı, rekabet edebilmek için bilgiyi kullanmanın ve 

dolayısıyla sürekli değişim ve gelişmenin gerekli ve zorunlu olduğu bir çağdır. Bu 

çağda iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde bilgiye ulaşmak son derece 

kolaylaşmıştır. Bilgi adeta yeni bir yönetim çeşidi haline gelmiş ve teknolojik 

gelişmelerin de itici gücü olmuştur. Sürekli yenilenen ve gelişen bilgi ve iletişim 

teknolojileri organizasyon anlayışında yeni yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. Bu 

çağdaş yaklaşımlarda odak noktası insandır. 

Çağımızda dünyamızda büyük bir değişim yaşanmaktadır. Peter Drucker bu 

değişimi şu sözlerle ifade etmektedir. “Toplumlar, dünya görüşlerini, temel değerlerini, 

sosyal ve siyasal yapılarını, sanata bakışlarını ve önemli kurumlarını bir bütün olarak 

yeniden düzenlemektedirler. Elli yıl sonra yeni bir dünya oluşacak ve bu dünyada doğan 

insanlar, büyük babalarının yaşadığı dünyayı hayal etmede bile zorlanacaklardır. 

Böylesine bir değişimin yaşandığı, ülke sınırlarının önemini yitirdiği ve dünya 

genelinde rekabetin oluştuğu dünyamızda, bilgi bireyler ve ekonomiler için birincil 

kaynak durumunu almaktadır. İktisatçıların geleneksel üretim faktörleri olan toprak, 

işgücü ve sermaye ikincil duruma düşmekte bunların yerini bilgi almaktadır. Yöneticiler 

için, bilgi dinamiğinin ortaya koyduğu gerçek; her örgütün bütünsel olarak yapısında 

değişim yönetimini inşa etmesi gerekliliğidir. Bundan çıkarılacak anlam her 

organizasyonun yaptığı bütün işlemlerden vazgeçebileceğine hazırlıklı olması 

gerekliliğidir.” 

Geçen yıllar boyunca, öğrenen organizasyon olmaya yeltenen işletmelerin 

sayısında artış oldu. Peter Senge best-seller olan kitabı Beşinci Disiplin ile kavramı 

daha popüler hale getirdi. Senge’ye göre öğrenen organizasyonlarda kişiler gerçekten 

istedikleri sonuçları yaratmak için kapasitelerini durmadan geliştirirler, burada yeni ve 

coşkun düşünme tarzları beslenir, kolektif özlemlere gem vurulmaz ve insanlar nasıl 

birlikte öğrenileceğini sürekli olarak öğrenirler. 

Bilgi çağı organizasyonlarını karakterize eden öğrenen organizasyona ulaşmak 

içinde en önemli unsur, şüphesiz ki insandır. Bu derece önemli olan ve önemi anlaşılan 

insanı tüm yönleriyle tanımak bir zorunluluk haline gelmiştir. Her bir insanın ayrı bir 
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dünya, her insanın da ayrı bir dünyası olduğu ve insanların birçok yönden birbirinden 

farklı olduğu göz önüne alındığında insanı tanımanın zorluğu da ortaya çıkmış oluyor.  

İnsanın söz konusu olduğu yerde motivasyon konusu da onun doğal bir parçası 

olarak ele alınması gereken bir kavramdır. Mademki çağımızın vazgeçilmez 

organizasyon yapısı öğrenen organizasyonlar. Mademki öğrenen organizasyonların 

vazgeçilmez unsuru insan o halde insanı bu organizasyon yapısı içinde en verimli 

şekilde kullanabilecek bir anahtara ihtiyaç vardır. İşte o anahtar da motivasyon 

kavramıdır. İnsanları belirli bir amaç etrafında birleştirip, belirli hedeflere yürümek için 

motivasyon vazgeçilmez bir olgudur. 

Bu çalışmanın konusu yukarıda bahsedilen konuların ortak kümesi olan öğrenen 

organizasyonlarda motivasyonun etkisidir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde; bilgi, bilgi toplumu ve bilgi çağında yönetim ve organizasyon anlayışındaki 

yeni yaklaşımlar üzerinde durularak, bilginin ve insanın artan önemi, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin yönetim ve organizasyon anlayışına getirdiği yenilikler ve sebepleri 

üzerinde durulmuştur. Rekabet avantajı elde edebilmenin ve global rekabette ayakta 

kalabilmenin ve öğrenen organizasyon olmanın gerekleri ortaya konmuştur. 

İkinci bölümde öğrenen organizasyonlar konusu ayrıntılı şekilde öğrenme 

kavramı, örgütsel öğrenme ve öğrenen organizasyon alt başlıkları ile açıklanmaya 

çalışılmıştır. Öğrenen organizasyon kavramının gelişimi ve kapsamı ayrıntılarıyla bu 

bölümde ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde motivasyon kavramı, bilgi çağında motivasyonun artan önemi 

vurgulanarak öğrenen organizasyonlarda motivasyonun etkisi ve gerekliliği 

incelenmeye çalışılmıştır. Motivasyonda özendirici araçlar, motive edici unsurların 

karmaşıklığı ve her bir bireyin motivasyonunun farklılıklar gösterdiği, dolayısıyla 

motive eden unsurların farklı olduğu ortaya konmuştur. 

Dördüncü bölümde motivasyonun öğrenen organizasyonlarda etkisini incelemek 

amacıyla büyük ölçekli bir işletmede uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulamada; önce 

işletme genel hatlarıyla tanıtılmış ve metodolojiden bahsedilmiştir. Daha sonra 

çalışanlara elli soruluk, her soru toplam altı şıktan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu 

anket yardımıyla derlenen veriler SPSS for Windows 13.0 İstatistik paket programı 

yardımıyla değerlendirilerek geliştirilen çalışma hipotezleri test edilmiştir. Yapılan 

uygulamanın değerlendirilmesi ve bulguların yorumlanmasıyla çalışma tamamlanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM                                                                                                               
BİLGİ YÖNETİMİ 

 

1.1. BİLGİ ÇAĞINDA BİLGİ 

İnsanlık tarihi, uygarlık düzeylerini temsil eden ilkel çağ, tarım çağı, sanayi çağı 

ve bilgi çağı şeklinde bölümlendirilebilir. Çağları kendine özgü kılan toplumsal ve 

ekonomik nitelikleri ve koşullarıdır. Toplumsal ve ekonomik yapılar, çevresel ve 

kültürel öğeler tarafından biçimlendirilirler. İçinde bulunduğumuz yüzyılın ikinci 

yarısında bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin geliştirilip bütünleştirilmesi ile 

sonuçlarının kestirilmesi çok güç etkiler doğuran bir dönem başlamıştır. Söz konusu 

dönem, farklı sosyal bilimciler tarafından “Post Modern Dönem”, “Sanayi Sonrası 

Toplum”, “Bilgi Toplumu”, “Bilgi Çağı”, “Kapitalist Ötesi Toplum”, “Teknokratik 

Çağ” veya “Bilişim Toplumu” gibi oldukça fazla isimle anılmıştır.1 Bilgi çağını 

biçimlendiren çevresel ve kültürel öğelerin başında; hızla gelişen teknoloji (özellikle 

bilgi ve iletişim teknolojileri), çapı ve boyutları genişleyen rekabet, bölgesel, ulusal 

gelenekleri aşan ulusal-üstü ve etkileşimli kültür gelmektedir.  

Bilgi çağı, bilginin temel kaynak olduğu, bilgi üretimi ve iletiminin yaygınlaştığı, 

bilgi çalışanlarının çoğunlukta olduğu sürekli öğrenme ve bilgilenmenin kaçınılmaz 

hale geldiği yeni ekonomik dönemi temsil etmektedir2. 

İnsanlık tarihinin en önemli ekonomik gelişmesi, eskisi gibi kaslara değil de akla 

dayalı olan yeni bir servet yaratma sisteminin doğmasıdır. California Üniversitesinden 

tarihçi Mark Poster’in görüşüne göre: “ileri bir ekonomide emek artık ‘bir şeylerin’ 

üzerinde çalışmaktan oluşmamakta, insanların diğer insanlara yada insanların bilgiye 

veya bilginin insanlara etki yapmasından oluşmaktadır.”3 

1.1.1 Bilgi ve Bilginin Artan Önemi  

XX. yüzyılda en büyük servetlere kavuşan ülkeler petrol yataklarına sahip olan 

ülkeler ve en büyük organizasyonlar, petrol üreten, işleyen ve ticaretini yapan şirketler 

olmuştur. Bu durum XXI. Yüzyılda bilgi kaynaklarına sahip olan, bilgi üreten ve 

                                                
1 Beyza Sümer, Yerli Bilgi, http://www.ceterisparibus.net/arsiv/b_sumer2.doc (17.12.2004) 
2 Adem Öğüt, Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Haziran 2003, S.5-6   
3 Alvin Toffler, Yeni Güçler Yeni Şoklar (Çev.: Belkıs Çorakçı), Altın Kitaplar Basımevi, İstanbul, 
Kasım 1992, S.24 
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bilginin ticaretini yapan şirketler için söz konusu olacaktır. XXI. yüzyılın petrolü, 

bilgidir. 

Bilgi ile petrolün çıkarılması ve üretilmesi arasında önemli benzerlikler vardır. 

Bilgiye ulaşmak için kalın “veri” tabakalarını geçmek gerekir. Daha sonra biraz daha 

ince olan enformasyon tabakasına ulaşılır. İhtiyaç duyulan bilgi tabakası daha 

derindedir ve daha incedir. Üstelik bu ince tabaka içinde dahi gerçekten ulaşmak 

istediğimiz, işimize yarayacak bilgi belki de daha zor ulaşılacak bir yerdedir4. 

Bilgi, değişimin, rekabetin, büyümenin, vs. merkez eksenini oluşturmaktadır. Bu 

ekseni işlevsel kılma düzeyi ve derecesi başarının düzeyini ve derecesini belirleyecektir. 

Bu merkez eksen, post modern zamanların, yani bilgi toplumunun, güç kaynağını 

oluşturmaktadır5. 

Bilgi, “toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar 

vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevk edilmiş, belirli bir amaç 

doğrultusunda süreçleşen, yararlı biçime dönüştürülmüş ve kullanıcıya değer sağlayan 

verilerdir. Kısaca veri, kararları ve davranışları etkilediği zaman bilgi olmaktadır.  

Günümüzde bilgi, ekonomide en temel kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Doğal kaynaklar, sermaye, girişim gücü ve işgücünden oluşan geleneksel üretim 

faktörleri, günümüzde ikincil öneme sahip olmuşlardır. Bu kaynakları belirli düzeyde 

bilgi sağlandığı müddetçe kolayca elde etmek mümkün olabilmektedir6.  

Bilgi için genel bir tanımlama yapacak olursak: Bilgi, yeni deneyimleri ve 

enformasyonu değerlendirmek, içselleştirmek için bir ortam ve çerçeve sağlayan, 

tecrübe, değerler, sözel enformasyon, uzman kavrayışı ve mesnetli sezginin akışkan bir 

karışımıdır. Bilinenlerin dimağında doğar ve gene orada uygulanır7. 

Bir zamanlar Winston Churchill, “ Geleceğin imparatorlukları, zihinlerin 

imparatorluğu olacaktır,” demişti. Bugün bu gözlem doğru çıktı. Henüz tam olarak 

                                                
4 İsmet Barutçugil, Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, Ekim 2002, s.13 
5 İsmet Dalay Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, Editörler : Recai Coşkun, Remzi 
Altunışık, Beta Yayınları, İstanbul, Şubat 2002, S.65   
6 Öğüt,   s.10 
7 Amrıt Tıwana, Bilginin Yönetimi, (Çev.: Elif Özsayar), Dışbank Kitapları-5, İstanbul, Ağustos 2003, 
s.18 
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anlaşılamayan şey, önümüzdeki on yıllarda ‘zihnin’ yeni rolü sonucu ham ve ilkel 

gücün hem birey, hem de imparatorluk düzeyinde ne derece değişeceğidir. 8 

1.1.2. Bilginin Kalitesi ve Özellikleri 

Bilgi, üretimin odak noktası haline gelmiştir. Yani teknolojilerin ham maddesi 

bilgidir. Bu tarz teknolojilerin üretim sürecine sokulmasından elde edilen çıktı yine 

bilgidir. Bu da üretim sürecinde bilginin kendisine uygulanması anlamına gelir. 

Yönetim için gerekli olan bilgi, karar sürecindeki belirsizliği azalttığı oranda değerli 

olacaktır. Bilginin değeri ve kalitesi, karara bağlanacak soruna göre değişmekte ve bazı 

konular için değerli olan bilgiler, diğerleri için önemsiz olabilmektedir. Yine de bu 

değerlemelere ölçü olabilecek ve bilgi kalitesini ortaya koyabilecek bir takım kriterler 

vardır.9 Bunlar: 

a.Doğruluk: Bilginin en önemli özelliklerinden biridir ve belirli zaman içinde 

doğru bilginin, üretilen yada işlenen toplam bilgiye oranı olarak tanımlanabilir. Drucker 

doğru bilgiye ulaşmak için yaptığı bilgi analizinde şu sorulara yanıt aramaktadır10: 

• Doğru bilgiye sahip miyiz? Sonuçların olduğu noktaya yoğunlaşıyor muyuz? 

Soruları sürekli güncel cevaplarla desteklenmelidir. Bilgi; bilgi olarak kalmak istiyorsa 

yerinde saymamalı sürekli geliştirilmelidir.  

• Bilgi analizi bizi, doğru bilginin ne kadar etkili kullanıldığı gibi bir dizi soruya 

yöneltir. Bu sorunun cevabı ortaya konan bilgi karşılığında ne derece kazanç 

sağlandığında yatmaktadır.  

• Bilgimizi, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için yeteri kadar kullanıyor muyuz? 

• Nasıl gelişebiliriz? Neyi gözden kaçırıyoruz? Gözden kaçırdığımız bu noktayı 

nasıl yakalayabiliriz? Ayrıca analiz yaparken elde ettiğiniz bilgiler, güçlü yanlarınızı 

öğrenmenizi sağlayacak ve başka bir işe girişmeden önce zayıf yanlarınızı ortaya 

koyacaktır. Şu andaki durumu belirlemek, dikkati, başarılı almanız için hayati önem 

taşıyan konular üzerinde toplamanızı sağlayacaktır11. 

                                                
8 Toffler , s.25 
9 Ahmet Canoğlu, “Öğrenen Bireyden Öğrenen Organizasyona Ulaşmaya Motivasyonun Etkisi ve 
Bir İşletme Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Dumlupınar Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme/Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı, Kütahya, 2002, s.10 
10 Peter F. Drucker, Sonuç İçin Yönetim, (Çev:Bülent Toksöz), İnkılap Kitapevi, İstanbul, 1998, s.140. 
11 Kate Keenan, Yöneticinin Kılavuzu, Planlama (Çev.: Engin Koparan), Remzi Kitapevi, İstanbul, 
Eylül 1996, s.21 
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b.Zamanlılık: Bir yöneticiye geç gelmiş bir bilginin, kalitesinin ve doğruluk 

derecesinin yüksek olmasının karar vermede değeri olmaz. Yönetim fonksiyonlarında 

bilginin kalitesi ve doğruluğu kadar zamanlılığı da önemlidir. 

c.Tamlık: Bilginin karar verebilmek için ihtiyaç duyulan tüm verileri 

kapsamasıdır. 

d.Kısalık: bilginin eksiksizliği arzulanan bir özelliktir. Gerekli verileri tablo ve 

çizelgeler yardımıyla özetleyen, gerçek durumla sapmaları gösteren kısa ve öz bilgiler 

gerekli olan bilgilerdir. 

e.Yerindelik yada ilgililik: Bilginin gerekli olan organ veya kişiye ulaşabilme 

özelliğidir. Yerinde bilgi, bir eyleme yol açan bilinmesi zorunlu bilgidir. 

f.Ucuzluk ve elde edilme maliyeti: Bilginin önemli özelliklerinden biridir. Bilgi 

ne kadar doğru ve zamanlı ise, bilginin değeri o kadar yüksek olacaktır. Bayes 

analizinde bilginin değerinin saptanması açısından bilginin doğruluğu ve kullanımı 

üzerinde önemle durulurken, yararlılık analizinde bilginin kaynağı ve değerinin anlamı 

incelenmektedir. Bilginin değeri, aşağıdaki biçimde formüle edilmektedir: 

BGD = KBBD – ( BH + EY ) 

Bilginin Gerçek Değeri: Kusursuz Bilginin Beklenen Değerinden, Beklenen 

Hatalar ve Eksik Yararların toplamının çıkarılması ile elde edilir12. 

 Sayılan özelliklere sahip bir bilginin fonksiyonelliği, iyi düzenlenmiş bir bilgi 

sisteminin varlığına bağlıdır. Bu bilgi sistemi; her kademedeki yöneticiye işinin 

yürütülmesinde yararlı ve işinde kullanabileceği bilgiyi sağlamaktır. Yöneticinin işine 

yaramayacak bilgiler daha önceden ayıklanarak, bilginin en son durumu gösterir ve 

anlaşılabilir olması gereklidir13. 

Yukarıda sayılan özelliklerin yanında bilginin bölünememe, kendi kendini 

besleme, kullanıldıkça değerinin azalmaması, tersine değerinin artması gibi diğer üretim 

faktörlerinin sahip olmadığı farklı ve üstün özelliklere vardır.  

Toffler’a göre gücü oluşturan üç saç ayağı mevcuttur bunlar: gücü elde etmek ve 

insanları yönlendirmek için yine güç kullanmak (kaba kuvvet), yine gücü ve insanları 

yönlendirmede etkin olarak kullanılabilen para (servet) ve gücün ve insanların bir amaç 

                                                
12 Öğüt, s.22 
13 Canoğlu, s.11 
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doğrultusunda sevk edilebilmesini sağlayan bilgidir. Bilginin diğer unsurlar ile olan 

farkı incelenecek olursa: 

• Diğer iki unsur sınırlı ve tükenebilirken, bilgi bitmez. Her zaman daha fazla 

bilgi edinmek mümkündür. 

• Kaba kuvvet ve servette aidiyet mevcuttur bir kişi ancak kendi unsurlarını ve 

parasını kullanabilir. Oysa bilgi böyle değildir. Aynı bilgi farklı kişiler tarafından 

birbirlerine yardım etmek veya karşı durmak amacıyla kullanılabilir. 

• Bilgi ile ilgili son özellik olarak şunu söyleyebiliriz ki: Şiddet de, servet de 

tanımları itibariyle güçlülerin ve zenginlerin elindedir. Bilginin en devrimsel özelliği 

zayıfların ve yoksulların da sahip olabileceği bir şey olmasıdır. Bütün bu üç güç 

kaynağı içerisinde en demokratik olan bilgidir.14 

Kazanılan bütün bilgiler, zaman geçtikçe yanlış bilgi haline gelir. Geçerliliğini 

kaybeder. Bu nedenle her zaman şu soru sorulmalıdır. “Başka neye ihtiyacım var?” 

yada “Farklı bir şeye ihtiyacım var mı?” 15. 

1.1.3. Bilginin Düzeyleri  

Toffler, “Yeni güçler yeni şoklar” adlı kitabında: veri (data) sözcüğünü aşağı 

yukarı, birbiriyle bağlantısı olmayan “olaylar” anlamında kullanırken, enformasyon 

sözcüğünü de bir sınıflandırmaya sokulup kategorilere ayrılmış bir düzene yerleştirilmiş 

olan veriler için kullanılmıştır. Bilgi sözcüğü ise, daha da rafine haline getirilmiş ve 

genel ifadelere dönüştürülmüş enformasyon anlamında kullanmıştır.  

Bilgi, çoğu kez geniş bir spektrumda karşımıza çıkar ve farklı, nitelikleri olan 

unsurların birbiriyle bağlantıları ile birlikte tanımlanmasını gerektirir. Bu ayırımlar 

yapılmadığında birbiri yerine kullanılan kavramlar yanlış anlamalara ve farklı 

yorumlamalara neden olabilir. Bu kavramların tanımları aşağıda kısaca verilmekte ve 

birbirleriyle ilişkileri şekil üzerinde gösterilmektedir:16 

• Veri (data): Olaylara ilişkin nesnel gerçekler olup birbiriyle. 

İlişkilendirilmemiştir. Veri kurumsal amaçlara bağlı olarak işlemlerin yapılandırılmamış 

bir biçimde kaydedilmesidir. Modern kurumlarda veri,  teknolojik sistemlerde saklanır.  

                                                
14 Toffler , s.35 
15 Drucker, Sonuç İçin Yönetim, s. 142 
16 Barutçugil, s.57 
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Veri, özümlenmemiş ve yorumlanmamış gözlemler, işlenmemiş gerçekler olarak 

tanımlanabilir. Çoğu kez bir anlamı, içeriği yoktur. Örneğin, 710 x 370 A4l bir datadır 

ancak birçok kişi için hiçbir şey ifade etmez. 

• Enformasyon (information): Düzenlenmiş veri olarak tanımlanabilir. 

Düzenleme başkaları tarafından yapılmıştır. Yalnızca ilgili kişi için bir anlam 

taşımaktadır. Örneğin, "9–15 - 9–45 Paris - London AF201 18E" ifadesi, uçakla seyahat 

etmekte olan bir kişi için birçok şey anlatabilir. 

Veriden çok daha zengin bir içeriğe sahip olan enformasyon, yazılı, sözlü veya 

görsel bir mesajdır. Her mesajda olduğu gibi enformasyonun aktarılması için bir 

gönderen ve bir alıcı olması gerekir. Enformasyon, mesajı alan kişinin algılamasının 

değişmesi ve yargısı üzerinde etki yapmayı hedefler. Veriyi katma değer ekleyerek 

enformasyona dönüştürürken aşağıdaki zihinsel süreçlerden geçilmektedir: 

Bağlama: Verilerin hangi amaçla derlendiğini öğrenme.  

Sınıflandırma: Analiz birimlerini ve verinin ana bileşkelerini öğrenme. 

Hesaplama: Verileri istatistiksel olarak analiz etme.  

Düzeltme: Verilerdeki hataları ayıklama. Yoğunlaştırma: Veriyi özetleyerek daha 

kısa bir biçimde sunma. 

• Bilgi (knowledge): Kişisel anlamda düzenlenmiş enformasyondur. 

Özümlenmiştir. Öğrenme ve deneyim yoluyla kazanılmış olan önceki bilgilerle 

bütünleşmiştir. Kararlara ve davranışlara yol gösterir. Bilgi, veri ve enformasyondan 

daha karışık bir kavramdır ve "deneyim ve değerlere ilişkin enformasyonun akışkan bir 

karması" şeklinde bir tanımı yapılmaktadır. Diğer bir tanıma göre ise bilgi, enformasyon 

parçaları arasında kurulan yararlı ilişkidir. Bilgi, sadece kayıtlarda ve bilgi bankalarında 

değil kurumsal rutinlerde, süreçlerde, uygulama ve normlarda da kendini göstermelidir. 

Bazen sezgiseldir, sözlere dökülmesi her zaman mümkün olmayabilir. Enformasyon 

nasıl verilerden türetiliyorsa, bilgi de enformasyondan türetilir. Bu dönüşümde 

yaşanılan düşünce süreçleri şunlardır: 

Karşılaştırma: Herhangi bir duruma ilişkin enformasyon bildiğimiz başka 

durumlarla karşılaştırıldığında bu bize neyi gösteriyor? 

Varılan sonuçlar: Enformasyonun karar verme ve eyleme geçme konusunda bizi 

getirmiş olduğu son nokta nedir? 

İlişkilendirmeler: Bu bilgi kümesi diğer bilgi kümeleriyle nasıl ilişkilendirilir? 
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Sohbet: Başkaları bu bilgiye ilişkin ne düşünmektedir?  

Yukarıdaki süreçlerin sentezi bizi bilgiye ulaştırır. Bilginin değerli olma nedeni 

veri ve enformasyondan farklı olarak eyleme daha yakın olmasıdır. Sahip olduğumuz 

bilginin sonucunda bir karar verebilmekte ve onu eyleme geçirebilmekteyiz. Bilgiyi 

oluşturan bileşenler deneyim, yargı, değerler, inançlar, el yordamı ve sezgidir.  

Bilgi kavramı çoğu zaman enformasyon, hatta veri kavramı ile karıştırılmaktadır. 

Yukarıda da değinildiği gibi, bilgiyi bu kavramlardan ayıran temel özellik insana özgü 

olması ve bazı öznel düşünce süreçleri sonucunda oluşmasıdır. Akıl ise, hangi bilginin 

ne amaçla kullanılabileceğini anlamaktır. Zeki ve akıllı olmayan insanların sahip olduğu 

bilgi ya atıl olarak kalır ya da yanlış amaçlar için kullanıldığından yarardan çok zarar 

verir. 

• Akıl (Visdom): Bütünleştirilmiş bilgidir. Son derece yararlı enformasyondur. 

Bu bilgiyi başka bir alana taşıyabilme ve yararlanabilme yeteneğidir. Bilgiden farkı, 

karmaşıklık derecesidir. Öğretmenlerin aktardığı enformasyondur, bilgi değildir. Akıl 

kişisel bir kimyadır ve bilginin sindirilmesi, özümsenmesidir. 

Rasyonel karar süreçlerine duyulan gerekten dolayı, böyle süreçler özünde 

belirsizlik taşıdığında, insanlar kendi çıkarlarını ve birimlerini kayıran kriterleri 

savunma fırsatı bulabilirler. Hemen bütün kararlar, sadece mevcut seçenekler arasından 

seçim yapmayı değil, aynı zamanda uygun kriterleri seçmeyi gerektirir Bir kararın 

dayandırılabileceği birden fazla bakış açısı olduğunda, iktidar ve nüfuzun stratejik 

kullanım biçimlerinden biri, kendi bakış açımızı destekleyen standartları savunmaktır17. 

Bu bağlamda bilginin güvenilirliği ve düzeyi ne olursa olsun yönetici şahsi 

komplekslerinden ve çıkar beklentilerinden uzak olarak karar almalıdır. 

1.1.4. Bilginin Türleri 

Bilgi birçok boyutta değişik sınıflandırmalara tabi tutulabilir. Bu çalışmada 

yönetim açısından kullanılan bilgiler sınıflandırıp özelliklerinden kısaca bahsedilecektir. 

                                                
17 Jeffrey Pfeffer, Güç Merkezli Yönetim, (Çev.:Elif Özsayar), Boyner Holding Yayınları, İstanbul, 
Temmuz 1999, s.293 
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1.1.4.1. Genel Bilgi Türleri 

Bilgiyi genel anlamda; Yönetsel bilgi, Bilişimsel bilgi, Dışsal bilgi olarak üçe 

ayırmak mümkündür: 18 

1. Yönetsel Bilgi: Yönetsel bilgi, belirli amaçlara ulaşmak veya belirli bir anlayışı 

geliştirmek için, verilerin bir işlem sonucunda yöneticilere yararlı duruma getirilmiş 

biçimidir. Yönetsel bilgi sağlamanın en önemli kaynağı, deneyimlerdir. Ancak, 

teknolojik tasarımların, yasal düzenlemelerin ve yönetsel prosedürlerin sürekli değişim 

içinde olduğu günümüzde, deneyim klasik önemini yitirmiştir. Etkin yöneticiler, 

deneyimlerinin yanı sıra yönetime ilişkin bilgiye gereksinim duyarlar. Yönetsel 

durumlara uygulanabilir özellikler taşıyan basit (anlaşılır) ancak içerikli, yararlı 

konsept, model, çerçeve, diyagram, şema ve yaşanmış örnek olaylar yöneticiler için hep 

ilgi odağı olmuşlardır. Sözü edilen araçlar “olmazsa olmaz” araçlar oldukları için değil, 

etkinlik oluşturma, yönetim faaliyetlerini kurgulama sürecinde yararlı teknikler 

sundukları için uyumlaştırılmakta ve kullanılmaktadır. Dolayısıyla, yönetim açısından 

bilgi, “yöneticinin karar almasına yardımcı olan öğeler” olarak kabul edilmektedir. 

2. Bilişimsel Bilgi: Bilgi çağında organizasyonların en başta gelen kaynağı, bilgi 

sistemlerinin ürünü olan bilgidir. “Bilişimsel Bilgi”, bilgi teknolojileri ve sistemleri 

içinde bilimsel usullerle işlenip elde edildiği için, bireysel keyfilik ve saptırmalardan 

uzak ve nesnel bir nitelik arz etmektedir. Bilgi sistemleri bilgisi yada bilişimsel bilginin 

kimi özellikleri önemli sayılmaktadır. Kurulacak bilgi sisteminin değerlendirilmesinde 

bu özelliklerin dikkate alınması gerekmektedir. 

• Doğruluk ve Yanlışlık: Bilgi gerçek olabilir yada olmayabilir. Eğer yanlış 

olan bilgiyi alan kişi, onun doğru olduğuna inanırsa, onun etkisi bilginin doğru 

olmasıyla eşit düzeyde olmaktadır. 

• Yenilik: Bilgi, alan için tamamen yeni ve önemli olabilir 

• Miktarın artması: Bilgi, mevcut olan bilgilere yenilerini ekleyebilir yada 

onları düzeltebilir. 

• Düzeltici olması: Bilgi eski ve yanlış bilgileri düzeltebilir. 

                                                
18 Öğüt,  s.14 
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• Doğrulayıcı: Yeni gelen bilgi var olan bilgiyi onaylayabilir. 

3. Dışsal Bilgi: Bilgi çağının hızla değişen teknolojik ve çevresel değişimleri karşısında 

organizasyonlar, dışsal bilgiye olağanüstü düzeyde gereksinim duymaktadırlar. Dışsal 

bilgi organizasyon dışında oluşan sosyal, ekonomik, hukuksal, kültürel, teknolojik ve 

uluslar arası koşullar ve gelişmeler bağlamında organizasyonu etkilemesi olası tehdit ve 

fırsatlara ilişkin bilgidir19. 

1.1.4.2. Düzenleme ve Kullanma Tarzlarına Göre Bilgi Türleri 

Bilgiyi kullanma biçimimiz, bilgiyi nasıl algıladığımız ve organize ettiğimize 

bağlı olarak değişir. Bu açıdan yaklaşıldığında bilgi dört başlıkta sınıflandırılabilir. Bu 

başlıklar20: 

1. İdealist Bilgi: Bu bilgi türü vizyon oluşturmamızı, hedef saptamamızı, değer ve 

inançlarımızı yönlendirmemizi ve kararlar vermemizi sağlar. İdealist bilgiyi, 

motivasyonumuzu yönlendirmek ve referans noktalarımızı yeniden çerçeveleyecek 

şekilde bütünü algılamak yollarıyla değerlendiririz. Yeni kuramlar üretirken idealist 

bilgi düşünce alternatifleri üretmemizi sağlar. Teknik olmayan stratejik düşünce bu 

düzlemdeki bilgi tarafından yönetilir. İdealist bilginin kaynağı okuduklarımız, 

yaptıklarımız ve tartıştıklarımızdır. Bunlar üzerinde düşündükçe paradigmalar 

oluştururuz. Kurumlarda idealist bilgi “benchmarking” ve kurum içi geliştirme 

çabalarında veya bilgili kişilerin vizyonlarıyla üretilir.  

2. Sistematik Bilgi: Karşılaştığımız olaylarla baş etmeye çalışırken başvurdu-ğumuz, 

genellemeleri, modelleri ve düzenlenmiş biçimde gerçeği algılamamızı sağlayan 

sistematik bilgidir. Sistemlerin nasıl çalıştığını, iç mekanizmalarını bu bilgi ile anlar, 

değişkenlere müdahale edildiğinde sonuçlarda ne tür farklılıklar alacağını sistematik 

bilgi ile çözeriz. Yönetim ve kılavuz oluşturmaya yarayan bir bilgidir. Bu tür bilginin 

kaynağı genellikle formel eğitim olmakla beraber gözlemlerimizden ürettiğimiz 

senaryolar ve modeller de bu bilgiye kaynak oluşturur. 

                                                
19 Öğüt, s.16 
20 Barutçugil, s.61 

11 



 

 

21 

3. Pragmatik Bilgi: Bu düzeydeki bilgi işimizi yaparken ve kararlar alırken bilinçli 

olarak kullandığımız kurallar, gerçekler ve kavramlardır. Büyük ölçüde know-how 

bilgisidir. Sorumluluk alanına giren konularda bir yöneticinin neler yapması gerektiğini 

bilmesi, pragmatik bilgiye bir örnektir. Bilinçli alınan kararlarda mantık yürütürken, 

güçlü ve güçsüz noktaların analizini yaparken pragmatik bilgiyi değerlendirmeliyiz. Bu 

bilginin kaynakları eğitim, verilen talimatlar ve el yordamıyla bulduklarımızdır. 

4. Otomatik Bilgi: İçselleştirilmiş bilgidir. Düşünmeden gerçekleştirdiğimiz eylemler 

otomatik olarak sahip olduğumuz bilginin sonucudur. Rutin davranışlarımız otomatik 

bilginin en tipik örnekleridir. Alışkanlıklarda, prosedürlerde ve verdiğimiz tepkilerde 

içerilmiş olan otomatik bilginin çoğunlukla bilincinde değiliz. 

1.1.4.3.Kaynaklarına Göre Bilgi Türleri 

Bilgi kaynağına göre incelendiğinde örtülü (tacit) bilgi ve açık (explicit) bilgi 

olmak üzere iki türde var olmaktadır. Bilgi yönetimi açısından bu iki temel bilgi biçimi 

arasında bir ayırım yapmak gerekmektedir. Bu ayırım, durum ve hareketin kinetik 

enerjisine benzetilebilir21. 

1. Örtülü (Tacit) Bilgi: İçimizde, beynimizde taşıdığımız bilgidir. İçimize o 

kadar işlemiştir ki bazen ona sahip olduğumuzu dahi bilemeyiz ve oldukça sık 

düştüğümüz bir hatayı yaparak başkalarının da aynı bilgilere benzer düzeyde sahip 

olduğunu varsayarız. Bu durum örtülü bilginin paylaşılmasını çok güçleştirir. Bazı işleri 

nasıl yaptığımızı bilmeden yaparız ve bunu bir başkasına açıklamakta zorlanırız. Her 

çalışanın bu tür örtülü bilgileri vardır. Örtülü bilgilerin toplamının oluşturduğu kolektif 

güç bir organizasyon için son derece değerlidir. 

2. Açık (Explicit) Bilgi: Bu bilgi türü, resimlerle veya diğer araçlarla ifade 

edebileceğimiz bilgidir. Bu nedenle, bilgimizi paylaşabilmek için öncelikle onu açık 

hale getirmemiz gerekmektedir. Bir kişiye araba kullanmayı öğretmenin en güç yanı o 

kişinin bizim bildiğimiz birçok şeyi bildiğini varsaymamızdır. Söylediklerimiziz 

anlamadıkları zaman çok şaşırırız. Araba kullanmayla ilgili tüm bilgimizi paylaşmaya 

yeterli olacak kadar açık bir biçime, yani söze, yazıya yada resme dönüştürmek bizim 

                                                
21 Barutçugil, s.61 
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için çok zor olacaktır. Örtülü ve açık bilgimizin oranı konusunda bir buzdağı 

benzetmesi yaparsak, bu oran çoğu insan için 90’a 10’dur. Bunu bir başka açıdan ifade 

edersek, çoğu insan sahip olduğu bilginin %90’ını bildiğini bilmektedir. Bazen de 

bildiğini bilmekte fakat kendisinden ifade etmesi istendiğinde bunu başaramamakta ve 

sonuçta o bilgiyi bilmediğini düşünmeye başlamaktadır. 

Bilgi deneyimleri ve uğraş alanları kanalıyla insanların beyinlerinde gelişir. 

Bilginin küçük bir bölümü elektronik bir biçimde yada kağıda basılı şekildedir. Bu oran 

ne kadar olursa olsun bilginin yazıya dökülmesi kolay değildir, çünkü bilgi yapısal 

olarak örtüktür. Bu oranın ne kadarı kayıt altına alınabilirse zaman içinde kolaylıkla 

ulaşılabilir hale gelir. Daha sonra bu bilgi, açık bilgiye dönüşür ve insanlara ulaşabilir22. 

1.1.4.4.Niteliğine Göre Bilgi Türleri 

Organizasyonun varlıkları arasında dikkate alınması istendiğinde bilginin üç farklı 

kategoriye ayrılması gerekir. Bunlar insanda bulunan bilgi, müşteride bulunan bilgi ve 

müşteriyle ilgili olan bilgi ve yapısal kapital olarak bilinen sistem ve süreçlerle ilgili 

bilgidir:23 

1. İnsan Kapitali: İnsanın bilgisinin değeridir. Çalışanların meslekte bulundukları 

sürenin uzunluğu, nitelikleri, temel yetkinlikleri belirli bir düzeyde bulunan insanların 

sayısı, içeride ya da dışarıda ortak çalışma gerektiren projelerde çalışan insanların sayısı 

insan kapitalini oluşturan unsurlardır. Bilgi yönetiminin amaçlarından biri de 

organizasyonların insan kapitalinin değerini yükseltmektir. 

2. Yapısal Kapital: Özümlenmiş, içselleştirilmiş ve şirketin ürün yada hizmetlerinde 

yatırıma dönüştürülmüş bilginin değeridir. Bu kapitalin bir kısmı süreçlerdeki bilgidir. 

Bir kısmı da tescil edilmiş markalardır, ticari haklar, know-how, telif-patent hakları ve 

unvanlardır. Bir kısmı da insan kaynaklarından edinilen öğrenilen ve somutlaştırılan 

bilgilerdir. 

3. Müşteri Kapitali: Müşterilerin sayısının, büyüklüğünün, saygınlığının, bizimle ne 

kadar süredir çalıştığının, bizimle yaptığı işin sıklığının, yoğunluğunun, tekrarlama 

                                                
22 Tıwana,  s.78 
23 Barutçugil, s.64 
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yüzdesinin bir ölçüsü olarak hesaplanabilir. Müşterinin sektöründeki konumu bu 

kapitalin hesaplanmasında etkendir. 

1.1.4.5.Stratejik Başarı Sağlayacak Bilgi Türleri 

Bilgi yönetiminin stratejik önemde bir temel işletme yetkinliği olarak görülmesi 

gerekmektedir. Stratejik nitelikte olmasının nedeni sürdürülebilir rekabet avantajı 

yaratmada temel dayanak veya kaldıraçlar olmalarındandır. Rekabet avantajı yaratma ve 

sürdürebilmede kaldıraç görevi gören dört çeşit bilgi ve nasıl yönetilebileceklerini 

inceleyelim:24 

1. İşaretsel Bilgi: Bilgi ekonomisinde artan yoğunluk ve hıza rağmen 

değişiklikler açık değil oldukça kapalı ve sürprizler biçiminde ortaya çıkmaktadırlar. 

Dolayısıyla, değişimin işaretlerini en kısa zamanda algılamalı ve deşifre etmek için 

erken uyarı sistemleri zorunlu görünmektedir. Bu uyarı sistemlerinin işlevi, çevreden 

gelen veya yayılan bilgi işaret parçalarını hızla elde etmek, yorumlamak ve karşılık 

vermek üzere eylemler setini belirlemektir. Uyarı sistemlerinin diğer önemli bir işlevi, 

yeni bilgiler ışığında mevcut yargılarımızı, varsayımlarımızı, yorumlarımızı sürekli 

rafine etmektir. Bu süreçte hayal, sezgi, spekülasyon, fantezi, vizyon gibi işin öznel 

öğeleri ağır basmaktadır. Bilmece çözer gibi, görünüşte ilgisiz parçaları yan yana getirip 

ortaya bir tablo çıkarmak gibi bir çalışma gerektirmektedir Bilgi yönetiminin işlevi, 

sadece işaret bilgilerini çözümlemek değil aynı zamanda işaret bilgileri yaratıp 

yaymaktır. 

2. Deneyimsel Bilgi: Deneyimsel bilgi bütün toplumların (Tarım, Sanayi ve Bilgi 

toplumları) önem verdiği ve stratejik bir değer taşıyan bir bilgi türüdür. Ancak bilgi 

ekonomisinde tecrübesel bilgi daha belirli, daha kontrollü ve hızlı olarak üretilmektedir. 

Bilgi toplumu ekonomisi ile sanayi toplumu ekonomisinde deneyimsel bilgi üretimi bir 

örnek ile açıklanırsa: Taylor’un analize dayalı mekanik bir biçimde deneyimsel bilgi 

üretmesi sanayi ekonomisini sembolize ederse, Deming’in insan merkezli Toplam 

Kalite İlkesi ile deneyimsel bilgi üretilmesi bilgi ekonomisini sembolize edecektir. 

Taylor verimliliği yükseltmek için işlerin analiz edilerek en basit hale dönüştürülüp 

                                                
24 Mehmet Barca, Yeni Ekonomide Bilgi Yönetiminin Stratejik Önemi,12.05.2006  
http:// www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=145 
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rutinleştirilmesini önermekte ve iş görenlerden düşünerek iş yapmasını istememekte bu 

anlayışta bir tecrübi bilgi beklemekteyken, Deming’e göre ise verimli ve başarılı 

olmanın yolu bilgili insan gücüne sahip olmaktan geçer ve iş görenlerin deneyimleri 

dinamik olmak durumundadır. 

3. Girişimci Bilgi: Girişimci bilgiyi diğer bilgi kategorilerinden ayıran onun girişimci, 

yenilikçi bireylerin pürüzsüz ticari akışı ve pazarın dengesini bir yaratıcı yıkıcılıkla 

değiştirmeleri ve ekonomik aktivitenin sınırlarını genişletmelerinden gelmektedir25. 

Geleneksel olarak, faaliyetler rutin olan ve rutin olmayan olarak ayırt edilmiş ve bütün 

sistem rutin eylemler etrafında açıklanmaya çalışılmıştır. Girişimci yaratıcılıkta rutinin 

dışına çıkılarak pürüzsüz rutin akış ihlal edilmektedir. Girişimsel bilgi kişisel, öznel, 

kontekst-bağımlı ve dolayısıyla formüle edilmesi zor bir bilgi türünü oluşturur. Örneğin, 

bilimsel bilgi girişimsel bilginin tersine açık, şifrelenebilir ve dolayısıyla biçimsel ve 

sistematik dilsel yollarla aktarımı sağlanabilir. 

4. Kurumsal Bilgi: Kurumsal bilgi yaratma, girişimci bilgiden farklı olarak rastlantı 

veya kişisel çabalardan, sezgi ve dehadan değil, sistematik araştırma ve geliştirme 

çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Bireysel bilginin kurumsal bilgiye 

dönüştürülmesinde bireyler ajan(aktarımcı) rolü oynarlar. Bireylerin bilgi üretmedeki 

hız ve kapasiteleri, kurumsal bilgi düzeyini belirler. Ancak uzmanların belirttiği gibi, 

“kurumların bilgi düzeyi kurum içerisinde yer alan bireylerin bilgi birikiminin bir 

sonucundan daha fazla değildir.” Yargısına varmak yanlış olacaktır. Dolayısıyla, 

kurumsal bilgi paylaşılan bir durum içerisinde bilgi üretimi, paylaşılması ve 

kullanılmasını ifade eder. Bu paylaşılan ortamda sosyal, kültürel, tarihsel faktörler 

bilginin üretilme sürecinde önemli rol oynar. 

1.2. BİLGİ TOPLUMU 

İnsanlık, günümüze değin kendine özgü özelliklere sahip toplumsal ve ekonomik 

aşamalar geçirmiştir. Bu aşamalar: doğa ve avlanmaya dayalı ilkel toplum, yerleşik 

hayata geçilmesinin ardından tarım toplumu, buhar gücünün sanayide kullanılması ile 

başlayan sanayi toplumu ve bilginin bir kaynak olarak ön plana çıkması ve bilgi 

                                                
25 John  Schumpeter, The Creative Response in Economic History, The Journal of Economic History, 
Cilt 7, 1947, s.149-159 
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teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ulaşılan bilgi çağı ve toplumudur. “Sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna dönüşüm çok hızlı gerçekleşmesinin temel nedeni, yeni 

teknolojilerin gelişme hızı ve bu teknolojilere uyum esnekliğinin yüksekliğinden 

kaynaklanmaktadır.”26  

 
Tablo 1 – Sosyal, Ekonomik, Siyasal ve Teknolojik Sistem Açısından Sanayi 

Toplumu ve Bilgi Toplumu Karşılaştırılması 
 

 
SANAYİ TOPLUMU BİLGİ TOPLUMU 

Ulusal Ekonomi Küresel Ekonomi 

Fiziksel Sermayeye Dayalı Ekonomi 
İnsan Kaynaklarına ve Bilgi Sermayesine Dayalı 
Ekonomi 

Endüstriyel Organizasyonlar Bilgi tabanlı Organizasyonlar 

E
K

O
N

O
M
İK

 
Sİ

ST
E

M
 

Sembolik Kağıt Para Hakimiyeti Dijital Para Hâkimiyeti 

Çekirdek Aile Birey Merkezli Farklı Aile Biçimleri 

Güvenlik Sağlayıcı Kurumlaşmalar Bireysel Yetenekleri Geliştiren Kurumlaşmalar 

Uyumluluk, Seçkinlik, Sosyal Sınıf vb. Değerler Bireysellik, Çeşitlilik, Katılımcılık vb. Değerler 

SO
SY

A
L

 S
İS

T
E

M
 

Kitleselleştirilmiş Dönemsel Eğitim Bireyselleştirilmiş Yaşam boyu Eğitim 

Uluslar arası Çatışma ve Polarizasyon 
Uluslar arası Uyum ve Küresel Bağlamda Siyasal 
Entegrasyon 

Merkeziyetçilik Adem-i Merkeziyetçilik 

Ulus – Devlet Küresel ve Bölgesel Organizasyonlar S
İY

A
SA

L
 

Sİ
ST

E
M

L
E

R
 

Güvenlik Amaçlı Yönetim Yurttaş Odaklı Yönetim 

Mekanik Teknoloji Devrimi Bilgi Teknolojileri Devrimi 

İşgücünü İkame Eden Makineler Beyin gücünü Geliştiren Bilgisayarlar 

Montaj Hattına Dayalı Üretim Teknikleri Bilgi ve Yönetim Teknolojilerine Dayalı Üretim 
Teknikleri 

T
E

K
N

O
L

O
Jİ

K
 

S
İS

T
E

M
L

E
R

 

Görsel ve Yazılı Basın–Yayıma Dayalı İletişim 
Sistemleri 

İnternet ve Dijital Teknolojilere Dayalı İletişim 
Sistemleri 

 
Kaynak:  Öğüt,  s.23 
 

Geleneksel işletmelerin yönetim anlayışını oluşturan hiyerarşilerde; haberleşmede 

bir takım eksiklikler bulunmaktadır. İnsanlar ellerindeki her bilgiyi kıskançlıkla 

                                                
26 Hüsnü Erkan, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 
1998, s.29 
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korumakta ve saklamaktadırlar, çünkü bunun onları çevrelerindeki insanlardan daha 

güçlü ve ayrıcalıklı kılan tek şey olarak düşünmektedirler. Bu tür bilgileri, başkalarına 

ender olarak vermekte, çoğu kez kendilerine bağlı olan kişileri bilgilendirmekten 

kaçınmaktadırlar. Ancak bilgi toplumunda bilgiyi saklı tutmak mümkün değildir. 

Geleneksel işletmelerdeki sermayenin yerini küresel işletmelerde bilginin almasıyla 

birlikte, işletme içi bilgilendirme büyük önem kazanmıştır27. 

Günümüzde; etkilerini sosyal, ekonomik ve teknolojik alana yaymış ve üçüncü 

dalga değişimi yaratmış olan bilgi devrimi; yönetim ve örgütlenme biçimi üzerinde de 

köklü değişikliklere neden olmaktadır. İşletmeler ikinci dalga kavramlarını altüst eden, 

yeni ve sürekli değişen şekillerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Dikey bütünleşme, 

sinerji, ölçek ekonomisi, hiyerarşik yapı, planlama-kontrol gibi kavramlar bugün yerini 

giderek dışardan kaynak almaya, ölçeğin minimuma indirilmesine, kar merkezlerine, 

şebekelere ve diğer farklı yapılara bırakmaktadır. Bu çerçevede yaratıcılık, katılımcılık 

ve takım ruhu gibi kavramlar ön plana çıkmakta, belirsizlikle başa çıkmayı 

kolaylaştırmaktadır28. 

Yeni tarz ve yöntemlerde düşünme, yönetme ve çalışmanın kaçınılmaz hale 

geldiği bilgi çağının toplumu, hayat boyu kesintisiz eğitimin yaygınlaştığı, öğrenen 

birey ve öğrenen organizasyonlardan oluşan öğrenen toplum olma doğrultusunda 

gelişimini sürdürmektedir. Somut bilgi yönü olmayan ürün ve mallar üzerine kurulan 

tarım toplumu ekonomisi, sanayi devriminin oluşturduğu ikinci dalga ile yerini somut 

ama sembolik değerler olan paraya bırakmıştır. Üçüncü dalganın yol açmaya başladığı 

bilgi toplumunda ise anında transfer olan bilgi, ekonominin soyut parasını oluşturmaya 

devam etmektedir.29  

Sanayi devrimi sonucu oluşan sanayi toplumunda yaşanan bu köklü değişim 

süreci, bilgi devrimi ve beraberinde getireceği köklü değişim süreci, bilgi devrimi ve 

beraberinde getireceği “bilgi toplumu” veya “sanayi ötesi toplum” ile daha hızlı bir 

                                                
27 Göksel Ataman, Örgüt Tasarımında Yeni Tekniklerin Lisansüstü Eğitim Üzerindeki Etkileri, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İstanbul, Haziran 2003, s.28-29 
28 Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta Yayıncılık,İstanbul, 
2001, s.130 
29 Alvin Toffler; Üçüncü Dalga, Çev.: Ali Seden, Altın Kitaplar Yayınevi, 1981, s. 33. 
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biçimde yaşanmaktadır. Çünkü toplum artık, teknolojik yeniliklere daha yakındır; daha 

fazla uyum yeteneğine ve teknolojik açıdan daha fazla olanaklara sahiptir30. 

 1.2.1.Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri 

Kurumları, işleyiş biçimi ve normlarıyla ikinci dalga olarak adlandırılan sanayi 

toplumundan oldukça farklı niteliğe sahip olan bilgi toplumu, yapısını belirleyen bir dizi 

özellikleri bünyesinde taşımaktadır. Bilgi sistemleri ve teknolojilerine dayalı olarak 

biçimlenmekte olan bilgi toplumu, sanayi toplumundan ciddi biçimde ayrışmakta, 

dönüşmekte ve yeni bir toplum biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Drucker, tek 

nedenle izah edilemeyecek ve tek sonuçla basite indirgenemeyecek bu kapsamlı 

dönüşümün, sürekli öğrenime yöneliş, bilginin ekonominin temel anamalı olması ve 

endüstriyel organizasyonların bilgiye dayalı kuruluşlara dönüşmesi vb. niteliklere sahip 

olduğunu savunmaktadır. 

Bilgi toplumunu sanayi toplumundan ayıran temel niteliklerden bazılarına 

değinmek, toplumsal dönüşümün açıklığı kavuşturulması açısından gereklidir31: 

A. Bilginin Önem Kazanması 

Çağdaş dünya, sürekli gerçekleşen yoğun ve yaygın bilgi akışı ve bunun getirdiği 

değişmeler ile nitelendirilebilir. Sanayi toplumunda ön planda olan “maddi ürünlerin 

üretimi” yerine, bilgi toplumunda, bilgi teknolojileri kullanımı sonucunda “bilgi 

üretimi” önem kazanmaktadır. Bilgi Toplumunda bilginin temel özellikleri, sürekli 

üretilebilmesi ve artış göstermesi, iletişim ağları içinde taşınabilir, bölünebilir ve 

paylaşılabilir olması, işgücü, sermaye ve toprağı ikame edebilmesi şeklinde 

özetlenebilir. Bilgi Toplumu ile birlikte, geleneksel kaynakların; yani emeğin, doğal 

kaynakların ve sermayenin getirisi, bilginin getirilerine oranla giderek azalma eğilimine 

girmiştir. 

B. Küreselleşme 

Küreselleşme, ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel 

alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha iyi 

                                                
30 Selim Yazıcı, Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Yayınları, İstanbul, Ocak 2001, s.14 
31  Öğüt,  s.29 
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tanınması, uluslar arası ilişkilerin yoğunlaşması gibi birbirleriyle bağlantılı konuları 

içeren bir olgudur. Milyonlarca birey belki de farkında olmadan kendine çok uzak 

mesafelerden hayatını değiştirmekte olan küresel ağlara yönelmektedir. 32   

Küreselleşme sürecinin önemli bir özelliği reel anlamda ulusal sınırların önemini 

yitirmesi ve ulus-devletin ekonomi üzerindeki denetiminin yavaş yavaş ortadan 

kalkmasıdır.33  Ancak aslında ulus-devlet yok olmamakta, ulus-devlet kavramı yeniden 

tanımlanmakta ve bilgi ekonomisi doğrultusunda yeniden biçimlendirilmektedir. 

C. Bireyin Merkezi Konuma Gelmesi 

Bilgi toplumlarında birey, toplumsal yapının ve işleyişin merkezinde yer 

almaktadır. Bilgi, bireyin dışında bir olgu değildir. Bilgi her zaman bireyin içindedir, bir 

birey tarafından üretilmekte, iletilmekte, kullanılmakta ve yönetilmektedir. Dolayısıyla, 

en önemli kaynağın bilgi olduğu bir toplumda, bilgilenmiş birey vazgeçilmez nitelik 

kazanmakta ve organizasyon yapıları bilgi-tabanlı, yönetim sistemleri insan-merkezli 

biçimde yeniden tasarlanmaktadır. 

D. Bilgisayarlaşma 

Sanayi toplumunun ortaya çıkmasında en önemli etken; buhar makinesi, elektrik, 

içten yanmalı motor gibi enerji teknolojilerinin bulunmasıdır. Bilişim teknolojilerinin 

ortaya çıkıp hızla gelişmesi de benzer bir etkiyi yeni oluşan toplumda oluşturmuştur. 

İletişim ve bilgisayar teknolojileri daha yetenekli işgücüne gereksinim doğurduğundan 

ve ulusal verimliliği artırma ve rekabetçi üstünlük elde etme yolunda daha yüksek 

değerlere sahip ürünler ortaya koyma yeteneğine sahip olduklarından iktisadi gelişme 

açısından en fazla önem verilmesi gereken alan bilişim teknolojileri olarak 

görülmektedir. Nitekim ünlü strateji uzmanı M.Porter günümüzde bir işletmenin 

yönetilmesinde en temel faktör olarak bilişim teknolojisine işaret etmektedir. Zaten, 

                                                
32 Richard J. Barnet, John Cavanash, Küresel Düşler İmparator Şirketler ve Dünya Düzeni (Çev: 
Gülden Şen), Sabah Yayınları, İstanbul, 1995, s. 1. 
33 Rasih Demirci, “Milli Kültürler ve Küreselleşme”, Milliyetçilik ve Milliyetçilik Araştırmaları VI. 
İlmi Kongresi, Türk Yurdu Yayınları No:41, Konya, 1998, s. 174. 
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bilgi toplumu kavramı da yeni teknolojilerin neden olduğu iktisadi ve sosyal değişimler 

anlamına gelmektedir34. 

E. Örgütlü Toplumun Güçlenmesi 

Bilgi toplumunda, ortak özellikler, değerler ve amaçlar ile ortak mekan ve 

çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu sosyal gruplar, örgütlenmiş gruplar olarak sivil 

yaşamda ağırlıklarını ve etkilerini göstermektedirler. Örgütlenmiş gruplar, çıkar 

çatışmasından çok, çıkar uzlaşması ile ortak amaçlarını genişletmeye yönelik 

dayanışmacı gruplar olmaktadır. 

Bilgi toplumu, örgütlü toplumdur. Sanayi toplumundaki temsili demokrasi, bilgi 

toplumunda yerini, katılımcı demokrasiye bırakmaktadır. Bu katılımın salt yurttaş 

katılımı ile oluşan gönüllü kuruluşlar düzeyinde değil, çok boyutlu ve çeşitli düzeyleri 

içeren bir katılım olduğu dikkate alınmalıdır. Bilgi çağında bireyler, üyesi oldukları 

oluşumların yönetim ve denetim süreçlerine gönüllü ve bilinçli olarak katılmaktadırlar. 

1.3. BİLGİ ÇAĞINDA ORGANİZASYON YAPILARI  

Bilgi çağı ile sürekli güncelleştirilen ileri teknolojilerin, organizasyon yapıları ve 

yönetim sistemleri üzerindeki etkisi, diğer kurumsal alt-sistemler üzerindeki etkisinden 

daha kapsamlı olmaktadır. Teknolojik değişmeler, organizasyonlarda bilgi ve uzmanlık 

temelinde uzlaşmayı sağlamıştır. Bu bağlamda, çağdaş organizasyon yönetimleri, 

değişik uzmanlık bilgi ve yeteneğine sahip katılımcılardan oluşmaktadır.35 

1980’li yıllarda başlayıp, temelinde bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin 

gelişmesi ile bunların zorlaması sonucunda ortaya çıkan yeniden düzenlemeye bağlı 

olarak, tüm dünyada iş yapma biçimleri ciddi bir şekilde değişmiştir. Ardından, daha 

önce fazla anlamadığımız, “müşteri” denilen bir grup insan türemiştir. Müşteri denilen 

bu kişilerin ne kadar müşkülpesent ve nankör olabileceğini yöneticiler ve patronlar 

yaşayarak öğrenmişlerdir. Geçmiş yıllarda yine çok ciddi bir şekilde ülkelerin ticaret 

sınırları birer birer ortadan kalktı. Artık herkes neredeyse her istediği ülkede iş yapar 

hale geldi. Yukarıda anılan durumların doğurduğu daha önce hiç tanınmayan yepyeni 

                                                
34 Bahadır Akın, “2000 Yılına Doğru Bilgi Toplumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Bilgi 
Ekonomisinin Özellikleri” Verimlilik Dergisi  MPM Yayınları, Ankara 1999/1, s.56 
35 Öğüt,  s.59 
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sektörler ortaya çıktı. Bu yeni sektörler yeni iş fırsatları doğurmaya başladı. Ve bu 

fırsatlar oyunun kuralını dönülemez bir şekilde değiştirdi, bu bağlamda yeni yönetim 

teknolojileri ve organizasyon yapıları ortaya çıkması elzem oldu36. 

Çağdaş organizasyonlar, bilgi uzmanlarının, işbirliği ve bilgi paylaşımı ile çalışan 

bireylerin kuruluşlarıdır. Dolayısıyla, bilgi çağı organizasyonlarında; hiçbir bilginin, 

diğer bilgiden daha yüksek düzeyde olmadığı, her bilginin üstünlüğünün ortak kurumsal 

amaçlara katkısına göre belirleneceği hususu üzerinde uzlaşma sağlanmalıdır37. 

Yaygınlaşan bilgi altyapısı ile endüstriyel temelli organizasyon modelleri gittikçe 

demode olmaya başlamıştır. 

1.3.1. Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler 

Organizasyonların ürün ve hizmet süreçlerinde kullandıkları teknolojiler ile 

kurumsal yapıları arasındaki ilişkiler, yönetim ve organizasyon literatüründe önemsenen 

bir tartışmadır. Ancak, organizasyon yapılarını biçimlendiren tek faktör teknoloji 

değildir. Zira, aynı malı yada hizmeti üreten, benzer teknoloji kullanan organizasyonlar 

arasında tarihsel gelişmeleri, büyüklükleri, dışsal çevre ile etkileşimlerine bağlı olarak 

önemli farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Tedarikçiler, finansal kuruluşlar, müşteriler 

ve kamu gücü gibi dışsal çevre unsurları organizasyon yapıları üzerinde güçlü etkiler 

yapmaktadır.38 

Bir organizasyon yapısını karakterize eden başlıca unsurlar olarak aşağıdaki 

hususlar belirtilebilir39: 

• Amaç: ulaşılmak istenen amaçların ve bu amaçlara ulaştıracak işlerin 

(faaliyetlerin)niteliğine göre organizasyon yapısı değişik olacaktır. Örneğin rutin ve 

belirli işlerin sürekli tekrarlanacağı bir durumda belki klasik-bürokratik bir yapı daha 

uygun olacakken, her seferinde değişik işlerin yapılacağı bir durumda organik bir yapı 

daha uygun olacaktır. 

• İşbölümü ve Uzmanlık Derecesi: İşlerin çok küçük parçalara (görevlere) 

ayrılarak her görevi bir kişinin sürekli olarak yapması anlamındaki uzmanlaşmanın 

                                                
36 Arman Kırım, Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999, S.84 
37  Erkan, s.183 
38 Öğüt, s.71 
39 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Mart 2001,s.128 
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etkinlik ve verimliliği arttırdığı bilinmektedir. Bu unsur işlerin dizaynı ile ilgilidir. 

Organizasyondaki mevkilerde son derece uzmanlaşmaya mı gidilecek? Yoksa belirli bir 

iş içinde çok çeşitli görevler bir araya getirilerek genelleştirmeye mi ağırlık verilecek? 

• Formelleşme Derecesi: Formelleşme derecesi bir organizasyonda işler 

görülürken belirli spesifik ilke ve yöntemlerin izlenmesi konusuna verilen ağırlığı ifade 

eder. Neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağı önceden ayrıntılı 

olarak belirlenmiş ve bunlara uyulması zorunlu hale getirilmiş ise formelleşme derecesi 

çok yüksek olacaktır. 

• Kontrol Alanı: Organizasyonda bir üste, kaç sayıda ast bağlanacağı ile 

ilgilidir. 

• Organizasyonlardaki Kademe Sayısı: Kontrol alanı ile yakından ilişkili olan 

bu faktör organizasyonun basık veya sivri olması ile sonuçlanacaktır. 

• Merkezileşme Derecesi: Organizasyonda karar verme yetkisinin kademeler 

arasında dağılımı ile ilgilidir. Eğer bu yetki alt kademelere doğru kaydırılırsa âdem-i 

merkeziyetçi bir organizasyon yapısından, eğer karar yetkisi üst kademelerde toplanmış 

ise merkeziyetçi bir organizasyon yapısından söz etmek mümkündür. 

• Çapraşıklık (Komplekslik) Derecesi: Çapraşıklık veya komplekslik, 

organizasyonun dikey, yatay ve coğrafi olarak yayılma derecesini ifade eder. 

Organizasyonların faaliyetleri genişledikçe ve içinde bulundukları çevre çapraşık hale 

geldikçe organizasyonun çapraşıklık derecesi artacaktır. Bu ise en başta haberleşme, 

koordinasyon ve kontrol sorunlarını ortaya çıkaracaktır. 

• Departmanlaşma: Daha önce sözü edilen işbölümü ve uzmanlık derecesine 

göre, belirli görevler bir araya getirilerek işler, belirli işler bir araya getirilerek mevkiler 

(pozisyonlar) ve belirli pozisyonlar bir araya getirilerek departmanlar (bölümler)oluşur. 

• Emir - Komuta ve Kurmay Organizasyonların Oluşturulması: Bir 

organizasyonda emir-komuta organı olarak görev yapacak birimler ile kurmay organ 

olarak görev yapacak birimlerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi, organizasyon 

dizaynında üzerinde durulacak konulardan birisidir. Bu unsura gereken önemin 

verilmemesi nedeniyle uygulamada pek çok organizasyon sorunu bu kaynaktan 

doğmaktadır. 
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• Komite ve Gruplar: Organizasyonlarda bazen çeşitli konularda komitelerden 

ve formel olarak oluşturulan gruplardan yararlanılır. Bu tür birimler karar verme 

yetkisini kullanabileceği gibi yöneticiye yardımcı olma, kurmay fonksiyon görme vs. 

gibi görevler de yapabilirler. Bir organizasyonu karakterize eden unsurlardan birisi de 

organizasyonda bu tür komite ve grupların kullanılma durumu yeri ve önemidir. 

• Haberleşme Kanalları ve Şekli: Organizasyonu oluşturan birimler arasındaki 

haberleşme ilişkileri, organizasyonları karakterize eden diğer bir unsurdur. Bazı 

organizasyonlarda bu ilişkinin ancak dikey olarak işlemesine karşın diğer bazılarında 

her kademe dikey, yatay ve köşelemesine (diyagonal) haberleşme ilişkisi kurmak 

mümkündür. 

Başlıca ve en önemlilerini yukarıda belirttiğimiz bir organizasyon yapısını 

karakterize eden unsurlar, değişik organizasyon teori ve yaklaşımları tarafından değişik 

şekillerde ele alınıp değerlendirilirler40. 

1.3.2. Organizasyon Yapılarında Dönüşüm 

Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması, firmalarının sınırlarının büyümesini 

sağlamış, böylece yayılmış girişimler, şebeke firmalar ortaya çıkmış,  bilgisayarlarla 

birbirlerine bağlı bu yapılar, geleneksel yapılardan daha güçlü bir konuma sahip 

olmuştur. Bu yapılırken oluşturulan organizasyon yapısı bize post-bürokratik yapıları 

ifade etmektedir. Burada birbirine bağımlı olmayan, fakat ortak amaçlar etrafında 

birleşmiş şirketler bir yapı oluştururlar. Bu açıdan post-bürokratik modellerin diğer 

modeller karşısında üstün olduğu söylenebilir.  

Geleneksel bürokratik organizasyonlar; uzmanlaşma, hiyerarşi, pozisyon temelli 

otorite, personel yetkisizliği, güvensizlik, kısa dönemli düşünmeyi  ve bireysel iletişim 

yapısı tarafından karakterize edilirken, post-bürokratik organizasyonlar yaygın yapıyı, 

demokrasiyi, personel güçlendirmeyi, güveni, uzun dönemli düşünmeyi, etkileşimli 

iletişim tekniklerini vurgulamaktadır.41  

                                                
40 Koçel, s.131 
41 S. Ralston, W. R. Thomason ., “Employment Interviewing And Postbureaucracy”, Journal of 
Business & Technical Communication,1, 1997, s.84 
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Ancak bugün birçok şirket performansını geliştirmek için mevcut yapılarından 

yeni bir yapıya doğru gitmektedir.42 Organizasyonları geleneksel hiyerarşik 

yapılarından devrimsel bir değişime uğramışlardır. Büyük ve bürokratik 

organizasyonlar hızlı değişen pazar ihtiyaçlarına, değişen teknolojiye ve müşteri 

ihtiyaçlarına cevap vermede uyumsuzluk yaşayabilmektedirler. İşletmeler maliyetlerini 

düşürmek ve verimliliğini artırmak amacıyla bazı işleri outsearching uygulamasıyla 

diğer işletmelere vermiş ve kendi çekirdek işine odaklanmıştır. Ürünün ortaya çıkma 

sürecinde bazı işlerin diğer firmalar tarafından sağlanması şebeke yapıları ortaya 

çıkaran bir faktör olmuştur43. Rekabetçi iş çevresinde ortaya çıkan bu organizasyon 

tipleri açık sistemler olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve organizasyonun çevresiyle 

olan ilişkileri önem kazanmaktadır.44  

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişimler sonucu işletmelerin 

birbiriyle olan ilişkileri yeni boyutlar kazanmıştır. Rekabetin geçmişe göre daha yoğun 

bir hal alması ve işletmelerin küresel çapta pazarlama yapma istekleri firmaları çeşitli 

işbirliği arayışlarına itmiştir. Gerek sektörün ölçeğinden daha etkin yararlanmak, 

gerekse rekabet üstünlükleri elde etmek amacıyla kurulan işletmeler arası ilişkilerin bir 

türü de şebeke yapılardır. 

1.3.3. Bilgi Çağında Modern Örgütlenme Biçimleri 

Bilgi çağı, organizasyonlar çağı olarak tanımlanmaktadır. Bilgi çağında, uluslar 

arası işletme organizasyonları, devletin bile bile edinemedikleri bilgilere sahip olan bilgi 

merkezleri durumuna gelmişlerdir. Günümüzde organizasyonların bilgi tabanlı duruma 

gelmeleri, bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve entegre olması, robot teknolojisinin 

üretime girmesi, organizasyon yapılarında önemli ölçüde dönüşümlere neden olmuştur. 

Hiyerarşik yapılı geleneksel organizasyon yapılarından, oval modellere doğru 

gerçekleşen bu dönüşüm ile, katılımcı yönetim anlayışı yaygınlaşmakta, kurumsal 

kademe sayısı azalmakta ve bilgi çalışanları önem kazanmaktadır. 

                                                
42 Gary J. Young, Managing Organizational Transformations: Lessons From Veterans Health 
Administration, California Management Review, Vol:43, No:1 Fall 2000, s.66 
43 Rachid Zeffane, The Widening Scope Of Inter-Organizational Networking: Economic, Sectoral 
and Dimensions, Leadership&Organization Development Journal, Vol:16,No:4, 1995, s.26 
44 Bill Rıchardson, How to Administrate The Networked Organization: Tips From The Theory And 
Practise of Management, The Learning organization, Volume:2, Number:4, 1995, s.7 
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Bilgi çağı organizasyon modelleri, en önemli etkilerini geleneksel organizasyon 

kültürü üzerinde yapmaktadırlar. Dışa dönük olma, müşterilere yakın olma 

zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Çağın zorunlu geleneklerine adapte olamayanların 

varlığını sürdürmelerinin güçleşmesi, sözü edilen yapısal dönüşümleri 

hızlandırmaktadır.45 

Diğer alanlarda olduğu gibi, işletmecilik dünyasında da yaşanan hızlı değişim;  

işletmeleri, günün gereklerine göre başarıya ulaşabilmeleri için yeni modeller üzerinde 

düşünmeye zorlamıştır. Fonksiyonel işbölümü, uzmanlaşma ve hiyerarşik düzen 

ilkelerine göre oluşan bürokratik modeller, günümüzde özellikle teknolojik değişimlerin 

de etkisiyle dinamik bir biçim alan koşullarda işletmelerin amaçlarını 

gerçekleştirmesine uygun bir araç olmaktan çıkmaktadırlar. Bu yapı için önerilen model 

ise post-bürokratik modeldir46. 

1.3.3.1. Esnek Örgütlenme Yöntemi Olarak Takımlar 

Dünyada takımların organizasyonlardaki öneminin giderek artmakta olduğu 

bilinmektedir. Günümüzde birçok işletmenin, takım çalışmasını kullanarak verimini 

arttırdığı, zaman ve kaynak israfının önüne geçtiği, müşteri memnuniyetini ve talebini 

arttırdığı, zaman ve kaynak israfının önüne geçtiği, müşteri memnuniyetini ve talebini 

arttırdığı, kararlı ve motive edilmiş iş gücüne sahip olduğu ve ürün kalitesini yükselttiği 

görülmektedir. Söz konusu takımlar, yönetim takımları, üretim takımları, homojen yada 

heterojen, danışman yada eylemci ve daha birçok çeşitteki takımlar olabilmektedir. 

Takımların bu derece yaygınlaşması, günümüz işletmeleri açısından öneminin 

göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir. 

İşletmeler, içinde bulundukları belirsiz ve dinamik çevreye uyum sağlayabilmek 

amacı ile yeni uygulamaların arayışı içindedirler. Takım çalışmasının temelleri eskiye 

dayalıdır fakat yeni düşünce sistemleri ile daha etkin bir şekilde uygulanabileceği 

söylenebilir. İşletmelerin daha kaliteli mal ve hizmetleri daha kısa sürede ve daha ucuza 

                                                
45 Öğüt, s.79-81 
46 Mustafa Kurt, Geleneksel Organizasyonların Bilgi Toplumunda Dönüşümü : Post-Bürokrasi, 
(12.05.2006)  http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=206 

25 



 

 

35 

üretebilme istek ve ihtiyaçları, yönetim şekilleri ve organizasyon yapılarını etkilemiş ve 

bu noktada “Takım Temelli Organizasyonlar” oluşturulmaya başlanmıştır47.  

1.3.3.2. Yalın Yönetim ve Organizasyonlar 

Her sistemin parazitleri vardır. Biyolojinin bu temel prensibi, yaşayan her 

organizma için geçerlidir ve bu ifade her işletmenin de bir yaşayan organizasyon olduğu 

kabulünden hareketle tüm organizasyon yapılarını kapsamaktadır. 

Yalın yönetim minimum girdi ve maliyetle en kısa zamanda en kaliteli ürünü 

ortaya çıkarmaktır Yalın kelimesinden anlaşılacağı gibi organizasyonun ihtiyaç 

duymadığı her şeyden arındırılması yani eldeki kaynakların en ideal şekilde kullanımı 

demektir.48 

“ Yalın Yönetim” kavramı, 1990’da yayınlanan “Dünyayı Değiştiren Makine” 

kitabının yazarı J.P.Womack, D.T.Jones ve D.Roos tarafından, yönetsel ve 

organizasyonel alanda, Japonların otomotiv sektöründe yarattıkları “Devrim” olarak 

ifade edilmiştir. Daha çok, üretim süreçlerinin sadeleştirilmesini hedefleyen bu yalınlık, 

her türlü gereksizliklerden arınmış bir sistem olarak tanımlanmaktadır: “Yalın Üretim, 

yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan (hata, maliyet, stok, işçilik, geliştirme süresi, 

üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgendiği) üretim 

sistemidir.” Bu çerçevede yalın işletme, “ürün tasarımından başlayıp, yan sanayi, ana 

üretim fabrikası ve müşteriye kadar uzanan bütün unsurları, global ölçekte ve uyum 

içinde, yalın üretim prensipleri dahilinde koordine eden girişim” olarak 

tanımlanmıştır.49” 

Yalın yönetim kavramının temelinde “yalın üretim” yatar. Yalın üretim 

“bünyesinde gereksiz hiçbir unsur bulunmayan bir üretim sistemi” olarak 

tanımlanabilir. Yalın üretimi karakterize eden en önemlileri arasında mikroelektronik 

teknolojilerin kullanımıyla çok amaçlı kullanılabilen makine-ekipman, bunları 

kullanabilecek nitelikli işgücü, eski hiyerarşik organizasyon yapısı yerine yatay bir 

organizasyon yapısı ve yeni yönetim tekniklerinin uygulanması sayılabilir.50 

                                                
47 Dalay, s.76  
48Mehmet Tikici, Yönetim ve Organizasyon Teorileri, Editörler: Yusuf Çobanoğlu, Zeynep Aksoğan, 
T.C. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Saha Çalışması, Malatya, 
Temmuz 1999, s.131 
49 A.Zeynep Düren, 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul, Şubat 2000, s.83 
50 Tikici, Yönetim ve Organizasyon Teorileri,, s.131 
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Organizasyon yapısının araçsallığı, yalın yönetim felsefesinde de yerini 

bulmaktadır. Yalın yönetim felsefesinde de yerini bulmaktadır. Yalın yaklaşım, daha 

azla daha çoğu başarmak olduğuna göre, bu çerçevede daha az yönetmek de, daha iyi 

yönetmenin ön koşulu haline gelmektedir.51 

1.3.3.3. Şebeke Organizasyonlar 

Bilgi çağı organizasyonları; küreselleşen pazarda rekabetçi üstünlük, kurumsal 

etkinlik ve hizmet kalitesi amaçlarına ulaşmak doğrultusunda kurumsal yapılarını 

yeniden tasarımlamaktadırlar. Teknolojik ve çevresel değişimlere uyum ve esneklik gibi 

nitelikler taşıyan bu tasarımlar arasında, şebeke organizasyon yapıları önemli 

sayılmaktadır. Bilgi çağı ile yaygınlaşan küresel rekabet koşulları, varlığını sürdürmek 

isteyen tüm organizasyonların, az yada çok ama mutlaka bir şebeke tasarımcısı ve 

uygulayıcısı olmasını zorunlu hale getirmiştir.52 

Şebeke organizasyon modelinde, stratejiler geliştiren, projeleri başkalarına alt 

sözleşmeler aracılığıyla havale eden yüklenici işletmeler arası ilişkiler izleyen, 

denetleyen ve yöneten sınırlı sayıda personel istihdam edilmektedir. Üç tür şebeke 

organizasyon yapısından söz edilebilir: Dahili şebeke organizasyonları; bu tür 

organizasyonlar spesifik bir iş kolunda kaynakların tümüne yada çoğunluğuna sahip 

olan, dış kaynaklama (outsourcing) yöntemini benimsemeyen oluşumlardır. Dengeli 

şebeke organizasyonları; bütünsel değer zincirine esneklik kazandıran ve kısmi dış 

kaynaklamaya elverişli olan oluşumlardır. Dengeli şebeke modelinde, kurumsal 

kaynaklar, iki yada daha çok sayıda organizasyonlarca sağlanmakta ancak, spesifik bir 

işkoluna tahsis edilmektedir.  

1.3.3.4. Stratejik Birlikler 

Dünyadaki belli başlı yönetim uzmanlarının tümünün üzerinde birleştikleri konu, 

stratejinin önümüzdeki yıllarda en önemli yönetim konusu olacağıdır. Öncelikle bu 

saptamaya nasıl varıldığı üzerinde duralım. Aslında bu düşüncenin doğuşu 1980’li 

yılların başlarına dayanıyor. Dünyada daha önce hiç ciddiye alınmayan ve işletmenin 

kararlarını verirken göz önünde bulundurmadığı değişik bir kitle doğuyor: Müşteri. 

                                                
51 Düren, s.83 
52 Öğüt, s.83 
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Müşterinin bireyselliğini keşfetmesi, haklarını çok ciddi biçimde savunması, diğer 

tüketicilerden çok farklı hizmet ve ürün beklemeye başlaması, işletmeleri çok zor bir 

yönetim sorunuyla karşı karşıya bırakıyor.53 

Durum öyle bir hal alıyor ki tek bir şirketin müşterinin bütün beklentilerini 

karşılaması mümkün olamaz hale geliyor. Bu bağlamda teknoloji paylaşımı ve pay 

ortaklığının sağlanması, yıkıcı rekabetin ortadan kaldırılması gibi amaçlar çerçevesinde 

faaliyet alanı açısından, benzeşen organizasyonlar arasında stratejik birlikler 

kurulabilmektedir. Stratejik birlikler, kimi zaman uluslar arası imkânları kullanma 

amacıyla şirketler arasında geniş çaplı işbirliği biçiminde ortaya çıkabilirken kimi 

zaman da Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler (KOBİ), teknolojik önderlik amacıyla 

stratejik birlikler kurabilirler. 

1.3.3.5. Organik Organizasyonlar 

Mekanik organizasyon yapıları, göreli olarak durağan yada daha az değişken 

çevresel koşullar için uygun olan organizasyon yapılarıdır. Mekanik yapılar, özgün ve 

çığır açıcı (proactive) değil, tepkisel (reactive) nitelikli yapılardır. Farklı çevresel 

koşullar altında başarılı olan organizasyonların, farklı yapılar sergiledikleri saptanmıştır. 

Dolayısıyla XXI. yüzyılda organizasyon yöneticileri, bilgi çağının sektörlerinde 

görülen, kendine özgü çevresel koşullarını doğru biçimde saptamalı ve belirlenen 

koşullara en uygun organizasyon tasarımı gerçekleştirilmelidir. 

Dış çevre göreli olarak dinamik ve değişim tahmin edilemeyecek hızda olabilir. 

Bu koşullarda, organik yapı biçimi en uygun örgütsel yapıdır. Mekanik yapının katılığı 

değişime ayak uydurmaya engel olur. Proje yönetimi, organik örgütlerde yaygın bir 

biçimde kullanılır, böylece, uzmanlar değişen ihtiyaçları karşılamak için bir görevden 

bir başkasına yönelirler54. 

Organik organizasyonlarda, karar verme süreci merkezkaçtır. Merkezkaç karar 

verme modelinde, karar verme yetki ve sorumlulukları mümkün olduğu ve etkinliği 

korunduğu kadar alt kademelere devredilmektedir. Organik kurumsallaşma içinde çok 

sayıda profesyonel iş gören istihdam edilebilmektedir. Profesyonel işgörenler için karar 

verme sürecine katılım bir zorunluluk değil, doğal bir işlevdir. Bu yapılar bağlamında, 
                                                
53 Kırım,  s.7 
54 Birol Bumin, Organizasyonlarda Çatışmanın Yönetimi, Gazi Üniversitesi Basımı, Ankara, Mart 
1990, s.43 
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farklı fonksiyonel uzmanlaşmaya sahip olan bireyler aynı proje ekibi çerçevesinde 

çalışabilmektedirler. Organizasyonel sorunların çözümü, statik kural, prosedür ve 

prensipler çerçevesinde değil, doğal ve etkileşimli yöntemlerle sağlanmaktadır. 

Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulunda tartışılan sorunların çözümü ile ilgili olarak 

nihai kararı bizzat vermek konusunda ısrarlı almamakta, gerekirse sorunun parçası olan 

yada çözüme katlıda bulunabilecek önerilere sahip olduğu düşünülen çalışanların 

görüşlerine başvurulabilmektedir.55 

1.3.3.6. Bilgi Tabanlı Organizasyonlar 

Organizasyonlar, bilgi toplama ve kullanma süreçlerinin destekleyici olma yada 

olumsuz etkileme açısından da yapısal ayrımlara tabi tutulabilirler. Düşük bilgi 

kullanma kapasitesine sahip olan organizasyonların, bilgi işlem süreçleri yavaş 

işlemekte ve bu tür organizasyonlar, iletişim ve sorun çözmede genellikle hiyerarşiye 

güvenmektedirler. Yatay ve yalın iletişimin önünde ciddi engeller bulunduğu için, bilgi 

süreçleşme hızı düşük olan organizasyonların yapısal görünümleri ile ilgili olarak, 

genellikle işlevsel bölümlendirme, coğrafi bölümlendirme, makine bürokrasisi gibi 

tanımlamalar yapılmaktadır. 

Son dönemlerde yapılan araştırmalar, organizasyonlarda ileri bilgi, teknolojilerin 

kullanımının, daha çok çalışanın bilgi kaynağı olduğu, daha az çalışanın organizasyon 

alt birimlerinde faaliyet gösterdiği, daha az kurumsal düzeyin bilgi işlem ve faaliyete 

izin verme işlevleri ile ilgilendiği, daha çok kurumsal birimin düzeyler arası karar 

verme süreçlerine katıldığı ve kurum içi periyodik toplantılarda daha az zaman 

harcandığı organizasyon yapılarını oluşturacağını öngörmektedir.56 

1.3.3.7. Adhokratik Organizasyonlar 

Adhokrasi, informel yönetim etkileşimlerine ve iletişim sistemine dayanan, 

standart dışı bir organizasyonel yapılanma modelidir. “Geçici” anlamına gelen Latince 

“ad hoc” kavramından türetilen adhokrasi, geçici ve özel amaçlara yönelik olarak 

kurulan organizasyon anlamına gelmektedir. Organizasyon içi karmaşık sorunlar 

adhokratik yapı bağlamında, farklı uzmanlık, bilgi ve deneyime sahip olan proje 

                                                
55 Öğüt, s.90 
56 Öğüt, s.90 
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takımları aracılığıyla analiz edilebilmekte ve çözümlenmektedir. “İleri derecede 

yenilikçiliğin zorunlu olduğu sektörlerdeki organizasyonlar için, farklı disiplinlerde 

uzman olan bireylerden oluşan “ad-hoc proje takımları” gibi gelenekselliği aşan yapısal 

konfigürasyonlar gerekmektedir. 

Adhokratik organizasyonlarda, yöneticilerin otoriteleri, ilke olarak yaptırım 

gücünden değil, uzmanlıklarından kaynaklanır. Dolayısıyla, organizasyon yapısının en 

temel öğeleri, destek çalışanları ve operasyonel birimlerdir. Adhokratik modelde 

informel etkileşimlerin öne çıkması, denetim sorunu oluşturmaktadır. Adhokratik 

organizasyon yapısı, mikro elektronik gibi düzey yenilikçilik gerektiren ve hızlı değişen 

çevresel ortamlara sahip olan sektörler için uygundur57. Diğer yandan, çağdaş hukuk 

şirketleri, danışmanlık kurumları ve araştırma üniversitelerinde, farklı yetenek 

bütünleştirilmesine imkân sağladığından dolayı adhokratik yapılar tercih edilmektedir. 

1.3.3.8. Matris Organizasyonlar 

Sanayi çağının son dönemlerinde gündeme gelen ve başarılı bulunan matris 

organizasyon yapısı, bilgi çağı organizasyonları için önerilen biçimsel yapılardan 

birisidir. Organizasyon süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanılması ile birlikte, dışsal 

çevrede oluşan “sürekli değişkenlik” ve “azami belirsizlik” gibi karakteristikler, 

fonksiyonlar temelinde bölümlendirme, kuruluş yeri, ürün ve müşteri esasına göre 

yapılanma gibi geleneksel modellerin işlevselliğini ortadan kaldırmıştır. Matris 

organizasyon yapısı, çok boyutlu bir modeldir ve minimum iki bölümlendirme kriterinin 

birlikte kullanılması gerekir. 

Esasen, her organizasyon bir bilgi sistemi, bir iletişim sistemi ve bir karar alma 

sistemidir. Mekanik organizasyon yapılarında bu sistemler yüksek derecede 

rutinleştirilmiştir. Matris ve organik organizasyon yapılarında ise bağımsız ve akışkan 

bir nitelik arz etmektedirler. Matris yapı bağlamında, organizasyonel işleyiş açısından 

hem yatay hem de dikey ilişkiler aynı derecede öneme sahiptir. Matris model, bir 

yandan projenin gerçekleşmesi için çeşitli uzmanlık dallarından yararlanma, bir yandan 

da proje ile ilgili tüm işlerin tek sorumlusunun olması temeline dayanmaktadır. 

                                                
57 Hamid Noorı, Managing the Dynamics of New Technology: Issues In Manufacturing 
Management, Prentice Hall Inc., New Jarsey,1990, s.227-228 
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Genellikle aşağıdaki durumlarda matris organizasyon yapısına ihtiyaç duyulur:58  

1 Çok büyük projelerin gerçekleştirilmesi durumunda, 

2 Projenin belirli bir yönü (belli bir tarihte teslimi veya maliyeti… gibi) kısa veya 

uzun dönemde örgütün başarısı için önemliyse, 

3 İleri derecede uzmanlaşmış bilgi ve kabiliyete ihtiyaç varsa, 

4 Gelişmiş teknoloji zorunlu ise, 

5 Müşteri talep ediyorsa. 

Matris yapıların, kaynakların bir dizi proje arasında paylaştırılması yoluyla daha 

etkin kullanımı, proje başarısını arttırıcı işlevsel entegrasyonu sağlama, dikey ve yatay 

bilgi akışını geliştirme, karar verme süreçlerine katılımı arttırma, esneklik ve uyum 

sağlama, insan kaynaklarının en uygun kullanımını sağlama, estetik bir yapı öngörme, 

kurumsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesine olanak hazırlama gibi yararlarından söz 

edilebilir. Anacak, sayılan yararlarına karşın, matris organizasyon yapısında, emir-

komuta birliği ilkesinin ihlal edileceği, modelin yüksek maliyetli olduğu, düzensizlik ve 

çalışmalara açık olduğu bilinmektedir.59 

1.3.3.9. Sosyo – Teknik Organizasyonlar 

Tavistock Enstitüsünün yaptığı çalışmalardan kaynaklanan sosyo-teknik yaklaşım, 

kullanılan teknoloji ile örgütün çeşitli yönleri arasındaki ilişkileri ele alır. Bu yaklaşıma 

göre örgütler; ne beşeri, ne yapısal ne de teknik boyutların üstünlüğü değil, hepsinin 

birbiriyle olan ilişkisini ve etkileşimini odak noktası kabul eden “Sosyo-teknik 

sistemler”dir.60 

Başka bir ifade ile dar anlamda bir araç, makine, mekanik ve teknik bir sistem, 

işletme organizasyonu sayılamaz. Bilgi çağı ile hızlı bir gelişim ivmesi kazanan bilgi 

teknolojilerinin, organizasyonel etkilerini ve kurumsal düzlemde etkileşimlerini 

kavramak için organizasyonlar salt biçimsel yapılar olarak değil, sosyo-teknik yapılar 

olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, insan kaynakları, görevler, organizasyon 

kültürü, teknoloji ve organizasyon yapısı, organizasyonu teşkil eden beş temel 

bütünleşik öğe olarak ele alınabilir. 

                                                
58 Ömer Dinçer, Örgüt Geliştirme: Teori, Uygulama ve Teknikler, Timaş Basım,Yayım, İstanbul, 
1992, s.123 
59 Öğüt, s.98 
60 Dinçer, s.123 
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Organizasyonlar, bölümlerden oluşan bütünsel sistemlerdir. Sistematik açıdan 

incelendiği takdirde, kurumsal sistem, kimi alt sistemler arası koordinasyonu sağlamayı 

amaç edinmektedir. Karşılaştırmalı olarak üst ve alt sistemleri oluşturan organizasyon 

bölümlerinde ortak kurumsal kültür söz konusudur. Yönetim ve organizasyon 

kuramcıları, kuramsal etkinliğin süreklileştirilmesi açısından kurumsal kültürün 

izlenmesi ve yönetilmesinin önemini vurgulamaktadırlar.61 

1.3.3.10. Hibrid Organizasyonlar 

Hibrid organizasyon yapısı, organizasyonların misyon odaklı iş bölümleri ile 

fonksiyonel gruplar tarafından birlikte biçimlendirildikleri düşüncesinden 

kaynaklanmaktadır. Hibrid yapılar, stratejik savunma organizasyonları ile benzerlik 

taşımaktadırlar. Bu bağlamda misyon odaklı iş bölümleri olarak gözetim ve bilgi 

destekli bireysel çatışma birimleri ve fonksiyonel gruplar adı altında, iş bölümlerine 

lojistik destek ve hizmet sağlayan birimler ise, analojik anlamda hibrid organizasyon 

yapısına örnek teşkil eder.62 

Henderson’a göre; bütün kurumlar örgütlenme açısından, fonksiyon temelli 

örgütlenme ve ürün temelli örgütlenme tasarımları arasında seçim yapmak 

durumundadırlar.  Fonksiyon temelli tasarımlar, uzun dönemli yenilikçiliğe katkı yapan 

kapsamlı ve özel bilgilere dayanmaktadırlar. Diğer yandan, ürün temelli tasarımlar ise, 

kurumsal enerjiyi müşteriler üzerine odaklandırmakta ve kurumsal fonksiyonlar 

arasında yaygın iletişimi teşvik etmektedirler.  Küresel anlamda öncü bir bilişim firması 

olan İntel, hibrid bir organizasyon yapısı çerçevesinde örgütlenmiştir.  İntel’in hibrid 

yapısı, bilgi çağının gereği olan amaç odaklı işletme birimleri ile fonksiyonel birimlerin 

bağdaştırılması sonucunda teşkil edilmiştir.63 

1.3.3.11. Hücresel Organizasyonlar 

Bilgi çağında, büyük ölçüde kendi kendini örgütleyen parçaların bir araya geldiği 

kümelere dayanan ve oluşumu ve gelişimine yardımcı oldukları pazarlara yeni mal ve 

                                                
61 William H.Shaw, Vincent Barry, Moral Issues in Business, Wadsworth Publishing Company, V. 
Edition, CA, 1992, S 222-223 
62 Öğüt, s.100 
63 Rebecca Henderson, “Managing Innovation in the İnformation Age”, Harvard Bussiness Review, 
Jenuary- February 1994, s.105 
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hizmetler sunabilmek için genel girişimin know-how’una ortaklaşa yatırım yapan 

birimlerden teşekkül eden “Hücresel Organizasyonlar” yaygınlık kazanacaktır. 

Hücresel organizasyonlar, kendi kendini yöneten takımlar ve özerk iş birimleri 

örneklerinde olduğu gibi, tekil olarak faaliyet gösterebilen, ancak daha güçlü ve etkili 

bir işleyişsel mekanizma ortaya çıkarmak için, gerektiğinde diğer hücrelerle etkileşime 

geçebilen hücrelerden oluşmaktadır. Bağımsızlık ile birlikte karşılıklı işbirliği ve 

kesintisiz etkileşimi öngören hücresel organizasyon yapısı, sürekli yenilikler ortaya 

koymak için “know-how”un geliştirilmesi ve paylaşılmasına olanak tanımaktadır. 

Bütünsel anlamda hücresel yapı niteliği taşıyan organizasyonların, girişimcilik, 

kendi kendine örgütlenme gibi niteliklerini bir bilişim halinde bünyelerinde 

bütünleştirmek suretiyle, daha önceki organizasyon modeli ile ulaştıkları “know-how” 

düzeyinden daha üst düzeyde teknik bilgi birikimine ulaşabilecekleri savunulmaktadır.64 

1.3.3.12. Öğrenen Organizasyonlar 

Bireysel anlamda öğrenmeyi şu şekilde tanımlamak mümkündür; “Öğrenme, 

pekiştirilmiş tekrarlama veya deneyim sonucu davranışta görülen kalıcı değişimdir”.65 

Bilişim çağında ve bilgi toplumunda geleceği öğrenmek, gelecek için birşeyler 

yapmak, yeni bilgiler üretip çalışmak ve geleceği yakalamak üzere yeni yaklaşımlar 

geliştirmek bir amaç olmuştur66. İşte öğrenen organizasyon yaklaşımı da bu 

yaklaşımların en önemlilerindendir. 

Öğrenme, pekiştirilmiş talim ve tecrübelerden elde edilen bilgilerle davranışlarda 

meydana gelen nispeten sürekli bir değişiklik demektir. Gerek bireyde gerekse örgütte 

öğrenmeden söz edebilmek için bir değişim gözlemlemek şarttır.67 

Hızlı teknolojik ve ekonomik değişimler nedeniyle organizasyonlar son derece 

karmaşık bir ortamda faaliyet göstermektedirler. Ulusal ve uluslar arası stratejik birlik 

ve katılımlarla kurumsal değişimin baş döndürücü bir hız arz ettiği günümüzde 

“öğrenme” çok kritik biçimde önem kazanmıştır. Organizasyonları öğrenmeye zorunlu 

hale getiren en önemli faktör de yeni ekonomik düzenin “bilgi” üzerine inşa ediliyor 

                                                
64 Öğüt, s.102 
65Mehmet Tikici, Mehmet Deniz, Sait Kıngır, Hüseyin Altay, Örgütsel Davranış, İnönü Üniversitesi, 
Malatya, s.38  
66 Ayşen Yağmur, Bilgi Çağında Yönetim Anlayışı,,Kalder Önce Kalite Dergisi, Şubat 2005, Sayı 88, 
S.48 
67 Dinçer, s.45  
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olmasıdır. Öğrenen organizasyonlar, çalışanların kendi gerçeklerini nasıl yaratacaklarını 

ve değiştireceklerini keşfettikleri yapılar olarak değerlendirilmektedir.  

Bilgi toplumuna geçiş, öğretmekten öğrenmeye geçişi gerekli kılmaktadır. Yani 

teknolojiler de, bu değişikliği destekler nitelikte, bir öğretme teknolojisi olmaktan çok, 

bir öğrenme teknolojisidir.68 

Teknolojik yeniliklerin iş hayatını dinamikleştirmesi ve bilgi temelli yeniliklere 

dayalı yeni ekonomik yapıda organizasyonların sahip oldukları bilginin onların 

rekabetteki konumlarını belirleyici olduğu dikkate alındığında, organizasyonların 

bilgilerini sürekli yenilemek için öğrenmeyi sürekli bir etkinlik haline getirmeleri ve 

takım halinde öğreniyor olmaları gerekmektedir. Öğrenen organizasyonlarda, öğrenme 

faaliyeti organizasyonun bütün kanallarına yayılmakta ve çalışanların alanlarıyla ilgili 

teknolojik yenilikleri takip etmesi, öğrenmesi ve bunları uygulaması gerekmektedir. 

Öğrenen organizasyon modelinde “bilgi transferi”ni gerçekleştirmenin en etkili 

yöntemi, “personel rotasyon programlarıdır.69 

1.3.3.13. Sanal Organizasyonlar 

Bilindiği gibi bilgi çağına geçiş sürecinde ilk aşama, organizasyonların 

bilgisayarlaşmasıdır.  İkinci aşama ise organizasyonlar arasında ağların kurulması, 

merkezkaç ve bütünleşik bir yapılanmanın gerçekleşmesidir. Rekabetçi üstünlüklerini 

sürekli geliştirmeyi hedefleyen organizasyonlar kurumsal temel yetenekleri ile diğer 

organizasyonların yeteneklerini bütünleştirmişler ve şebeke organizasyonları 

biçimlendirmişlerdir.  Bu bağlamda, büyüyen, gelişen ve genişleyen şebeke 

organizasyonları, sanal organizasyonların  alt yapılarını oluşturmaktadırlar. 

XXI. yüzyıl organizasyonu, aynı işletmede daha az iş görenin fiziksel olarak 

çalıştığı organizasyondur. Organizasyonların çoğu, çalışanlarına kimi zaman yada 

sürekli biçimde ev ortamında çalışma imkanı sunabileceklerdir.  Bilgi ve iletişim 

araçları, iş yerinden uzakta yada konutta “tele-çalışan” olarak çalışma yaşamına 

katılmayı olası kılmaktadır.70  Yeni çağın yeni organizasyon biçimi olarak nitelenen 

sanal organizasyonlar, yer ve zaman açısından bağımsız çalışan elemanların internet 

düzleminde gerçekleştirdikleri iletişime dayanmaktadır. 
                                                
68 Düren, s.124 
69 Öğüt, s.104 
70 Erkan, s.83 
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Bilişim teknolojisindeki gerek donanım, gerekse yazılım, konularındaki hızlı 

gelişme, sesli ve yazılı iletişimin sadece tuşlar üzerinde parmak darbeleriyle 

gerçekleştirildiği günümüzde, yaşamımızın tüm bu gelişmelerden etkilenmemesi söz 

konusu olamaz. Bilgi iletişimin elektronik ortama aktarılmasıyla başlayan ve İnternet 

teknolojisiyle ortaya çıkan sanal dünya; ekonomik, sosyal, politik yaşam ve iş yaşamı 

içindeki tüm tarafları etkilemektedir. Etkilenen taraflar arasında üretici ve tüketiciler 

başta sayılabilir. Tüketici ve üreticinin olduğu bir ortamda pazarlama konusu ne kadar 

önemli ise bilişim teknolojisindeki bu denli hızlı gelişmeler sonucunda en temel 

kavramlardan birisi iletişim olan pazarlama konusunda da elektronik pazarlama o denli 

önem arz etmektedir71. İşte bu elektronik pazarlama konusu sanal organizasyon 

yapısında önemli bir bölüm işgal edebilmektedir. Bir ürün veya hizmet sanal  ortamda 

üretilebileceği gibi sanal ortamda pazarlanabilmesi de mümkündür. 

1.4. BİLGİ ÇAĞINDA YÖNETİM  

Bilgi çağında organizasyon yönetimleri, insan kaynaklarını ve müşterilerin 

gereksinmelerini, bu gereksinmelerin nasıl karşılanması gerektiğini sürekli olarak 

araştırmak ve değerlendirmek durumundadır. Diğer yandan, organizasyonların özel bir 

konuda teknolojik bilgi birikimi oluşturarak ve müşterilerinin vizyonu ve değerlerini, 

kendi vizyon ve değerleriyle bütünleştirerek, kurumsal bilgiye dayanan rekabet 

stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. 

Toffler’e göre; sanayi çağı organizasyonları az bilgili organizasyonlardır ve ikinci 

dalgaya özgüdürler. Bilindiği gibi, az bilgili organizasyonlarda, zihinsel etkinlik 

genellikle tepe yönetiminde yoğunlaşmakta ve diğer yönetici ve çalışanlar ise emek-

yoğun etkinlikler gerçekleştirmektedirler. Bilgi çağında, üçüncü dalga ekonomisi 

yürürlüktedir. Üçüncü dalga dönemini tecrübe eden bütün organizasyonlar, yönetim 

süreçlerinde ve kurumsal işleyişte bilginin rolünü yeniden düşünmek ve değerlendirmek 

durumundadırlar. 

Bilgi çağı ile birlikte; rutin ve mekanik işlerin yerini, zekaya ve yaratıcılığı 

dayanan meslekler almaktadır. Bilgi çağında yöneticiler, teknoloji-organizasyon-insan 

kaynakları etkileşimini iyi tanımlamak ve kavramak durumundadırlar. Bilgi 

                                                
71 Şule Özmen, Elektronik Pazarlamanın Çerçevesi ve Türkiye’deki KOBİ’lerin Konuyla İlgili Bilgi 
Düzeyleri ve Beklentileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , İstanbul, Haziran 2003, s.7 
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teknolojilerinin, geleneksel emir-komuta odaklı organizasyon yapılarında etkin biçimde 

kullanılamadıkları ve yalın yapıların gerekliliği, bilgi teknolojileri terminalleri sonrası 

orta kademe yönetiminin yapısal dönüşüm geçirmesi, ileri bilgi teknolojilerinin bilgi 

paylaşımı ve öğrenme sürecinin geliştirilmesi açısından yeni fırsatlar oluşturması, bilgi 

çağı yöneticilerinin yönetim stratejileri oluşturma süreçlerinde, dikkate almaları gereken 

gelişmelerdir. Bilgi çağında her kurumda öğrenme alışkanlığının gelişmesi ve 

teşebbüslerin, birer öğrenme kurumu olması gerekir. Bu doğrultuda, çağımızda 

organizasyon yönetiminin en temel işlevi; bilgiyi, çalışmaya, araçlara ürünlere 

süreçlere, işin tanımına ve tezat bilginin kendisine uygulamak olmalıdır. 

1.4.1. Bilgi Çağında Modern Yönetim Teknolojileri 

Yönetim teknolojileri kavramı, kurumsal girdileri, çıktılara dönüştürmede 

kullanılan teknikleri ifade etmektedir. Teknoloji yönetimi açısından yapılacak teknoloji 

tanımlaması, üretim araçlarına ilişkin teknolojinin yanı sıra, yönetim ve organizasyon 

süreçlerinde yararlanılan bilgi, kavramsal model ve yöntemleri de içermelidir72. 

İşletmeler arası rekabetin yoğunluk hız kazandığı bilgi çağında, ölçek 

ekonomilerinin yerini, hız ekonomileri almaktadır. Dolayısıyla, bilgi çağında, klasik 

“vakit nakittir” özdeyişi “her zaman parçası bir öncekine oranla daha değerlidir” 

biçiminde güncelleştirilmektedir. Unutulmamalıdır ki, bilgi ekonomilerinde büyümenin 

önemli bir bölümü, bilgi teknolojileri donanımı, yazılımı ve telekomünikasyon 

sanayilerinden kaynaklanmaktadır. Bilgi-işlem çağı, mikro bilgisayar çağı ve network 

sistemleri çağı süreci, sanayi ekonomisinden, bilgi ekonomisi doğrultusunda 

gerçekleşen dönüşümün bilgi teknolojileri kaynaklı olduğunu ortaya koymaktadır73 

Teknoloji, pratik amaçlara ulaşmak için bilginin organizasyonu ve 

aplikasyonudur.  Teknoloji kavramı, fiziksel araç ve makineleri, mühendislik 

teknolojilerini kapsadığı gibi; kurumsal sorun çözme, organizasyon geliştirme ve 

arzulanan hedeflere ulaşmada kullanılan soyut yönetim teknolojilerini de içermektedir.74 

                                                
72 Halime İ. Sarıhan, Rekabette Başarının Yolu: Teknoloji Yönetimi, Desnet Yayınları, İstanbul 1998, 
s.19 
73 M. Burhan Erdem, “Küreselleşme ve Bilgi Çağında  Yeni Ekonomi”, Yeni Türkiye, 21. Yüzyıl Özel 
Sayısı II, Ankara, Mart-Nisan 1998, s.985 
74 R.B. Chase, N.J. Aquılano, Production and Operations Management, VII. Edition, Irwin Inc., 
London  1995, s.83 
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1.4.2. Bilgi Çağında Yöneticilik 

Bilgi çağı ile birlikte, yönetici kavramının sanayi toplumundaki genel kabul gören 

anlamında ciddi bir farklılık oluşmaktadır. Bütün sorun ve sorulara uygun çözüm ve 

cevapları bilen yöneticiden, sorun ve sorunları tayin eden, tanımlayan ve çözüm 

aşamasında diğer çalışanların katkılarını birleştiren yöneticiye doğru  gerçekleşen bir 

dönüşüm söz konusudur. Çağdaş organizasyon yönetimi, yüksek düzeyde uzmanlık 

bilgisine ve mesleki deneyime sahip bir birey tarafından değil, farklı alanlarda eğitim 

almış ve liyakatli bireylerden teşekkül eden takımlarca sağlanmakta ve takımın bilgileri 

ve deneyimleri sınanmış üyeleri, kurumsal performansın artırılmasına yönelik olarak 

yeteneklerini birleştirmektedirler.75 Bilgi çağında başarı ve sosyal sorumluluk temel 

değer ve motivasyonlar olarak gündeme gelmektedir. Bu bağlamda, sorumluluk verilen 

yönetsel birimleri bilgi ile çağına dönüşümde, yönetimin odak noktası komutadan 

bilgiye kaymaktadır. Organizasyonlar sofistike, iyi eğitilmiş, teknik olarak düzeyli 

yönetici ve çalışanlarıyla bilgi toplumunun en başat özelliği olan teknolojiyi bireye göre 

uyumlaştırabilmektedirler. Zira kullanılan yöntem ve teknikler insan merkezli olmak 

zorundadırlar.  

Bilgi çağı ile yoğunlaşan bilgi teknolojilerinin organizasyonlarda neden olduğu 

yapısal ve davranışsal değişimlerin çoğu, ilk dönemlerde, genellikle alt kademelerde 

hissedilmekteydi. Dolayısıyla bilgi teknolojilerinin kullanımının yönetsel düzeylere 

yaptıkları etkiler yeterince önemli sayılmamıştı. Ancak günümüzde bu nitelenen 

durumda yaşanan hızlı farklılaşmalar gözle görülür şekilde artmaktadır. Bu nedenle 

birçok orta ve yüksek kademe yöneticileri, bilgi teknolojilerinin yarattığı nihai etkiyi 

algılamaya başlamışlardır.  

Bilindiği gibi, orta kademe yöneticiler ve aynı düzeyin personeli, tepe yönetimi ile 

alt kademe arasında bir iletişim bağı oluşturmaktadırlar. Tepe yönetimine gönderilen 

veya alt düzey yöneticilerin faaliyetlerini yürütmelerinde yararlandıkları bilgiler, orta 

kademe personeli tarafından toplanmakta, irdelenmekte ve yorumlanmaktadır. Ayrıca, 

orta kademe personeli kimi zaman yönetime belirli uzmanlık alanlarında görüş 

                                                
75 Peter F . Drucker; Değişim Çağında Yönetim, (Çev: Z.Dicleli), Türk Henkel Dergisi Yayını, İstanbul, 
1995, s. 79. 

37 



 

 

47 

bildirmektedirler. Dünya ekonomisinde; 1950–1960 ve 1970’lerin yüksek kurumsal 

büyüme kaydedilen dönemlerinde, bir dizi işletme organizasyonlarında, orta kademe 

yöneticileri ve personel sayısında önemli artışlar gözlemlenmiştir. Ancak, günümüzde, 

orta kademe yönetimi yapısal ve işlevsel açıdan, bilgi teknolojilerinin etkilerine karşı 

korumasız durumdadırlar76.  

Bilgi çağı çalışanlarının, kurumlarından ve yöneticilerinden beklentileri, iş 

güvencesi, kurumsal amaçlar doğrultusunda çalışma, katılımcılık, bilgilenme, 

yöneticinin ilgisi, mesleki gelişme ve ilerleme, yeni teknoloji ve yöntemler ile ilgili 

eğitim ve esnek çalışma saatleridir. Buna karşılık, bilgi çağı organizasyonlarının, 

çalışanlardan beklentileri ise, değişiklilere uyum, yenilikçi fikirler, risk alabilme, ürün 

ve süreçleri sürekli geliştirme ve müşteri için değer yaratma biçiminde sıralanabilir.  

Bilgi çağında, organizasyonların kurumsal etkinli ve rekabet ilkelerine göre 

çalışması, amaçlarını uygun araçlar kullanarak etkili bir şekilde gerçekleştirmesi ancak 

nitelikli insan gücü ve bu güce önderlik edecek dışa dönük yöneticilerle mümkün 

olacaktır. Drucker, bu bağlamda, çağdaş organizasyonlarda, otorite ve rapor verme 

kavramları yerine bilgi kavramının kullanıldığı ve otorite kavramının yönetim 

sözlüğünden çıkartılması gerektiğini savunmaktadır77.   

1.4.3. Bilgi Çağında Yöneticilerin Vizyonu 

Yöneticinin beceri, bilgi, performans, sorumluluk ve doğruluğu üzerinde talep son 

yarım yüzyıldır her nesil iki katına çıkmıştır. Üst yönetimde yirmili yıllarda öncü 

olanların yönetim tarzları ve başarıları artık okuldan yeni mezun gençlerden 

beklenmektedir. Dünün yeniliklerini karşılamak, pazar araştırması, ürün planlama, insan 

ilişkileri veya durum analizi bugün yaygınlaşmış hatta sıradanlaşmıştır. Yöneticilerden 

beklenen bu patlama sayılabilecek yeni yönetim tekniklerini beklentilerinin devam edip 

edemeyeceği, yarının yöneticilerinden ne talep edilebileceği? Doğrultusundadır. 

Yöneticilerin çoğu “süreç-odaklı” olmayı beceremez; bu yöneticiler daha çok 

görev, iş, insan, yapı… gibi kavramlar üzerinde yoğunlaşırlar, ama asla süreç üzerinde 

                                                
76 Öğüt, s.71 
77 T. George Harrıs,  “The Post-Capitalist Executive: An Interview with Peter F. Drucker”, Harvard 
Business Review, May-June 1993, s. 106 
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değil. İş sürecini, bir veya birkaç çeşit girdinin alınıp bunlardan müşteri için değer 

oluşturacak bir çıktının yaratıldığı faaliyetlerin toplamı olarak tanımlamak mümkündür. 

Sürecin girdisi olarak müşteri siparişleri alınıyor ve çıktı olarak da sipariş edilen ürünler 

teslim ediliyor, yani sipariş edilen malların müşteriye teslim edilmesi sürecin yarattığı 

değer olarak karşımıza çıkıyor.78 

Burada, yarının yöneticilerinden beklenen taleplerle ilgili, yöneticinin kendinde 

aşağıdaki sekiz yeni özelliği görmesini söyleyebiliriz79. 

1 .Önceliklerin belirlenmesi, hedeflere ulaşmada yardımcı olacaktır. Bunu 

yapmak için yönetici iş yükünü bir bütün olarak gözden geçirmeli ve hangi etkenlerin 

daha fazla öncelik taşıdığına karar vermelidir. Acil olan ile önemli olan arasındaki 

ayrım bilinmelidir. Acil işler (şirketin vergi borcunun son gününün gelmesi..gibi ) 

önemsiz ama göze batan işlerdir. Önemli işler ise, (bir projenin yürütülmesi) özel dikkat 

isteyen ve zaman ayırıp üzerinde durulması gereken işler80. Acil işlere kısa zaman ayırıp 

zamanında müdahale edilmeli, önemli işlere ise yeteri kadar zaman tahsis edilip 

üzerinde dikkat sarf edilmelidir.  

2 Amaçlarla yönetim tarz olarak benimsenmelidir. 

3 Daha fazla riske girmeli ve bunlar daha uzun gelecek için olmalıdır. Riske 

girme kararları da kuruluşun daha alt kademelerinde yapılmak zorunda kalacaktır. Bu 

yüzden yöneticiler her riski hesaplayabilmeli, en avantajlı risk alternatifini seçebilmeli, 

ne olacağını peşinen ummayı gerçekleştirmek ve olaylar çıktıkça yada beklentilerini 

yalanladıkça sonradan gelen olayları kontrol edebilmelidir. 

4 Yönetici stratejik kararlar alabilmelidir. 

5 Her üyesi, kendi performans ve sonuçları ortak amaçlarla ilişki içerisinde 

ölçüp, yönetebilen bütün bir grup oluşturabilmelidir. Büyük firmaların büyük bir kısmı 

geleceğe yönelik vizyon çalışmaları ve bu vizyona ulaşmak için taktik değerler 

belirlemek için büyük yatırımlar ve araştırmalar yaparlar. Bu devamlı gelişen ve 

kıyasıya bir rekabetin yaşandığı pazarda, belirsizlikleri azalttığı ve değişimi teşvik ettiği 

için, bir gereklilik olarak kabul edilir. Tabiki bunların gerçekleşmesi için şirketin 

                                                
78 Michael Hammer, James Champy, Değişim Mühendisliği (Çev.:Sinem Gül), Sabah Kitapçılık 
San.,İstanbul, Haziran 1997, s.28-32 
79 Peter F.Drucker, Yönetim Uygulaması (Çev.:E.Sabri Yarmalı), İnkılap Kitapevi, İstanbul, 1996, 
s.399-400  
80 Kate Keenan, Yöneticinin Kılavuzu Zamanı Doğru Kullanma (Çev.: Ergin Koparan), Remzi 
Kitapevi, İstanbul, Eylül 1996, s.18-20 
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vizyonunun ve buna bağlı olan değerlerin bizzat şirket çalışanları, özellikle de takım 

liderleri olan yöneticiler tarafından hayata geçirilmesi gerekir81 ve bu uğurda etkili 

takımlar oluşturmak ve yönetici olarak liderleri olabilmek şarttır. 

6 Bilgiyi hızlı ve net olarak iletebilmek zorunda kalacaktır. İnsanları motive 

edebilmek zorunda olacaktır. Diğer bir deyişle, diğer yöneticilerin, profesyonel 

uzmanların ve tüm diğer işçilerin sorumlu katılımlarını sağlayabilmelidir. 

7 Geleneksel olarak bir yöneticiden bir yada daha fazla fonksiyonu bilmesi 

beklenir. Ama artık bu yetmeyecek. Yarının yöneticisi işi bütün olarak görebilmeli ve 

fonksiyonunu onunla bütünleştirebilmelidir. Bir yönetici çıkabilecek sonuçları kontrol 

etmekten başlayıp, muhtemel sorunlara tepki vermeye giden değişimi yönetme sürecini 

kontrol edebilmelidir. Başarı, bu kararlılık ve dikkatli gözlemlerin bir sonucu olarak 

ortaya çıkar. Eğer piyasaya yeni çıkan bir ürünün Pazar payı üzerinde yeterli araştırma 

yapılmamışsa, reklâm ve promosyona gereken kaynak ayrılmamışsa ve uygun servis 

imkânları yaratılmamışsa, o ürünün başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır82. Aynı 

zamanda bu konuları öngöremeyen yöneticilerin de başarı şansı ürününki kadardır. 

8 Geleneksel olarak yöneticiden birkaç ürün ya da bir endüstri kolunu tanıması 

beklenir. Bu da yarının yöneticisi için yeterli olmayacaktır. Yarının yöneticisi ürün ve 

endüstriyi toplam çevreye bağlayabilmeli, önemli olan şeyi bulabilmeli, karar ve 

hareketleri hesaba katabilmelidir. Yarının yöneticisinin görüş sahası kendi pazarı ve 

ülke dışındaki gelişmeleri alacak şekilde olmalıdır. Artan bir şekilde dünya çapında 

ekonomik, politik ve sosyal gelişmeleri görmek ve dünya çapında gidişatı kendi 

kararlarıyla bütünleştirebilmek zorunda kalacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Rupert Eales~White, Daha İyi Nasıl… Takım Lideri (Çev.: Ali Çimen), Timaş Yayınları, İstanbul, 
Haziran 1998, s.26 
82 Trevor L. Young, Daha İyi Nasıl… Proje Yönetimi, (Çev.: Ali Çimen), Timaş Yayınları, İstanbul, 
Haziran 1998, s.10 
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İKİNCİ BÖLÜM                                                                                            
ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR 

2.1. ÖĞRENME KAVRAMI 

Öğrenme genel olarak, “bireyin davranışlarında değişiklik yaratan, yeni bilgi ve 

anlayış elde etme süreci” veya “bilgi ve becerilerin kazanılması süreci” olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanımda bilginin taşıdığı iki farklı anlam bulunmaktadır83. 

1. Beceri veya işin nasıl yapıldığının bilgisinin(know-how) elde edilmesi ve 

bunun sonucunda bir olayı gerçekleştirme yeteneği, 

2. İşin yapılması amacını belirten bilginin (know-why) elde edilmesi yani, bir 

tecrübe veya deneyin sonucunda oluşan sonucu anlama ve kavramlaştırma yeteneği. 

Öğrenme bilim adamları tarafından çeşitli şekillerde tanımlanıyor. Bunlardan: 

Piget’ye göre öğrenme; “bireyin olgunlaşması ile birlikte edindiği tecrübelerin niteliğine 

bağlı olarak gerçekleşen bilişsel faaliyetlerdir”84. 

Günümüzde öğrenmenin bir yönetsel etkinlik ve rekabet aracı olarak 

benimsenmemesi, yaygın bir biçimde göze çarpmaktadır. Bu durumda farkı, ancak 

öğrenmenin anlamını ve önemini kavrayan işletmeler yaratacaklardır. Bu nedenle, 

öncelikle öğrenme kavramının anlaşılması ve bir değişim ve sürekli gelişme aracı olarak 

nasıl değerlendirileceğinin incelenmesi gerekmektedir85 

Günümüzde öğrenme konusunun önemi artmaktadır. İçinde bulunduğumuz 

uygarlığı gerçekleştirmemiz, daha önceki insanlardan daha zeki veya daha yetenekli 

olduğumuzdan değil, daha çok şey öğrenmiş olduğumuzdandır. İnsanın öğrenme 

yeteneği, onun yaşayış tarzının sürekli gelişmesine olanak verir86. 

2.1.1. Öğrenme Teorileri 

Öğrenme, bireylerin davranışlarında kalıcı bir değişiklik yaratmaktır. Yöneticiler, 

çalışanların etkin ve verimli çalışma yollarını öğrenmelerini ve uygulamalarını isterler. 
                                                
83 Yazıcı, s.64 
84 Salim Çam, Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü, Papatya Yayıncılık, İstanbul, Eylül 2002, 
s.26 
85 George Bınney, Colin Wıllıams, Learning into the Future: Changing the Way People Change 
Organizations, London: Nicholas Brealey Publishing, 1995, s.52 
86 Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı; Psikolojinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul 
1997, s.139 
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Ancak yeni davranış biçimlerini öğrenmek, büyük oranda çevresel faktörlere bağlıdır. 

Bu şartlar altında yöneticinin görevi, çalışanların öğrenmelerini sağlayacak ortamı 

yaratmak olacaktır. Öğrenme konusunda yapılan çalışmalar, öğrenmenin üç değişik 

şekilde meydana gelebileceğini belirlemiştir ve öğrenme teorilerini bunların üzerine 

kurmuşlardır. Bunlar87 : 

1. Klasik Koşullanma 

2. Operant (Edimsel-Araçsal)Koşullanma 

3. Sosyal-Bilişsel Teoriler 

2.1.1.1. Klasik Koşullanma 

“Etki – Tepki teorileri” olarak da kullanılan klasik koşullanmada öğrenme, bir etki 

(uyarı) alma ve o etkiye bir tepki (reaksiyon – yanıt) gösterme süreci olarak görülür. 

Ancak bu öğrenilen tepki veya reaksiyon gösterme, reflekslere dayalı davranışlar gibi, 

bireyin istemi dışında da gerçekleşebilir. 

Klasik koşullanma’nın en çarpıcı ve açıklayıcı örneği, Rus fizyologu Ivan 

Petrovich Pavlov’un köpekler üzerine yaptığı deneydir. Klasik (tepkisel) koşullanmada 

bir uyarıcı belli bir davranışa sebep olan bir uyarıcıyla eşleştirilir. Deneyde Pavlov, her 

zil çalışında köpeklere yiyecek vermiştir. Bir süre sonra köpekler kendilerine yemek 

vermeden önce çalınan zil sesini yiyecek ile eş manada görmeye başlamıştır. 

Köpeklerin şartlanarak öğrendiği gerçek “zil çalınca yemek verilir.” şeklinde 

özetlenebilir. Burada zil ve yiyecek uyarıcıları eşleştirilmiştir88. 

Klasik koşullanmanın örgütsel öğrenmeyi gerçekleştirmek için kullanılması 

zordur. Çünkü arzu edilen çalışan davranışları, sadece klasik koşullanma ile sınırlı 

değildir. Asıl önemli olan gönüllü, bilinçli ve bunların sonucu kalıcı davranış 

değişiklikleri yaratmaktır89. 

2.1.1.2. Operant (Edimsel – Araçsal) Koşullanma 

Öğrenme konusunda bir başka yaklaşım Burrhus Fredric Skinner tarafından ortaya 

konan “edimsel veya operant koşullanma”dır. Skinner yaptığı deneylerde, dış dünyaya 

                                                
87  Don Hellrıegel, John W. Slocum, Jr. Richard W. Woodman, Organizational Behavior, USA, 
İnternational Thomson Publishing, 1998, s.104-105 
88 Çam, s.28 
89 Yazıcı, s.64 
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kapatılmış olan ve içinde yiyecek bulunmayan bir kutuya, bir deney hayvanı (kuş) 

koyar. Kuş bir süre sonra acıkır. Kafes içinde uçuşurken, birden özel olarak yapılmış bir 

kola çarpar. Bu kol, bir sistemi çalıştırarak kutudan içeriye yiyecek ve içecek akışını 

sağlar. Bu süreç birkaç kere tekrarlandıktan sonra, hayvan acıktığında artık ne 

yapacağını öğrenmiş hale gelir. Yiyeceği elde etmesi için bir ön davranışta bulunması 

gerektiğini öğrenmiştir. Bu davranış “edimsel – operant” tır. Operant koşullanma, 

öğrenme üzerine kurulmuş ve davranış belirleyen bir olgudur. Burada kuş, bir ödül elde 

edebilmek için (yiyecek), edimsel bir yanıt oluşturmak zorunluluğundadır. 

Çalışma; yiyecek, giyecek ve barınak elde edebilmek için koşullanmış bir “yanıt” 

yada “karşılık” olarak, araçsal bir nitelik gösterir. Yöneticiler edimsel davranışlarla 

yakından ilgilenmek zorundadırlar. Çünkü yöneticiler bu davranışların sonuçlarını 

etkileyebilir veya değiştirebilir90. 

2.1.1.3. Sosyal – Bilişsel Teori 

Skinner' in çalışmasından sonra yapılan çalışmalar, onun teorisini geliştirmişlerdir. 

Ancak bilişsel öğrenme teorileri, genelde öğrenme sürecinin bir etki-tepki (uyarı-yanıt) 

zincirinden oluştuğunu kabul etmezler. Sosyal-bilişsel teoriye göre öğrenme, bilişsel 

süreçler çerçevesinde yapılanır. Bu yapılaşmada organizma, etki-tepki dizileri yerine, 

"beklentileri" algılar. Bu beklentiler, bireyin içinde bulunduğu durum ile davranış amacı 

arasında belirli anlam taşıyan bağlardan oluşur. Bu durumda, pekiştirin olarak bir ödül 

gündemde değildir, ancak sözü edilen anlamlı bağların önemi anlaşılmıştır. Yani, içinde 

bulunulan durum ile davranış amacı arasındaki anlamsal bağ benimsenmiş ve 

organizma amaca yönelik davranışa başlamıştır. Bu olay, belirlenmiş çevresel durumun 

algılanmış olması ile amaca yöneltilmiş bilişsel bir süreçtir.91  

2.1.2. Öğrenme Seviyeleri: Bireysel Öğrenmeden Örgütsel Öğrenmeye 

Örgütsel anlamda bir öğrenme, ancak örgüt içinde çalışanların katkıları ile 

gerçekleşebilmektedir. Çünkü gerçek anlamda öğrenme, bireyler aracılığıyla 

sağlanmaktadır. Dolayısıyla, örgütsel öğrenmenin gerçekleşmesinde öncelikle bireysel 

öğrenmenin daha sonra bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları ve grup dinamiği 

                                                
90 Yazıcı, s.69 
91  Tuğral Kaynak, Organizasyonel Davranış ve Yönlendirilmesi, 2. Baskı, İstanbul, Alfa Basım Yayım 
Dağıtım,1995, s.90 
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özelliklerini yansıtarak gerçekleştirdikleri öğrenmenin ve grupların birleşerek 

oluşturdukları örgüt bazında öğrenmenin incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 

öğrenme seviyeleri bireysel öğrenme, takım halinde öğrenme ve örgüt çapında öğrenme 

olmak üzere üç alt başlıkta incelenecektir92. 

Organizasyonlar yada işletmeler öğrenen sektörü meydana getirir. Tıpkı suya 

atılan bir taşın meydana getirdiği halkalar gibi biri diğerini etkiler. Bireysel öğrenmenin 

sonucu gurup ve takım halinde öğrenmeyi doğurur93. 

2.1.2.1. Bireysel Öğrenme  

Örgütler, bireylerden oluşan sistemlerdir, dolayısıyla bireyler örgütsel öğrenmede 

kilit role sahip elemanlar olmaktadırlar. Onların asıl görevleri, bilgiyi örgüt dışından 

örgüt içine taşımaktır Fakat bilgiyi sadece örgüt içine getirmek veya örgüt içinde yeni 

bilgi yaratmak yeterli değildir. Bu bilgi, ancak tüm örgüt üyeler tarafından paylaşılıp, 

anlaşıldığında bir anlam taşır ve yeni bilginin doğmasına neden olur. 

Rekabetin giderek yoğunlaştığı ve giderek daha karmaşık hale geldiği günümüzde 

şirketlere rekabet avantajı sağlayacak olan bilginini kaynağı bireylerdir. Yeni bilgi 

daima bireyle başlar. Bireysel öğrenme olmadan ne organizasyonel öğrenme ne de 

öğrenen organizasyonlar olabilir. Dolayısıyla bireysel öğrenme, öğrenen 

organizasyonların kalbidir. Ancak bireysel öğrenme, “organizasyonel öğrenme için 

yeterli değildir. Örgüt üyelerinin psikolojik ve moral güçlerinin artması, onların işbirliği 

yaptıkları diğer kimseleri ve bağlı bulundukları işletme ortamını gerçekçi bir şekilde 

fark etmeleriyle mümkündür. Bunun için öncelikle kişilerin kendilerini fark etmeleri ve 

anlamaları gerekir. Daha sonra ise grubun diğer üyelerini ve çalışma ortamını fark 

etmeleri, problemleri teşhis etmeleri, çözüm yolları aramaları ve çözüm için işbirliği 

sağlama gibi başarı faktörlerine yöneltmelidirler94. 

Buna göre, bireysel öğrenme, bireyin bilgiyi elde edilmesini etkileyen bilişsel 

yapıların; zekâsının; tecrübesinin ve daha önce geliştirdiği, duruma özel ihtiyaç ve 

güdülerinin bir fonksiyonu olarak gerçekleşmektedir. 

                                                
92 Yazıcı, s.76 
93 Zeyyat Hatiboğlu, Temel Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul, 1993, s.209 
94 Ömer Dinçer, Bir Örgüt Geliştirme Tekniği Olarak Duyarlık Eğitimi, Eramat Yayıncılık, İstanbul, 
1994, s.27 
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Bu kapsamda bireysel öğrenme, aşağıdaki bileşenleriyle tanımlanabilir95: 

1. Bireysel düşünme, 

2. Kişisel tecrübeler, 

3. Bireysel ihtiyaçlar, güdüler, ilgiler ve değerler arasında ilişki kurmak, 

4. Farklı davranış değişimlerini ortaya koymak,. 

Bireysel öğrenme, bireysel yeteneklerin, anlayışların, bilginin, tutum ve 

değerlerin; kişisel çalışma, gözlem ve deneyler sonucu değişimidir. Bireysel öğrenme, 

örgütsel öğrenmenin gerçekleşmesi için gereklidir. Çünkü örgütler, ancak öğrenen 

bireyler aracılığıyla öğrenebilirler. Bireysel öğrenme örgütsel öğrenme için gerekli olsa 

bile, tek başına yeterli olmamaktadır. Bireysel öğrenme, örgütün sürekli gelişmesi için 

bir ortam yaratır, örgütü geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlar. Bu nedenle, her 

bireyin öğrenmek için göstereceği katkı, öğrenen organizasyon olabilmek için 

gereklidir. Unutulmamalıdır ki, bilinç, öğrenme yoluyla gelişir96.     

2.1.2.2. Grup Dinamiği ve Takım Halinde Öğrenme 

Bireysel öğrenme bir düzeyden sonra örgütün öğrenebilmesi için pek önemli 

değildir. Bireyler sürekli öğrenirken, bir öğrenen örgüt ortaya çıkmayabilmektedir. 

Ekibin başarıları örgütün tümü için birlikte öğrenme standardını belirleyebilir. Önemine 

karşın ekip, halinde öğrenme yeterince anlaşılamamaktadır. Bu kavram, yeterince 

tanımlanmadığı sürece gizemini koruyacaktır. Örgüt bireylerinin uyum için grup 

baskılarına boyun eğdiği sürece grup düşüncesinden, grup zekâsını ayırt etme olanağı 

olmayacaktır. Birlikte öğrenebilecek ekipler oluşturmak için güvenilir yöntemler 

bulunmadığı sürece, böyle bir şeyin meydana gelmesi tesadüflere kalabilecektir. Bu 

nedenle ekip halinde öğrenme ustalığını edinmek öğrenen organizasyonlar inşa etmekte, 

çok önemli ve kritik bir adım olabilecektir.97 

 Organizasyon, çeşitli gruplardan oluşan ve belirli bir amaç doğrultusunda faaliyet 

gösterme özelliğine sahip olan insanlar topluluğudur. Bir basketbol takımı, basketbol 

oynar, bir orkestra senfoniler çalar. Bu faaliyetler, grupların birlikte gerçekleştirdikleri 

                                                
95 Gilbert J.B. Probst, Betine S.T.Büchel, Organizational Learning: The Competative Advantage of 
The Future, London, Prentice Hall, 1997, s.18 
96 Doğan Cüceloğlu, İçimizdeki Biz: Kalite Bilincinin Temeli, Sistem Yayıncılık, 31. Baskı, İstanbul, 
Kasım 2000, S.46 
97 A.Çelik ve T.Akgemci, Girişimcilik Kültürü ve Kobi’ler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1998, s.267 

45 



 

 

55 

faaliyetlerdir. Bunları bireylerin tek başlarına gerçekleştirmelerine imkan yoktur. Yani 

tek bir oyuncunun, oyunu oynaması veya tek bir kemancının tüm senfoniyi 

seslendirmesi imkânsızdır. Bu tip faaliyetler, ancak bir grup, bir takım tarafından, 

kolektif olarak gerçekleştirilebilecek faaliyetlerdir.   Dolayısıyla,   bu grupların 

faaliyetleri (yani maç yapmak veya senfoni çalmak) de bireylere değil, onu 

gerçekleştiren grubun başarısına bağlıdır. Grubu oluşturan bireyler, sadece o grubun 

başarısı için üzerleri ne düşen görevleri yerine getirirler98. 

2.1.2.3. Örgüt Çapında Öğrenme 

Örgüt çapında öğrenme, bireylerin ve takımların duygularını, bilgilerini ve 

düşünsel modellerini paylaşması ve örgütün bilgiyi ele etme, kullanma ve yayma 

sürecini geliştirmesiyle gerçekleşebilir. Bu görevdeşlik sonucu ortaya çıkan ve bundan 

sonraki bölümlerin konusunu oluşturacak olan örgütsel öğrenme ise gerek bireysel, 

gerekse grup halinde öğrenme sonuçlarının toplamından daha büyük bir çıktı yaratır. 

2.2. ÖRGÜTSEL ÖĞRENME 

Örgütler canlı birer sistemdir. Bir örgütün yaşayabilmesi için, çevresinde olup 

bitenlerden haberdar olması ve onda meydana gelebilecek değişikliklere uyum sağlama 

esnekliğine sahip olması gerekmektedir. Nasıl ki insan beyni, çevredeki değişimlere 

göre vücudumuzu ayarlıyorsa, organizasyonların da değişen şartlara göre kendilerini 

adapte etmeleri gerekmekledir. Kendisini çevresinden soyutlayan organizasyonların 

yaşama şansları giderek azalmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri, 

sürekli gelişip büyüyebilmeleri ve rekabetçi avantajlarını kaybetmemeleri için, sürekli 

olarak öğrenmeleri gerekmektedir. 

Öğrenme olgusunun taşıdığı önemin kavranması ve organizasyon teorisindeki 

gelişmelerle birlikte, canlı birer varlık olarak nitelendirilen organizasyonların da 

öğrenebilecekleri ve öğrendikçe gelişebilecekleri kabul edilmiştir. Bu aşamada örgütsel 

öğrenme kavramının tanımı yapılacak ve temel felsefesiyle birlikte, örgütler için taşıdığı 

önem vurgulanmaya çalışılacaktır. 

                                                
98 Michael D. Cohen, Lee S.Sproull, Organizational Learning, Sage Publications Ltd, California, 1996, 
s.437 
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2.2.1. Örgütsel Öğrenmenin Temel Felsefe 

Örgütsel öğrenme konusundaki tanımlar, tanımı yapanların bakış açılarına ve ait 

oldukları disiplinlere göre, çok farklılık göstermektedir. Psikologlara göre öğrenme, 

öncelikle bireysel süreçlere dayalı ve davranışsal niteliktedir. Buna göre öğrenme, önce-

likle davranış değişikliği ve bireyin zihinsel (bilişsel-cognitive)kapasitesini artırmaya 

yönelik bir süreçtir. Yani psikologlar, öğrenmeyi değişen çevrede var olabilme şansını 

artıran üst düzey bir adaptasyon olarak görmektedirler. 

Probst ve Büchel, örgütsel öğrenmeyi, "örgüt içindeki, bilgi ve değer sistemlerinin 

değişimi ve genişlemesi, sorun çözme ve eylem kapasitelerinin geliştirilmesi ve 

çalışanların ortak referans çerçevesinin değişimi" olarak tanımlamaktadırlar. Örgütsel 

öğrenme, bilginin eğitim veya tecrübeyle kazanılmasından çok örgüt içinde davranış, 

değer ve normların birlikte geliştirilmesidir Örgütsel öğrenme tüm çalışanların aktif 

katılımını gerektiren bir süreçtir. Ortak deneyimlere, kararlara, normlara dayalıdır. Bu 

şekilde oluşan kolektif değerler ve normlar, çalışan herkes tarafından paylaşılan bir hale 

gelir99. 

Günümüzde “bilgi” önemli bir rekabet üstünlüğü haline gelmiştir. Bununla birlikte 

sürekli başarıyı garanti edecek “durağan” bir bilgi topluluğundan söz etmek olanaklı 

değildir100. Bilgi ekonomisinde ilerledikçe, “yönetim” adı altında öğretilen ve 

uygulananların temelini oluşturan varsayımlar zaman aşımına uğramakta, dolayısıyla 

da, ekonomiye, işletmeye ve teknolojiye ilişkin çok az sayıda varsayım ve politika 20-

30 yıl gibi uzun bir süre geçerliliğini koruyabilmektedir101. Bu baş döndürücü değişim 

karşısında işletmelerin kısa ve uzun dönemli amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, 

üyelerinin belli bir takım yetenek ve bilgilerle donanmasını, sağlıklı bir öğrenme 

ortamının varlığını ve olası zorlukları aşma konusunda tek vücut olarak hareket 

edebilme alışkanlığının kazanılmasını gerekli kılmaktadır102. Değişime hazırlıklı olmak 

ve yenilik yaratarak işletmenin karını ve ekonomik değerini artırmak; daha iyi ürünler 

sunmayı, operasyonel etkinliği arttırmayı, müşteriler için daha fazla değer yaratmayı, 

yeni pazarlara girerek sürdürülebilir bir pazar liderliği elde etmeyi, öğrenmeyi ve 

                                                
99 Yazıcı, s.90 
100 Daniel R. Tobın, Transformational Learning, John Wiley & Sons, Inc., 1996, s.158 
101 Peter F. Drucker, “Management’s New Paradigms”, Forbes, Vol. 162, Issue 7, October1998 s.152 
102 Daniel R. Tobın ,s.158 
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öğrenilen şeylerin hızla uygulamaya geçirilmesini gerektirmektedir103. Hemen her şeyin 

müthiş bir hızla değiştiği günümüzde, yönetici ve iş görenlerin düşünce kalıplarında ve 

örgütsel yapılarda bir değişiklik yapılmaksızın, bugünün problemlerini dünün örgüt 

biçimleri ve yönetim anlayışlarıyla çözmeye çalışmak, anlamlı bir yaklaşım olarak 

kabul edilemez104.Dolayısıyla, yeni yönetim yaklaşımlarına ve örgütlenme biçimlerine 

ihtiyaç bulunmaktadır. İşte örgütsel öğrenme (TKY ile birlikte) bugünün sorunlarını 

çözebilecek ve dolayısıyla bütün işletmelerin geliştirmeleri gereken modern bir yönetim 

anlayışıdır. Hata ise, arzulanan durumla, gerçekleşen durum arasındaki farktır. Bu 

nedenle, öğrenmenin gerçekleşmesi için sadece hataların belirlenmesi yeterli değildir. 

Bunu takiben düzeltici bir eylemin gerçekleşmesi gerekir105. 

2.2.2. Örgütsel Öğrenmenin Tarihsel Gelişimi 

Öğrenmenin, canlıların varlıklarını devam ettirmelerini sağlayacak bir araç olarak 

kabul edilmesi uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Ancak, örgütlerin canlı birer varlık 

olarak kabul edilmesi, birinci bölümde organizasyon teorisindeki gelişmeler ince-

lenirken belirtildiği gibi, o kadar da eski değildir. 

Bir şirketi farklı yapan ve o şirkete özgü olan kaynak; bilimsel ve teknik bilgiden, 

sosyal, ekonomik ve yönetim bilgisine kadar her türlü bilgiyi kullanabilme yeteneğidir. 

Dolayısıyla, bir şirketi farklı yapan, pazaryerinde bir değere sahip bir şey üretmesini 

sağlayan; sadece bilgidir106. Bilgi işin oksijenidir. Oksijenin olmadığı yerde yaşam 

yoktur. Bilgi yoksa, işletme yok olmuştur yada yok olmak üzeredir107. 

Örgüt yapılarının açık sistem yapısında olması, yani çevresinden etkilenen ve 

çevresini etkileyen özelliklere sahip olması, sürekli bir bilgi ve enerji alışverişinin 

gerçekleştirilmesini ortaya çıkarmıştır. Bu bilgi ve enerji alışverişi, örgütlerin davranış 

kalıplarını etkilemeye ve örgüt fonksiyonlarının, alt sistemlerinin veya örgütsel rollerin 

farklılaşmasına yol açmaya başlamıştır. Örgütsel roller, görev, yetki, sorumluluk ve 

otoriteyi belirlemektedir. Roller, zaman içinde, örgüt üyeleri tarafından öğrenilir ve role 

                                                
103 John Thompson, W., “The Renaissance of Learning In Business”, Derleyenler: Sarita Chawla ve 
John Renesch,  Learning Organizations, Productivity Press, 1995, s. 85-86. 
104 Chris  Argyrıs , On Organizational Learning, Blackwell Publishers Inc., 1993, s.59 
105 Bertrand Moıngeon, Amy EDMONDSON, Organizationall Learning and Competitive Advantage, 
Sage Publications, London, 1996, s.1 
106 Drucker, Sonuç İçin Yönetim, s.15 
107 De Edward Bono, Rekabet Üstü, (Çeviren: Oya Özel), Remzi Kitabevi, İstanbul,1996, s.63 
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bağlı davranış kalıpları ortaya çıkmaya başlar. Ancak bu davranış kalıplarının aşırı katı 

ve değiştirilemez hale gelmeye başlamasıyla birlikte problemler de ortaya çıkmıştır.   

Özellikle 1960'larda sosyal bilimciler, Taylor'un Bilimsel Yönetim prensiplerinin 

etkisinde kalan üretim sistemlerinin katı davranış kalıplarına sahip olduğunu 

belirlemişlerdir108. 

Özellikle 1960’lı yıllarda yapılan çalışmalar, bilginin (enformasyon) davranışları 

nasıl etkilediği ve yönlendirdiği üzerinde, yani sibernetik üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Norbert Wiener'in önderliğinde başlatılan ve Sibernetik konusunda yapılan çalışmalar, 

örgütlerin birer "bilgi işleme sistemi" olarak görülmesi fikrini ortaya atmıştır. March ve 

Simon ise, aynı dönemde yaptıkları çalışmalarda, insanları harekete geçiren temel 

güdünün, mevcut ve arzulanan sonuçlar arasında meydana gelen performans farklılığı 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu fark, insanları yeni bilgi arayışına sürükleyecek ve farkı 

kapatmak için gerekli düzeltici hareketleri gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Ancak 

bilgiyi aramak, analiz etmek ve çözüm geliştirmek çeşitli maliyetleri de beraberinde 

getirecektir. Bu nedenle, örgütlerin kendilerini, verileri işleyen ve bunlardan anlamlı 

sonuçlar çıkararak kullanan bir sistem olarak organize etmeleri daha rasyonel olacaktır. 

Daha sonra yapılan çalışmalarda ise örgütler, "bilgi yaratan sistemler" olarak in-

celenmeye başlanmıştır.  

Bunlarla birlikte, örgüt kültürü üzerinde yapılan çalışmalar, örgütün değişim 

sürecinde kültürün önemini de ortaya koymuştur. Peters ve Waterman'm "mükemmel 

şirketler" hakkında yaptıkları ve 1982 yılında yayınladıkları araştırma, örgütlerin ba-

şarılı olmalarında, bilişsel kapasitelerinin yanı sıra, kültürün ve sembolik değerlerin de 

önemini ortaya koymuştur. Bu dönemde yapılan çalışmalar, öğrenen organizasyonların 

bir diğer temel özelliğini oluşturan "paylaşılan vizyon"u yaratmaya yöneliktir 109. 

Organizasyonlar, 19701i yılların sonlarından itibaren büyük bir değişim ve 

belirsizlik ortamında yaşamaya başlamışlardır. Organizasyonlar, böyle bir ortamda 

varlıklarını sürdürebilmek için "çevrelerini sürekli araştıran sistemler" haline gelmeye 

başlamışlardır. Böylece çevrelerindeki belirsizlikleri azaltıp, başarıya ulaşabilmek için 

yeni yollar açabileceklerdir. Bir beyin gibi düşünebilen, öğrenebilen ve araştıran birer 
                                                
108 Yazıcı, s.94 
109 Thomas J. Peters, Robert H. Waterman Jr., Yönetme ve Yükselme Sanatı: Mükemmeli Arayış, 1. 
Baskı, (Çev.: Selami Sargut), Altın Kitaplar Yayınevi, 1987, s.18 
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sistem olan örgütler, çevrelerindeki değişimlere çok daha kolay uyum 

sağlayabileceklerdir. Örgütlerin araştıran bir sistem olmalarına en iyi örneği, Royal 

Dutch/Shell şirketi oluşturmuştur. Bu şirket, "Senaryo planlama" tekniğini kullanarak, 

pazarda gelecekte oluşabilecek dalgalanmalara karşı kendini geliştirmeyi başarmıştır. 

Bu dönemden sonra yapılan çalışmalar, artık örgütlerin "öğrenebilen sistemler" 

olduğu fikri üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle uzun dönemli planlama çalışmalarında, 

işletmelerim geçmiş başarı ve başarısızlıklarından öğrenebilmeleri ve bunları değer-

lendirerek ortamdaki belirsizliği azaltabilmeleri dönemin temel odak noktasını 

oluşturmuştur. 

Argyris ve Schön, yaptıkları geniş kapsamlı çalışmalarda, örgütsel öğrenmenin 

gerçekleşmesi için, daha çok insan sistemlerini incelemiş, bireysel öğrenmeden yola 

çıkarak, bunun örgütsel öğrenmeyle ilişkisini belirlemeye çalışmışlardır. Bu 

çalışmaların sonucu olarak, insanların öğrenmelerini engelleyen bazı sendromları 

bulunduğunu ve bunların örgütsel öğrenmeye olan etkilerini ortaya koymuşlardır. 

Bateson'dan esinlenerek, "Model olarak geliştirdikleri öğrenme sürecinde, örgütün yeni 

stratejiler geliştirirken veya çalışanların yeni davranışlar geliştirirken, geçmişten ders 

almadıklarını ve gelecekten de öğrenmeye hazırlıklı olmadıklarını ortaya koymuşlardır. 

Gregory Bateson ise, insan zihninin kendi kendini düzeltme yeteneğine sahip 

olduğunu ve bunu kullanarak "öğrenmeyi öğrenebileceğini" ortaya koymuştur. Argyris 

ve Schön ise, bu fikirden yola çıkarak, "çift etaplı öğrenme" fikrini geliştirmişlerdir. 

Çift etaplı öğrenmede, gruplar, davranışlarını yönlendiren varsayımlarını test ederek, 

sistemin davranışlarını değiştirmeye çalışmaktadırlar. Böylece sistem kendi kendini 

değerlendirerek, nasıl öğrendiğini (öğrenmeyi öğrenmek) öğrenmeye başlayacaktır110.  

Örgütsel öğrenme literatüründeki gelişmeler de, örgütsel öğrenmenin geçirdiği 

evrimi yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Örgütsel öğrenme konusundaki 

literatür çalışmaları genel olarak iki grupta toplanabilir: Birincisi, daha çok uygulamaya 

yönelik bakış açısını temel alan ve danışmanlar veya uygulamacılar tarafından 

gerçekleştirilen  "Öğrenen Organizasyon" konusundaki çalışmalar; ikincisi ise daha çok 

akademisyenler tarafından yürütülen "Örgütsel Öğrenme" konusundaki çalışmalardır. 

                                                
110 Yazıcı, s.95 
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2.2.3. Örgütsel Öğrenme Süreci 

İnsan yaşamında öğrenme nasıl bir süreç şeklinde gerçekleşiyorsa, yaşayan bir 

sistem olarak örgütlerde de öğrenme olarak gerçekleşmektedir. Örgütsel öğrenme süreci 

değişik yazarlar tarafından değişik biçimlerde ele alınmıştır. Ancak hepsinin kabul 

ettikleri ve üzerinde birleştikleri temel noktalar bulunmaktadır. 

Dixon öğrenme sürecini oluşturan bu temel özellikleri döngüsel bir özellik taşıyan 

dört aşamada toplamaktadır111. 

• Bilginin yaratılması, 

• Bilginin örgüt bazında yayılması, 

• Bilginin içselleştirilmesi, 

• İçselleşen bilginin kullanılması 

Şirketin performansı, bireysel ve gruplarda saklı olan bilginin yöneticiler 

tarafından etkinleştirilmesi ve bu kaynakların değer yaratan aktivitelere dönüşmesine 

bağlıdır. Değer yaratımı yeni bilginin yaratılmasıyla oluşur. Krojh değer yaratımının beş 

aşamada gerçekleştiğini belirtmektedir112; 

• Takım üyelerince bilgi, deneyim ve pratiklerin içsel paylaşımı; 

• Paylaşılan bilgiye dayanarak yeni hizmet ve ürün kavramlarının etkin olarak 

yaratımı; 

• Pazar çalışmaları, trend çalışmaları, görüşmeler ve kıyaslama veya şirket 

stratejisi ile bu kavramların doğrulanması 

• Prototip ürün veya hizmet sunumunun inşası ve, 

• Bilgi, kavramlar, prototipler ve sunumların işletme genelinde etkinleştirilmesi. 

Bireylerin açık ve örtülü bilgilerinin örgüt içinde etkileşim içine girmeleri 

neticesinde yeni örgütsel bilgi üretilmektedir113 . Bu etkileşim süreci; içinde örgüt 

                                                
111 Nancy Dıxon, The Organizational Learning Cycle: How We Can Learn Collectively, London: 
McGraw-Hill Book Company, 1994, s.6 
112 Georg Von Krojh, “Care in Knowledge Creation”, California Management Review, Cilt 40, Sayı 3, 
1998, s.133 
113 Nonaka, I., Toyama, R. and Konno, N. “SECI, Bussiness Administration and leadership: A 
Unified Model of Dynamic Knowledge Creation”, Long Range Planning, 33(1), 2000, s. 5-34. 
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kültürü, teknoloji, yapısal nitelikler ve strateji gibi unsurların da etkili olduğu örgütsel 

öğrenme sürecini ifade etmektedir.  

 
Şekil 1 – Örgütsel Öğrenme Süreci 

 

Kaynak: Nancy Dıxon, The Organizational Learning Cycle: How We Can 
Learn Collectively, London: McGraw-Hill Book Company, 1994, s.46 

2.2.3.1. Bilginin Yaratılması 

Sürecin bu aşaması, örgütün bilgiyi çeşitli dış kaynaklardan alması veya örgüt 

içinde yeni fikirlerin yaratılması ile başlamaktadır. Dış bilgi olarak nitelendirilenler; 

müşteriler, tedarikçiler, teknolojik gelişmeler ve ekonomik faktörler gibi çevresel 

faktörler hakkında elde edilen bilgilerden oluşmaktadır. Dış çevre hakkında bilgi sahibi 

olabilmek için, örgütün dış çevresi ile sürekli bir etkileşim içinde bulunması 

gerekmektedir. Örgüt içi bilgi ise, örgütün temel fonksiyonları ile ilgili konularda,  

örgüt içinde oluşturulmaktadır.  Başarı ve başarısızlıkların analizi, yeni bilgi elde 

edebilmek için gerekli deney ortamlarının yaratılması ve faaliyetler boyunca çeşitli 

kontrol parametrelerinin belirlenerek, bu faaliyetlerin kendi kendini düzeltmesinin 

sağlanması, örgüt içinde bilginin oluşturulması sırasında kullanılan yöntemlerden 

bazılarıdır114 Bilginin yaratılması, örgüt içinde tüm çalışanların görev ve 

sorumluluğundadır. Her ne kadar bilgi bireyin mülkiyetinde gibi görülse de bilginin 

büyük bölümü kolektif olarak üretilir ve saklanır. Bu tip bilgi düşünürlerin “uygulama 

toplulukları” diye adlandırılan bir birine sıkıca bağlı gruplarda bireylerin birlikte 

                                                
114 Yazıcı, s.124 
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çalışmaları sonucu oluşmaktadır115. Çalışanların duygu, düşünce, tecrübe, bilgi ve 

davranışlarındaki farklılıklar, yeni bilginin üretilmesi için gerekli temel niteliklerdendir. 

2.2.3.2. Bilginin Örgüt Bazında Yayılması 

Bu süreçte temel nokta etkinlik ve hızdır. Bilgi sağlansa bile alıcılara ulaşmazsa 

fayda sağlamaz. Bu nedenle bilgiler açık ve kolay ulaşılabilecek şekilde 

düzenlenmelidir. Çünkü bilgi paylaşıldığında değerini bulacaktır. Ne kadar çok 

organizasyon üyesi bilgiyi kullanırsa o kadar çok çözüm üretme şansı doğar116. 

Bilginin örgüt bazında yayılması, farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin, yeni 

bilgi üretmek amacıyla dağıtılması ve paylaşılması demektir. Kimin, hangi bilgiyi, ne 

zaman alması gerektiği önemlidir. Sürecin bu aşamasında bilginin örgüt içinde yayılma 

hızı, yayılma biçimi ve doğruluğu önem kazanmaktadır. Gerek örgütün dış çevresinden 

elde edilen bilgi, gerekse örgüt içinde yaratılan bilgi, ancak örgüt içinde dağıtılırsa 

anlamlı hale gelir. Aksi takdirde, yani bazı birimlerin bilgiye ulaşamaması durumunda, 

onların öğrenme fırsatı ortadan kalkmış olur. Bu durum ise, öğrenmenin bütünselliğini 

ortadan kaldırır. Ayrıca, bilginin kontrol edilerek veya kısıtlanarak yayılması, örgüt 

çalışanları arasında güvensizliğe de yol açabilmektedir117. 

Fikirlerin birkaç kişinin elinde olması yerine paylaşılması ile maksimum etki 

paylaşımın boyutları yazılı, sözlü ve bilgisayar ortamındaki raporları kapsadığı gibi 

ziyaretleri, inceleme turlarını, personel rotasyon programlarını, eğitim ve öğretim 

programlarını ve standardizasyon programlarını kapsar. Her biri ayırt edici güçlü ve 

zayıf yönlere sahiptir118. 

2.2.3.3. Bilginin İçselleştirilmesi 

Sadece bilginin elde edilmesi önemli değildir. Bilginin anlamlı bir hale 

gelebilmesi için, bilgiyi alan tarafından anlaşılması, yorumlanması ve bir anlam 

                                                
115 John S. Brown, Paul Duguıd, “Organizing Knowledge”, California Management Review, Cilt 40, 
Sayı 3, 1998, s.91 
116 Namık Karadağ, Öğrenen Organizasyonlar ve Örgütsel Öğrenme Yetersizliklerine İlişkin Bir 
Uygulama, T.C. Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek 
Lisans Tezi, s.57 
117 Dıxon, s.73 
118 Garvin, s.87 
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çıkartılarak içselleştirilmesi gerekmektedir. Bilginin, alan tarafından yorumlanması ve 

içselleştirilmesi gerçekleşmezse öğrenme meydana gelemez. 

Örgütsel öğrenme sürecinin en önemli aşaması, bilginin örgüt üyeleri tarafından 

içselleştirilip, özümsenerek kullanılması aşamasıdır. Çünkü bilginin paylaşılması, onun 

diğerleri tarafından algılanması veya kullanılacağı anlamını taşımamaktadır. Bilgiye 

ulaşılması veya bilginin bir kişiye ulaşması ile kişinin ondan kendine göre bir anlam 

çıkarması ve özümsemesi çok farklı süreçlerdir. Bilgiyi alan kişi, ona belirli bir bakış 

açısıyla veya belirli düşünsel modellerle, varsayımlarla yaklaşır, yani seçici bir algılama 

sürecine girer. Seçtiği parçaları, kendi düşünce modelleri ile karşılaştırır.  Bu süreç 

sonunda eğer birey, kendi düşünce modelleri veya kalıpları ile yeni elde ettikleri 

arasında bir ilişki kurarsa, bunu özümseyerek içselleştirir ve uzun dönemli hafızasına 

yerleştirir. Bu durumda birey için "öğrenme" gerçekleşmiş olur. Konu örgütsel öğrenme 

olunca, süreç daha da karmaşık bir hal almaktadır. Burada kişisel seçicilikten çok, örgüt 

üyelerinin birbirleri ile olan etkileşimleri ve çıkartacakları ortak anlamlar da önem 

kazanmaktadır. Yani kolektif bir algılamanın ve anlam çıkartmanın gerçekleşmesi 

gerekecektir. 

Kolektif anlayışın örgüt içinde gelişebilmesi için her şeyden önce çalışanların 

cezalandırılma korkusu duymadan, eşit bir ortamda, açık bir şekilde konuşabilmeleri ve 

birbirlerine karşı saygılı olmaları gerekmektedir. Bireyler arasında kurulacak diyalog da 

iletişimi kolaylaştıracak ve karşılıklı öğrenme sürecini hızlandıracaktır. 

2.2.3.4. İçselleşen Bilginin Kullanılması 

Bireyler bilgiyi alıp, bundan bir anlam çıkartarak, özümseyip içselleştirdikten 

sonra bunu, yeni bilgi üretmek için kullanmalıdırlar. Dolayısıyla, sürecin bu aşaması, 

birinci aşamasına girdi sağlamakta ve döngünün sürekliliğini devam ettirmektedir. 

Örgüt üyeleri, çalışmaları sonucunda ortaya çıkarttıkları yeni bilgiyi kullanma 

yetkisi taşımadıkları veya bu bilgiyi kullanma fırsatını elde etmedikleri sürece, gerçek 

anlamda bir öğrenme gerçekleşmez. Bu durum, çalışanlar arasında hayal kırıklığına yol 

açar. Dolayısıyla çalışanlar, hem yeni bilgilerin üretilmesi, hem de daha sonraki 

aşamalarda bu bilginin kullanılması konusunda tam bir yetki ile donatılmalıdırlar. 
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Böylece çalışanların motivasyonu artacak ve daha büyük bir hevesle yeni arayışlara 

başlayacaklardır. 

Dixon’a göre örgütsel öğrenmenin meydana gelebilmesi için sürecin yukarıda 

belirtilen dört aşamasına da ayrı ayrı önem verilmelidir. Bu aşamalar ancak bir bütün 

halinde ele alındıklarında örgütsel öğrenme gerçekleşebilecek ve örgütsel öğrenme 

sürecinin amacı olan, örgütün sürekli değişimi sağlanabilecektir119. 

2.2.4. Örgütsel Öğrenme Çeşitleri 

Öğrenme, canlıların yaşamında olduğu gibi, örgütsel bilgi ve davranışta da bir 

değişim meydana getirir. Bu değişim süreci, bilgi ve davranış çeşitlerini değişik 

boyutlarda etkilemektedir. Bu nedenle öğrenme süreci değişik biçimlerde 

sınıflandırılabilir. Bunlardan en yaygın olarak kabul göreni üçlü sınıflandırmadır. 

Genel olarak üç değişik öğrenmeden söz edilebilir. Bunlar120: 

• Tek etaplı (Tek yönlü) öğrenme 

• Çift etaplı (Çift yönlü) öğrenme 

• Öğrenmeyi Öğrenme  

2.2.4.1. Tek Etaplı Öğrenme  -Uyum Sağlayıcı Öğrenme 

Tek etaplı öğrenmede, organizasyon üyeleri; hataları bulup düzelterek 

çevrelerindeki değişimlere tepki verirler, ama mevcut organizasyon normlarını korurlar. 

Bu öğrenme düzeyi herhangi bir düşünme veya sorgulamayı teşvik etmez. Tek etaplı 

öğrenmede, sadece mevcut problemlerin çözümü için odaklanılır; problemleri üreten 

davranışlar ve anlayış incelenmeden bırakılır. Bu yüzden düşük seviyeli öğrenme, uyum 

sağlayıcı öğrenme veya stratejik olmayan öğrenme olarak da adlandırılmaktadır. 

Kısacası tek etaplı öğrenme, kişilerin dünyaya bakış açısını değiştirmez. 

 
 
 

                                                
119 Yazıcı, s.127 
120 Yazıcı, s.106 
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Şekil 2 – Tek Etaplı Öğrenme 

Kaynak: Yazıcı, s.109 

Tek etaplı öğrenme, örgüt içindeki bozuklukların ve yanlışlıkların, mevcut politika 

ve değerlerde değişiklik yapmadan, bulunması ve düzeltilmesidir121. Tek etaplı öğrenme 

biçiminde örgütsel eylemlerin sonuçlarını, yine örgütsel normlar tarafından çerçevesi 

çizilen ve başarım düzeyini korumak için örgütsel stratejilere ve varsayımlara bağlayan 

bir tek geri bildirim düzeyi vardır. Ürün kalitesi, satışlar, görev başarımı gibi normlar 

değişmeden kalırlar. Başka bir ifadeyle, örgüt fiili başarım düzeyini örgütsel 

standartlarla karşılaştırır ve arzu edilmeyen sonuçlar varsa standartlar düzeyine çeker122. 

2.2.4.2. Çift Etaplı  Öğrenme  

Çift etaplı öğrenme, sadece davranışsal uyumlarla sınırlı kalmayan, daha derin bir 

şekilde, bilişsel yapılarda da değişim gerçekleştiren bir süreçtir. Örgütle çevresi 

arasında bazen, sadece basit adaptasyonlardan daha fazlasını gerektiren ilişkiler 

olabilmektedir.  Bu gibi durumlarda, değişmez gibi görünen örgüt normları ve değerleri 

sorgulanmalı, yeni öncelikler belirlenmeli ve yeni değerlendirmeler yapılmalıdır. 

Örgütün değer sistemleri mevcut bilgi yapısı ve davranış şekilleri yeniden 

düzenlenmelidir. Böylece, yeni düşünce ve davranış biçimleri ortaya çıkacak ve mevcut 

değerler ve normlar, daha eleştirel bir gözle tartışılacaktır123. 

Çift etaplı öğrenme,  mevcut süreçleri izlemekle kalmaz, örgütün kültürünü, 

amaçlarını, strateji ve yapısını da değiştirmeyi amaçlar. Çift-etaplı öğrenme, örgütün 

bilgi tabanı, uzmanlık ve rutinlerini değiştirmekle ilgilidir. Böylelikle sorun çözücüler 
                                                
121 Oya Erdil, “ Öğrenen Örgütlerin Davranışı ve Örgütlerde Öğrenme Süreci”, Öneri: Marmara 
üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 5, (Haziran 1996), s. 62 
122 Mehmet Sadık Öncül, Örgütsel Öğrenme, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, 
Sayı:2 1999, s.15 
123 Yazıcı, s.111 
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sorunu gidermekle kalmaz ayrıca onunla ilgili nedensel faktörleri de inceler. Çift- etaplı 

öğrenme, strateji ve varsayımların yanında mevcut teorilerin değerlerini de değiştirir. 

Çift- etaplı öğrenme, stratejinin sunduğu değerler ve stratejinin ve eylemlerin 

gözlemlenen etkilerinin birleştiği iki etaplı bir geribildirim süreci sağlar124. 

 

 

 
Şekil 3 – Çift Etaplı Öğrenme 
Kaynak: Yazıcı, s.113 

Farklı durumlarda farklı başarı programları ve yönetim sistemleri kullanan örgüt, 

ayrım yapma yeteneğini de öğrenmiş demektir. Başka bir deyişle, yüksek düzeyli 

öğrenme, farklı karar verme durumlarında her bir duruma uygun davranış ve eylemi 

belirlemeyi gerektirmektedir125. 

2.2.4.3. Öğrenmeyi Öğrenme 

Öğrenmeyi öğrenme, bir organizasyon doğru kabul edilmiş varsayımlarını 

anladığı zaman gerçekleşir. Argris ve Schon, bu durumu “öğrenmeyi öğrenme” olarak 

tanımlar. Marquardt, bir organizasyonun bireylerinin öğrenme hakkındaki geçmiş 

varsayımlarının bilincine vardıklarında, organizasyonun öğrenmeyi öğrenmeye başlamış 

olacağını belirtmektedir. Böyle bir öğrenmede kişiler, nelerin öğrenmeyi engellediğinin 

farkına varırlar; öğrenme için yeni stratejiler geliştirir ve ortaya koydukları düşünceyi 

değerlendirir ve genelleştirirler. Sonuçlar yazılı hale getirilir ve organizasyonel öğrenme 

pratiği olarak yansıtılır126. 

                                                
124 Cem Ayden, Öğrenen Organizasyonlar: Türkiye’de Çok Uluslu Şirketlerle Yapılan İş 
Ortaklıklarında Bir Uygulama, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Malatya, 
Haziran 2001, s.13 
125 Merlene C.Fıol, Marjoire A.Lyles, “Organizational Learning”, Academy of Management Review, 
1985, Cilt 10, s.803 
126 Michael J, Marquard, Building The Learning Organization: A System Approach To Quantum 
Improvement and Global Success, MacGraw Hill, New York, 1996, s.39 
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Öğrenmeyi öğrenmek, öğrenme sürecinin en üst noktasını oluşturur. Amaç, belirli 

şeyleri öğrenmek değil, öğrenme sürecinin anlayabilmektir. Dolayısıyla kişiler tek etaplı 

ve çift etaplı öğrenmeyi tam anlamıyla anlayıp, zorluklarını kavradık tan, yani öğrenme 

sürecini bir bütün olarak anladıktan sonra, daha üst düzey bir öğrenmeden söz edilebilir. 

 

 

Şekil 4 – Öğrenmeyi Öğrenme  

Kaynak: Yazıcı, s.115 

Şekil 4’de görüldüğü gibi, öğrenmeyi öğrenmede, öğrenme süreci hakkında bilgi 

toplama, onu sorgulamaya, anlamaya ve fikir birliğine varmayı sağlamaya yönelik bir 

yaklaşım mevcuttur. Bir sistem öğrenmeyi öğrendiği zaman, içsel ilişkileri daha açık bir 

şekilde görmeye ve değerlendirmeye başlar, bu da örgütün değişimini 

kolaylaştırabilir127. Sistem içindeki ve sistemle çevre arasındaki karşılıklı ilişki 

modelleri şeffaflaşarak daha kolay anlaşılabilir bir hal alır. Böylece değişim daha da 

kolaylaşır. 

2.2.5. Örgütlerin Öğrenme Biçimleri 

Örgütler birbirinden farklı biçimlerde öğrenirler. Örgütsel öğrenme 

gerçekleşirken, aslında örgütün tüm paydaşlarının katkısı olmaktadır. Örgütsel öğrenme 

sürecine katkıda bulunan ve işletmenin pazarda inlediği ele geçirebilmesi için 

kullanabileceği bu faktörleri dört grupta toplamak mümkündür128. 

• Geçmişten ve hatalardan öğrenmek, 

• Müşterilerden öğrenmek, 

                                                
127 Yazıcı, s.116 
128  Yazıcı, s.118 
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• Başkalarından öğrenmek (Benchmarking), 

• Birlikte öğrenmeyi öğrenmek,  

2.2.5.1. Geçmişten ve Hatalardan Öğrenmek 

Öğrenme stratejilerini kullanabilmenin ilk yolu çalışanların ve işletmelerin geçmiş 

tecrübelerinden yararlanmaktır. Çalışanların yaşadıkları farklı tecrübeler veya hatalar 

paylaşıldığında, diğer çalışanların ders alabileceği ve yeni sonuçlar ortaya çıkartabi-

lecekleri bir ortam yaratır. Başkalarından öğrenmek, farklı tecrübelere sahip olmak 

demektir. Çalışanların sistematik problem çözme yetenekleri ve yeni ve farklı 

yaklaşımlardan yararlanmalarına olanak sağlayacak çalışma ortamları, onları yeni 

bilgileri sistematik bir şekilde aramaya ve test etmeye yönlendirecek ve farklı 

tecrübeleri yaşamalarını kolaylaştıracaktır129. 

Deneyime dayalı öğrenme, genelde çalışma ortamındaki öğrenmeye karşılık 

gelmektedir. Şirketler kendi başarı ve başarısızlıklarını mutlaka incelemeli, onları 

sistematik olarak değerlendirmeli ve çalışanların kolaylıkla ulaşabilecekleri bir şekilde 

kaydetmelidir. Ünlü filozof George Santayana’nın söylediği gibi “geçmişinin 

hatırlamayanlar onu tekrarlamaya mahkûmdur.”130 

Örgütler ve bireyler genelde benzer görevleri tekrarlayarak kendi performanslarını 

geliştirirler. Geçmiş deneme yanılmalarla ilişkili başarı ve başarısızlıklara bağlı olarak 

örgütsel seçimler gerçekleştirirler. Örgütsel değişim deneyimlerin yorumlanmasına 

bağlı olarak rutinlerin güncellenmesi sonucu oluşan temel bir öğrenme sürecidir. 

Rutinler ve inançlar deneme yanılma deneyim ve araştırma sonucu elde edilen 

deneyimlerle güncellenir. Bu rutinin gelecekte kullanımı, onun geçmişte bir görevi 

yerine getirmedeki başarısına göre artacak ve başarısızlığı oranında da azaltacaktır. 

Örgütler istenilen çıktılara yol açan rutinlere uyarlar131. 

                                                
129 John W. Slocum,Michael Mcgıll Jr., David T.Leı, “The NewLearning Strategy: Anytime, 
Anything, Anywhere”, Organizational Dynamics, Vol. 23, No:2, Autumn 1994, s.40 
130 David A.Garvın, “Building A Learning Organization”, Harvard Business Review, 1993, Cilt 71, 
Sayı 4, s.80 
131 Lomi Allessandra, “Adaptive Learning”, Journal of  Man, Cilt 27, Sayı 4, 1997, s.562 
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2.2.5.2. Müşterilerden Öğrenmek 

İşletmeler ancak müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştirip 

ürettiklerinde, satıştan artar. Satın alacağı ürünü kendisi yaratan müşteri ise, üründen 

daha fazlan tatmin elde eder. Müşterileri, işletme için bir entelektüel sermaye olarak 

değerlendirip, onların yaratıcılıklarından, düşüncelerinden veya yeni fikirlerinden yola 

çıkarak daha mükemmel ürünler tasarlanıp üretilebilir. 

Philip Kotler bir konuşmasında, müşterilerin teknik ve ekonomik olarak mümkün 

olduğunu öğrenene kadar, bu konuda hiçbir şey talep etmedikleri, bir zamanda polaroid 

fotoğraf işleme tekniğini müşterilerine sunmasını örnek olarak vermiştir. “polaroid, 

insanların varlığını bile bilmedikleri bir hayallerine getirilen yanıttı – fotoğrafı 

çekilişinin hemen sonrasında fotoğrafı görebilmek. Diye konuşmasına devam 

ediyordu132. Bu konuşmadan da anlaşılacağı üzere müşteri beklentisinin ötesinde nelerin 

beklenti olabileceğini öngörebilmek de müşterilerden öğrenmektir. 

Müşterilerden öğrenmek, gerçekte işletmelerin değer vermeleri gereken en önemli 

öğrenme stratejilerinden biridir. Ürün veya hizmetin son kullanıcısı durumunda bulunan 

müşteri, üründen beklentilerini en somut biçimde ortaya koyabilecek kişidir. Benzer 

şekilde, ürün veya hizmeti kullanan müşteriler, onları en objektif biçimde 

değerlendirecek ve eleştiri yapabilecek kişilerdir. Dolayısıyla müşterileri işletmenin 

entelektüel bir kaynağı olarak değerlendirmek ve bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak, 

işletmelerin öğrenme stratejilerinin özünde bulunmalıdır. 

2.2.5.3. Başkalarından Öğrenmek (Kıyaslama-Benchmarking) 

Kıyaslama (Benchmarking), "Bir işletmenin, iyileşme amacıyla, alanlarında en iyi 

uygulamalara sahip olmalarıyla tanınmış diğer işletmelerin; ürünlerini, hizmetlerini 

veya iş süreçlerini değerlendirmek ve onlardan öğrenebilmek için kullandığı sürekli, 

sistematik ve planlı bir süreçtir" 

Örgütler kendi deneyimlerinden öğrenmenin yanında diğer işletmelerin başarı ve 

başarısızlıklarından da yoğun oranda yararlanırlar. Diğerlerinden öğrenmenin en yaygın 

yollarından birisidir Kıyaslama. Kıyaslama: değişimi gerçekleştirmek ve daha üstün 

                                                
132 Mike Johnson, Gelecek Binyılda Yönetim, (Çev.: Sinem Gül), Sabah Kitapları, İstanbul, Eylül 1996, 
s.83 
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performans standartları oluşturmak için en iyinin sürekli bir şekilde kopya 

edilmesidir133. 

Kıyaslama (Benchmarking), kesintisiz bir öğrenme sürecidir. Şirket kendi 

süreçleriyle aynı yada benzer nitelikte olan firmaların içinde yada dışındaki süreçlerini, 

karşılaştırıp, o süreçlerdeki uygulamalardan ders alır134. 

2.2.5.4. Birlikte Öğrenmeyi Öğrenmek 

İnsanlar birlikte, karşılıklı etkileşim sonucu gerçekleşen paylaşım yoluyla daha 

kolay öğrenirler. Bu birliktelik insanlar üzerinde sinerjik bir etki yaratarak daha kolay 

ve daha fazla miktarda bir öğrenme meydana getirir. Birlikte öğrenme, işletmenin bir 

bölümünde çalışanlar arasında meydana gelebileceği gibi, değişik işletme 

fonksiyonlarını yerine getiren bölümler ve hatta işletmeler arasında da gerçekleşebilir. 

Birlikte öğrenme aynı zamanda tepe yöneticilerin ve her kademede çalışanların birlikte, 

etkin bir şekilde çalışmasını ve bilginin işletme içinde daha çabuk ve etkin bir biçimde 

yayılmasını kolaylaştırır, hataların tekrarlanmasını önler. 

2.2.6. Örgütsel Öğrenmeyi Geliştiren Faktörler 

Öğrenmenin stratejik açıdan sinerji yaratmasının altında üç temel faktör 

yatmakladır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

1. Bilgi: Öğrenme sürecinin temel girdisi, doğru, anlamlı ve işe yarar bilgidir. 

Bilgi aynı zamanda öğrenme için bir araç olarak da kullanılmaktadır. 

2. Yetenek: İnsana zorla bir şeyler öğretilemez. Kişi, kendisine öğrenebileceği 

bir ortam yaratılıp, gerekli olanaklar sunulduğu takdirde öğrenebilir. Bunun yanı sıra, 

kişide öğrenme gücü ve yeteneği de bulunmalıdır. 

3. İstek: Öğrenme, yukarıda ifade edilen yetenek ve gücün yanı sıra, istek 

olmadan gerçekleşemez. Dolayısıyla insanların öğrenmeye hevesli olmaları 

gerekmektedir. 

Bu faktörlerin bir işletme yapısında bulunması, o örgütün "olgunluk derecesini" de 

ifade etmektedir. Dolayısıyla, öğrenmenin örgüt içinde yayılmasını sağlayabilmek için, 

                                                
133 Muhammed Zahiri, “Benchmarking”, Benchmarking for Quality Man, Cilt 1, Sayı 1, 1994, s.11 
134 Çam, s.36 
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öncelikle örgütün olgunluk derecesinin yukarıdaki üç kriter dahilinde belirlenmesi 

gerekmektedir135. Öğrenme stratejilerini ortaya koyarak öğrenmeyi günlük bir yaşam 

biçimi haline sokmak gerekir136. 

Öğrenmenin temel şartlarından birisi, çalışanların uygun bir biçimde motive 

edilmeleri gereğidir. Öncelikle eğitime katılacaklarda öğrenme arzusu sağlamak veya 

geliştirmek gerekir. Eğer kişilerde öğrenme arzusu yoksa arzu edilen öğrenme mümkün 

olmaz137.  

2.2.6.1. Paylaşılan Vizyon 

Günümüzde pek çok şirket kurumsal vizyonlarını belirleyip o yönde hareket etme 

eğilimine girmişlerdir. Ama dikkatle baktığımızda, çoğu vizyonun tek bir kişinin (veya 

grubun) bir organizasyona dayattığı kendi vizyonu olduğu görülür. Bu tür vizyonlara 

personelin uyumu görülse de, bağlılığı gerçekleşmemektedir138. Paylaşılan bir vizyonun 

oluşturulması, geleceğe dair paylaşılan bir görüşün ortaya çıkarılması demektir. 

Paylaşılan vizyon, ortak duygu ve düşünceler çerçevesinde, tüm çalışanların katkısıyla 

şekillendiğinden, benimsenmesi daha kolay olur. Bu sayede çalışanlar, başkaları 

istedikleri için değil, kendi istedikleri için, paylaşılan amaçlar doğrultusunda öğrenirler. 

Böylece bireysel amaçlar, örgütsel amaçlar doğrultusunda hizalanmış ve dengelenmiş 

olur. 

2.2.6.2. Örgüt Kültürü 

Kültür, birey davranışlarını sınırlayıcı bir faktördür. Bireyin davranışlarını yönetir 

ve amaçlarını sınırlar. Kültürü, insanlar oluşturduğu gibi, kültür de insanı 

biçimlendirmekte, böylece insan içinde yaşadığı çevrenin sahip olduğu kültürel 

özelliklere göre kültürlenmekte; kültürün gerektirdiği davranışlarda bulunarak kültürün 

istediği kişi olmaktadır. Böylelikle bireyin kültürü toplumun kültürüne, toplumun 

                                                
135 Yazıcı, s.127 
136 İnan Özalp, İşletme Yönetimi, 1. Basım, Eskişehir, Mart 2000, s.514 
137 Dursun Bingöl, Personel Yönetimi, 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, Ekim 1997, s.188 
138 P.M. Senge, Beşinci Disiplin, Yapı Kredi Yayınları, 1993,İstanbul, s.227 

62 



 

 

72 

kültürü de tek tek bireylerin kültürüne doğrudan doğruya bağlı bir görünüm 

kazanmaktadır139. 

Öğrenmeyi etkileyen bir diğer kültürel unsur ise birimler veya kişiler arasındaki 

iletişim ve bilgi akış miktarıdır. Birimler ve kişiler arasındaki eksik iletişim öğrenmeyi 

engelleyen en önemli etkendir. Örgüt içinde kurulacak açık ve çok yönlü iletişim, in-

sanların duygu, düşünce ve endişelerini daha kolay paylaşmalarını ve dolayısıyla 

düşünsel modellerini sergilemelerini ve ortak bir vizyonu daha kolay paylaşmalarını 

sağlar. 

2.2.6.3. Esneklik Sağlayacak Strateji 

Örgütün stratejik durumu, onun öğrenme kapasitesini belirlemektedir. Strateji, 

hedefleri ve stratejiyi uygulamak için gerekli faaliyetleri belirler. Strateji, örgütün 

çevreyi anlama yeteneğini geliştirir. Böylece daha farklı düşünme ve karar verme 

seçenekleri sunar. 

 Stratejilerin esnek bir biçimde oluşturulması, öğrenme sonucu meydana gelen 

değişimlerin süratle uygulamaya konmasını sağlar. 

2.2.6.4. Çevresel Faktörler 

Örgütün iç veya dış çevresi, örgütün uyum sağlama yeteneğinden çok daha hızlı 

bir şekilde değişiyorsa, öğrenme daha zor gerçekleşir. Bunun tersi olarak, eğer örgütün 

iç ve dış çevresi çok statik ise, örgütün öğrenme şansı da azalmaktadır. Bu durumda da 

işletmenin çevresinden öğrenme şansı ortadan kalkmaktadır Dolayısıyla öğrenme, bu iki 

uç arasında sağlanacak gerilimle gerçekleşecektir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için 

belirli bir miktar gerilim gerekmektedir. Dinamik çevre şartları, öğrenen organi-

zasyonlar için bir yarışma veya kendini rakipleriyle ölçme fırsatı yaratır ve böylece yeni 

öğrenme olanakları ortaya çıkar. 

İşletmeler çevresel faktörleri değerlendirirken, mutlaka bir şekilde onlardan 

öğrenme eğilimi içinde olmalıdırlar. Gerek paydaşlar, gerekse diğer çevresel faktörler 

potansiyel birer öğrenme kaynağıdır. 

                                                
139 Anıl Çeçen, “Kültür Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, TODAİE Yayını, Cilt 18, Sayı:2, Haziran 
1995, s.115 
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2.2.6.5. Organizasyon Yapısı 

Örgüt yapısının düzenlenmesinde, örgüt kültürü, strateji ve çevre gibi faktörler 

önemli rol oynasalar da, örgüt yapısını esas belirleyen, bu faktörlerden öğrenilenlerdir. 

Merkezi, mekanik yapılar, öğrenmeye daha kapalıdırlar ve geçmiş davranışların tek-

rarına yönelik davranışlarda bulunurlar. Organik, daha merkezkaç yapılarda ise esnek 

davranış ve düşünme biçimlerine önem verilir. 

Öğrenen organizasyonların örgüt yapıları ancak katılımcı, organik, karar verme 

süreçlerinde fikir birliğine dayalı, çalışanların hareketlerini kısıtlamayan, onları özgür, 

korkusuzca ve limitsiz bir biçimde düşünmeye yönlendiren yapılar olduklarında etkinlik 

kazanacaklardır. Bunu sağlamada en önemli rol ise, daha ileride incelenecek olan 

liderlere düşmektedir. 

2.2.6.6. Teknolojinin önemi 

İşletme içinde kullanılan bilgisayar ve enformasyon teknolojileri öğrenmede 

önemli katkılar sağlamaktadır. Enformasyon teknolojilerinin kullanılmasıyla insanların 

birbirleriyle olan iletişimleri kolaylaşmış, bilginin bir yerden başka bir yere taşınması 

sorunu ortadan kalkmıştır. Tüm çalışanların bilgiye istedikleri şekilde ulaşmaları, yem 

bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmış ve bölümler arasındaki engelleri ortadan 

kaldırmıştır. Bilginin paylaşımının doğurduğu sinerjik etkiyle, yeni fikir ve buluşların 

doğması kolaylaşmış, bu da işletmelerin "rekabet üstü" olmalarında, yani rekabetin 

boyutlarını değiştirmelerinde önemli bir gelişme sağlamıştır. 

2.2.6.7. Örgütsel Hafıza ve Örgütsel Zekâ  

Her ne kadar, örgütsel öğrenme bireyler sayesinde gerçekleşse de, bunu sadece 

bireylerin öğrenmelerinin toplamı olarak görmek yanlış olur. Örgütlerin beyinleri 

bulunmamasına rağmen, hafızaları bulunmaktadır. Bireylerin kişiliklerini, 

alışkanlıklarım ve inançlarını geliştirmeleri gibi, örgütler de dünya görüşlerini ve 

ideolojilerini zaman içinde şekillendirmektedirler. Örgüte yeni katılanlar veya örgütten 

ayrılanlar olsa da, örgüt hafızası belirli davranış kalıplarını, normları ve değerleri diğer 

çalışanlara aktarmak veya paylaşmak amacıyla saklamaktadır. Yani örgütsel hafızanın 

temel işlevi, örgüt içinde çalışanların yaşadıkları tecrübelerin, elde ettikleri sonuçların 
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veya öğrendiklerinin; örgüt kültürünün; çalışma biçimlerinin, daha sonra kullanılmak 

üzere diğer çalışanlara aktarılması ve zaman içine unutulup gitmesinin önlenmesidir. 

Örgütsel zekâ örgütün enformasyonu işleme, bilgi üretme, işlenen ve üretilenleri 

çevreye daha iyi uyum sağlama amacıyla kullanma kapasitesi olarak 

değerlendirilmektedir140. Örgütsel semboller, etkileşim kalıpları, örgüt kültürü ve 

sosyalleşme süreçleri örgütsel zekâyı içermekte ve dağıtmaktadır. Çalışmalar, örgütsel 

zekânın örgüt içindeki bireylerin birbirleriyle etkileşimi ve örgütün çevresiyle etkileşimi 

neticesinde ortaya çıkan sosyal bir sonucu ifade ettiğini belirtmektedir141. Dolayısıyla, 

örgütsel zekânın sosyal bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu sosyal yapının insan 

duygularından bağımsız bir işleyişe sahip olması düşünülemez. Duygular yalnızca 

insanlar açısından değil örgütler açısından da önemlidir. Örgütün sosyal var oluşu 

duygular söz konusu olmaksızın gerçekleşemez 142. Bu yüzden, duygusal zekâ da 

örgütsel zekânın bir boyutu olarak değerlendirilmek durumundadır. Örgütsel zekanın 

bileşenlerinin belirlenmesi konusunda kapsamlı ve ampirik verilerle desteklenen bir 

çalışma henüz gerçekleştirilmemiştir. Bununla birlikte; yapılan çalışmalar bilgi 

yönetimi, örgütsel yapı, teknoloji yönetimi, kültür ve strateji gibi pek çok farklı alanla 

ilintili unsurların örgütsel zekânın bileşenleri olarak değerlendirilebileceğini ifade 

etmektedir. 

2.2.7. Örgütsel Öğrenmeyi Engelleyen Faktörler 

Senge ye göre organizasyonların etkin bir şekilde öğrenememeleri bir tesadüf 

değildir. Her ne kadar çeşitli faktörler öğrenmeyi gerçekleştirecek bir altyapı 

oluşturmak açısından önemliyse de; organizasyonların tasarlanma ve yönetilme 

biçimleri insanların iş tanımları ve daha da önemlisi, insanlara öğretilen düşünme ve 

karşılıklı etkileşime girme biçimleri temel öğrenme yetersizliklerinin altında yatan 

gerçeklerdir. Senge, organizasyonlarda öğrenmeyi engelleyen bu temel öğrenme 

yetersizliklerini yedi başlık altında toplamıştır. Senge'ye göre, ancak öğrenmeyi 

                                                
140 M.Schwanınger, “Intelligent Organizations: An integrative framework”, Systems Research and 
Behavioral Science,No:18, 2001, s.137-158. 
141 W. E Halal ve  M. D. Kull (1998) “Measuring Organizational Intelligence”, Auburn Horizon, Web 
Erişimi [28.06.2004]: www.auburn.edu/administration/horizon/measuring.html 
142 T. A. Domagalskı (1999) “Emotions in Organizations: Main currents”, Human Relations, 52:     
s.833–852. 
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engelleyen bu nedenlerin belirlenmesiyle etkin bir örgütsel öğrenme sürecinden 

bahsedilebilecektir. Bunlar143: 

1. Pozisyon ve kişisel kimlik arayışı: İş hayatının temel prensiplerinden biri, 

yapılan işe sadık olmaktır. Bu prensip çalışanların içine öylesine işlemiştir ki, çoğu 

zaman işleri ile kendi kimliklerini birbiri ile özdeşleştirirler ve zamanla bir kimlik 

problemi yaşamaya başlarlar. Bu durumda kendilerini, sadece yaptıkları günlük işlerle 

tarif etmeye başlarlar. Bunun doğal bir sonucu olarak çalışanlar, içinde bulundukları 

sistemin amacını göz ardı edip, kendi günlük işlerinin yapılması üzerinde yoğunlaşırlar. 

Bu da çalışanların sorumluluklarını, pozisyonlarının sınırlarıyla belirlenmiş olarak 

görme eğilimlerini doğurur. Sonuç olarak çalışanlar, sadece kendi pozisyonları üzerinde 

yoğunlaştıklarından, ortak çalışma sonuçları üzerinde sorumluluk duygusuna sahip 

olmazlar. 

2. Düşmanı dışarıda arama sendromu: İnsanlarda, işleri ters, gittiğinde bundan 

bir başkasını sorumlu tutma eğilimi bulunmaktadır. Bu sendrom, aslında insanların 

pozisyonları üzerinde odaklanmalarının bir sonucu olarak da ortaya çıkmaktadır. 

İnsanlar sadece kendi pozisyonları üzerinde yoğunlaştıklarında, eylemlerinin kendi 

pozisyonlarının sınırlarının ötesine uzandığını göremezler. Dolayısıyla bu eylemlerin 

sonuçları,   kendilerine rahatsızlık veren bir problem olarak geri döndüğünde, bu 

problemlerin aslında dışarıdan kaynaklandığını düşünürler.  Düşmanı sürekli olarak 

dışarıda arama, insanların kendilerini değerlendirme (özdeğerlendirme), yaratıcılık, 

çözüm bulma ve eleştirme fırsatını büyük ölçüde engelleyip, gelişmesini durdurur. 

Ancak, sorunların kaynağının dışarıda değil de kendimizde aramaya başladığımızda, 

kendi tecrübelerimizi veya eylemlerimizi değerlendirme fırsatı bulabileceğimizden, 

öğrenme sürecini de geliştirmiş olacağız. 

3. Sorumluluk üstlenme endişesi:  Önceden etkin olmak (proaktif olmak), 

tepkisel olmanın bir ilacı olarak görülmektedir.  Gerçek önceden etkin olmak, kişinin 

kendi problemlerini çözerken, sorumluluklarını irdelemesi ve eleştirmesidir. Ancak 

sorumluluk üstlenmek, sorunların kaynaklarını dışarıda aramak demek değildir.  

                                                
143 P. M. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of Learning Organization. Doubleday, 
NewYork, 1990, s.154 
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İnsanlar kendi sorumluluklarını gerçek anlamda yerine getirdiklerinde zaten çözümleri 

başka yerde aramaya gerek kalmayacaktır. 

4. Olaylara takılıp kalma alışkanlığı: Olaylar üzerinde yoğunlaşmak, insanların 

hayatı bir olaylar dizisi olarak görmelerini ve her olayı bir nedene bağlama 

gereksinimini ortaya çıkarır. Dolayısıyla neden-sonuç ilişkileri önem kazanır. Bu 

durum, insanları olayların temelinde yatan ilişkileri ve bu ilişkilerin nedenlerini 

görmelerini engeller. İnsanların  düşünme süreçlinde kısa vadeli olaylar ağır basıyorsa, 

üretici, öğrenmeden söz edilemez. Olaylar üzerinde yoğunlaşmak, ancak o olayın 

nedenlerini ve sonuçlarını, görmemizi sağlar, ancak altındaki temel sorunlar ve ilişkileri 

görmemizi engeller ve yaratıcı öğrenme sürecinin gerçekleşme şansını yok eder. 

5. Yavaş değişimlerin önemsenmemesi: İnsanlar, ancak çevrelerindeki ani 

değişimleri fark edip, tepki verebilmektedirler Aksine, yavaş seyreden olayların 

yaratacağı etkiler zaman içine yayılmış olup, sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkacağı için 

algılanamamaktadırlar. Oysa onlar da, en az ani tehditler kadar yıkıcı etkilere sahip 

olabilmektedirler. 

6. Tecrübeyle öğrenme hayali: En temel ve etkin öğrenme yollarından birisi 

geçmiş tecrübe ve deneyimlerden öğrenmektir. Ancak, sadece tecrübeye dayalı olarak 

öğrendiğimiz yanılgısına düşmek önemli bir öğrenme engelidir. Çünkü yaşanılan her 

tecrübenin sonucu kısa vadede kendini göstermemektedir. Kısa bir dönem içinde sonuç 

aldığımız davranışlarımızdan bir şeyler öğreniriz. Ancak uzun dönemde sonuç getiren 

kararlar ve bunların sistemin bütünü üzerindeki etkileri, sadece tecrübeye dayalı olarak 

öğrenmenin yetersiz olduğunu göstermektedir. 

7. Yönetici takımlarıyla ilgili sorunlar: Yönetici takımları, organizasyonun 

farklı işlevleri ve uzmanlık alanlarını temsil eden tecrübeli yöneticilerin bir araya 

gelmesiyle oluşan takımlardır. Bu takımlar, organizasyonun karmaşık görünen 

sorunlarını ele alarak, çözüm üretmeye çalışırlar. Ancak bu takımlar genellikle kendi 

etki alanları için mücadele ederler. Tutarlı bir takım imajı yaratmaya çalışsalar da 

aslında kendi içlerinde bir uyum ve birlikten söz edilemez. Dolayısıyla kriz anında bu 

takımların etkinlikleri ortadan kalkar. 
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Bu ve benzeri öğrenme yetersizliklerine sahip olan çalışanlar ayrıca sorunları 

kabul etmeme, sorunu görüp de görmeme, bilgiyi paylaşmama ve bilginin üretilmesini 

engelleme, sorunları birbiriyle ilişkilendirememe, benzer olaylardan ders alamama, 

suçlu arama, geçmişteki başarılara sığınma gibi davranış kalıpları sergilemekte ve 

organizasyonlardaki öğrenme iklimine zarar vermektedir. 

8. Geçmişin Başarılarına Sığınma: Geçmişte başarılı olan her kurumda bir 

rehavet vardır. Onlara daha önce başarı getirmiş olan kural ve sistemlerin gelecekte de 

onlara başarı getireceğine dair bir inançları vardır. Ancak başarı bazılarına bir alışkanlık 

gibi gözükse de bu bir yanılsamadır, öğrenmenin olmadığı bir ortamda başarı geçicidir. 

Çünkü ne bugünün şartları ne de yarının şartları, dünün başarılarının kazanıldığı 

şartlarla aynı değildir. Geçmişte başarı getiren bütün kural ve sistemler kendilerini 

kanıtlamış oldukları için her zaman en güvenilen sistemler olmuşlardır. Dolayısıyla 

önceden edinilen başarılar, öğrenmenin önünde birer engel olarak ortaya çıkar144. 

2.3. ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR 

Küreselleşme sürecinde yaşanan çok yönlü ve sürekli değişim toplumun her 

kesimini ve dolayısıyla, toplumun önemli bir alt sistemini oluşturan örgütleri de 

etkilemektedir. İşletmeler de varlıklarını sürdürebilmek için değişen şartlara uyum 

sağlamak zorundadırlar. Bu nedenle işletmeler, küreselleşmenin hızlandırdığı değişim 

ortamına uyum sağlayabilecek yeni yapılanmalara yönelmektedirler. İşletmeler 

açısından bakıldığında değişime uyum sağlama görevini, rekabette üstünlüğün sırrını 

oluşturan ve örgütlerin en önemli kaynağı olan "insan" üstlenmektedir. 

Öğrenen organizasyon, kişilerin gerçekten arzu ettikleri sonuçları elde etmek için 

kapasitelerim sürekli olarak geliştirdikleri; yeni, sınırlan zorlayan düşünce şekillerinin 

ortaya atıldığı; insanların sürekli biçimde beraber öğrenmeyi öğrendikleri 

organizasyonlardır. 

Başka bir deyişle öğrenen organizasyon, çalışanların gelişimini sürekli teşvik eden 

ve besleyen; öğrenmeyi işletmenin kapasitesini artırmaya yönelik bir yatırım olarak 

                                                
144  Öğrenen Organizasyonlar, Uzmanlık Grubu, KalDer Yayınları No:16, İstanbul, Mayıs 1998, s.17 
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gören ve dolayısıyla öğrenmeye ve gelişmeye olanak sağlayan bir ortam yaratan 

örgütlerdir145. 

2.3.1. Öğrenen Organizasyonlar Kavramı ve Gelişimi 

Bilgi toplumu insanının taşıdığı temel özellik, "sürekli öğrenme ve kendim 

geliştirme" isteğine ve olanaklarına sahip olmasıdır.  

Örgütsel öğrenme ve öğrenen organizasyonlar üzerindeki araştırmaların geçmişi 

1950’lere kadar uzanmasına rağmen, konu hakkındaki en sistematik, somut ve çarpıcı 

yaklaşım, Peter SENGE tarafından, 1990 yılında yayınlanan “Beşinci Disiplin” adlı 

kitapta yer almıştır. SENGE, öğrenen organizasyonları şu şekilde tanımlamıştır: 

“öğrenen organizasyonlar, kişilerin gerçekten arzu ettikleri sonuçları elde etmek için 

kapasitelerini sürekli olarak geliştirdikleri; yeni, sınırları zorlayan düşünce şekillerinin 

ortaya atıldığı; insanların sürekli biçimde beraber öğrenmeyi öğrendikleri 

organizasyonlardır.” 

Öğrenen organizasyonların doğuşunda, yönetim biliminde yaşanan bilgi 

birikiminin önemli bir rolü bulunmaktadır. McGill ve Slocum yaptıkları çalışmalarda 

öğrenen organizasyonların evrimini incelerken, yönetim bilimine de paralel olarak, bazı 

saptamalarda bulunmuşlar ve öğrenen organizasyonların evrimini dört aşamada 

incelemişlerdir146: 

1. Bilen organizasyonlar 

2. Anlayan organizasyonlar 

3. Düşünen organizasyonlar 

4. Öğrenen organizasyonlar 

 

 

 

 

                                                
145 Yazıcı, s.154 
146 Yazıcı, s.148 
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Şekil 5 – Organizasyonların Gelişimi 
Kaynak:Yazıcı, s.149 

1. Bilen organizasyonlar: Bilen organizasyonlar, örgüt modellerinin en eski 

olanıdır. Birinci bölümde belirtildiği gibi Klasik yönetim düşüncesinin şekillenmesinde 

önemli rol oynayan Frederick W. Taylor ve "Bilimsel Yönetim Yaklaşımı", Henri Fayol 

ve "Yönetsel Teori", Max Weber ve "Bürokrasi Modeli" gibi yönetim teorisyenlerinin 

ve yaptıkları çalışmaların özünde "her yer ve şartta en iyi tek bir yol" bulunduğu fikri 

yatmaktaydı. Bu en iyi yol da ancak yönetici tarafından bilinebilirdi. Bu nedenle bu tür 

organizasyonlar " bilen organizasyonlar" olarak nitelendirilmişlerdir. Bilen 

organizasyonların en büyük özelliği, rasyonelliğe ve etkinliğe her şeyden çok önem 

vermiş olmalarıdır. Standartlaştırılmış politikalar, prosedürler, kurallar ve kısıtlamalar 

bulunmaktadır. Yöneticinin en önemli sorumluluğu ise çalışanları sıkı ve yakından 

denetlemek ve kurallara uymalarını sağlamak olmuştur. Örgüt yapıları kapalı 

olduğundan, çevredeki değişimlere duyarsız kalmışlar ve sadece kendi doğruları ve 

tecrübeleri üzerinde durmuşlardır. Bu da işletmelere hiçbir öğrenme şansı 

bırakmamıştır. Bu tür organizasyonlar, ancak pazar koşullarının değişmediği ortamlarda 

başarılı olabilmektedirler. Yani bilen organizasyonlar, öğrenmeye ihtiyaç duymadıkları 

oranda başarılı olabilmektedirler. 

ÖĞRENEN 
ORGANİZASYONLAR 

DÜŞÜNEN 
ORGANİZASYONLAR 

ANLAYAN ORGANİZASYONLAR 

BİLEN ORGANİZASYONLAR 
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2. Anlayan organizasyonlar: Bilen organizasyonlar zaman geçtikçe işlerini 

daha farklı biçimde yapmaları gerektiğini anlamışlardır. Özellikle 1970'lerde yabancı 

rekabetin artması, tüketicilerin değişen talepleri ve teknolojide yaşanan sürekli gelişme, 

işletmeleri en iyi tek bir yol arayışından farklı yönlere doğru yönlendirmeye başlamıştır. 

1980'lerde örgüt kültürü, işletmeleri yönlendiren temel faktör haline gelmeye 

başlamıştır. Örgüt kültürü ile birlikte örgütün önem verdiği temel değerler daha iyi 

anlaşılmaya başlanmıştır. Anlayan organizasyonların temel felsefesi, şirket değerlerinin 

tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak olmuştur. 

3. Düşünen organizasyonlar: Düşünen organizasyonlar, problemleri bulmaya 

çalışan, yeni çözümler üretmeyi deneyen ve gelecekte doğabilecek problemleri 

bugünden düşünerek çözüm yolları bulmaya çalışan organizasyonlardır. Ancak düşünen 

organizasyonlar sadece problemlerin belirlenmesi ve çözülmesi üzerinde 

odaklanmışlardır. Oysa önemli olan problemleri doğuran nedenlerin belirlenmesi ve 

onların giderilmeye çalışılmasıdır. Düşünen organizasyonların temel felsefesi "eğer 

bozuksa hızlı bir şekilde onar, ama nedenler üzerinde düşünme" görüşüne 

dayanmaktadır. 

4. Öğrenen organizasyonlar: Öğrenen organizasyonların temel felsefesi, 

paydaşlarından (çalışanlarından, müşterilerinden, tedarikçilerinden, satıcılarından, iş 

ortaklarından ve rakiplerinden) öğrenebileceğinin en fazlasını öğrenebilmektir. Örgüt 

her fırsatta öğrenme yollarını arar, müşterileri ile sürekli iletişim içinde bulunarak, 

onlarla arasında bir öğrenme/öğretme ilişkisi geliştirir. 

Öğrenen organizasyonlar; bilen, anlayan ve düşünen organizasyonlarla 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki en büyük farklılık değişime yaklaşımlarından 

kaynaklanmaktadır. Öğrenen organizasyonlar, deneyler yaparak sürekli gelişmeye açık 

olduklarından, değişime daha kolay uyum sağlayabilirler. Öğrenen organizasyonlarda 

değişim sürekli bir olgu olarak algılanmaktadır. Çünkü değişim öğrenmeyi yönlendiren 

veya gerçekleştiren temel girdidir. Değişim öğrenmek için yeni bir fırsat olarak 

değerlendirilir. 

Örgütsel performansın en önemli kriteri, örgütün uzun vadede varlığını 

sürdürebilmesi ve büyümesidir. Örgütler, bu nihai hedeflerine ulaşabilmek için 

çevreleriyle uyum içinde olmalıdırlar. Bunu sağlayabilmek için de, rekabetçi ve 
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yenilikçi olmalıdırlar. Rekabetin ve yaratıcılığın temelinde, örgütün öğrenme, unutma, 

yeniden öğrenme ve bilgi yaratma kapasitesi yatmaktadır. 

2.3.2. Öğrenen Organizasyonların Örgüt Yapısı  

Bugün firmalar, üretkenliği işgücünün ve makinelerin yönlendirdiği bir işletmeden 

ziyade, bilginin en önemli üretim kaynağı olduğu, bütün birim yapılarının bilgiye 

yöneldiği bir işletmeye dönüşmüştür. Bu yeni işletme ihtiyaçlarına eski organizasyonel 

yapıların cevap verebilmesi mümkün değildir. 

Bugünün organizasyon yapısı, senfoni orkestrası, futbol takımı ya da hastane 

modelidir. Bir orkestranın tek şefi vardır; enstrüman çalan bütün uzmanlar doğrudan 

ona karşı çalar. Yani uzmanlarla en üst düzeydeki yönetici arasında hiçbir aracı yoktur. 

Organizasyon tamamen yataydır. Öğrenen organizasyonlara en uygun örgüt yapısı, 

yatay organizasyon yapısıdır. Yatay organizasyonlarda sıfır hiyerarşi söz konusudur. 

Dolayısıyla bu tür hiyerarşiler, organizasyonlardaki hiyerarşi merdivenlerinin 

azaltılması ve organizasyonların daha basık hale gelmesini içermektedir147. Bu açıdan 

bakıldığında, organizasyonlarda çalışanlar hep beraber ve kendilerine yetki verilmiş 

takımlar halinde çalışmakta, açık bir iletişim sistemine sahip olmakta ve sorumlulukları 

yüklenme eğiliminde bulunmaktadır. Bu sistemde yöneticiler, çalışanlara daha fazla 

güven duymaktadır148. 

2.3.3 Bir Öğrenen Organizasyon Olabilmek İçin Stratejiler 

Şöyle genel olarak ele aldığımızda, ne tür stratejiler  bize öğrenen organizasyon 

olmada yardım eder? ya da kültürümüzü, vizyonumuzu, amaçlarımızı ve hedeflerimizi,  

öğrenmeyi temel kabul ederek, değiştirebilecek şu adımlar atılmalıdır149: 

1. Değişime Bağlı Kalmak 

İlk olarak şunu anlamalıyız ki öğrenen organizasyonları değişimle uyumlu hale 

getirmek gereklidir. Kütüphane müdavimleri değişimden korkmaz ve öğrenme yolunda 

gönülsüzlük göstermezler. Öğrenen bir organizasyon olabilmek için ihtiyacımız olan 

                                                
147 Çam, s.119 
148 Doğan Selen, Yönetimde Geleneksel Piramit Anlayışının Sonu; Sıfır Hiyerarşi, İ.Ü.İ.F. Yönetim 
Dergisi, Yıl 8,Sayı 26, Ocak 1997, s.45 
149 Joan Giesecke, Beth McNeil, Transitioning To The Learning Organization,  Library Trends, 
Summer 2004, s.14 
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şey, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı sürekli değiştirmeye ve geliştirmeye söz 

vermektir. Organizasyondaki tüm çalışanlar organizasyona bakışlarını tekrar 

belirlemeli, problemleri farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeli, “organizasyon neden 

başarısız oluyor?” u tartışmak yerine “organizasyon başarısı için ben ne yapabilirim?” i 

kendisine sormalıdır. Değişim süreci organizasyonun en tepesinden başlamalıdır. 

Yöneticiler değişime olumlu bir açıdan ve açık bir vizyonla bakmalıdır. 

2. Örgütsel Faaliyetleri ile Öğrenmeyi İlişkilendirmek 

Yöneticiler iş operasyonlarını öğrenme ile bağlantılı hale getirmeye ihtiyaç 

duyarlar. Öğrenen organizasyonlar, sadece öğrenme amaçlı öğrenmenin ileri bir düzeyi 

değildir. O iş proseslerinin ve iş servislerinin geliştirilmesi için yapılan bir öğrenmenin 

ileri bir düzeyidir. 

3. Örgütsel Becerileri / Yetenekleri  Belirlemek 

Organizasyonun, öğrenen organizasyonların beş disiplini ne derece iyi 

uyguladığını değerlendirmek gerekir. Organizasyon öğrenmeyi teşvik edecek yeterli 

teknolojiye, insana ve bilgi birikimine sahip mi? İnsanlara ihtiyaç duydukları beceriyi 

kazandırmak için gerekli, eğitim imkânı sağlayan dershaneler hazırlanmış mı? 

4. Öğrenen Organizasyon Vizyonunu Örgüt Çalışanlarına Aktarabilmek 

Organizasyonda gerçek değişiklikler yapmak için, herkesin öğrenen organizasyon 

vizyonunu anlaması ve ona bağlı kalması gerekir. Çalışanlar, öğrenen organizasyonların 

bu beş disiplinini ve bunları nasıl pratiğe dökebileceğini çok iyi anlamalıdır. 

5 Öğrenmeye Bağlılığınızı Gösteriniz ve Çalışanlarınız İçin Bir Model Olunuz 

Organizasyonlar, öğrenme döngüsü içerisinde, harekete geçerek, hareketlerini 

gözden geçirerek, tecrübelerini değerlendirerek ve bu değerlendirmelerini bir sonraki 

adımlarını planlayarak sürekli iletişim halinde olmalıdırlar. Şunu anlamalıyız ki 

öğrenme sürekli bir faaliyettir ve çalışanlar hata yaparak öğrenirler. Bilgi kaynakları 

çalışanları ve takımları sadece cesaretlendirip destekleyebilir. Organizasyonlar aynı 

zamanda öğrenmeyi destekleyen açık planlara sahip olmalıdır. Geliştirilmiş yönetici 

geliştirme programları, çalışanlar için öğrenme planları, sınıfları ve çalışma gruplarını 

destekleme programları bu açık planlara örnektir. Organizasyonlar ise model öğrenme 

tekniğini kullanır. 

73 



 

 

83 

6. Bürokrasiyi Azaltınız ve Örgütsel Yapıyı Uygun Hale Getiriniz 

Öğrenen organizasyon yapıları yukarıdan aşağıya hiyerarşik organizasyon 

yapılarına benzemez. Düz yapılar departmanlar arısında öğrenmeyi geliştirecek, 

faaliyetleri ve iletişimi sağlar. Limitli bürokratik prosedürler yaratıcılığın artmasına, 

problem çözmede çalışanlara inisiyatif sağlamasına, ve bürokratik yapıdaki 

düşünmeden kurallara uyan çalışanlar yerine düşünen çalışanların geçmesine olanak 

verir.   

7. Öğrenme Anlayışını Ele Geçiriniz ve Bilgiyi Paylaşınız 

Öğrenen organizasyonlarda bilgi paylaşıldığı zaman başarıdan söz edilebilir. 

Organizasyonun her seviyesindeki öğrenme kişisel gelişimi ve uzmanlığı geliştirir. Bilgi 

paylaşımı organizasyonlarda kişisel ve grup halinde öğrenmeyi, gelişim ve değişimi 

gerçekleştirmeyi sağlar. 

8 Öğrenmeyi Ödüllendiriniz 

Öğrenmeyi ilerletmek ve desteklemeye ek olarak, organizasyonlar başarılı 

olabilmek için öğrenmeyi ödüllendirmek zorundalar. Performans değerlendirmesi takım 

çalışmasındaki yeni yetenek gelişimlerini ve organizasyon amaçlarına hizmet eden 

süreklilik arz eden personel gelişimlerini de ödüllendirmelidir. Öğrenme 

ödüllendirildiği zaman insanlar davranışlarını öğrenmeyi ilerletici aktivitelere 

yönlendirirler. 

9 Öğrenen Organizasyonlar Hakkında Sürekli Kendinizi Geliştiriniz 

Öğrenen organizasyon konsepti sürekli gelişiyor. Öğrenen organizasyon sadece 

organizasyon sınırları ile sınırlı değildir. Aynı zamanda öğrenen organizasyon 

konseptindeki değişme ve gelişmeleri de kapsar.Yöneticiler, organizasyonlarının 

gelişimini sağlayabilmek için kendi öğrenme anlayışlarını geliştirmenin yollarını ararlar 

10. Yeni Durumlara Adapte Olmak için  Sürekli Olarak Organizasyonunuzu 

Geliştiriniz ve Öğrenmesini Sağlayınız. 

Öğrenen organizasyonların başarısı büyümenin, değişimin ve gelişimin sürekli bir 

proses haline gelmesidir. Organizasyon değiştikçe daha da güçlenir, yeni şeylere 
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meydan okuyabilir, yeni teknolojileri bünyesinde birleştirir, gelişmiş hizmetler sunar ve 

her zaman değişecek olan bilgi ortamlarına meydan okuyabilir. 

2.3.4. Öğrenen Organizasyonların Özellikleri 

Günümüzde bazı işletmeler değişimi yaratırken, bazıları değişime uyum 

sağlamaya çalışmakta, bazıları ise değişimin gerisinde seyirci olarak kalmaktadırlar. 

Başarılı olmak isteyen işletmeler, çağa uygun, değişimi yaratan işletmeler olmalıdırlar. 

Çağın gereklerini ve bu gereklerin gelecekte ne gibi değişimler göstereceğini anlamak, 

öğrenen organizasyonların temel çalışma prensibini oluşturmaktadır. 

Porter, rekabetçi strateji analizlerinde, işletmeleri etkileyecek beş temel faktör 

bulunduğunu belirtmektedir. Bunlar150: 

1. Tedarikçilerin pazarlık gücü, 

2. Müşterilerin pazarlık gücü, 

3. Pazara yeni girenlerin yaratacağı tehdit, 

4. Yeni ürünlerin yaratacağı tehdit, 

5. Rakipler arasındaki rekabetin yoğunluğu. 

Yukarıda sayılan faktörler, işletmelerin strateji oluştururken göz önünde 

bulundurmaları gereken temel faktörlerdir. Bu beş faktörün yaratacağı etkiler, 

yöneticiler tarafından az çok tahmin edilebilir. Rekabetçi avantaj işletmeler için 

gereklidir. Ancak yeterli değildir. İşletmeler uzun süreler rekabette öncü olabilirler, 

ancak bu, onların varlıklarını sürdürmelerinin garantisini oluşturmamaktadır. Önemli 

olan, onların yeni bir şeyler öğrenip öğrenmedikleridir.  

Değişik araştırmacılar, örgütlerin öğrenen bir organizasyon haline gelebilmeleri 

için gerekli şartları veya yöntemleri değişik şekillerde ortaya koymuşlardır. Bu görüşler 

genel olarak paylaşılan vizyon, takım halinde öğrenme, sürekli ve stratejik bir özellik 

taşıyan bireysel öğrenme, diyalog ve araştırmaya önem verme ve öğrenmeyi 

                                                
150 Michael E. Porter, "How Competitive Forces Shapc Strategy", Harvard Business Review, Reprint 
No. 79208, (March/April 1979), s. 2 
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destekleyici ve kolaylaştırıcı bir liderlik gibi sosyal süreçleri konu alan temel ortak 

noktalar üzerinde durmaktadırlar.151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6 – Öğrenen Organizasyonların Özellikleri 
Kaynak: Mike PEDLER, John BURGOYNE, Tom BOYDELL., The Learning 
Company: A Strategyy for Sustainable Development, London: McGraw-Hill 
Company, 1991, s.25 

Öğrenen organizasyonların özelliklerini genel olarak üç grupta toplamak 

mümkündür. Bunlar: 

1. Strateji ile ilgili özellikler, 

2. Yapısal özellikler, 

3. Dış çevre ile ilgili özellikler, 

                                                
151 Joy Cullen, “Socially Constructed Learning: A Commentary on the concept of the Learning 
Organization”, The Learning Organization”, Vol: 6, No: 1, 1999, s.48  
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2.3.4.1. Öğrenen Organizasyonların Strateji ile İlgili Özellikleri 

A. Strateji Belirlemede Öğrenme Yaklaşımı 

Öğrenen organizasyonlarda işletme politikalarının ve stratejilerin belirlenmesi, 

uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, bir öğrenme süreci şeklinde 

yapılandırılmıştır. Planlama süreçlerinin içine entegre edilen deneysel yaklaşımlara ve 

geri besleme döngülerine yer verilerek, sürekli gelişme sağlanabilir.152 

Öğrenme, işletmelerin sürdürülebilir stratejik avantaj elde edebilmelerini 

sağlayacak tek yoldur. Başarılı bir öğrenen organizasyon yaratabilmek için bazı 

stratejilerin kullanılması gerekmektedir. Bunlar:153 

• Kişisel ve örgütsel başarılar için öğrenmenin ön plana çıkarılması, 

• Öğrenmenin tüm faaliyetlerde kullanılması, 

• İnsan kaynakları politikalarının öğrenmeye değer veren insanlar üzerine 

kurulması, 

• Öğrenmenin ödüllendirilmesi, 

• Öğrenmenin etkilerinin ve faydalarının tüm örgütte duyurulması, 

• Öğrenme fırsatlarının artırılması, 

• Öğrenmeye fazladan zaman ayrılması, 

• Öğrenme için yeterli fiziksel bir ortamın yaratılması, 

• İşyerinde öğrenmeye önem verilmesidir. 

B. Katılımcı Politika Oluşturma 

Katılımcı politika oluşturma, politika ve strateji belirleme süreçlerinde tüm örgüt 

üyelerinin katılımını ifade etmektedir. Öğrenen organizasyonlarda, görev, yetki ve 

sorumlulukları ne olursa olsun, her kademede çalışanların politika ve strateji belirleme 

süreçlerine katılımı üst kademe yönetim tarafından desteklenir. Bunun nedeni, farklı 

düşüncelerin, değerlerin ve zihinsel modellerin ortaya çıkması ve bunların göz önüne 

                                                
152 Mike Pedler, John Burgoyne, Tom Boydell, s.18 
153 Dave Ulrıch, Todd Jıck, Von Glınow, Mary ANN, “ High İmpact Learning: Buildingand Diffusing 
Learning Capability”, Organizational Dynamics, Vol.22, No.2 (Autumn 1993),s.52-66 
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alınarak paylaşılan bir vizyon yaratılması hedeflenmektedir. Böylece daha yaratıcı 

fikirlerin ve çözümlerin üretilmesi de sağlanmış olur. 154 

Paylaşılan bir vizyon, tüm çalışanlara ortak bir amaç sunar. Öğrenen bir 

organizasyon olabilmenin en önemli aşaması, çalışanlar arasında öğrenme odaklı bir 

vizyon yaratmaktır. Çünkü öğrenme olmadan bir örgütün amaçlarına ulaşması oldukça 

zordur. O halde çalışanların bir "öğrenen organizasyon vizyonu" na sahip olmaları 

gerekmektedir. İnsanların bu vizyona sahip olmaları birkaç açıdan önem 

taşımaktadır:155 

• Paylaşılan bir vizyon, çalışanlara öğrenme üzerinde odaklanma gücünü verir. 

Vizyon insanların umutlarını ve hayallerini ortaya koyar ve onlar için bir anlam ve 

değer taşır. 

• İnsanların gerçekten istedikleri bir amaca erişmek için çalışmaları, onların 

tutuculuktan kurtulmalarını sağlar. 

• İnsanlar ancak gönülden inandıkları şeyleri gerçekleştirebilmek için yaratıcı ve 

güçlü bir biçimde öğrenirler. 

2.3.4.2. Öğrenen Organizasyonların Yapısal Özellikleri 

A. Öğrenmeyi Destekleyen Örgüt Yapısı 

Yapı örgütün araçsallığını oluşturur, örgüt içindeki iletişim ve kontrol 

mekanizmalarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirler. Örgütün yapısı da öğrenmeyi 

etkileyen önemli unsurlardan biridir. Yapının esnek olmaması ve bürokratik kısıtlamalar 

örgüt içindeki öğrenmeyi engeller. Öğrenen organizasyonlar ise esnekliğe, açıklığa, 

serbestliğe ve fırsatların değerlendirilmesine önem veren yapısal karakteristikleri 

taşımaktadırlar. Öğrenen organizasyon yapıları öğrenme ihtiyacı üzerine 

kurulmuşlardır. Örgüt sınırları, örgütün dış çevresi ile kolaylıkla alışveriş yapabilmesi 

için oldukça geçirgen bir yapıya sahiptir. Bu öğrenme ihtiyacından yola çıkarak yapıda 

                                                
154 Pedler ve diğ., s.19 
155 Marquard, s.68  
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öğrenmeyi destekleyen, onlara gerekli serbestîyi tanıyan ve kaynakları insanlara sunan 

bir anlayış hâkimdir.156 

Öğrenen organizasyonların yapısal özellikleri arasında geçirgenlik, esneklik ve 

dostluk ağı bulunmaktadır. Öğrenen organizasyonlar, bilgi akışını artırabilmek ve 

yeniliklerden haberdar olabilmek için yüksek oranda geçirgen sınırlara sahiptirler. Yö-

netimle çalışanlar, müşteriler, ortaklar ve rakipler arasında yakın, sıkı ve şeffaf ilişkiler 

bulunmaktadır. Çünkü örgüt yapısı öğrenme ihtiyacı üzerine kurulmuştur. Yönetim bu 

amaçla, öğrenme için gerekli kaynakların tümünü seferber etmektedir.157 

B. Bilgi Paylaşımı 

Öğrenen organizasyonlar için en önemli kaynak bilgidir. Bilginin zamanında, 

doğru ve tam bir biçimde kullanıcıya ulaşması, onun karar sürecinde yaratacağı katma 

değeri de artıracaktır. 

İhtiyaçların anlaşılması ve problemlerin çözülebilmesi için, çalışanların 

çevrelerindeki değişimlerden haberdar olmaları gerekir. Bu nedenle bilgi, tüm çalışanlar 

için aynı ölçüde ulaşılabilir olmalı ve paylaşılmalıdır. Bilgi, örgütün damarlarında 

dolaşan kan gibidir. Bilginin tam olarak, zamanında ve herkes tarafından aynı seviyede 

paylaşılması, öğrenen organizasyonların etkinliğini artırmaktadır.158 

 Bilgiyi bulma, depolama ve ulaşma ile ilgili teknolojiler, insanların güç ve 

yetkilerini artırmak için kullanılmaktadır. Öğrenen organizasyonlarda bilgi, tüm 

kullanıcılara aynı derecede açık bir şekilde sunulur. Bilginin örgüt içinde etkin şekilde 

kullanımını ise "bilgi teknolojileri" sayesinde gerçekleşir. Bilgi teknolojilerindeki 

gelişmeler, işletmenin karar verme sürecini hızlandırırken, bilginin paylaşımını ve 

sinerjik etki yaratarak bilginin artmasını da sağlar. 

C. İç Müşteri Kavramı 

İç müşteri kavramı, Toplam Kalite felsefesinin en önemli parçalarından biri olan, 

tüm birimlerin birbirlerini müşteri-tedarikçi ilişkisi içinde değerlendirmesi anlamını 

                                                
156 David Leı, John W, Slocum, Robert A.Pıtts, “Designing Organizations for Competitive Advantage: 
The Power of Unlearning and Learning”, Organizational Dynamics, Vol 27, No:3, (Winter 1999), s.33 
157 Michael E.Mcgıll, John W.Jr.Slocum, “Unlearning the Organizations”, Organizational Dynamics, 
Vol. 22, No:2, Autumn1993), s.77 
158 Richard L. Daft, Management, 3. Edition, The Dryden pres, Orlando, 1994, s.494 
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taşır. Burada amaç iç müşterilerin tatmin edilmesi ve bireyler, gruplar ve bölümler 

arasında sürekli bir diyalog ortamının sağlanmasıdır. İşletme içinde karşılıklı olarak 

doğan bu diyalog ve anlayış sonucu, ürün ve hizmetler hakkında bilgi transferi ve geri 

besleme sağlanmış olur. Böylece herkes empatik bir tarzda, olaylara birbirlerinin bakış 

açısından bakabilmeyi de öğrenmiş olur. Bunun altında yatan temel gerçek, kaliteli ürün 

ve hizmet sunabilmek için kaliteli girdilere ihtiyaç duyulmasıdır. Bu şekilde karşılıklı 

kurulacak bir işbirliği ve yardımlaşma ortamı sayesinde, çalışanlar aynı zamanda 

işletmenin ihtiyaçlarından da haberdar olurlar, işletme içinde rekabetin yerini, karşılıklı 

kazan-kazan felsefesi alır.159 

D. Ödüllendirme Sistemi 

Öğrenen organizasyonlarda ödüllendirme, öğrenmeyi ve katılımı destekleyici 

yönde yapılmaktadır. Yani risk üstlenmek, esnek olmak sürekli gelişmeyi destekleyen 

faaliyetlerde bulunmak ödüllendirmede esas alınmaktadır. Bununla birlikte hatalar veya 

aykırılıklar cezalandırılmamaktadır. Çünkü hatalar en büyük öğrenme fırsatı olarak 

görülmektedir. Aykırılıklar veya farklılıklar ise entelektüel sermayenin doğal bir sonucu 

olarak görülmekte ve farklı fikirlerin farklı yaklaşımları beraberinde getireceği ve 

bunun da en güzel öğrenme fırsatı olacağı düşünülmektedir. Çalışanların duygu, 

düşünce ve davranışlarındaki farklılıklara değer verilmesi, yaratılacak sinerjinin 

artmasına neden olur. Çalışanların farklılıklarına değer verilmesi, çalışanların 

kendilerine karşı özsaygılarını artıracak ve onlara gelişmelere daha fazla katkıda 

bulunma fırsatım vermiş olacaktır160. 

E. Örgüt Kültürü 

Kültür insan topluluklarının, geçmişi, yaşamı, üretim biçimleri, bunlarla ilgili 

gelişmeler ve insan topluluklarının sosyal ilişkileri ile ilgilidir. Organizasyon kültürü, 

toplum kültürünün bir alt ürünü ya da alt kültürüdür. Bu nedenle kültür bir 

organizasyonun içindeki kişilerin ve grupların davranışlarını yönlendiren normlar, 

davranışlar, inançlar ve alışkanlıklar sistemi olarak tanımlanabilir. Günümüzde 

organizasyon kültürü kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında önemli bir rol 

oynamaktadır. Çünkü organizasyon kültürü işletmelerin amaçlarının, stratejilerinin ve 
                                                
159 Pedler ve diğ., s.21 
160 Yazıcı, s.175 
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politikalarının oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu gibi, yöneticilere seçilen 

stratejinin yürütülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir araçtır161. 

Her örgütün inanç, düşünce, davranış şekillerini ve dünya görüşlerini etkileyen, 

kendilerine has kültürleri bulunmaktadır. Bu nedenle öğrenmenin doğası ve anlamı da, 

öğrenmenin içinde gerçekleştiği örgütün kültüründen etkilenecektir. Örgütlerde 

genellikle öğrenme karşıtı olmasa bile, öğrenmeye daha az meyilli bir davranış biçimi 

sergilenmektedir. Çünkü risk almak, yeni yaklaşımları denemek, bilgiyi paylaşmak gibi 

davranışlar pek benimsenmemiştir. Öğrenen bir organizasyon olabilmek için bu tür 

davranışların değişmesi gerekmektedir.162 

F. Etkin İnsan Kaynakları Yaklaşımı 

Öğrenen organizasyonlarda insan kaynakları bilgiyi ve bilgiden ders almayı 

yüceltmeyi desteklemelidir. Bugün pek çok şirketin stratejilerinde ve süreçlerinde 

bilginin sahip olduğu önemli rol göz önüne alındığında kurum kültüründe ve bireylerin 

bilgiye ilişkin davranışlarında uzun vadeli değişiklikler gerekmektedir. Bu değişiklikler 

sürekli ve güçlü bir destek ister. 

Öğrenen organizasyonlar, "insan odaklı yönetim anlayışını" benimsemiş 

organizasyon yapılarıdır. Sistemin merkezinde entelektüel bir sermaye olan insan 

yatmaktadır. Çünkü öğrenen organizasyonlarda insanlar, örgütün geleceğini 

şekillendiren kişilerdir. 

Öğrenen organizasyonlarda işe alma, kişilerin bilgi seviyelerine göre değil, 

öğrenebilme yeteneklerine ve yaratıcılıklarına göre yapılmaktadır. Çalışanların 

öğrenebilme yetenekleri, yaratıcılıkları, eğitimleri, tecrübeleri, yargılama yetenekleri, 

zekâları ve ilişkileri onların sahip oldukları en büyük sermayedir.163 Çünkü bilgi 

günümüzde hızla eskimektedir. Ancak bilgisini yenileme kapasitesine, yani öğrenme 

yeteneğine, sahip olanlar güncel bilgilerle donanacaklardır. Bu açıdan bakıldığında 

                                                
161 Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Genişletilmiş 6. Baskı, Beta Yayınları, 
İstanbul Ocak 2000, s.150 
162 Edgard H.Scheın, Organizational Culture and Leadership, 2 nd. Ed. Jossey-Bass Publishers, San 
Fransisco, 1997, s.364 
163 Joyce Fortune , Geoff Peters, Learning Form Failure: The Systems Approach, John Wiley and 
Sons, West Sussex,1995, s.7 
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organizasyonun temel görevlerinden biri, kişilerin yeteneklerini geliştirebilecekleri 

hizmetleri sunmak olmalıdır. 

G. Eğitim 

İnsanlara kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak kaynaklar ve 

kolaylaştırıcı imkânlar sunularak, kendilerini geliştirme konusundaki motivasyonu 

artırılmış olur. Çalışanların eksikliklerinin belirlenmesi, onlara uygun eğitim 

programlarının sunulması ve gerekli rehberlik ve yönlendirmelerin yapılması 

gerekmektedir. Bunun yanısıra, çalışanlara, öğrenmenin herkesin sorumluluğu olduğu 

bilincinin aşılanması ve öğrenmenin nasıl gerçekleştirilmesi konusunda bilgilendirme 

yapılması gerekmektedir. Çünkü işletmeleri, günümüzdeki belirsizlik ortamından 

kurtaracak ve kendi geleceklerini yaratacak olan, sahip oldukları insan kaynaklar, ve 

onların yetenekleri olacaktır.  

İşletmelerin örgütlenme boyutunda, eğitim ve öğrenmeyi destekleyen tarzda 

kurulacak bir "öğrenen altyapı"; hem bireysel değişimlerin, hem de işletme içindeki 

gerekli değişim ve uyum süreçlerinin kolaylıkla gerçekleşmesini ve işletmenin "yaşayan 

bir şirket" olmasını kolaylaştıracaktır.164 

Uygulanan eğitim programlarından kısa ve uzun dönemlerde etkin ve verimli 

sonuçlar almak için eğitim etkinliklerine sistematik bir yaklaşımla bakmak ve bu 

doğrultuda aşama aşama ilerleyen bir yol izlemek gerekir165. Bu aşamaları üç ana 

başlıkta toplayabiliriz166: 

• Örgüt amaçları ve iş gören ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planının yapılması 

ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmaları, 

• Eğitim uygulaması, 

• Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi 

 

                                                
164 Yazıcı, s.178 
165 Pınar Tınaz, Organizasyonlarda Etkili öğrenme Stratejileri, MESS Yayınları, Temmuz 2000,s.46 
166 Zeynep Aycan, Habib Balcı, “Şirketlerde Hizmet içi Eğitimin Etkinliğini Belirleyen Faktörler”, 8. 
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir, 25-27 Mayıs 2000, 
s.728 
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2.3.4.3. Öğrenen Organizasyonların Dış Çevre ile İlgili Özellikleri 

A. Sınır Çalışanları: Çevresel Ajanlar 

Bilginin örgüt içinde dolaşması, örgütün etkinliği açısından ne kadar önemliyse, 

dışarıdan bilginin alınması da aynı derecede öneme sahiptir. Örgüt içinde, özellikle bu 

role sahip birimler bulunmasına rağmen, öğrenen organizasyonlarda bu görev herkes 

tarafından ve özellikle de sınır çalışanları tarafından yerine getirilmektedir. Sınır 

çalışanları olarak adlandırılan çalışanlar, işletme dışına ürün ve hizmet dağıtan veya 

müşterilerle ve tedarikçilerle iletişimde bulunan çalışanlardır. Müşteri ve tedarikçilerle 

birebir ilişki kurabilen bu çalışanlar, onların istek ve ihtiyaçlarını veya sıkıntılarını 

anında işletmeye yansıtabilme olanağına sahiptirler. 

Öğrenen organizasyonlarda müşteriler, tecrübelerinden ve bilgilerinden 

yararlanılması gereken bir kaynak olarak görülmektedir. Bu nedenle örgütün öğrenme 

sistemine ve stratejilerine hassasiyetle yerleştirilmişlerdir. Müşteriler ürünler hakkında 

detaylı bilgileri, diğer ürünlerle aralarındaki farkları, ürünün dizaynı ve kullanımı veya 

satış sonrası hizmetler konusundaki eleştirileri en somut biçimde ortaya koyan 

kaynaktır167. 

B. İşletmeler Arası Öğrenme 

Öğrenen organizasyonların temel hedefi, müşterilerini tatmin etmektir. Bu 

nedenle, karşılıklı öğrenmeye açık, AR-GE ve eğitim faaliyetlerinde tedarikçilerle ortak 

eğitim programları, karşılıklı eleman rotasyonunu sağlamak, işletmelerin birbirlerinden 

öğrenme fırsatlarını ortaya koymaktadır. Benzer biçimde, farklı endüstrideki 

işletmelerden öğrenme fırsatlarına olanak tanımak ve kendi süreç veya uygulamalarını 

kıyaslamak (bench-marking) da öğrenen organizasyonların temel niteliklerindendir. 

Günümüzde işletmeler, karmaşık, belirsizlikle dolu iş dünyasında yalnız başlarına 

mücadeleye devam etmemek için, çeşitli amaçlar doğrultusunda birbirleriyle stratejik 

ittifaklar kurmaktadırlar. Stratejik ittifaklar, büyümekten teknoloji geliştirmeye, finansal 

kaynak sağlamaktan maliyetleri azaltmaya kadar değişen pragmatik amaçlarla, karşılıklı 

                                                
167 Yazıcı, s.180 
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fayda elde etme üzerine oluşturulmaktadır.168 Ancak stratejik ittifaklardan elde edilebi-

lecek en büyük fayda, yeni düşünce, uygulama ve bakış açılarını paylaşarak, karşılıklı 

ve sinerji yaratan bir şekilde öğrenebilmektir. Tek taraflı bir fayda elde etmenin aksine, 

birlikle karşılıklı olarak, "kazan kazan" stratejisi ile öğrenmek, her iki taraf açısından da 

olumlu sonuçlar doğurur. 

Yukarıda belirtilenlerin ışığında, öğrenen organizasyonların genel özelliklerini şu 

şekilde sıralamak mümkündür169: 

• Sistem düşüncesi esastır, 

• Öğrenme örgütün bütünde, örgüt sanki tek bir beyinmiş gibi meydana gelir, 

• Öğrenme sürekli, stratejik olarak kullanılan bir süreçtir, 

• Örgüt üyeleri, örgüt çapındaki öğrenmenin, örgütün ilerideki başarısı için 

taşıdığı önemi kavramıştır, 

• Yaratıcılığa önem verilir, 

• Tüm çalışanlar örgütün başarısında kritik rol oynayan bilgi kaynaklarına 

ulaşabilirler, 

• Bireysel ve grup halinde öğrenmeyi destekleyen bir örgüt kültürü bulunur, 

• Çalışanlar örgüt içinde ve dışında yaratıcı bir toplum bilinciyle ilişki 

halindedirler, 

• Değişim, beklenmeyen sürprizler ve hatalar, öğrenmek için bir fırsat olarak 

değerlendirilir, 

• Çevresine karşı uyanık ve esnektir, 

• Kendisini değişen çevreye sürekli olarak adapte etme ve yenileme yeteneğine 

sahiptir, 

• Herkesi yönlendiren bir kalite ve sürekli gelişme bilinci vardır. 

 

 

                                                
168 Kenichi Ohmae, “The Global Logic of Strategic Alliance”, Harvard Bussiness Review, Reprint No. 
89215, (Marc-April 1989), s.143 
169 Marquardt, s.19 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                                                          
MOTİVASYON ve ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARDA 

MOTİVASYONUN ÖNEMİ 
 

3.1.MOTİVASYON KAVRAMI  

Kelime anlamı itibariyle isteklendirme, teşvik etme, tahrik etme gibi anlamlara 

gelmektedir. Tanım yapacak olursak motivasyon: kişilerin belirli bir amacı 

gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmaları170 olarak tanımlanabilir. 

Motivasyon (Güdüleme) aynı zamanda bireyi bir amaca ulaşmak için harekete geçiren 

ve onun yaptığı davranışı güçlendiren güç olup, istekleri, arzuları, gereksinmeleri, 

dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır171. En basit tanımıyla motivasyon, 

bireylerin belirli bir şekilde hareket etmelerine neden olan güç veya yöntem olarak da 

tanımlanabilir.172 

 Temelde kişinin davranışlarıyla ilgili bir kavram olan motivasyon, Latince 

movere kelimesinden gelmektedir. Teşvik etmek, etki altına almak, harekete geçirmek 

v.s. gibi anlamlara sahiptir.173 Motivasyon, bireylerin belirli amaca ulaşmak için arzu ve 

istekleri doğrultusunda davranmalarıdır. Örgütsel anlamda motivasyon ise bir örgütteki 

iş görenlerin belirli bir amaca doğru harekete geçirilmesi ile ilgili bir süreci kapsar174 

Örgütsel açıdan bakılınca motivasyon, örgüt üyelerinin çalışmaya başlamalarını, 

çalışmayı devam ettirmelerini ve görevlerini istekle yerine getirmelerini sağlayan 

güçlerin veya mekanizmaların tümü anlamını taşır.175 Bu konu örgütlerde motivasyon 

araçlarıyla sağlanır.  

Motivasyon, başka bir deyişle insanları çalışmaya özendirme,  çok karmaşık 

nitelikleri olan bir kavramdır.   İnsanların ihtiyaçları arasında karşılaştırmalar 

yapıldığında,  ihtiyaçların birbirlerine benzerlikleri yanında çok değişik yanlarının 

varlığı görülür.   İnsanın çevresi insana bazı ihtiyaçların varlığını hissettirir ve insanı 

ihtiyaçların karşılanması için çabalara girişmeye yöneltir. İnsanlar çalışırlarken ve 

                                                
170

 Enver Özalp, Örgütsel Davranış, T.C. Anadolu Üniversitesi Yay. No:932;7.B.,Eskişehir-2001 s.163 
171

 Cüceloğlu, s.229 
172 Iain Maitland, İnsanları Motive Etmek, İlk Kaynak Kültür ve Sanat Yay. Ankara, Ocak 1997,s. 7 
173 Bingöl, s.258 
174 M.Kemal Demirci, “İnsan Kaynaklarının Motivasyonunda Sosyo Psikolojik Faktörlerin Önemi”, 
DPÜ.Sos.Bil.Dergisi, Sayı:3, s.319 
175

 İnan Özalp, İşletmelerde Yönetim, Fonksiyonları ve Organizasyon, Bayteş A.Ş.Yay., Ankara s.440 
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belirli uğraşılar içinde bulunurlarken bilinçli veya bilinçsiz olarak belirli hedeflere 

ulaşmayı isterler. Bunun yanı sıra, örgütlerin de bazı amaç ve hedefleri bulunmaktadır. 

Örgüt yönetimi, bu hedeflere ulaşmak için iş görenlerin ihtiyaçlarını tatmin etmek 

suretiyle onlardan en etkili bir biçimde yararlanmaya çalışır. Başka bir deyişle yönetim, 

iş görenleri örgüt hedeflerine doğru motive etme girişiminde bulunur.   İşte bu durum 

aşağıda açıklayacağımız motivasyon kavramını ve olayını karşımıza çıkarmaktadır. 

Genel anlamda kullanılan şekliyle motivasyon deyimi, bir kimsenin amacı 

hakkında bizlerin düşünceleri veya yaptığımız zihinsel değerlendirmedir. Bizler bu 

değerlendirmeyi yaparken o kişinin amacını para, güven veya prestij gibi, apaçık bir 

amacın içinde yürütebilmeyi umarız. Böyle olmakla beraber inceleme ve araştırmalar 

insanların gerçekleştirme çabasında göründükleri özel amaçların, çoğu kez, daha temelli 

bir başka amaca erişebilmek için kullanılan bir araç olduğunu göstermişlerdir. 

Bu bakımdan servet, güven, mevki gibi, insan tutum ve davranışlarının nedeni 

olarak kabul edilen çeşitli amaçlar, aslında, herhangi bir bireyin en son amacını, yani, 

kendisi olabilmesini gerçekleştirebilmesinde bir araçtan başka bir şey değildir. 

En son motivasyon insanın kendi kavramını gerçekleştirebilmesi; kendisi için 

uygun olduğu şekilde yaşayabilmesi; özlemini duyduğu düzeydeki bir insana yapılan 

muameleye kavuşabilmesi ve kişisel yeteneklerinin değerini yansıtacak şekilde 

ödüllendirilmesidir. Bu bakımdan, insanlar hakkı olduğuna inandığı bir durumun 

peşinden gider; kendisiyle ilgili sübjektif fikirleri objektif gerçekler haline getirebilmek 

için sürekli olarak çaba harcarlar.176 

3.1.1. Örgüt Yönetiminde Motivasyon 

Yöneticiler işletme içinde, motivasyon konusuyla çok yakından ilgilenmek 

zorundadırlar. Çünkü yöneticinin başarısı astlarının örgütsel amaçlar doğrultusunda 

çalışmalarına, bilgi yetenek ve güçlerini tam olarak bu yönde harcamalarına bağlıdır. 

Yöneticinin başarısı, onunla birlikte çalışan iş görenlerin performansıyla ölçülür. İş 

görenlerin performansı ise, onların ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve isteklerinin yerine 

getirilmesiyle yakından ilişkilidir 

                                                
176 Besim Baykal, Motivasyon Kavramına Genel Bir Bakış, İstanbul Ünv.Yay. No:2524, İstanbul, 
Aralık 1978, s.8 
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Yöneticiler bir taraftan örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için iş görenleri motive 

ederken diğer taraftan da kendi beklentilerini, isteklerini, arzularını ve ihtiyaçlarını 

gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu yüzden yöneticilerin de etkin bir biçimde motive 

edilmeleri gerekir, motive olmamış bir yöneticinin kendi iş görenlerini de motive etmesi 

oldukça güçtür.177 

Günümüzde yönetici sadece yol gösterme ve kontrol işlevlerini yerine getiren kişi 

değildir. Beraberindekilerin işlerini kolaylaştıran, onları destekleyen ve onlara sevgi ve 

bağlılık aşılayabilen bir kişiliğe sahip olması gerekir. Bu da, sadece organizasyonla 

ilgili koşullan belirlemek ve bunları yerine getirmekle değil, çalışanların enerji ve 

çabalarını, örgüt amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek şekilde kanalize 

etmekle mümkün olabilir. İş görenin organizasyon içindeki ve dışındaki fizyolojik, 

psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarım gidererek motivleri iyi anlayan, yorumlayabilen 

yönetici iş görenden maksimum verimlilik alma yönünde gerektiği gibi yararlanma 

yollarını da bulacaktır.178 

3.1.1.1. Yönetimde Motivasyon  

Yöneticilikle motivasyon işlemi şu süreçlerle özetlenebilir:179  

• Yönetim, çalışanların mümkün olabilecek en yüksek verimi sağlamalarını 

arzular. 

• Yönetici durumunda bulunan bazı kimseler, her insanın bencil olduğunu ve 

tatmin olma yollarını aradıklarını düşündüklerinden; tatminkârlığın her insanda ancak 

doğuştan mevcut bazı ihtiyaçların karşılanması sonucunda olacağını kabul etmektedir. 

• Tatminkârlığın sağlanabilmesi için yönetici belirli bir anda bir kimsede hangi 

tipten ihtiyacın en şiddetli derecede var olduğunu tahmin eder. 

• Bu tahmin ve görüşe dayanarak, çalışanın ihtiyacını karşılayabilecek özel 

teşvik unsurunu seçerek, dıştan gelen bir etken olarak uygular. 

• Bu etkenin doğuracağı arzu, o kimseleri işleri yoluyla amaca erişmek üzere 

harekete getirir. 

                                                
177 Meral Aşıkoğlu, İnsan Kaynaklarını Verimliliğe Yönlendirme Aracı Olarak Motivasyon, 
Üniversite Kitapevi, (Eko Ofset), İstanbul, 1996, s.36 
178 Kaynak, s.114 
179 Baykal, s.33 
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• Bu hareket ve çabanın doğuracağı verimlilik, arzulanan sonucun sağlanması 

demek olacağından, çalışanları memnun edici bir faktör meydana gelmiş olur. 

3.1.1.2. Yönetici Açısından Motivasyon  

Yönetici motivasyon konusu ile ilgilenmek zorundadır. Çünkü yöneticinin başarısı 

astlarının örgütsel amaçlar doğrultusunda çalışmalarına; bilgi, yetenek ve güçlerini tam 

olarak bu doğrultuda harcamalarına bağlıdır. Başka bir değişle motivasyon ile 

performans çok yakından ilişkilidir. Motive olmayan personelin performans göstermesi 

beklenmemelidir. Kişiler çok çeşitli davranışlar gösterirler. Bu davranışların değişik 

nedenleri olabilir. Yönetici açısından önemli olan personelin organizasyonun amaçlan 

doğrultusunda davranmalarıdır. Motivasyon kişisel bir olaydır.180 

Sıkıcı işlerde çalışan, kendi kendilerine karar verme özgürlüğü hemen hemen hiç 

olmayan iş görenlerin, doğal olarak tembelliğe, inatçılığa kayma tehlikeleri vardır. 

Yöneticiler onları bazı güdüleme araçlarından yararlanarak etkin ve verimli hale 

getirebilirler. Bunun için insanları güdüleyen nedenler belirlenmeli ve istekleri yerine 

getirilmeye çalışılmalıdır. Böylece hem kendi kişisel ihtiyaçları karşılandığı gibi hem de 

örgütün amaçlarına ulaşmak üzere bir ortam yaratılabilecektir.181 

Motivasyon ancak davranışların yorumlanması ile hakkında fikir ileri 

sürülebilecek bir konudur. Motivasyon gözlenebilen bir olay veya mikroskop altında 

incelenebilen bir şey değildir. Motivasyonu etkileyen faktörler ancak kişilerin 

davranışlarının yorumlanması ile anlaşılabilir. Kişinin davranış şekli motivasyonunu 

gösterir. Dolayısıyla yöneticilerin personelin davranışlarını yorumlaması, bu 

yorumlamanın sonuçlarına göre onları motive edecek modeller ve uygulamalar 

geliştirmesi zorunludur. Motivasyon konusu önderliğin tamamlayıcısıdır. Pek çok 

durumda etkin önderlik, personelin motivasyonunu da etkilemektedir. Bu nedenle 

motivasyon konusu yöneticilerin üzerinde önemle durmaları gereken konulardan 

birisidir.182 

                                                
180 Tamer Koçel,İşletme Yöneticiliği,  Beta Yayınevi, 6. Baskı, İstanbul,1998, s.434  
181 Eren, s.474 
182 Koçel, s.435 
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3.1.1.3. İnsan Kaynaklan Yönetimi Açısından Motivasyon 

Motivasyon,   insanı belirlenmiş bir amaca doğru devamlı şekilde harekete 

geçirmek için gösterilen çabaların toplamı olduğuna göre, motivasyon kavramının 

işletmede insan faktörü açısından iki yönü vardır. Biri iş görenler diğeri de 

yöneticilerdir. 

İş görenleri motive etmedeki temel amaç, onlarda daha çok çalışma, istek ve 

arzusu yaratabilecek faktörleri bularak, onların ihtiyaçlarını olabildiğince karşılamak ve 

istekle çalışmalarını sağlamaktır.   Burada yöneticilere düşen en önemli görev, iş 

görenlerin ihtiyaçlarını iyi bir biçimde analiz edip onları amaçlara ulaşma yolunda etkin 

bir biçimde motive etmektir.  Burada önemli bir nokta da yöneticilerin ihtiyaçlarının da 

iyi bir biçimde belirlenip onların etkin şekilde motive edilmeleri: gerekliliğidir.183 

3.1.1.4. İş görenler Açısından Motivasyon  

Motivasyon, iş görenler açısından son derece önemlidir. Motivasyonun asıl 

kullanılış nedeni çalışanlardır. Çünkü iş görenlerin başarısı, örgütün işine yarayabileceği 

gibi kendi işine de yarayacaktır. 

İhtiyaçlar gün geçtikçe artmakta, yeni bulunan veya geliştirilen araçlar belirli bir 

süre sonra reklâm vb. nedenlerle ihtiyaç durumunu almaktadır. Böylece çağdaş insan, 

sürekli olarak daha fazlasını beklemektedir. Örgütte motivasyon açısından uygun bir 

ortamın bulunması, iş görenler için ihtiyaçları gidermede ve amaçlara ulaşmada son 

derece yararlı olacaktır. Motivasyon etmenlerinin çekici olmadığı, hatta bulunmadığı bir 

durumda ise ihtiyaçlara ve amaçlara ulaşmak bir yana, iş görenler yeteneklerini ve 

çalışma kapasitelerini tam olarak kullanamayacaklarından, moral açısından zayıf, tatmin 

konusunda yetersiz ve örgüte katkıda bulunma eğiliminde oldukça kısır bir durum 

alacaklardır.184 

 3.1.2. Bilgi Çağında Motivasyonun Artan Önemi 

Sanayi devriminin ilk dönemlerinde işçilerin ve onların ailelerinin iş saatlerinden 

sonra yemek yemek, giyinmek ve barınmak gibi fizyolojik ihtiyaçlarının patron ve 

yöneticilerin dikkatlerini bu noktalar üzerinde toplamıştı. Bu maddi ihtiyaçların 

                                                
183 Bülent Tokat, Derya Şerbetçioğlu, İşletmecilik Bilgisi, Avcı Ofset, 5. Baskı, İstanbul, 2001, s.184 
184 Bingöl, s.263 
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giderilmesine rağmen işinde başarılı olamayan bir kimse zorlayıcı önlemler ve ceza 

usulleri ile çalıştırılmak istenmişti. 

Çağımızda ise, özellikle ileri toplumlarda otomasyona kayılması ve kütle 

üretimine gidilmesi, işçinin işinden elde edeceği tatmini daha da azaltıcı bir rol 

oynamıştır. Böyle ortamda çalışan işçiler işlerinden çok az zevkle almakta ve bir işi 

tamamlama veya yaratma ihtiyacını hemen hemen hiç tatmin edememektedirler. Büyük 

örgütlerde üst kademeler ile alt kademeler arasındaki mesafe arttığından, işçiler 

kendilerini seçmeyen ve yalın temasta bulunmadıkları, hatta yüzlerini bile görmedikleri 

üst yönetim makamlarının, anlamadıkları yada kabullenmedikleri emir ve uyanlarına 

boyun eğerek çalışmak zorundadır.185 

Örgütlerin yeni biçimleri nedeni ile gelecekte çalışanların motivasyonu farklı 

olabilir. Bilgiye dayalı işler yapan çalışanlar arttığında, ilginç işlere yönelik beklentiler 

de yükselecektir. Bununla birlikte, emeğe ve harcanan zamana değer işler önem 

kazanacak, yenilikçi projeler gibi sembolik ödül biçimlerine talep çoğalacaktır.186 

Küresel rekabetin yaşandığı ve şartların sürekli değiştiği çağımızda motivasyonun 

ve örgüt ikliminin değişen şartlara hazır hale getirilmesi gerekir. Kriz ortamlarında ve 

değişim gerektiren zamanlarda örgüt' ikliminin yaratıcılığa uygun olması, olumlu 

havanın korunması ve örgüt üyelerinin motive edilmiş olmaları gerekir. Kişilerin 

enerjilerini hangi yöne kanalize edeceklerini önceden biliyor olmaları önemlidir. Bu 

konuda şirket vizyonundan yararlanılabilir. Böyle bir ortamın sağlanması motivasyonu 

gerektirir. Özgür, dinamik ve mutlu bir işyeri yaratmak için çalışanların en yüksek 

düzeyde çaba göstermeleri iyi motive olmalarına bağlıdır.187 

3.1.3. Motivasyon Etmenleri 

Motivasyon, içerisinde değerlerin, güdülerin ve ihtiyaçların, gerilim veya 

beklentilerin yer aldığı bir olgudur. Örgütsel motivasyon herhangi bir amaca doğru çaba 

göstermek demektir.188motivasyon etmenleri olarak davranışlar amaçlar ve ihtiyaçlar 

                                                
185 Eren, Örgütsel Davranış , s.473 
186 Enver Özalp, Çiğdem Kırel, “Globalleşen Örgütler ve Örgütsel Davranışın Bu Süreçteki Yeri ve 
Yeni İlgi Alanları”, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler, Erciyes Üniversitesi, 
Nevşehir, 25-27 Mayıs 2000, S.457 
187 Melek Vergiliel Tüz, Kriz Döneminde İşletme Yönetimi, Ekin Kitabevi Yayınları, 1.Baskı, Bursa 
1996, S.65 
188

 Stephen P.Robbins, Mary Coulter, Management, Prentice-Hall Inc.,US 1999, s. 484 
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belirtilmiştir Kısacası motivasyonun tanımından ve sürecinden de anlayabileceğimiz 

üzere motivasyon faktörleri olarak; Güdüler, ihtiyaçlar, davranışlar ve amaçlar 

sayılabilir. 

Çalışanların değerleri ve inançları kurumsal bilgi üzerinde güçlü bir etkiye 

sahiptir. Sonuçta kuruluşlar insanlardan oluşur ve bu insanların değerleri ile inançları 

düşünceleri ve hareketlerini kaçınılmaz biçimde etkiler. 189 

Bireyi motive eden etmenler, oluşumları yön ve şiddetleri bakımından 

sınıflandırılabilirler. Bunların önemi, davranışları etkileme dereceleriyle doğru 

orantılıdır. Bu etmenleri dokuz grupta toplamak mümkündür.190 

İç Güdüsel Etmenler: Bir canlı türünün her birinde doğuştan bulunan, hiç 

değişmeyen, birden ortaya çıkan, bilinçsiz, akla ve mantığa dayanmayan etmenlerdir. 

Fizyolojik Etmenler: Bu tür etmenler inşam yaşamım sürdürebilmesi için gerekli 

olan temel ihtiyaçların elde edilmesine yönelterek güdüler. Beslenmek, barınmak v.s. 

Sosyal Etmenler: Bilinçli ilişkilerin oluşturduğu toplumsal yaşantı özlemi ve 

böyle bir yaşantının kendisinden kaynaklanan etmenlerdir. Bir gruba üye olmak, 

tanınmak v.s. 

Psikolojik Etmenler: Düşünsel ve ruhsal ihtiyaçlardan kaynaklanan etmenlerdir. 

Bir işi başarmak, bir şeye karşı ilgi duymak v.s. 

Sosyo-Psikolojik Etmenler: Topluma hâkim psikolojik nesnelerden kaynaklanan 

etmenlerdir. 

Başarı Etmeni: Başarma arzusu, insanları davranışa sevk eden en güçlü 

etmenlerden birisidir. 

Erk Etmeni: Başkalarını etkileme araçlarını denetleme arzusu da davranış etmeni 

olmaktadır. 

Bağlanma Etmeni: Bireyin başkalarıyla duygusal ilişkiler kurma davranışını 

göstermesine neden olur. 

İnanç ve Tutum Etmeni: İnanç ve tutumların bireyi davranışa itmesinden dolayı, 

birer güdü olarak karşımıza çıkar. 

                                                
189 Thomas Davenport ve Laurance Prusak, İş Dünyasında Bilgi Yönetimi- Kuruluşlar Ellerindeki 
Bilgiyi Nasıl Yönetirler, Rota Yayınları, 1.Basım, İstanbul, Şubat 2001, s.34 
190 Bingöl, s..259-260 
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Tüm bu etmenler, insanların güdülenmesinde başkaları tarafından rahatlıkla 

kullanılabilecek etmenlerdir. 

3.1.4. Başlıca Motivasyon Teorileri 

Motivasyon teorileri, süreç ve kapsam teorileri olarak iki grupta toplanır. Bireyin 

içinden kaynaklanan ve onu belirli bir yönde davranışa sevk eden motivasyon 

etmenlerini kapsam teorileri; bireyin dışından kaynaklanan etmenleri ise süreç teorileri 

inceler.191 

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.   Bazı modeller,   kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motivlere 

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

kişinin dışında olan, kişiye dışarıdan verilen faktörlere ağırlık 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. 

Bu durumda sorun personelin nasıl motive edilebileceği sorunu olmaktadır. Bu sorun 

da, personele veya çalıştıkları çevreye dışardan müdahale etmekle çözülmeye 

çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu teorilerin ağırlık noktası, kişinin içindeki motivleri 

keşfetmek anlamak yerine kişinin çevresinde bulunan dışsal ve kişinin davranışlarını 

etkileyen faktörleri anlamak ve kullanmak üzerindedir. 

3.1.4.1. Kapsam Teorileri 

Bu isim altında toplanan teoriler, kişinin içinde bulunan ve kişiyi belirli yönlerde 

davranışa sevk eden faktörleri anlamaya önem vermektedir. Bunun arkasındaki 

varsayım ise şudur: Eğer yönetici personeli belirli şekillerde ve yönlerde davranmaya 

zorlayan bu faktörleri anlayabilir ve kavrayabilirse, bu faktörlere bitap etmek suretiyle 

personelini daha iyi yönetebilir. Yani onları örgüt amaçları doğrultusunda davranmaya 

sevk edebilir. 

                                                
191 Bingöl, s.42 
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Kapsam teorileri adı altında gruplanan üç adet motivasyon teorisi bulunmaktadır. 

Bunlar Abraham Maslow tarafından geliştirilen İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı; 

Frederick Herzberg tarafından geliştirilen Çift Faktör Teorisi (veya Hijyen-Motivasyon 

Teorisi) ile David McClelland tarafından geliştirilen Başarma İhtiyacı Teorisidir.192 

Kapsam teorilerinin en tanınmışı Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

yaklaşımıdır. A. Maslow, ihtiyaçları bir piramidin üzerinde aşağıdan yukarıya doğru 

önem sırasına göre dizerek beş ana grupta toplamıştır. 

Belirtilen her ihtiyaç, tatmin edildikten sonra motivasyon etmeni olmaktan çıkar 

ve onun yerini bir sonraki ihtiyaç alır. Alt kademedeki bir ihtiyaç tatmin edilmeden, 

piramitte onun üzerinde yer alan bir diğer ihtiyacın motivasyon etmeni olması söz 

konusu değildir.193 

3.1.4.2. Süreç Teorileri 

Süreç teorileri adı altında toplanan motivasyon teorilerinin ağırlık noktası, 

kişilerin hangi amaçlar tarafından ve nasıl motive edildikleri ile ilgilidir. Yani belirli bir 

davranışı gösteren kişinin, bu davranışı tekrarlaması veya tekrarlamaması nasıl 

sağlanabilir, sorusu, süreç teorilerinin üzerinde durduğu temel sorudur. Bu teorilere göre 

ihtiyaçlar kişiyi davranışa sevk eden faktörlerden sadece birisidir. Bu içsel faktörlere ek 

olarak pek çok dışsal faktör de kişi davranışı ve motivasyonu üzerinde rol 

oynamaktadır.194 Süreç teorileri olarak öne çıkan motivasyon teorileri şunlardır: 

Davranış Şartlandırma Yaklaşımı, Bekleyiş (Beklenti) Teorileri, Eşitlik Teorisi ve 

Amaç Teorisidir. 

3.1.4.3. Motivasyon Teorileri ve Başlıca Katkıları 

Motivasyon teorilerinin insan davranışlarının bilimsel olarak incelenmesine 

katkıları ağırlık noktası itibariyle aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

 

 

                                                
192 Koçel, s.437 
193 Bingöl, s.261 
194 Koçel, s.436 
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Tablo 2: Motivasyon Teorileri ve Başlıca Katkıları 

Teori Ağırlık Noktası Katkısı                                                            

İhtiyaçlar hiyerarşisi Kişiler belirli bir sıralama gösteren ihtiyaçlara sahiptir ve 
onları tatmin edecek şekilde davranır.                                                    

Çift Faktör Teorisi 
İhtiyaçlar temel motivasyon faktörüdür. Ancak bazı 
faktörler motive etmez fakat motivasyonun varlığı için 
gereklidir. 

Başarma İhtiyacı Teorisi 
Bir kişinin performansı büyük ölçüde sahip olduğu başarı 
gösterme ihtiyacı ile açıklanabilir. 

ERG Teorisi 
Kişiler kademe kademe ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere 
çalışırlar. 

Sonuçsal Şartlandırma 
Teorisi 

Belirli ödül ve ceza uygulaması ile arzu edilen davranışlar 
kuvvetlendirilir, arzu edilmeyen davranışlar zayıflatılabilir. 

Bekleyiş Teorisi 
Kişiler iş ile ilgili ödüllere belirli bir değer biçer. Ayrıca 
sarf edecekleri gayret ile iş başarma ve ödülü elde etme 
arasındaki ilişkiler konusunda belirli bekleyişlere sahiptir. 

Eşitlik Teorisi Kişiler kendi sarf ettikleri gayret ve elde ettikleri sonuçlar 
başkalarınınki ile karşılaştırır. 

Amaç Teorisi 
Sahip olunan amaçların ulaşılabilirlik derecesi ile kişilerin 
gösterecekleri performans ve motivasyon arasında ilişki 
vardır. 

 
Kaynak: Koçel, , s.452 
 

3.1.4.4. İnsan İlişkileri Yaklaşımının Katkıları 

İnsan ilişkileri yaklaşımının, örgüt içi insan davranışlarının bilimsel olarak 

belirlenmesinde aşağıdaki katkıları olmuştur: 

İnsanlar sadece ekonomik faktörlerle motive olmazlar, her zaman rasyonel 

davranmazlar ve insan ihtiyaçları hiyerarşik bir sıra takip ettiğinden bireyin ihtiyaçları 

zamanla değişir. 

İnsan davranışları bir amaca yöneliktir, motive edilmiştir ve bir nedene dayanır. 

İnsanlar değişik önderlik biçimlerine karşı beklenmeyen biçimde tepki gösterirler... 

Moral birçok değişkenin etkisi altındadır, verimlilikle moral arasında kesin bir ilişki 

yoktur 195 gibi yaklaşımlarla insanı psiko- sosyal bir varlık olarak görmüştür. 

                                                
195 Atilla Baransel, Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul Ünv. İşl. Fak. Yay. No:257, İşl. 
İktisadı Enstitüsü Yay. No:150, Cilt:1, 3.Baskı, s.285-286 
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3.1.5. Motivasyon Süreci 

Motivasyon süreci, bir motiv etkisiyle harekete geçme, belirli bir eylemde 

bulunma sürecidir. Bir birey herhangi bir şeye karşı belirli bir ihtiyaç olduğunda, bu 

ihtiyacı gidermek için bir takım davranışlarda bulunur. Bu gösterdiği davranışlar 

sonucunda ihtiyacını giderebilirse, tatmine ulaşır, gideremezse bir tatminsizlik yaşar. 

Önemli olan mevcut ihtiyacını gidermek için gerekli olan davranış modellerini 

belirlemek ve bunlardan en uygun olanını etkin bir biçimde uygulayabilmektir. 

Motivasyon sürecini aşağıdaki gibi şematize edilebilir: 

 
 

 

 

 

 

 
  

Şekil 7. Motivasyon Süreci 
Kaynak: Aşıkoğlu, s.38 

 
Motivasyon süreci ihtiyaçlarla başlayıp bu ihtiyaçların giderilmesi sonucu doyuma 

ulaşmayla tamamlanır. Bireyin doyuma ulaşması onun etkin bir performansla çalışması 

sonucunu doğurur. Tersi durumda yani bireyin ihtiyacını gidermeme durumunda birey 

tatmin olamaz, doyuma ulaşamaz ve etkin bir performans gösteremez. Motivasyon 

sürecinde dört temel aşama vardır. Bunlar; ihtiyaç, uyarılma davranış ve doyum 

aşamalarıdır. 196 

Motivasyon sürecini altı aşamada incelemek de mümkündür:197 

Tatmin Edilmemiş İhtiyaçlar :  Her insan biyolojik dengesini ve çevreye 

uyumunu sağlayan faktörlerden birisinin ortadan kalkmasıyla bozulan dengesini 

bulmaya çalışır. İhtiyaç duyulan biyolojik, psikolojik ve toplumsal etmenler 

sağlanmadıkça, bireyin dengeye ulaşması ve statik yapıya geçmesi imkânsızlaşır. Bu 

nedenle her birey dengeye ulaşmasını sağlayacak etmeni yada etmenleri tedarik etmeye 

ihtiyaç duyar. 

                                                
196 Aşıkoğlu, s.37-39 
197

 Stephen, s.485 

İnsan İhtiyaçları 

Teşvik Unsurları 
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Gerilim: Birey ihtiyaçlarının farkına vardığında, bu durum onda gerginlik yaratır 

ve birey gerginlikten kurtulmak için harekete geçer. Bireyin başarıya ulaşması için 

gerginlik derecesi önemlidir. Gerginliğin artması başarma gücünü olumsuz yönde 

etkiler. Bu nedenle birey fazla gerginlik yaratmadan ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. 

Dürtüler ve İstekler: Birey gerilim durumunda ya farkında olmadan bir yöne 

doğru kanalize olur. Nefes alıp vermek, yada birey gerilimin ve ihtiyaçlarının 

farkındadır ve ne istediğini bilir. Acıkınca yemek yemek isteği, eğer birey talebin ne 

olduğunda tereddütte ise, isteği şuurluluk düzeyine ulaşmamış bir ihtiyaç halindedir.198 

Davranış Belirleme: Birey ihtiyacının bilincine varırsa bu ihtiyacını gidermek 

için elverişli seçenekler aramaya başlar. İhtiyaçların bireyde yarattığı gerilim yüksek 

ise, bireyin seçenekleri veya uygun seçeneği görme yeterliliği azalır. Bundan dolayı 

birey doğruluğunu düşünmeden ilk gördüğü seçeneğe sarılabilir. Bireyin gerilimi 

azaldıkça, muhakeme gücü artar ve doğru seçeneği bulma ihtimali yükselir. Çok aç olan 

bir insan ihtiyacını gidermek için ağaç yapraklarını yiyebilir.  

İhtiyaçların Tatmini: Birey ihtiyacını belirlediği yolla gidermek için harekete 

geçer ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Tatmin etme gerilimin azalma derecesine göre 

başarılı yada başarısızdır. 

Gerilimin Azaltılması:  Bu aşamada birey yeterli düzeyde tatmin 

olduğunda gerilimden kurtularak rahatlar. Eğer birey istediği düzeyde tatmin olmamışsa 

tatmin olmama oranında hayal kırıklığına uğrar. Böyle olduğunda birey ya yeniden 

motive olarak bu ihtiyacını yeniden giderme yolları arar yada isteğinden vazgeçer ve 

kaygılı olarak yaşamaya devam eder.199 

3.1.6. Motivasyonda Özendirici Araçlar 

Yüksek moral olumlu tutum temel olarak işle ilgili ihtiyaçların tatmininden yada 

işin sonucu olarak tatminden kaynaklanır. İşle ilgili olarak tatmin edilebilecek ihtiyaç 

organizasyonun önemli bir parçası olarak tanınma ihtiyacıdır. İşin sonucu olarak tatmin 

edilen bir ihtiyaç ise, finansal güvenlik ihtiyacıdır. Yüksek moral, işgörenleri işi iyi 

                                                
198

 Salih Güney, Davranış Bilimleri, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.,2000, s. 474 
199

 Güney, s.475 
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yapma arzusuna yönelttiği gibi, işletmeye bağlılık ve sadakate de yöneltir Düşük moral 

ise devamsızca ve işgören devir hızının yüksek olmasına yol açar.200 

Yöneticinin, astlarını motive etme işi, bu kimselere tam tatmin sağlayan 

davranışları geliştirmekle sağlanır. Bu davranışlar hem kişisel tatminler sağlarken hem 

de işletme amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. İnsan davranışları çok 

karışık ve anlaşılması güç olduğundan motivasyon hususunda genel ilkeler geliştirmek 

kolay değildir. İnsanlar arasındaki kişisel farklılıklarda bu durumu yaratan en önemli 

etmenlerindendir. Bu nedenle, bir örgütte ihtiyaçlar dizisi ve özendirme araçlarının 

tatmin sağlama dereceleri diğer bir örgütün aynısı olamaz. O halde diyebiliriz ki, bir 

örgütte, astlarını sevk etme konusunda başarıya ulaşan bir yönetici, başka bir örgütte bu 

başarıya ulaşmayabilir.201  

İşletme içerisinde çalışanları belirli yönlere kanalize ederek onları motive etmek 

zordur Bireyin kişilik yapısı ve toplumsal çevrenin oluşturduğu değer yargıları 

birbirinden farklıdır. Farklı özelliklere sahip bireyleri işletme içinde ortak bir amaç 

etrafında toplamak ve onlardan istenen performansı elde edebilmek için kullanılan 

araçlar vardır. Bunlar işgörenlerin olumlu yönde motive olmaları için oldukça etkilidir. 

Özendirici araçlar önemli ve özel bir yere sahiptir. Burada önemli olan, çalışanların 

kişilik yapılarının iyi bir şekilde analiz edilerek ihtiyaçlarının ortaya konması ve bu 

ihtiyaçları giderici araçların en uygun olanlarının seçilmesidir. 

Motivasyonda kullanılan özendirici araçlar her yerde ve her zaman aynı etkiye 

sahip değildir, özendirici araçların etkinliği değer yargılarına, çevre faktörlerine, sosyal 

ve eğitsel düzeylerine bağlıdır. Ayıca toplumsal yapıya da bağlıdır. Motivasyon 

konusunda evrensel nitelik taşıyan bazı özendirici araçların varlığı kabul edilse bile, 

herkese ve her topluma uygun bir motivasyon modeli geliştirmek mümkün değildir. 

Bununla beraber geçerliliği genelde kabul edilen birçok araştırma sonucu belirlenen 

özendirici araçlar vardır.202 

                                                
200 Celil Koparan, “Güdüleme”, Yönetim ve Organizasyon Anadolu Ünv. Yay. No:951, İşl. 
Fak.Yay.No:15, 1.Baskı, Eskişehir, Şubat 1997, s.303 
201 Eren, s.367-368 
202 Aşıkoğlu, s.44 
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3.1.6.1. Ekonomik Araçlar 

İnsanların çoğu için, daha yüksek gelir elde etme imkânı, çalışmak ve işbirliği 

etmek için çok önemli bir özendirme aracıdır. Örgütlerde, bazı görevlerde gelir, 

çabaların artmasıyla orantılı olarak artırılır ve özendirme aracı niteliği açıkça 

belirlenmiş olur.203 

İşletmeler karlarını maksimize etme amacını taşırken, işgörenlerde yaptıkları iş 

karşılığında hak ettikleri ücreti elde etmeye çalışırlar. İşgönleri ise çalışmaya iten en 

güçlü motiv, kendisinin ve ailesinin yaşamını arzuladığı şekilde yürütebilmesini 

sağlayan ücreti elde etmektir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki bu durum, bizim 

ülkemiz için de geçerlidir. İşgörenleri motive eden temel faktörler ekonomik araçlardır. 

Motivasyonda ekonomik özendirme araçları; ücret artışı, primli ücret, kara katılma ve 

ekonomik ödül verme olarak dört temel başlık altında incelenebilir.204 

 İşletmelerde çalışan bireylerin verimli olmaları, onların ekonomik olarak tatmin 

edilmelerine bağlıdır. Bu aynı zamanda işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi için de 

bir zorunluluktur. Başka bir deyişle işletmecilikte amaçlar doğrultusunda çalışanlardan 

maksimum faydanın elde edilmesi ancak onların ekonomik olarak bir takım motivlerle 

yönlendirilmelerine bağlıdır. Buna göre işletmenin amaçlan doğrultusunda itici gücü, 

çalışanların ailesi ve sosyal çevresinde yaşamını arzuladığı şekilde yürütebilmesini 

sağlayan ücret teşkil eder. Ancak çalışanların motivasyonunda ekonomik özendirici 

faktörler birinci etkiye sahip olmakla birlikte yeterli değildir205. 

3.1.6.2. Örgütsel ve Yönetsel Araçlar  

İşgörenleri motive etmede kullanılan özendirici araçlardan birisi de örgütsel ve 

yönetsel araçlardır. Bir işgöreni işe bağlayan, iş yapmada onu olumlu yönde motive 

eden faktörler sadece ekonomik ve sosyo-psikolojik kökenli değildir, çalışanları motive 

eden örgütsel ve yönetsel araçlar uygun yer ve biçimde kullanıldıkları takdirde 

motivasyonu sağlamada etkili olmaktadırlar.206Örgütsel ve yönetsel araçlar şu başlıklar 

altında incelenebilir: Amaç birliği, yetki ve sorumluluğun dengelenmesi, eğitim ve 

yükselme olanaklarının sağlanması, katılımcı yönetim veya kararlara katılma, etkin bir 

                                                
203 Eren, s.226-232 
204Aşıkoğlu, s.44 
205 Demirci, s.323 
206Aşıkoğlu, s..59 
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iletişim sisteminin kurulması, işgören yaratıcılığının ortaya çıkmasına ortam 

hazırlanmasıdır. 

3.1.6.3. Psiko-Sosyal- Araçlar ve Önemi 

Motive edici ve özendirici faktörlerden birisi olan ücret konusunda Chris Argyris, 

çalışanların ücret ile ilgili yeni bir kavramı geliştirdiklerini ileri sürerek şöyle 

demektedir: Çalışanların nazarında ücret, prodüktiviteye karşı bir ödül alma halinden 

gittikçe uzaklaşmakta ve yönetimin yarattığı dünya tipi için yönetimin bir görevi haline 

gelmektedir. Bunun sonucu olarak, tipik ücret artırma işine, çalışanların 

ödüllendirilmesi değil, yönetimin kendine düşeni yapması şeklinde bakılmaktadır. 

Çalışanların gittikçe artan derecede sahip olmayı arzuladıkları şey para değildir. Onların 

sürekli olarak artmasını arzuladıkları şey, onurlu ve tatminkâr bir işe sahip olabilmektir. 
207 

Klasik yönetim yaklaşımında çalışanlar için özendirici araçlar olarak ekonomik 

faktörler ön plana çıkarken son zamanlarda ekonomik motivasyon faktörlerinin yanında 

sosyo-psikolojik faktörlerinde motive edici olduğu ortaya çıkmıştır. İnsanlar birbirinden 

farklı tutum, arzu, ihtiyaç gibi psikolojik faktörleri bünyesinde bulundururlar. Bu denli 

farklılıkların içerisinde çalışanları ortak işletme amaçlan doğrultusunda yönlendirmede 

sosyo-psikolojik faktörlerin büyük katkısı olmuştur. 

Diğer taraftan insan sosyal bir varlıktır. Sürekli olarak çevresiyle iletişim kurarak 

sosyo-psikolojik ihtiyaçlarının önemli bir kısmını gruplaşarak, ailede, arkadaş 

gruplarında veya işyerinde informel yapılanmalarda karşılar. Böylece bireyselliğin 

getirdiği yabancılaşma önlenerek grubun ortak amaçları esas alınır. Bir grubun ortak 

amaçlan için her birey, kendi amaçlarının bir kısmından vazgeçer ve başkalarının da bu 

amaçlarını gerçekleştirmek için yardımcı olur. Bu yardımlaşma ile birlikte üst, orta ve 

alt düzey yönetim kademelerinde birlik oluşturulur. Sosyo-psikolojik faktörleri etkili 

olması,  çalışanların  psikolojik  ve  sosyal  yapılarının  iyi  analiz  edilmesine 

bağlıdır.208 Sosyo - psikolojik faktörlerden bazılarını kasaca inceleyelim. 

Çalışmada bağımsızlık:  İnsanın doğasından gelen bir özellik olan çalışmada 

bağımsızlık isteği ve bu isteğin giderilmesi yani işgörenlerin çalışma esnasında 

                                                
207 Baykal, s.54 
208 Demirci, s.323 
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kendilerini bağımsız hissetmeleri motivasyon açısından çok önemlidir. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta verilecek bağımsızlığın derecesidir.209 İşletme yönetimi, beden 

ve psikoloji bütünlüğünü sağlamak amacıyla bağımsız çalışma, sorumluluk yükleme 

yani otonomi sağlayarak çalışanların içsel ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır 

Otonomi sağlamanın işletme amaçlarına katkıları büyüktür. Bağımsız davranan birey 

doğrularını rahatlıkla ortaya koyarak yenilikçilik sağlar. Dolayısıyla katma değer 

sağlanarak işletme verimliliği artırılır. Çalışanlar işletmeye katkıda bulundukları için 

belli bir doyuma ulaşır ve beraberinde başka yenilikleri getirebilir.210   

Sosyal katılma: Çalışanlar gerek iş yaşamında gerekse toplumsal yaşamda belirli 

bir gruba ait olma ve bu grupla sürekli olarak iletişim içerisine girme amacını 

taşımaktadır. İşletme içersinde formel gruplar kadar informel gruplarda etkin bir 

biçimde faaliyet gösterirler. İşletme içinde kendiliğinden oluşan bu gruplar, bireylerin 

birbirleriyle daha sıkı ve yakın ilişkiler kurmaları üzerinde oldukça etkilidir önemli olan 

bireylerin dahil oldukları bu grupların işletme faaliyetlerini geliştirici bir amaç 

taşımasıdır211. 

Öneri sistemi: İşgörenler fikirlerini, düşünce ve önerilerini açıkça ortaya 

koyabildiği ölçüde işletmede demokratik bir anlayıştan söz edilebilir. Burada önemli 

olan sadece işgörenlerin fikirlerinin, düşünce  ve önerilerinin ortaya konması değil, aynı 

zamanda bu fikir ve önerilerin üst yönetim tarafından titizlikle incelenerek 

değerlendirilmesi ve etkin bir biçimde uygulanabilmesidir. Böylece işgörenler de 

yönetim içinde söz sahibi olmakta bu da onları olumlu yönde motive etmektedir212. 

Kariyer Geliştirme: Kariyer, bir insanın hayatı boyunca işi ile ilgili çabaları 

ifade. Çalışanlar belli bir alanda kendini geliştirmek ve başkalarından faklılaşmak 

zorundadırlar.  Bu içsel güçle birey bir taraftan kendi iş çevresinde güçlenerek daha 

fazla katma değer sağlarken diğer taraftan da doyum sağlayarak güçlü bir motivasyona 

kavuşur.  Kariyer geliştirme aracılığıyla özgüveni artan birey kişisel başarısının 

getirdiği birtakım avantajlarla, ortaya çıkan yeni fırsatları başlangıçta işletmeye 

aktarırken sonradan sosyal pirim olarak kendi kişiliğine yansıtır213. 

                                                
209 Aşıkoğlu, s.52 
210 Demirci, s.325 
211 Aşıkoğlu, s.53 
212 Aşıkoğlu, s.56 
213 Demirci, s.325 
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Ergonomi: Görevlerin yerine getirilmesi sırasında, makine-araç kullanımına ve 

çevreye yönelik insan performansının arttırılmasıdır. Yani sosyo-psikolojik dolayısıyla 

fizyolojik özelliklerine göre çalışanların kullanacakları makine-araçlarla 

uyumlaştırılması ve çevre ile bütünleştirilmesi ergonomi diye tanımlanabilir.  

Değer ve statü: Her işgören işletme içinde belli bir yeri ve değeri olmasını ister. 

Bireyin adı onun statüsünün bir öğesi olarak toplumdaki yerini belirler. Statü, kişiye 

başkaları tarafından verilen saygınlık ve değer ve bir sosyal savunma, sosyal güvence 

olduğuna göre, bireyin diğerlerinden beklediği davranışların tümüne onun statüsü denir. 

Statü   işletmelerde işgören motivasyonunda etkili bir faktördür. Belirli bir yeri statüsü 

olanlar daha istekli ve verimli çalışırlar. Bireyin statüsü yükseldikçe, buna bağlı olarak 

verimliliği ve iş doyumu da artmaktadır.214 

Başarıya yönelme: Her işletmenin belli başlı misyonu vardır. Bu misyonun 

önemli   işlevi  de,  tüm  çalışanların   ortak   amaç   doğrultusunda  hareket   etmesini 

sağlamaktır.   Bu yönelim  aynı  zamanda bireyin  başarıya odaklanması  ile  doğru 

orantılıdır. İşletmede başarı, hem işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesini hem de 

işgörenin takdir edilerek işyeriyle bütünleşmesini sağlar. 

3.2.ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARDA MOTİVASYON 

Öğrenen organizasyonlar çeşitli alt sistemlerin koordineli olarak öğrenmeyle 

uyumlaştırılması ile başarıya ulaşabilir. Bu alt sistemler her biri bir makinenin dişlileri 

gibi kendi alanında güçlü ve bağımsız fakat diğer dişlilerle uyumlu çalıştığı sürece 

makinenin verimli çalışmasından söz edilebilir. 

3.2.1. Kalite ve Verimlilik Aracı Olarak Motivasyon 

Günümüzde kalite kavramı dar tanımlama kalıplarından çıkarak,   esnek ve 

dinamik bir çerçeve içine yerleştirilmiştir. Bu özelliğiyle kalite kavramı, stratejik 

yönetim aracı durumuna gelmiştir.215 

Piyasaya kaliteli bir ürün sunabilmenin gittikçe zorlaşması ve karmaşıklaşması tek 

tek her iş görene düşen kalite payını da büyütmektedir. Kişiye maddi ödül vermenin 

dışında, işletmenin amaçlarına ulaşmada pay sahibi olduğunun anlatılması gerekliliği 

                                                
214 Aşıkoğlu, s.54 
215 Muhittin Şimşek, “Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi”, TSE Standart Dergisi, Sayı:459, Mart 2000, 
s.32 
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çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir. İşgörenlerde 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; işgörenlerin işletmede kalmalarının,  yaratıcı gizli 

güçlerini kullanmalarının, iş başarılarının artırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

İşgören açısından motivasyon, işgörenin kişisel ihtiyaçlarının doyurulmasından, 

işgörenin kendini gerçekleştirmesine kadar bir çok evreyi kapsar, işletme açısından 

motivasyon ise, işletmede işgörenlerin çalışmaya başlamalarını, çalışmayı 

sürdürmelerini sağlayan düzenlemelerin tümünü kapsar.216 

Verimliliği geliştirme çabasındaki temel kaynaklardan birisi de çalışanlardır. 

Verimlilik amacının gerçekleştirilmesi, büyük ölçüde işgücünün niteliğine ve kalitesine 

bağlıdır. Verimlilik kültürünün benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması için iş   görenlerin 

bilgi beceri ve tutumları bu amaca yönelik olarak geliştirilmelidir. Verimliliğin odak 

noktası iş görendir. Çünkü verimliliği gerçekleştirecek ve ortaya çıkaracak verimlilik 

artışından pay alacak olan kendisidir.217  

Bilgili, sadık ve her bakımdan tatminkârlığa erişmiş elemanlarla çalışan şirketlerin 

rakiplerini geride bıraktıkları gözlenmektedir. Çünkü gücünü kendi çalışanlarının 

sadakatinden, zekâsından alan ve böylece kendine özgü bir kültür yaratan şirketlerin 

başarısını aynen taklit etmek olanaksızdır.218 

Bir kurumda kaliteyi yakalayabilmek için, çalışan herkesin kaliteyi düşünmesi 

gerekmektedir. Bir kurumu başarıya götüren elemanın kalite olduğu tüm çalışanlar 

tarafından bilinmeli ve kabul edilmelidir. Kalite için örgütte bir takım ruhu 

oluşturulmalıdır. Bütün çalışanlar, bireysel ve birlikte bu ortak kültürün oluşumuna 

katkı sağlamalıdır.219 

Çalışanların insan kaynağını oluşturduğu bilinen bir gerçektir ve bu kaynağın 

sosyo-kültürel yapıları çok önemlidir. Kalite iyileştirme programının başarıyla 

                                                
216 Orhan Elmacı ve Diğerleri, Toplam Kalite Yönetimi, Kütahya, 2000, s.29 
217 Aşıkoğlu, s.6 
218 Selçuk Esendal, “Rekabetin Sırrı: Kalite Kültür Bütünleşmesi”, TSE Standart Dergisi, Sayı:414, 
Haziran 1996, s.95 
219 İmge Tavmergen, “Yerel Yönetimlerde TKY Uygulamaları ve Kalite Geliştirme Yöntemleri”, 
TSE Standart Dergisi, Sayı:441, Eylül 1998, S.62 
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uygulanabilmesi için tüm çalışanların konuya bağlı kalmaları ve gerekli çabayı sarf 

etmeleri gerekir.220 

Korku ve yaratıcılık birbirini karşılıklı olarak dışlayan olgulardır. Aynı alan içinde 

ikisinin birden var olması söz konusu olamaz. Korku gerçek bir duygudur. Hiç kimse 

korkunun tam anlamıyla uzağında kalamaz, yada korkuyu kendisinden tam olarak 

uzaklaştıramaz. Bununla birlikte korku yönlendirici bir güç olarak değil, çözüm 

arayışlarını başlatmada tramplen olarak hizmet görmelidir.221 

3.2.2 Motivasyon ve Ödüllendirme Sistemi 

Bir işletmede çalışanların olumsuz davranışları eleştirilmekte ve 

cezalandırılmakta, olumlu davranıştan ödüllendirilmekte ise bu işletmede motivasyon 

konusuna gereken önem verilmektedir. Bu durum, birçok işletmede çalışanlar arsında 

yaygın bir düşüncedir. Olumlu yaklaşım programının arkasındaki temel düşünce, 

çalışanların ödüllendirmeye paralel çalıştığıdır. Yönetim çalışanların performansını 

uygun ödüller vererek yükseltebilir.222 

Motivasyon ve ödüllendirme sistemi çalışanların davranışlarını şekillendirir. Etkili 

bir uygulamayla bunlar, kişi ile stratejik amaçlar arasında bütünleşmeyi sağlar. Bu 

yüzden planlanan stratejilerin somut gerçekler haline dönüşebilmesi için sadece yapı, 

politika  ve   süreçlerin  düzenlenmesi   yetmez,   aynı   zamanda  bu   çabalar,   iyi   bir 

motivasyon ve ödüllendirme sistemiyle pekiştirilmelidir. 

Çalışanlar, kendilerine gösterilen hedeflere yönelmek ve başarı ölçülerine göre 

davranmak eğilimindedirler. Çünkü sonuçta basarı, onu gerçekleştiren kişinin örgütteki 

yerini belirleyecektir.  Dolayısıyla eğer planlanan stratejinin gerçekleştirilmesinde 

insanların kendi şevklerini de katmaları isteniyorsa, etkili bir motivasyondan daha 

önemli bir araç olamaz. 

İşletmede çalışan herkesin, yapılacak çalışmaların sonuçlarının kontrol edileceğini 

bilmesi sonuçlan büyük oranda etkileyecektir Özellikle başarının ödüllendirileceği 

düşüncesi, değerlendirmeyi yapmak için harekete geçirmede önemli bir motivasyon 

                                                
220 Efil, s.127 
221 Danny Cox ve John Hoover, Günü Yakalayın: Olağan Bir Dünyada Olağanüstü İşler 
Başarabilmek İçin 7 Adım , (Çevirenler: Yaprak Burcu ve diğ.), Rota Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 
Nisan 1998, S.91  
222Robert Chrıstıemıll, “Konaklama İşletmelerinde Verimliliği Artırmak-I” (Çev: Cafer 
TOPALOĞLU), TSE Standart Dergisi, Yıl:40, Sayı:473, Mayıs 2001, S.41 
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aracıdır. Bu açıdan ödüllendirme sistemi, yöneticilerin motivasyonunun ikinci yarısı 

olarak görülmelidir. Eğer amaçlar objektif ve yeterli ödüllendirme sistemi ile 

desteklenirse, hem çalışanlar amaçlar doğrultusunda daha etkili hale getirilebilir hem de 

sonuçların değerlendirilmesinde istekli kılınabilir. 223 

Bir işletmede çalışanların ödüllendirmeye paralel çalıştıkları açıktır. Olumlu 

desteğin, davranışı oluşturmada ve devam ettirmede olumsuz destekten daha etkili 

olduğunu ortaya koyan çalışmalar, motivasyonel yaklaşımların uygulanabilir olması ve 

yönetiminde beklentilerini açıkça belirtmesi gerektiğini ortaya koyuyor Bir işletmede 

çalışanların verimliliğini artırmak için davranış beklentileri geliştirme, geri bildirim 

sistemi oluşturulmalıdır.224 

İnsan kaynağının yüksek motivasyon ve moral düzeyine sahip olmasının iş 

başarısındaki öneminin büyük olduğu açıktır. Yüksek motivasyon düzeyine sahip olmak 

sadece özendirme araçlarının çalışanlara sağlanması anlamına gelmemektedir Çalışanlar 

bazı özendirme araçlarına diğerlerinden daha fazla önem vermektedir Bu nedenle etkili 

bir motivasyon sistemini tamamlayan temel unsurlardan biri de çalışanlara bilinçli 

olarak onun daha çok arzu ettiği özendirme araçlarını sağlayarak işe, işyerine bağlılığını 

güçlendirmek, iş yapma şevkini yükselterek, sadece verimliliği değil, yaratıcılık ve 

yenilik yapma gücünü de artırmak olmalıdır 225 

3.2.3. Misyon, Vizyon ve Değerler 

Başarı ve başarısızlık bütün çalışanların ortak sorunudur. Bir işletmede bulunan 

yönetici ve çalışanların başarısızlık olgusunda ortak paylan vardır. Herkes görevinin 

bilincinde olması gerekir. İşgörenler aldıkları sorumluluğu zamanında eksiksiz yerine 

getirmelidir. Bir işletmede görevi yerine getirmek konusunda her birini ve birey kendini 

sorgulamalıdır. Değişim ve gelişimin ön koşulu bireyin kendini sorgulama yoluyla 

değiştirmesidir.226 

                                                
223 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Bilim Teknik Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 
S.292 
224 Robert Chrıstıemıll, s.52 
225 Erol Eren ve Nihat Kaya, “Ödüllendirmede Yeni Düşünce Boyutları”, 8. Ulusal Yönetim ve 
Organizasyon Kongresi, Bildiriler, Erciyes Ünv. Nevşehir, 25-27 Mayıs 2000, S.851 
226 Osman Atay, “İşletmelerin Rekabet Gücü ve İnsan Kaynakları”, TSE, Standart Dergisi, Sayı:469, 
Ocak 2001, S.49 
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Bireysel olarak bir görevden sorumlu olmak yerine sürecin sonuçları açısından 

toplu sorumluluğa sahip süreç ekibi elemanlarının daha farklı bir işlevi vardır. Sürecin 

bir parçasının değil, tümünün gerçekleştirilmesi için ekibin diğer üyeleriyle ortak bir 

sorumluluğu paylaşırlar. Günlük becerilerinin artmasının yan sıra daha büyük bir 

tabloyu düşünerek çalışırlar. Ekibin tüm üyelerinin farklı yetenek ve becerileri vardır. 

Bu nedenle yaptıkları işler birbirinin aynı değildir. Ama yine de sınırlar çok keskin 

değildir. Ekibin her üyesi sürecin tüm adımlarına en azından aşinadır ve bunların 

çoğunu yerine getirebilir.227 

Lider, diğer insanların kendi istediklerini yapmalarını sağlayan biri değil, kendi 

istediklerini onların da istemelerini sağlayan birisidir. Lider insanları istemedikleri bir 

değişime zorlamaz. Bir vizyon oluşturarak çalışanları bu vizyonun bir parçası olmak 

istemeye ikna eder. Böylece bireyler, vizyonun gerçekleştirilmesi için gerekli olan 

sıkıntıları, istekle ve hatta hevesle kabul edeceklerdir. 228 

Vizyon, sahip olduğumuz değerlerin gösterdiği yoldur. İnsanın yaşam çizgisini 

inandığı değerler belirler. Kişisel vizyon bu değerlerin geleceğe ilişkin çizdiği yoldan 

ibarettir. Vizyon değerlerin çizdiği bir ufuktur. Değerler, vizyon ve misyon ilişkisi 

aşağıdaki şekilde oluşmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8: Değerler ve Vizyon İlişkisi 
  Kaynak: Özden, s.47 

 

Liderler kılavuzluk ederler. Kılavuzluk etmenin tek yolu ise, kesin, tutarlı, iyi 

düşünülmüş bir yönetim felsefesini öğretmektir. Kılavuzluk etmenin tek yolu şirketin 

değerleri üzerine konuşmaktır. Rakamlar vizyon değildir; rakamlar ürünlerdir. Şirketin 

hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu şeylerin başında çalışanın tatmin edilmesi, 

                                                
227 Hammer ve Champy, s.62 
228 Hammer ve Champy, s.96 

DEĞERLER 

VİZYON 

MİSYON 

HEDEFLER 

EYLEMLER 

105 



 

 

115 

müşterinin tatmin edilmesi gelir. Çünkü müşteri yeterince tatmin edilmişse bir pazar 

payı elde edilir. Çalışanlar yeterince tatmin edilirse verimlilik elde edilir. 229 

3.2.3.1. Vizyon ve Motivasyon 

Organizasyondaki köklü ve radikal değişikleri yapabilmek için ikna edecek birisi 

olmalıdır oda liderdir. Liderin temel görevi vizyon yaratmak ve bireyleri motive 

etmektir. Yaratmak istediği organizasyon hakkında vizyon oluşturup vizyonu söze 

dökerek tüm bireylere bir amaç ve görev duygusu kazandırır.230 

Liderin yapması gereken en önemli şeylerden birisi de, her insanın fikrini ve 

değerini mutlaka araştırmak, bunu hazine olarak biriktirmek ve geliştirmektir. Sorunda 

bu kilit unsurdur. Çünkü insanlara, katılmaları, kendilerini zenginleştirmeleri, fikirlerini 

söylemeleri için söz hakkı ve değer verilirse, teşvik ve başka şeylerle de desteklenirse 

ve kabul edilmeye açık bir atmosfer yaratılırsa motivasyon sağlanmış olur. 

İyi bir vizyonun iki boyutu, bir anlamı ve vereceği bir itici gücü olmalıdır. Bir 

vizyon geliştirileceği zaman bunun belli bir en az kapasitesinin olması gereklidir. Bu 

noktaya ulaşıldığında artık itici güç veremez. Vizyonun ulaşılabilirliği çok aşağılarda 

olursa içindeki gücü de o kadar az olur. Öte yandan bir vizyon, bütün çalışanların on yıl 

yada daha uzun zamanda ulaşılamayacağını görebileceği kadar yükseklerdeyse yine 

gücünü yitirir. Çalışanlar kendileriyle dalga geçildiği düşüncesinden kurtulamazlar. İyi 

bir vizyon, gerçek ile ütopya arasındaki denge noktasındadır, özünde yapılabilirlik 

sınırına ulaşır.231 İyi bir vizyonun motivasyon unsuru olabilmesi bu noktadadır. 

3.2.4. İletişim ve Motivasyon 

Örgütlerde insan kaynaklarının motivasyonu, belli bir amaca yönlendirilmesi ve 

örgüt içerisinde koordinasyonunun sağlanması iyi işleyen bir iletişim sistemiyle 

mümkündür. 

İşletmelerde diğer üretim faktörlerinin verimliliğini büyük ölçüde insan gücü 

belirlemektedir. İnsan gücü verimliliğinin en büyük belirleyicilerinden biri ise işletme 

içi iletişimdir. İnsan gücü verimliliği, işletmenin toplam verimliliğinin artırılmasında 

belirleyici olmaktadır. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bu teknolojilerin 

                                                
229 Slater, s.88 
230 Hammer ve Champy, s.94 
231 Klaus KobjolL, Motivasyon, Yönetim Dizisi:3, Evrim Yayınları, İstanbul, 1996, s.25 
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kullanımı ve yönetimi insan gücüne bağlıdır. İnsan gücü verimliliğinin artması, toplam 

güdüleyici güçlerin artmasına bağlıdır. Bu da ancak iyi bir iletişim ortamında 

sağlanabilir. İletişim, organizasyondaki herkesi birbirine bağlayan ve yönetim ile 

yönetenlerin eylem ve tutumlarını etkileyen bir bilgi alışverişidir. Söz konusu bilgi 

alışverişi sayesinde işletme çalışanlarının yönetime katılmaları sağlanabilecek ve 

örgütsel amaçlar ekseninde çalışanlar arsında bir konsensüs oluşturulabilecektir. 

İletişimin iyi olmadığı bir organizasyonda örgütsel bütünlük ve bağlılığın sağlanması 

son derece güçtür.232 

Büyük organizasyonlarda çalışanlar arasında aidiyet duygusu gibi inançları 

kuvvetlendirebilmek çok güçtür. Bu ancak sistemli ve iyi işleyen bir iletişim sistemi 

yoluyla mümkün olabilir. Arzulanan düzeyde kişiler arası ilişkilerin 

oluşturulabilmesinde etkin bir haberleşme en önemli faktördür. Çünkü iletişim yoluyla 

kişiler anlayış sağlayabilir, onların gereksinmelerini görebilir, düşünüş tarzları, tutum, 

davranış ve hareketlerinin nedenlerini teşhis edilebilir. 

Haberleşmede en etken yol, her gün yapılan yüz yüze konuşmalardır. Çalışanlara, 

o kuruluştaki rolleri, kendilerine niçin gereksinme duyulduğu ve örgüt için önemlerinin 

açıklanması gerekir.233 Bu da aidiyet duygusunu geliştirerek çalışanların motive 

olmalarında önemli bir rol oynar. Ayrıca iyi bir iletişim tüm motivasyon araçlarının 

uygulanmasında gerekli bir unsurdur. 

3.2.5. Verimlilik ve Motivasyon 

İnsan kaynaklarının ve sermaye kaynaklarının daha etkin kullanımı üzerinde 

önemle durulmaktadır. İnsan kaymaklarının daha etkili kullanılabilmesi çalışanların 

olumlu yönde motive edilmeleriyle yakından ilgilidir. İnsanlar yaptıkları işten ve iş 

çevresinden memnun oldukları sürece daha verimli çalışırlar. İşletmede çalışanların 

çabalarını belirli amaçlar doğrultusunda kanalize etmek için onların isteklendirilmesi, 

teşvik edilmesi gerekir. Bunun için de bu kişilerin isteklerinin, amaçlarının, arzularının 

beklentilerinin ve ihtiyaçlarının iyi bir biçimde belirlenip analiz edilmesi zorunludur. Bu 

noktada işletme yöneticilerine büyük görevler düşmektedir. Yönetim işyerindeki 

verimliliğin sorumlusu ve verimliliğin artırılmasında en büyük etkendir. 
                                                
232 Hasan İbicioğlu ve Nedret Çağlar, “İşletmelerde İnsan Gücü Verimliliğinin Arttırılmasında Örgüt 
İçi İletişimin Rolü”, DPÜ SOS.Bil.Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Haziran 1999, s.172 
233 Baykal, s.50 
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İşletme yöneticileri verimlilik amacını gerçekleştirme çabasıyla çalışanları bu 

yolda motive ederek onlarla ortak işbirliğine girmelidir. Olumlu yönde motive olan 

işgörenler, yaptıkları işte daha da başarılı, olarak işletmede verimlilik amacının 

gerçekleştirilmesinde etkin rol oynayacaklardır.234 

3.2.6 Öğrenme ve Eğitim İçin Motivasyon 

Öğrenme, bireyin öğrenme merdiveninde göstereceği aşamalar sonunda 

gerçekleşir. Öğrenme merdiveni, öğrenmenin aşamalı bir süreç olduğunu ifade eden bir 

kavramdır. Ancak bireyin bu basamakları aşabilmesi için belli bir motivasyona sahip 

olması gerekmektedir. Bu motivasyon bireyin içinden gelebileceği gibi, dışarıdan 

yönlendirme ile de gerçekleşebilir. Ancak etkin, çabuk ve sürekli bir öğrenme, bireyin 

içsel motivasyonu ile gerçekleşebilmektedir.235 

Kaliteyi esas alan yönetimlerde odak noktası insan kaynaklarıdır. Çalışanların 

olumlu yönlerini ortaya çıkarabilmek ve kalite hedefleri doğrultusunda 

gerçekleştirilecek değişimlere karşı oluşabilecek direnci ortadan kaldırmak için daha 

başlangıç aşamasında onlara gerekli  açıklamalar  yapılmalı   ve   bu   yeni   sistemi 

benimsemeleri için gayret gösterilmelidir. 

Bu yönde yapılacak en önemli çalışma eğitimdir. Çalışanlara verilecek 

eğitimlerde, kalite felsefesi ve işleri nasıl değil neden yaptıkları öğretilmektedir. 

Çalışanların çok boyutlu ve değişken işlerde başarılı olabilecek, işlerin ne gerektirdiğini 

bilen ve sürekli öğrenmeye açık insanlar haline gelmesi amaçlanmaktadır. 

Gerek şirket içindeki eğitim bölümleri, gerekse şirket dışındaki eğitim kuruluşları 

tarafından verilen eğitimin çalışanların motivasyonunu artırdığı bilinmektedir. Yeni 

araştırmalar göstermektedir ki, kalite esaslı yönetimlerde temel motivasyon aracı 

başarma onurudur. Bu nedenle eğitim çalışmalarının yanı sıra, yöneticilerin çalışanları 

başarı konusunda özendirmeleri ve bu konuda onlara gerekli olanakları sağlamaları 

gerekmektedir.236 

Öğrenim ve bilgi düzeyi yükseldikçe iş görenin inisiyatif kullanma, sorumluluk 

alma ve daha bağımsız karar verme ve uygulama olanağı artmaktadır. Bu durum, iş 

                                                
234 Aşıkoğlu, s.2 
235 Yazıcı, s.197 
236 Muhittin Şimşek, “ Kalite Kavramının Boyutları ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler”, TSE Standart 
Dergisi, Sayı:463, Temmuz 2000, s.48-49 
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görenlerin monotonluk ve bıkkınlık durumlarını ortadan kaldırarak işi benimsemelerine 

yardım etmekte, ortaya çıkan rahatsızlıkları azaltmaktadır.237 

Genelde bütün öğrenileceği zaman motivasyonun daha yüksek, parça öğrenileceği 

zaman ise, motivasyonun daha düşük olduğu kabul edilir. Bu yüzden çalışanlara sadece 

yaptıkları iş hakkında değil örgütün hedefleri, amaçlan, misyonu ve vizyonu 

açıklanmalı bunun paylaşılması sağlanmalıdır. Her birey kendisini tüm süreçlerden 

sorumlu hissetmelidir. Böylece öğrenme ve motivasyon arasında sürekli ve olumlu bir 

döngü oluşacaktır. 

3.2.6.1. Bireyde Öğrenme Güdüsünü Artırmak ve Geliştirmek 

Öğrenmeyi öğrenme, en yalın haliyle mevcut bilgileri kullanarak yeni için gerekli 

bilgiyi üretebilmek demektir. 

Öğrenmeyi öğrenme düşünsel bir etkinliktir. Herhangi bilgi veya yöntem ile değil 

tamamıyla düşünsel kapasiteyle ilgilidir. Öğrenmeyi öğrenme insanın sahip olduğu 

zekâyı kullanması, düşünme yetilerini geliştirmesi ile mümkündür. Öğrenmeyi öğrenme 

bilgi toplumunda yaşamın bir gereğidir.238 

Öğrenme arzusunu artıran en önemli etmenlerden biri, öğrenilecek konuya bireyin 

ihtiyaç duyması ve uygulamak zorunda olmasıdır ihtiyaç duyulmayan ve 

kullanılmayacak konuların öğrenilmesi bireyin güdülenmesini azaltır. 

Öğrenmeyi gerçekleştirecek en önemli etkenlerden biri öğrenme arzusudur 

Bireyde öğrenme arzusu yoksa istenilen düzeyde öğrenemez. Bazı kişilerin genel olarak 

öğrenme arzusu fazladır. Bu durumda eğitimcinin bu güdüyü devam ettirmesi gerekir. 

Şayet bireyde öğrenme arzusu yeterli değilse, hiç olmazsa eğitim yapılacağı konulara 

yönelik olarak birey özendirilmelidir. Bu arada eğitimciye düşen görev etkin bir 

öğrenme ortamı hazırlamaktır. İlk önce öğretilecek konunun önemi ve gerekliliğini 

bireye hissettirmek onun ilgisini çekmek gerekir. Bundan sonra birtakım amaçlar 

saptayıp, bireylerin bu amaçlara ulaşmak için özendirilerek çaba göstermelerinin 

sağlamak gerekir. 

                                                
237 Eren, “Örg. Dav…”s.253 
238 Özden, s.95 
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Graham’a239 göre insanları öğrenmeye yönlendiren çeşitli sebepler vardır. Çoğu 

zaman insanlar bu sebeplerden ve etkilerinden habersiz öğrenme faaliyeti içerisine 

girerler. Pek az insan ise bu sebeplerin adını bile koyamaz. Fakat birçok insan öğrenmek 

için bir faaliyete yönlendiren sebeplerin bilincindedir. Bu insanların ortaya koyduğu 

bazı öğrenme motivleri şunlardır240: 

1. Sebebin sadece öğrenme olduğu durumlar; 

• Önceden var olan bir ilgisini tatmin etmek için, 

• Bir beceri öğrenmek için, 

• Bir şeyler yaratmak için, 

• Bir merakını gidermek için, 

• Yapabilirliklerini keşfedebilmek için, 

• Genel bir uyarıcı sağlayabilmek için, 

• Ayrıcalıklı bir özellik elde edebilmek için, 

• Yeni fikirler edinmek veya eski fikirlerini doğrulamak için, 

2. Sosyal bir ihtiyaçtan dolayı; 

• Diğer insanlarla birlikte olabilmek için, 

• Akşamları yapacak bir şeyler olsun diye, 

• Arkadaşlarla beraber olabilmek için, 

• Eski arkadaşları görebilmek için, 

• Mutsuzluktan, yalnızlıktan ve sıkıntıdan kaçmak için, 

• Sosyal anlamda kendine güven telkin edebilmek için insanlar bir öğrenme 

aktivitesinin içinde yer alırlar. 

Motivasyonu artıran önemli yöntemlerden biri de bireyin öğrenimi sırasında onu 

ödüllendirmektir. Çünkü insanlar takdir edildikleri ve kendilerine önem verildiği ölçüde 

yapmış oldukları faaliyeti şevkle sürdürürler. Şu halde, öğrenim sırasında eğiticinin 

                                                
239 Daines, J. and Graham, B., Adult Learning: Adult Teaching, Department of Adult Education, 
University of Nottingham, Nottingham, 1988, s.137. 
240 Roger Monk, The Motivation of  Managers for Training, Management Development Review, 
Volume 9, Number 3, 1996, s.27 
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öğrenim gören kişilerle iyi ilişkilerde bulunması, anlayışlı olması ve onlara değer 

vermesi daha etkin bir eğitimin temel koşullarından biridir. 

Örgüt bireylerini öğrenmeye yönelten temel motive ediciler şu biçimde 

sıralanabilir241: 

• Güven veren yöneticiler, 

• Yeni düşünceleri ödüllendiren sistemler, 

• Bilgiye kolayca ulaşabilmek, 

• Öğrenme programlarının teşvik edilmesi. 

• Örgüt içi ve dışı çevrede sergilenebilecek sosyal etkinlikler, 

• Öneri sistemleri, kalite çemberleri gibi programların uygulanması, 

• Bireylerde öğrenme isteği uyarabilecek yazıların organizasyonun değişik 

yerlerine asılması veya basılı olarak herkese dağıtılması, 

• Örgüt bireylerine, okumak ve düşünmek için serbest zaman tahsis edilmesi, -

Bilgiye ulaşmadaki bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasıdır. 

3.2.6.2. Destekleyici - Kolaylaştırıcı Olmak 

Bazı durumlarda çalışanların yeni şeyleri denemeye ihtiyaçları olabilir. Kimi 

zamanda bunların başarısızlık oranı yüksektir. Bu gibi durumlarda liderin görevi, 

çalışanlar için gerekli fırsat ve ortamı yaratmak ve onları destekleyerek motive etmek 

olacaktır. Lider bu durumda riski azaltmaya çalışarak, bireylerin, tekrar denemeden 

vazgeçmelerini önlemelidir.  Çalışanlar, öğrenme merdivenlerinde ne kadar çabuk 

harekete geçme aşamasına ulaşırlarsa, o kadar çabuk deneysel öğrenme sürecini 

başlatmış olurlar.242 

3.2.6.3. Olumlu Tavır ile Öğrenme Arasındaki Bağ 

Olumlu tavır, hem başkalarına hem de olaylara karşı onları yargılamayan tutum 

içinde bulunmaktır. Olumlu tavır, kendisini ve olayları kontrol edebilen; kendine ve 

yeteneklerine güvendiğini gösterebilen, yaratıcı düşünceyi ve planlamayı bilen, 

                                                
241 Adnan Çelik, “ Küreselleşme Bilgi Çağı ve Öğrenen Organizasyon felsefesi”, 6. Ulusal İşletmecilik 
Kongresi, Akdeniz Ünv. İ.İ.B.F., Yayın No:2, Antalya, 12-14 Kasım 1998, s.113 
242 Yazıcı, s.201 
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değişimle başa çıkabilen, iyimser ve iyi iletişim kurabilen bir tutumdur.243 Yönetimde 

olumlu tavır almak diğer yönetim becerilerinin de tamamını geliştirecek bir nitelik 

gösterir.244 

Her şey düşüncede başlar ve düşüncede biter. Bu nedenle önce beyindeki 

engellerin ortadan kalkması gerekir. Olumsuz düşünceleri bırakıp iyi bir niçin bulmakla 

işe başlamalı sonra da bunu sınırlayan inançlardan kurtulup hedefleri netleştirmek 

gerekir.245 

İnsanlara, kendilerine inanmaları, dolayısıyla olumlu bir tavır geliştirmeleri 

konusunda yardımcı olmak, onların beklentileri konusunda olumlu gelişmeler yaratır. 

Öğrenme, eğitim ve gelişme konusunda olumlu bir tavır geliştirebilmek için 

yönetici; hiçbir zaman karşısındakini aşağılamamalı, beklentileri yükseltme konusunda 

olumlu olmalı ve ödüllendirmelidir. 

Bir insanın performansı ile ilgili olumsuz noktalan belirtmenin olumlu olanları 

belirtmekten daha kolay olduğu yanılgısından kurtulmalıdır. Özellikle insan ilişkileri 

alanında geliştirilmesi gereken bir yönetim becerisi iyiyi arama, ortaya çıkarma, 

açıklama ve ilgili kişiye onu küçük görmeyen ama destekleyen, yüreklendiren bir 

biçimde belirtme sanatıdır. 

Yöneticiler; elemanlarının gelişmesinden, değerlendirilmesinden, iyi 

durumlarından hoşnut ve işlerinden tatmin olmaları konularında sorumluluk taşırlar. 

Gerçek öğrenen organizasyonlarda eğitim, şirket yönetimi, tüm yöneticiler ve 

bireyler arasıda eşit olarak paylaşılmış bir sorumluluktur. Sorun, eğitimin kendileri ile 

ilgili olmadığını düşünen yöneticilerin eğitim çalışmalarına da olumlu 

yaklaşmamalarıdır. Bazı durumlarda bu tutum engelleyici bir halde alabilir. Örneğin, bu 

yöneticiler elemanlarının eğitim programlarına katılmasını da kabul etmezler.246 

3.2.6.4. Problem Çözmede Motivasyon Kriteri 

Problem çözmede motivasyon kriteri çok temel bir kriterdir. Çünkü problemi 

üyelerinin oylama veya konsensüs içinde belirlemeleri bir motivasyon kaynağı 

                                                
243 Phil Clements, İş Yaşamında Olumlu Yaklaşım, (Çev: Günhan Günay), Etkin Yönetim Dizisi, Rota 
Yayınları, İstanbul, Ağustos 1997, s.10 
244 Clements, s.18 
245 Oğuz Saygın, Negatif Limanlardan Pozitif Sulara, Hayat Yayınları, İstanbul, Ağustos, 1999, s.122 
246 Clements, s.18 
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oluşturmaktadır. Bu da kişilerin o problem üzerine daha cesaretle gitmelerini ve günlük 

hayatta yaşadıkları sorunu ciddi olarak ele alma isteği yaratmaktadır. Sonuçta çözüm o 

kadar başarılı olmasa da motivasyon açısından pek bir şey değişmeyecektir.247 

3.2.6.5. Başarı-Motivasyon Döngüsü 

Motivasyonu en fazla etkileyen unsur başarıdır. Aynı şekilde bürokratik dar kalıplı 

ve anlayışsız bir yönetim insanları işlerinden iyice soğutur fakat olumsuzlukların 

giderilmesi çalışanların işlerine şevkle sarılması anlamına da gelmiyor. Amaç esasen 

başarıyı sağlamak olduğuna göre bir çeşit yararlı döngü söz konusu olmaktadır. 

Yönetimin bu döngüyü kurabilmesinin konumuz açısından dolaylı etkileri iki 

başlık altında toplanabilir:248 

• Kişiyi geliştiren yönü ile;  

� Eğitime önem vermesi, 

� İnsan kaynakları yönetiminde dönüşümlü iş ve zenginleştirme öğeleri, 

� Organizasyonda daha büyük sorumluluk almayı öngören anlayış, 

� İşlerin entegrasyonu ve iş zenginleştirmenin birlikte uygulanması ile 

kişileri yetkin ve yetenekli hale getirmesi. 

• Motivasyonu gerektiren yönü ile;  

� Yönetim anlayışında insan faktörüne önem ve değer veren yaklaşım,  

� Grup çalışmalarını ön planda tutarak aidiyet ve benimseme olgusunu 

geliştirmesi, 

� Başarıların gerektirdiği şekilde takdir edilmesi kastedilmektedir. 

3.2.7. Motivasyon Açısından Liderlik Fonksiyonları 

Liderin başlıca sorumlulukları; yöneticilik, motive etme, koordinatörlük, sözcü- 

temsilci ve çevresini savunan ve bunalımları ortadan kaldıran yönetici olarak liderdir.249 

Örgütlerde liderlerin, çalışanlara yön verecek ve faaliyetlerin sürdürülmesi 

sırasında kişi ve grupları yönetecek becerikli ve yetenekli kişilerden oluşmasına özen 

                                                
247 Clements, s.36 
248 Efil, TKY…, s.137 
249 Tahir Aktan, “Liderlik”, Kamu Yönetimi, Anadolu Ünv.Yay. No:883, AÖF Yay. No:471, İk.Fak. 
Ders Kitapları, Yay No:7, 2.Baskı, Eskişehir, s.229. 
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gösterilmelidir. Ayrıca yöneticileri ve personeli örgütle bütünleştirecek ve motive 

edecek ödüllendirme sistemi oluşturulmalıdır.250 

Lider, büyük değişimlerin yarattığı yeni fırsatları yakalayabilen, belirsizlik ve 

tehlikelere rağmen bu fırsatları değerlendirerek kurumuna yeni açılımlar getirebilen 

kişidir. Bu ortamda yapılması gereken nasıl sorusuna değil, ne sorusuna cevap 

bulmaktır. Liderin rolü, yapılası gerekenin ne olduğunu sormak, yani doğru olanı 

yapmak, yöneticinin rolü de nasıl sorusunu cevaplamak, yani işi doğru yapmaktır.251 

 

Bilgi çağında liderliğin en gerekli işlevlerinden birisi de motivasyondur. 

Motivasyon açısından liderde olması gereken fonksiyonlardan bazılarını şöyle 

sıralayabiliriz:252 

• Mükemmellik tutkusu taşırlar ve bürokrasiden nefret ederler. 

• Her yerden gelecek fikirlere açıktırlar ve kendilerini çözüm bulmaya 

adamışlardır. 

• Kaliteyi yaşar ve rekabette avantaj için maliyet ve hızı zorlar. 

• Herkesi kucaklayacak özgüvenleri vardır ve mesafesiz davranırlar. 

• Açık, basit, gerçeğe dayalı bir vizyon yaratır ve bunu bütün çalışanlara iletir. 

• Çok büyük enerjiye ve başkalarını harekete geçirme yeteneğine sahiptirler. 

• Abartırlar saldırgan hedefler belirlerler, gelişmeyi özendirirler, sorumluluğu ve 

taahhüdü anlarlar. 

• Değişimi fırsat olarak görürler, tehdit olarak değil. 

• Küresel beyinlere sahiptirler ve çeşitli küresel ekipler oluştururlar. 

• Bir işletme lideri yalnız bir vizyon yaratmak değil, aynı zamanda 

organizasyonun her düzeyinde çalışanların o vizyonla yaşadıklarından emin olmak 

zorundadır. 

Yeni süreçleri yerine oturtmak yeterli değildir; liderler sürecin gerektirdiği yeni 

değer ve inançları destekleyerek çalışanların bu süreci benimsemeleri için motive 

                                                
250 Hüseyin Engin, Orhan Elmacı, “Stratejik Yönetim Sistemlerinin Etkinliğinin Sağlanmasında 
Stratejik Yönetim Muhasebesinin Rolü”, DPÜ Sos. Bil. Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, Haziran 2000, S.115 
251 Yüksel Özden, Eğitimde Yeni Değerler: Eğitimde Dönüşüm, Pegane Yayıncılık, 3.Baskı, Ankara, 
Mayıs 2000, s.109 
252 Slater, s.53 
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etmelidir. Diğer bir anlatımla, yönetim, çalışanların masalarından geçenler kadar 

kafalarından geçenlere de önem vermelidir.253 

Yöneticinin çalışanları motive etmesinde şu ilkelere uyması gerekir:254  

• Bireylere gereken değeri verip, onları cesaretlendirmek ve teşvik etmek. 

• Başarılı olanlara yükselme ve ilerleme şansı tanımak. 

• İşgöreni sürekli eğitmek. 

• İşgörene başkaları yanında küçük düşürücü eleştirilerde bulunmamak ve 

onlara eşit davranmak. 

• İşgörenin sorunları ile ilgilenmek.  

• İşgörene örnek olmak ve onların başarı ve başarısızlıkları konusunda bilgi 

vermek ve çözümler bulmaya çalışmak vb. şeklinde sıralanabilir. 

 

3.2.8. Öğrenen Organizasyonlarda Motivasyon Engelleri 

Amerika’da Eastman Chemical Company adlı şirkette yapılan bir araştırma 

neticesinde çalışanların önündeki bazı engelleri kaldırınca çalışanların işlerini daha 

önemseyerek ve sahiplenerek yaptığı gözlenmiştir. Bu engelleri şöyle sıralamak 

mümkündür255: 

• İşini kaybetme korkusu: Eastman şirketinde yapılan araştırmada çalışanların 

kendilerini işten atılma korkusuyla iş dışında geliştirmeye çalıştığı fark edilmiştir. 

Şirketin yetersizlikten kimseyi işten çıkarmayacağına söz vermesiyle üretimde ve 

verimlilikte artış kaydedilmiştir. 

• Performans Değerlendirme Sistemi: Şirket daha önceki otomatik terfi 

sisteminde çalışanların %50 ye yakın bir kısmının kendisini hak ettiği mevkinin altında 

çalıştığını düşündüğünü görmüştür. Bu bağlamda performansa göre terfi sistemi ile 

üretimde artış gözlenmiştir. 

• Çalışan Öneri Sistemi: Şirket daha önce uyguladığı çalışanların fikirleri 

karşılığında ücret ödeme sistemi ile takımların öneri getirmesine ve fikir üretmesine 

                                                
253 Hammer ve Champy, s.193 
254 İsmail Efil, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Alfa Yayınları, Genişletilmiş 6. Baskı, Ekim 
1999, s.125 
255 Eastman Chemical Company (Case Study), Management Development Review, Volume 10, 
Number 4/5 · 1997, s.188 
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engel olduğunun farkına varmıştır. Yeni bir yaklaşımla takımların ürettiği fikirlere ücret 

ve onurlandırıcı diğer ödüller vermişlerdir. Bu hem bireyin bir takım içerisinde yer 

almasına hem de takımların ortak olarak daha etkili fikirler ortaya koymasına sebep 

olmuştur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                                                          
ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE BULGULARIN ÖZETİ 

4.1. METODOLOJİ 

Araştırmanın alanını Türkiye’de 1976 yılından bu yana artan teknolojik 

yatırımlarıyla üretimine devam eden ve kurulu fabrikasında 200 çalışanı ile su ve ısı 

yalıtım sektöründe hizmet veren büyük ölçekli bir firma oluşturmaktadır. Firma bitüm 

esaslı su yalıtım örtülerinde sektörün lideri durumundadır ısı yalıtım malzemeleri 

polpan ürününü ise yine Türkiye’de ilk kez olmak üzere 1994 yılında üreterek, ısı 

yalıtım pazarına da girmiştir. 1996 yılında aldığı ISO 9002 Kalite Güvence Belgesini, 

2003 yılında TSE EN ISO 9001 – 2000’e dönüştürmüştür. 2001 yılında ise AR-GE ve 

Kalite Laboratuarını TSE EN 17025 standardına göre akredite etmiştir. 

Şirketin VİZYONU; Dünyada, yalıtım sektöründe kabul görmüş yerel ve 

uluslararası standartlarda ve kalitede üretim yapan, hizmet veren, lider bir firma olmak, 

yalıtım sektörünün ihtiyacı olan ileri teknolojiyi üretmek ve ihraç etmektir. 

Şirketin MİSYONU; Müşterilerinin ihtiyaçlarını saptayıp, bilgi ve deneyime 

dayalı, katma değer yaratarak ürünlerini ülke genelinde ve dâhil olduğu dış pazarlarda 

yaygınlaştırmaktır. Ayrıca; çevreye saygılı, sağlık ve emniyeti ön planda tutan, 

çalışanları ve içinde bulunduğu toplumla sosyal sorumluluk ilkelerinde bir değer 

yaratacak şekilde çalışmaktır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda araştırmamıza konu olan örneklemi şu şekilde 

tanımlayabiliriz. Firma yetkilisiyle yapılan koordinasyon neticesinde firma 

çalışanlarının yaz dönemi olması sebebi ile yaklaşık  %30 luk (67 Kişi) bir bölümünün 

izin, eğitim çalışması ve diğer sebeplerden dolayı anket döneminde firmada 

bulunmadığı tespit edilmiştir. Alınan bu bilgi ışığında firmaya 140 Adet boş anket 

formu gönderilmiştir. Ankete firma bünyesinden 47 kişi katılmıştır. Yapılan inceleme 

neticesinde anketlerden 42 adedinin bilimsel veri olarak kullanılabilecek titizlikle 

doldurulduğu tespit edilmiştir. Anket geri dönme oranının bu kadar düşük olmasının ve 

anket formlarının uygun doldurulmamış olmasının nedeni, işletme çalışanlarının 

bilimsel araştırmalara karşı olan duyarsızlığı ve anketin uygulandığı dönem itibariyle 

personelin az olması ve iş yoğunluğunun fazla olmasına bağlanabilir. 
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Tablo 3.  Anketin uygulandığı şirket çalışanlarının görev seviyeleri 

GÖREVİ 
Frekansı 

(Adedi) 

Ankete 

Katılanlara Oranı 

Üst Kademe yönetici 2 %4,8 

Orta Kademe yönetici 9 %21,4 

Çalışan 31 %73,8 

Toplam 42 %100 

Araştırmada anket yöntemi kullanılarak bilgi toplama yoluna gidilmiştir. 

Yukarıdaki tabloda ankete katılanların şirket içindeki görev seviyeleri ve oranları yer 

almaktadır. Anket 31 kişi %73,8’lik bir oranla en çok çalışanlar statüsündeki işçi ve 

ustalar arasında gerçekleştirilmiştir. Bu durumda anket çalışmasının ana örneklem 

kümesinin bir bölümünü bu çalışan seviyesindeki personel oluşturmaktadır.  

 
Tablo 4.  Anketin uygulandığı şirket çalışanlarının yaş sınırları 

YAŞ SINIRLARI 
Frekansı 

(Adedi) 

Ankete 

Katılanlara Oranı 

30 Yaş ve Altı 24 %57,1 

30-45 Yaş Arası 9 %21,4 

45 Yaş üstü 9 %21,4 

Toplam 42 %100 

Yukarıdaki tabloda ankete katılanların şirket içindeki yaş sınırları ve oranları yer 

almaktadır. Anket 24 kişi %57,1’lik bir oranla en çok 30 yaş ve daha altı yaş gurubu 

arasında gerçekleştirilmiştir. Bu durumda anket çalışmasının ana örneklem kümesinin 

başka bir bölümünü bu yaş sınırlarındaki personel oluşturmaktadır.  

 

Tablo 5.  Anketin uygulandığı şirket çalışanlarının çalışma yılları 

ÇALIŞMA YILI 
Frekansı 

(Adedi) 

Ankete 

Katılanlara Oranı 

1-5 Yıl 15 %35,7 

5-10 Yıl Arası 22 %52,4 

10 Yıl üstü 5 %11,9 

Toplam 42 %100 
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Yukarıdaki tabloda ankete katılanların şirkette bilfiil çalışma yılları ve oranları yer 

almaktadır. Anket 22 kişi %52,4’lük bir oranla en çok 5-10 yıl arası çalışan gurubu 

arasında gerçekleştirilmiştir. Bu durumda anket çalışmasının ana örneklem kümesinin 

diğer bir bölümünü bu çalışma yılları arasında bulunan personel oluşturmaktadır.  

 
Tablo 6.  Anketin uygulandığı şirket çalışanlarının eğitim seviyeleri 

Yukarıdaki tabloda ankete katılanların eğitim seviyeleri ve oranları yer almaktadır. 

Anket 23 kişi %54,8’lik bir oranla en çok lise ve altı eğitim seviyesine sahip çalışan 

gurubu arasında gerçekleştirilmiştir. Bu durumda anket çalışmasının ana örneklem 

kümesinin son bölümünü bu eğitim seviyelerinde bulunan personel oluşturmaktadır.  

Bu durumda diyebiliriz ki ana örneklem kümesinin büyük bölümü lise ve altı 

eğitim seviyesine sahip, 5-10 yıl arasındaki bir yıl süresince şirkette çalışan, 30 yaş ve 

altındaki çalışan gurubudur. Anket sorularının cevapları ve frekansları bu örneklem 

kümesi baz alınarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Anket soruları hazırlanırken önceki dönemlerde hazırlanmış tezlerden ve Kalder 

Kalite ofisinin yayınladığı Anket hazırlama tekniği broşüründen faydalanılmıştır. 

Anketlerin veri girişinde ve sonuçların değerlendirilmesinde SPSS 13.00 istatistik 

programından faydalanılmıştır. Anketin değerlendirilmesinde genel istatistik işlemleri 

olan aritmetik ortalama, standart sapma ve frekans dağılımları, işletmelerin anketlere 

verdikleri cevapların genel dağılımını yansıtmak amacıyla kullanılmış ve çok sayıdaki 

değişken sayısını azaltmak ve değişkenler seti içindeki karşılıklı ilişkileri 

belirleyebilmek için frekans dağılımı ve faktör analizlerinden faydalanılmıştır. 

EĞİTİM SEVİYESİ 
Frekansı 

(Adedi) 

Ankete Katılanlara 

Oranı 

Lise ve Altı 23 %54,8 

Yüksek Okul - Üniversite 15 %35,7 

Üniversite Üstü 4 %9,5 

Toplam 42 %100 
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4.2 ÖRNEKLEM KÜMESİNİN ANKETE VERDİĞİ CEVAPLARI 

YANSITAN DAĞILIM TABLOLARI 

Bu bölümde ankete cevap veren 42 personelin işletmeye yönelik genel bilgi ve 

anketteki değişkenlere verdikleri cevapları gösterir dağılım tabloları sunulmaktadır. 

Tablolarda personelin ölçeklerdeki seçenekleri cevaplama frekansları ve yüzde değeri 

yansıtılmaktadır. Ayrıca verilen cevaplar da bu bölümde irdelenmektedir. 

4.2 1. (1–10 Arası)Anket Sorularının Değerlendirilmesi 

Tablo 7.  1-10 Arası Anket Sorularının Frekans Dağılımı ve Yüzdeleri 

Hiçbir 

Zaman 
Nadiren Bazen Genellikle 

Her 

Zaman 

Fikrim 

Yok  

F % F % F % F % F % F % 

Soru 1 0 0 4 9,5 16 38,1 15 35,7 7 16,7 0 0 

Soru 2 2 4,8 14 33,3 5 11,9 17 40,5 2 4,8 2 4,8 

Soru 3 0 0 0 0 10 23,8 16 38,1 16 38,1 0 0 

Soru 4 0 0 0 0 9 21,4 20 47,6 13 31,0 0 0 

Soru 5 0 0 2 4,8 7 16,7 23 54,8 10 23,8 0 0 

Soru 6 0 0 2 4,8 6 14,3 25 59,5 11 26,2 0 0 

Soru 7 0 0 11 26,2 11 26,2 15 35,7 5 11,9 0 0 

Soru 8 0 0 0 0 0 0 19 45,2 23 54,8 0 0 

Soru 9 2 4,8 9 21,4 15 35,7 13 31,0 3 7,1 0 0 

Soru 10 0 0 2 4,8 11 26,2 17 40,5 12 28,6 0 0 

 

Soru 1: Bölümünüzde planlama sürecine her kademedeki çalışanların katılması, 

üst kademe yöneticileri tarafından desteklenir mi? 

Çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olan katılımcı yönetim anlayışının işletme 

çalışanlarının yarısından fazlası tarafından yeterli ölçülerde yapıldığı %47,6’lık bir 

dilim tarafından ise yapıldığı fakat yeterli ölçülerde olmadığı değerlendirilmiştir. Bu 

soru ışığında işletme yönetiminin planlama sürecinde her kademedeki çalışanların 

katılımını arttırıcı tedbirler alması gerekir. 

120 



 

 

130 

Soru 2: Bölümünüzde müşteri memnuniyetini ele alan bir sistem var mı? 

Müşterilerden gelen öneriler sisteme geri besleniyor mu? 

Bu soruda da önceki soruya benzer bir durum söz konusudur. Çalışanların 

%45,3’lük bir bölümü müşteri görüşlerinin sisteme geri beslendiği %45,2’lik bir kısım 

ise geri beslendiği fakat yeterli olmadığı, %4,8’lik bir kesim ise müşteri görüşlerinin hiç 

geri beslenmediği görüşündedir. Burada çalışanların bulunduğu konum itibariyle 

müşteri görüşlerinin sisteme geri beslenmesi her çalışan tarafından aynı şekilde 

gözlenemeyebilir. Fakat şirketin öğrenen organizasyon olmanın bir gereği olarak 

yapılan değişikliklerin şirket çalışanlarına sebep, sonuç ve kaynak da belirterek 

açıklaması şirket çalışanlarının şirketin hedeflerini daha iyi anlamasına yardımcı 

olacaktır. 

Soru 3: İşletmenizin neyi hedeflediğini gösteren vizyonu hakkında 

bilgilendiriliyor musunuz?, Bu vizyonun herkes tarafından benimsenerek paylaşıldığını 

düşünüyor musunuz? 

Bu soruda şirket çalışanlarının %72,2’lik bir oranda şirketin vizyonu ve hedefleri 

hakkında yeterli bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Bu konu günümüz bilgi çağında, bir 

öğrenen organizasyonun olmazsa olmaz bir unsurudur. Şirketin bu konu üzerine biraz 

daha eğilip çalışanlarının şirket vizyonu ve hedefleri hakkında daha çok bilgi sahibi 

olmalarını sağlamalıdır. 

Soru 4: Yöneticileriniz, astlarının organizasyon içi ve dışındaki eğitim, kurs, 

toplantı ve diğer firmalara gezi gibi öğrenme fırsatlarından yararlanmalarını 

destekliyorlar mı? 

Bu soruya %78,6 oranında şirketin çalışanlarına yeterli derecede eğitim imkânı 

sunduğu görülmektedir. Bu oran şirketin öğrenen organizasyon olarak öğrenmeye ne 

derece önem verdiğinin en önemli göstergelerinden birisidir. 

Soru 5: İşletmenizin hedefine ulaşmasında tüm birimler ve personelleri arasında 

tam bir uyum, işbirliği ve koordine vardır diyebilir misiniz.? 

Bu soru için de  %78.6 oranında şirketin tüm alt birimleriyle uyumlu ve hedefe 

yönelik olarak çalıştığı görülmektedir. Bu soru da bize şirketin öğrenen organizasyon 

olmadaki başarılı uygulamalarının sonuçlarının uygunluğunu göstermektedir. 

Soru 6: İşletmenizin tüm çalışanlarının kendi bölümüyle ilgili bilgi kaynaklarına 

kolayca ulaşabildiğini düşünüyor musunuz? 
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Bu konuda da şirket çalışanları %85,7 oranında bilgi kaynaklarına kolayca 

ulaşabildikleri görülmüştür. Bu büyük oran da şirketin öğrenen bir organizasyon olarak 

öğrenmeyi destekleyici yardımcı malzeme ve dershane gibi imkânları etkin 

kullandığının bir göstermektedir. Şirket içinde yapılan gezide de bu açık bir şekilde 

görülmekte gerek elektronik, gerekse basılı ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgiler hizmete 

sunulmuştur. 

Soru 7: İşletmenizin ileriye yönelik amaçları belirleme ve planlama süreçlerine 

yeterince dâhil edildiğinizi düşünüyor musunuz? 

1nci soruya benzerlik gösteren bu soru hem anketin güvenilirliğini test etmek hem 

de sorunun önemine binaen sorulmuştur. Alınan cevaplar da 1nci soruya paralellik arz 

etmektedir. %47,6 oranında çalışanların planlama sürecine yeteri kadar dâhil edildiği 

görüşü hakimdir. Bu oran daha fazla çalışanı planlama sürecine dâhil ederek 

yükseltilmelidir. Bu, hem uygulayıcıların da planlamada yer almasını sağlayarak daha 

gerçekçi bir planlama ortaya koyma, hem de bu çalışanlar üzerinde olumlu bir 

motivasyon oluşturmaya yarar. 

Soru 8: Maddi ödüllendirmenin sizi her zaman motive edeceğini düşünüyor 

musunuz? 

Şirket çalışanlarının tamamı maddi ödüllendirmenin kendisini her zaman motive 

edebileceğini düşünmektedir. Bu durum gerek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 

şartların güçlüğü, gerekse global ekonomide şirketin maliyetleri düşürmek için çalışan 

ücretlerinde fazla bir artırıma gidememesi neticesi çalışanların yeterli maddi kazanç 

sağlayamadığının bir göstergesidir. Yeterli kazanç sağlayamayan çalışanlar yeterli 

performans ve verimlilik de gösteremezler. Bunun için çalışanların maddi imkanları 

arttırılmalıdır. 

Soru 9: Yapılan ödüllendirmelerin sizi yeterince motive ettiğini düşünüyor 

musunuz? 

Bu soruda yapılan ödüllendirmelerin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı 

%38,1’dir. Bu öğrenen bir organizasyonda düşük bir orandır. Bunun gerek ekonomik 

gerekse yönetim anlayışı açısından çok çeşitli sebepleri vardır. Fakat verimliliği ve 

üretimi arttırmak için çalışanlar daha çok ve daha çeşitli yöntemlerle ödüllendirilmeli ve  

daha verimli hale getirilmelidir. 
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Soru 10: Üst ve amirleriniz yada üst kurullarınızla düzenli toplantılar yaparak 

onların bölümünüzle ilgili öngörülerinden istifade ediyor musunuz? 

%69,1 oranında üst ve amirlerle yada üst kurullarla düzenli toplantılar yapıldığı 

düşünülmektedir. Zaten TSE EN ISO 9001 – 2000 Kalite belgesi almış olan şirket TKY 

prensiplerini ve yöntemlerini en üst seviyede uygulamakta teknoloji yoğun bir iş alanına 

sahip şirket aynı zamanda öğrenen organizasyon olmanın da gereklerinin bilincindedir. 

4.2.2. (11-20) Arası Anket Sorularının Değerlendirilmesi 

Tablo 8.  11-20 Arası Anket Sorularının Frekans Dağılımı ve Yüzdeleri 

Hiçbir 

Zaman 
Nadiren Bazen Genellikle 

Her 

Zaman 

Fikrim 

Yok  

F % F % F % F % F % F % 

Soru 11 4 9,5 2 4,8 18 42,9 14 33,3 4 9,5 0 0 

Soru 12 0 0 18 42,9 12 28,6 7 16,7 5 11,9 0 0 

Soru 13 0 0 14 33,3 6 14,3 13 31,0 9 21,4 0 0 

Soru 14 5 11,9 7 16,7 20 47,6 10 23,8 0 0 0 0 

Soru 15 0 0 11 26,2 18 42,9 6 14,3 7 16,7 0 0 

Soru 16 0 0 13 31,0 10 23,8 15 35,7 4 9,5 0 0 

Soru 17 0 0 7 16,7 7 16,7 17 40,5 11 26,2 0 0 

Soru 18 2 4,8 11 26,2 16 38,1 7 16,7 4 9,5 2 4,8 

Soru 19 2 4,8 15 35,7 17 40,5 8 19,0 0 0 0 0 

Soru 20 12 28,6 20 47,6 6 14,3 4 9,5 0 0 0 0 

 

 

Soru 11: Üst ve amirleriniz yada üst kurullarınız ile yaptığınız toplantılarda 

işletme ile ilgili görüşlerinizin dikkate alındığını düşünüyor musunuz? 

Bu soru için verilen cevapların %42,8’i işletme ile ilgili görüşlerine sıklıkla değer 

verildiğini  %42,9’u ise ara sıra değer verildiğini düşünmektedir. Bu oranlar öğrenen bir 

organizasyonda yeterli oranlardır. Çünkü her çalışanın her istediğini yapmaktan ziyade 

etkin ve yaratıcı fikirlerin ve uygulamaların ortaya çıkarılması esastır. Bu bakımdan 

şirket toplantıları laf olsun diye değil gerçekten verimlilik elde etmek için yapmaktadır. 

Bu da şirketin öğrenen bir organizasyon olduğunun bir diğer göstergesidir. 
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Soru 12: Çalışanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki farklılıklara değer 

verildiğini düşünüyor musunuz? 

Bu soru organizasyon içindeki farklılıkların ne derece etkin kullanıldığı ve 

organizasyonun diğer organizasyonlardan farklılaşmasına sebep olduğunun anlaşılması 

için sorulmuş bir sorudur. Verilen cevapların %71,5’lik kısmı şirket içinde duygu, 

düşünce ve davranışlarındaki farklılıklara yeteri kadar değer verilmediğini 

göstermektedir. Bu durum motivasyonu olumsuz yönde etkiler. 

Soru 13: İşletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı niteliklere göre eleman 

yetiştirilmesine önem verildiğini düşünüyor musunuz? 

Bu soruya anket genelinde %52,4’lük bir oranda şirketin gelecekte ihtiyaç 

duyacağı niteliklere göre eleman yetiştirmeye yeterli önemin verildiği görüşü hâkim. Bu 

şirketin bilgi çağının gerektirdiği gibi bir şirket olduğunun ve öğrenen organizasyon 

olma gereklerine hâkim olduğunun ve bunu en iyi şekilde uygulamaya koymayı 

başardığının bir başka göstergesidir 

Soru 14: İşletmenizin benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer sektör, işletme ve 

kuruluşlarla yeterince ilişki kurarak onların uygulamalarından yararlandığını düşünüyor 

musunuz? 

Ankete verilen cevaplar % 23,8 Genellikle, %47,6 Bazen olarak yoğunlaşmıştır. 

Bunun sebebi şirketin kendi ARGE departmanı ve patentli ürünlerinin bulunması ve 

ağırlıklı olarak bu alanlarda faaliyet gösteriyor olmasıdır. Şirket benzer alanlarda 

faaliyet gösteren diğer sektör, işletme ve kuruluşlarla ilişkilerini daha da geliştirmeli 

sadece mamul alanında değil, üretim ve yönetim teknikleri ile ilgili de diğer firmalarla 

kendisini kıyaslayarak sürekli iyileşmeyi hedeflemelidir. 

Soru 15: Bölümünüzde, düzenli olarak faaliyet değerlendirmesi yapıldığını, elde 

edilen sonuçlara göre plan ve uygulamaların geliştirildiğini düşünüyor musunuz? 

Ankete verilen cevapların %69,1’lik bir oranı şirketin bölümlerinde yeteri kadar 

faaliyet değerlendirmesi yapılmadığını ve elde edilen sonuçların yeteri kadar plan ve 

uygulamaların geliştirilmesinde kullanılmadığı yönündedir. Bu klasik öğrenememe 

hastalıklarından başarısını ispat etmiş bir sistem ile ömür boyu çalışmayı düşünmektir. 

Bir sistem kendi zamanının sınırları ve imkanları içerisinde başarılı olmuş olabilir fakat 

bu onun sonsuza kadar başarılı olacağı anlamına gelmez. Bilgi çağında birçok 

bilinmeyenin sürekli değişkenlik arz ettiği ve değişmeyen tek şeyin değişim olduğu bir 
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ortamda tek ve geçerli bir sisteme bağlı kalmak biraz fazla iyimserlik olur. Bu bağlamda 

şirketin düzenli olarak faaliyetlerini değerlendirmesi ve bu değerlendirmeler ışığında 

uygulama ve planlarını gözden geçirmesi gerekir. 

Soru 16: Birbiriyle ilişkili bölümler birbirlerini bir müşteriyi memnun 

ediyormuşçasına memnun etmeye çalışıyor mu? 

Bu soruda %45,2 oranında birimlerin ve çalışanların birbirleri ile olan 

ilişkilerinde, müşteriyi memnun ediyormuşçasına davranış sergilediği ortaya çıkmıştır. 

Bu öğrenen bir organizasyonda kaliteyi arttırmak adına geliştirilmesi gerekli bir 

olgudur. Şirket içi ilişkilerde mevcut görülen bu olgu daha da geliştirilerek daha kaliteli 

hizmet ve bunun sonucu daha verimli ve kaliteli bir üründen söz etmek mümkündür. 

Soru 17: İşletmemin politikası benim değerlerimle örtüşmektedir diyebilir 

misiniz? 

İşletme politikalarının çalışanların değer yargılarıyla örtüşme oranının %66,7 gibi 

yüksek bir oranda olması şirket çalışanlarının şirketin değer yargılarını ve hedeflerini 

benimsediğinin bir göstergesidir. Bu durum şirket içi motivasyonun artması ve 

çalışanların şirketlerine daha çok bağlanmasını sağlar. Çalışanları motive etmede etkili 

bir araç olan şirket politikalarıyla değer yargılarının örtüşmesi diğer motivasyon 

araçlarıyla da desteklenirse tam bir motivasyon sağlanabilir. 

Soru 18: İşletmenin veri bankası dışındaki üniversite araştırmaları, veri bankaları, 

kataloglar, kütüphaneler... gibi bilgi kaynaklarına rahatlıkla ulaşma imkanınız var mı, 

bu konuda işletmenizden teşvik görüyor musunuz? 

Şirketin kendi imkânlarının dışındaki veri ve bilgi kaynaklarına ulaşmada 

%26,2’lik bir oranda kalması iki hususu gündeme taşımaktadır. Ya şirket kaynakları her 

tür bilgiyi kapsayacak niteliktedir ki bu imkânsız bir durumdur. Çünkü her geçen gün 

binlerce yeni bilgi üretilip insanlığın hizmetine sunulmaktadır. Tüm bu bilgileri şirket 

imkânıyla ulaşabilmek imkânsızdır. Ya da şirket çalışanlarının daha yeni bilgileri 

araştırmada gerekli istek ve heveste olmadıklarını gösterir ki bu durum; gerek eğitim ve 

seminerlerle, gerekse çeşitli motivasyon araçlarının desteği ile geliştirilebilir. Asıl olan 

çalışanlara öğrenmeyi öğretebilmek ve şirket bünyesinde bir öğrenme kültürü 

yaratabilmektir. 
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Soru 19: İşletme içi toplantılarda işletmenin dışında meydana gelen gelişmeler de 

değerlendiriliyor mu? Bu konuda tüm çalışanların fikrinin alındığını düşünüyor 

musunuz? 

Bu soru anket sorularının 14ncü anket sorusuyla paralellik göstermektedir. Bunun 

amacı hem anketin güvenilirliğini test etmek hem de önemli yönetim aracı olan 

benchmarking ve açık sistem yaklaşımlarının uygulanma derecesini test etmektir. Anket 

sonucu %76,2 oranında şirketin şirket dışı gelişmeleri yeterince değerlendirmediğini 

göstermiştir. Bu durum şirket dışında gelişen yeni teknolojilerin şirket bünyesine 

zamanında ve yeteri kadar aktarılamaması sonucunu doğurur ki bu da şirketin günümüz 

bilgi çağında daha gerilere düşmesine neden olur. Bu konuda şirket daha araştırıcı ve 

istekli olmalıdır ve bu gelişmelerle ilgili çalışanların da görüşlerine müracaat 

edilmelidir. 

Soru 20: İşletmedeki ödüllendirme sisteminin şartların gereklerine göre gözden 

geçirilip düzeltildiğini düşünüyor musunuz? 

İşletme içi ödüllendirme sistemini zamanın gereklerine göre düzenlenmediği 

%90.5 gibi büyük bir oranla belirlenmiştir. Bilgi çağında insanların ihtiyaçları 

çeşitlenmiş ve yeni ödüllendirme araçları da yönetim literatüründe yerlerini almaya 

başlamıştır. Örneğin birçok banka çalışanlarından uygun olarak değerlendirdiklerini tatil 

ile ödüllendiriyor. Birçok firmanın uyguladığı para ve terfi ödüllendirmeleri günümüz 

çalışanı için artık yeterli gelmemektedir. Bunun için çağın gereklerine uygun yeni 

ödüllendirme araç ve tekniklerini araştırıp şirket bünyesine adapte etmek gerekir. 

4.2 3. (21-30) Arası Anket Sorularının Değerlendirilmesi 

Tablo 9.  21-30 Arası Anket Sorularının Frekans Dağılımı ve Yüzdeleri 

Hiçbir 

Zaman 
Nadiren Bazen Genellikle 

Her 

Zaman 

Fikrim 

Yok  

F % F % F % F % F % F % 

Soru 21 0 0 19 45,2 19 45,2 2 4,8 2 4,8 0 0 

Soru 22 9 21,4 16 38,1 5 11,9 10 23,8 2 4,8 0 0 

Soru 23 0 0 2 4,8 6 14,3 28 66,7 6 14,3 0 0 

Soru 24 0 0 12 28,6 5 11,9 21 50,0 4 9,5 0 0 
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Soru 25 5 11,9 15 35,7 10 23,8 10 23,8 2 4,8 0 0 

Soru 26 0 0 6 14,3 11 26,2 21 50,0 2 4,8 2 4,8 

Soru 27 0 0 4 9,5 9 21,4 14 33,3 15 35,7 0 0 

Soru 28 0 0 5 11,9 16 38,1 13 31,0 8 19,0 0 0 

Soru 29 0 0 2 4,8 9 21,4 10 23,8 21 50,0 0 0 

Soru 30 7 16,7 14 33,3 6 14,3 9 21,4 6 14,3 0 0 

 

Soru 21: İşletmenizdeki, üstlerinizin ve yönetim kadrosunun verimliliği arttırıcı 

motivasyon tekniklerini uyguladığını düşünüyor musunuz? 

Bu soruda da çalışanlar, %90,4 oranında üstlerin ve yönetim kadrosunun 

verimliliği arttırıcı motivasyon tekniklerini yeterince kullanmadığı görüşü hakim. Bu 

durum şirkette motive edilmemiş çalışanlar ve iş veriminde düşmeye sebep olur. Bunun 

için şirket içerisinde motivasyonu arttırıcı yeni ve yeterli tedbirler geliştirilmeli ve bu 

teknikler uygulanmalıdır. 

Soru 22: Çalışanların yeni bilgi ve teknikleri edinmek ve deneyim kazanmak için 

kabul edilebilir riskleri alabilmelerinin teşvik edildiğinin düşünüyor musunuz? 

Soruya verilen cevapların %50’lik bölümü çalışanların kabul edilebilir riskleri 

almalarının teşvik edilmediğini yansıtmaktadır. Bu durum çalışanların yaptıkları iş ile 

ilgili inisiyatiflerini azaltır ve hata yapmalarına teşvik eder, iş tatminini büyük oranda 

düşürür ve çalışanlarının iş yerlerini tam anlamıyla benimsemelerinde bir engeldir. Bu 

ve bunun gibi birçok gerekçeden dolayı çalışanların yeni bilgi ve teknolojileri edinmek 

ve deneyim kazanmak için kabul edilebilir riskleri almaları teşvik edilmelidir. 

Soru 23: İşletmenizde her kademenin ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşabileceği bir 

veri tabanı ve iletişim sistemi mevcut mu? Ne sıklıkla kullanıyorsunuz? 

Bu soru 6 numaralı anket sorusunun paralelinde cevabının güvenilirliğini test eder 

nitelikte fakat aynı zamanda şirket bünyesinde bilgilerin depolandığı bir veri tabanının 

olup olmadığını ve ne sıklıkla kullanıldığını anlamaya yönelik bir soru. Bu soru da da 6 

ncı soruya yakın bir sonuç çıktığı açıktır. Çalışanların % 81’lik bir kısmı bir veri tabanı 

iletişim sisteminin var olduğunda ve ihtiyaca cevap verdiği konusunda hemfikir. Zaten 

TKY ve Öğrenen organizasyon olmanın gereklerini iyi anlamış olan şirket veri tabanı 

ve iletişim sistemini de çok iyi oturtmuş durumdadır. 
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Soru 24: İşletmenizin dışında kendi alanınızla ilgili gelişmeleri takip edebiliyor 

musunuz? 

Bu soruya da anket genelinde %59,5’lik bir kesim işletmenin dışında kendi alanı 

ile ilgili gelişmeleri takip edebildiğini belirtmektedir. Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması 

ve yeni gelişmelerin takip edilebilmesi adına bu konu önem arz etmektedir. Anket 

genelinde bu konu yeterli seviyede görülse de çeşitli motivasyon araçları kullanılarak bu 

oran daha yukarılara çekilmelidir. 

Soru 25: İşletme içerisinde öğrenme isteğinizi arttıracak fırsat ve ortamlar 

yaratılıyor mu? 

Bu soruyla ilgili, anket genelinde %71,6’lık bir kesim yeterli seviyede öğrenme 

isteğini arttıracak fırsat ve ortamın yaratılmadığı görüşünü taşımaktadır bu öğrenen bir 

organizasyon için çok ciddi bir motivasyon eksikliği yaratacak unsurudur. Bu konu ile 

ilgili ülke genelinde maalesef birçok eksiklikten bahsetmek mümkün. Gerek ekonomik 

durumun yarattığı şartlar, gerekse maliyetlerin düşürülmesi konusunda ilk akla gelen 

tedbirin motivasyon masraflarını kısmak olması bu hususta başlıca etmenler arasında 

sayılabilir. Fakat verimliliğin düşmesine sebep olabilecek bu faktör uzun vadede kardan 

çok zarar getirecektir. Bu konuyla ilgili önlemler alınmalı ve çalışanların öğrenme 

isteğini arttıracak imkanlar yaratılmalıdır. 

Soru 26: İşletmenin içerisinde uygulanan kural ve prosedürlerin ne sıklıkla 

gözden geçirilip değerlendirildiğini düşünüyorsunuz? 

Bu soru da 15nci sorunun paralelinde onu test eden ve çalışanlar gözünde kural ve 

prosedürlerin ne sıklıkla değiştirilip geliştirildiğini anlamaya yönelik bir soru. Bu 

soruya verilen cevaplar incelendiğinde %54,8’lik bir bölüm kural ve prosedürlerin 

yeterli sıklıkla gözden geçirilip geliştirildiği görüşündedir. Bu oran 15nci soru ile de 

paralellik arz etmektedir. Bu oran yeterli gibi görünse de günümüz bilgi çağında kural 

ve prosedürler daha sık aralıklarla gözden geçirilmeli ve ihtiyaca cevap vermeyenler 

atılmalı yada geliştirilmelidir. 

Soru 27: İşletmenizde ihtiyaç duyduğunuz bilgilere zamanında, doğru ve tam 

olarak ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz? 

Bu soru da 23 ve 6ncı soruları test eder mahiyette ve edinilen bilgileri zamanlılık 

ve tamlık açısından değerlendiren bir soru.. Bu soruda da diğer sorulara paralel %69’luk 

bir oranla yöneticiler ve çalışanlar ihtiyaç duydukları bilgiye zamanında ve tam olarak 
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ulaşabildiği görüşünde hemfikir. Bu oran yeterli gibi görünse de bilgiye yeterli, 

zamanında ve tam olarak ulaşabilmek gerek günümüz yöneticilerinin karar vermede 

gerekse çalışanların verimli çalışabilmelerinde olmazsa olmaz bir unsur. Bu bağlamda 

bu oranın daha da yukarılara çekilebilmesi için bilgi ve bilgi iletim sistemlerinin gözden 

geçirilmesi gerekir. 

Soru 28: İşletmenizde yapılan işler ve bununla ilgili bilgilerin sürekli güncelliğini 

sağlamak amacı ile anket, dilek ve şikâyet kutusu vb. yöntemler uygulanıyor mu? 

Bu soru için de ankete katılanların yarısı yeteri kadar anket, dilek ve şikâyet 

kutusu yöntemlerinin uygulandığını düşünüyor. Yine %38,1’lik bir kısım da yeteri 

kadar olmasa da bu yöntemlerin uygulandığı görüşünde. Bu durumda şirketin sürekli 

bilgileri güncellemek için veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uyguladığını ve 

şirket ile ilgili bilgilerini sürekli güncel tutmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Ancak bu 

durumu çalışanlara daha iyi anlatarak bu veri toplama ve değerlendirme sistemlerini 

daha etkin bir şekilde kullanabilir. 

Soru 29: Bölümünüzde bilgiye önem verildiğini düşünüyor musunuz? 

Ankete katılanların %73,8 gibi yüksek bir oranı şirket içerisinde bilgiye yeteri 

kadar önem verildiği görüşünde. Zaten gerek şirketin bilgi depolama ve yönetme 

sistemleri, gerekse bunları çalışanlarına sunuş biçimi son derece bilimsel ve çağdaş. 

Şirket öğrenen bir organizasyonun sahip olması gereken bilgi donanımının büyük bir 

bölümüne sahiptir. Bu bağlamda bilgiye verilen önem daha da arttırılarak tüm şirket 

çapına yayılmalıdır. 

Soru 30: Biriminizde işinizle ilgili alacağınız kararlarda kendi inisiyatifinizi 

kullanabiliyor musunuz? 

Bu soru da kısmen 22nci soruyu test eder niteliktedir. %64,3’lük bir kesim kendi 

işi ile ilgili alacağı kararlarda yeteri kadar inisiyatif kullanamadığı görüşündedir. Bu 

oran 22 nci soru ile de paralellik göstermektedir. İnisiyatif kullanabilme ve kabul 

edilebilir riskleri alabilme yetkisi gerek çalışanlara gerekse orta ve üst kademe 

yöneticilerine ani gelişen durumlarla ilgili karar alabilmelerine ve tehlikeli bir durumu 

daha başlamadan ortadan kaldırabilmelerine imkân tanır. Bu durum da şirketin büyük 

miktarlarda zarar etmelerinin önüne geçer. Öğrenen organizasyonların en önemli 

özelliklerinden olan esnek bir yapı da bu sayede oluşturulabilir. Bunun için çalışanların 

kabul edilebilir riskleri alabilmeleri ve inisiyatif sahibi olmaları teşvik edilmelidir. 
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4.2 4. (31-40) Arası Anket Sorularının Değerlendirilmesi 

Tablo 10.  31-40 Arası Anket Sorularının Frekans Dağılımı ve Yüzdeleri 

Hiçbir 

Zaman 
Nadiren Bazen Genellikle 

Her 

Zaman 

Fikrim 

Yok  

F % F % F % F % F % F % 

Soru 31 4 9,5 20 47,6 11 26,2 5 11,9 2 4,8 0 0 

Soru 32 7 16,7 9 21,4 13 31,9 11 26,2 2 4,8 0 0 

Soru 33 0 0 0 0 7 16,7 8 19,0 27 64,3 0 0 

Soru 34 0 0 16 38,1 7 16,7 12 28,6 7 16,7 0 0 

Soru 35 0 0 6 14,3 12 28,6 14 33,3 10 23,8 0 0 

Soru 36 0 0 7 16,7 7 16,7 26 61,9 2 4,8 0 0 

Soru 37 0 0 8 19,0 7 16,7 22 52,4 5 11,9 0 0 

Soru 38 7 16,7 12 28,6 12 28,6 11 26,2 0 0 0 0 

Soru 39 5 11,9 9 21,4 16 38,1 12 28,6 0 0 0 0 

Soru 40 7 16,7 5 11,9 9 21,4 21 50,0 0 0 0 0 

 

Soru 31: Ödüllendirmenin bölümlerde çalışanların performansına göre yapıldığını 

düşünüyor musunuz? 

Bu soruda çalışanlar %83,3 oranında ödüllendirmenin çalışanların performansına 

göre yapılmadığı görüşünde. Bu durum çalışanların motivasyonu ve verimliliği üzerinde 

çok yıkıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda böyle bir oranın çıkması çalışanların 

ödüllendirme sistemini çok iyi anlayamamasından da kaynaklanmış olabilir. Çünkü 

genelde bireyler çalışma ortamında en fazla işi kendisinin yaptığı ve hak ettiği ödülü 

alamadığı gibi bir görüşe kapılır. Şirket yönetimi bu konu üzerinde hassasiyetle durmalı, 

eğer ödüllendirme sisteminde bir aksaklık varsa acil düzeltme yoluna gitmelidir. 

Ödüllendirme sisteminde bir aksaklık tespit edilmemişse sistem çalışanlara daha iyi 

anlatılmalıdır. 

Soru 32: Bölümünüzdeki çalışanlara yaptıkları iş ile ilgili yeterli yetki ve 

sorumluluk verilerek cesaretlendirildiğini, neler yapabileceklerini deneme ve öğrenme 

fırsatı yaratıldığını düşünüyor musunuz? 
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Bu soru da kısmen 30 ve 20nci soruların güvenilirliğini test eder niteliktedir. 

Maalesef bu soruda da diğer iki soruda olduğu gibi %70 gibi büyük bir oranda 

çalışanlara yaptıkları iş ile ilgili yeterli yetki ve sorumluluk verilerek 

cesaretlendirilmediği görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu durum hem çalışanların 

motivasyonu, hem verimliliği, hem de kendisini geliştirip öğrenebilmesi üzerinde 

olumsuz etkilere sahiptir. Öğrenen organizasyonlarda hatalardan da bir şeyler öğrenmek 

esastır. Onun için şirket, çalışanların hata yapmalarından korkmamalı, bu hataları bir 

öğrenme fırsatı olarak değerlendirmelidir. 

Soru 33: Kendinizi kurumun bir parçası olarak mı görüyorsunuz? 

Bu soru ile 17nci soru hem birbirini test etmekte hem de tamamlamaktadır. Bu 

bağlamda iki sorunun da vardığı yargılar paralellik göstermektedir. Anketin bu sorusuna 

şirket çalışanları %73,3 oranında kendisini şirketin bir parçası olarak gördüğünü ifade 

etmiştir. Şirket politikaları ile kendi değerleri örtüşen ve kendisini şirketin bir parçası 

olarak gören çalışanların motivasyonları yüksek, şirket verimliliğine katkısı da 

büyüktür. Bu durum diğer motivasyon araçları ile de desteklendiği taktirde şirketin daha 

verimli bir duruma geleceği aşikardır. 

Soru 34: Sektörünüzdeki diğer firmalarla ve kuruluşlarla yeteri kadar bir araya 

gelerek bilgi ve fikir alışverişinde bulunduğunuzu düşünüyor musunuz? 

Bu soru da anketin 14ncü sorusunu test eder mahiyettedir. Ankete verilen 

cevaplarda çalışanlar diğer firma ve kuruluşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde 

bulunmayı  % 54,8 yetersiz, %45,2 yeterli bulmuşlardır. Oranlar birbirine çok yakındır. 

Bu durum şirketin diğer firmalarla bir araya geldiği fakat bu durumun çalışanlara 

yeterince anlatılamadığının bir göstergesidir. Bu toplantı ve aktivitelere değişik çalışan 

guruplarını katılması çalışanları bu faaliyetler hakkında daha bilgili kılar. 

Soru 35: İşletme içerisinde genel olarak etkili bir iletişim sistemi kullanıldığını 

düşünüyor musunuz? 

Bu soruya anket genelinin %57,1’lik kısmı şirkette genel olarak etkili bir iletişim 

sisteminin kullanıldığını düşünmektedir. Bu oran yeterli olmakla birlikte geliştirilmeye 

ihtiyaç duymaktadır. Şirket içi iletişim sistemi gözden geçirilerek geliştirilmelidir. 

Soru 36: Bölümünüzde gelişmenin sürekliliğini sağlamak amacı ile geleceğe 

yönelik planlar yapılırken, geçmiş deneyimlerin olumlu ve olumsuz sonuçları da göz 

önünde bulundurulur mu? 
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Bu soruya ankete katılanların %66,7’lik kısmı bölümlerinde gelişimin sürekliliğini 

sağlamak amacı ile geleceğe yönelik planlar yapılırken geçmiş deneyimlerin olumlu ve 

olumsuz sonuçlarının yeterince göz önünde bulundurulduğu görüşündedir. Bu öğrenen 

bir organizasyon yapısında gerekli bir unsurdur ve çalışanların bu konuda 

bilinçlendirilmiş olmaları hem örgütsel öğrenmenin gelişimi hem de çalışanların 

motivasyonu açısından önemlidir. 

Soru 37: Bölümünüzde sürekli gelişimi ve öğrenmeyi teşvik eden bir iş ortamı var 

mıdır? 

Anket genelinde bu soruya %64,3 oranında bölümlerde sürekli gelişmeyi ve 

öğrenmeyi teşvik eden bir iş ortamının var olduğu belirtilmiştir. Bu durum öğrenen 

organizasyon gereklerini iyi bir şekilde uygulayan şirketin doğru uygulamalarının bir 

sonucudur. 

Soru 38: Çalışanların eğitim eksikliklerini belirlemek, onlara uygun eğitim 

programları sunmak için gerekli rehberlik faaliyetleri yapılıyor mu? 

Bu anket sorusuna %76,9 oranında çalışanların eğitim eksikliklerini belirlemek, 

onlara uygun eğitim programları sunmak için yeterli seviyede rehberlik faaliyeti 

yapılmadığı cevabı verilmiştir. Bu durumda şirket bünyesinde bir rehberlik birimi 

oluşturabilir. Yada uzman danışmanlık firmalarından bu konuda uzman desteği albilir. 

Soru 39: Bölümünüzde veya işletmenizde küçük hatalar ve farklı düşünceler bir 

gelişme fırsatı olarak görülüp hoşgörü ile karşılanabiliyor mu? 

Bu soru için de %71,4 oranında şirket içerisinde küçük hataların ve farklı 

düşüncelerin bir gelişim fırsatı olarak görülüp hoşgörü ile karşılanmadığı ortaya 

çıkmıştır. Bu öğrenen organizasyon kavramına pek uygun bir davranış değildir. Bu 

konuda çalışanlara daha fazla inisiyatif ve hoşgörü göstererek onların öğrenmeleri ve 

gelişmeleri sağlanmalıdır. 

Soru 40: Yöneticilerinizi, bir denetleyiciden çok bir rehber (yol gösterici) olarak 

görebiliyor musunuz? 

Bu soru için de ankete katılanların yarısı yöneticilerini bir rehber olarak 

görebildiklerini ifade etmiştir. Bu öğrenen bir organizasyon için düşük bir oran olmakla 

beraber bu konuda bir hassasiyetin var olduğunun da bir göstergesidir. Gerek 

yöneticilere, gerekse çalışanlara verilecek eğitimler ile bu konu pekiştirilerek 

132 



 

 

142 

yöneticileri çalışanlara bir rehber olarak davranmaları sağlanabilir. Bu durum 

motivasyonu arttırır. 

4.2 5. (41-50) Arası Anket Sorularının Değerlendirilmesi 

Tablo 11.  41-50 Arası Anket Sorularının Frekans Dağılımı ve Yüzdeleri 

Hiçbir 

Zaman 
Nadiren Bazen Genellikle 

Her 

Zaman 

Fikrim 

Yok  

F % F % F % F % F % F % 

Soru 41 5 11,9 7 16,7 4 9,5 22 52,4 4 9,5 0 0 

Soru 42 3 7,1 9 21,4 6 14,3 15 35,7 9 21,4 0 0 

Soru 43 5 11,9 7 16,7 9 21,4 15 35,7 6 14,3 0 0 

Soru 44 3 7,1 9 21,4 10 23,8 12 28,6 8 19,0 0 0 

Soru 45 21 50,0 14 33,3 5 11,9 0 0 0 0 2 4,8 

Soru 46 0 0 5 11,9 13 31,0 12 28,6 12 28,6 0 0 

Soru 47 8 19,0 11 26,2 6 14,3 17 40,5 0 0 0 0 

Soru 48 8 19,0 7 16,7 4 9,5 13 31,0 10 23,8 0 0 

Soru 49 5 11,9 3 7,1 19 45,2 7 16,7 8 19,0 0 0 

Soru 50 0 0 11 26,2 8 19,0 18 42,9 5 11,9 0 0 

 

Soru 41: Bireysel yada grup olarak öğrenmeyi destekleyen bir örgüt yapısına 

sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? 

Ankete katılan çalışanların  %61,9’u şirketi öğrenmeyi destekleyen bir örgüt 

yapısına sahip olduğunu düşünüyor. Bu şirket açısından öğrenen organizasyon olarak 

öğrenmeye değer veren ve destekleyen bir yapı kurmayı başardığının bir göstergesidir. 

Fakat bu oran öğrenme daha fazla desteklenerek yukarıya çekilmelidir. 

Soru 42: Çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayabilecek 

sempozyum, kurs, eğitim seminerleri ve konferans gibi aktivitelere katılma teşvik 

ediliyor mu? 

Bu soru için %57,1 oranında çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak 

sağlayabilecek sempozyum, kurs, eğitim seminerleri ve konferans gibi aktivitelere 

katılmalarının yeteri kadar teşvik edildiği görüşü kaydedilmiştir. Bu oran öğrenen bir 
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organizasyon için geliştirilmesi gereken bir orandır. Personel, bu konuda daha da 

bilinçlendirilerek yada bu konuda ödüllendirme sisteminde düzenlemelere gidilerek bu 

oranı arttırmak mümkündür. 

Soru 43: İşletmenin yapısı, birimler arasındaki bilgi ve fikir paylaşımına olanak 

sağlıyor mu? 

Bu soru aynı zamanda 35nci soruyu da test eden bir soru mahiyetindedir ve 

oranlardan da anlaşılacağı üzere paralellik arz etmektedir. Bu soruya şirket genelinde 

%50’lik bir oran ile işletmenin yapısının yeteri kadar birimler arasında fikir paylaşımına 

olanak sağladığı görüşü benimsenmiştir. Bu oranın şirket çalışanlarının organizasyon 

yapısı hakkında daha da bilinçlendirerek yada organizasyon yapısını tekrar gözden 

geçirerek yükseltmek mümkündür. 

Soru 44: Sizce genel olarak işletme çalışanları, Organizasyon Çapında 

Öğrenmenin ve Öğrenmeyi Öğrenmenin, işletmenin ileriki dönemlerde gösterebileceği 

başarı için taşıdığı önemi biliyorlar mı? 

Bu soruda %47,6’lık bir oran organizasyon çapında öğrenmenin ve öğrenmeyi 

öğrenmenin işletmenin ileriki dönemlerde gösterebileceği başarı için taşıdığı önemi 

biliyor. Bu oran öğrenen bir organizasyon için acil geliştirilmesi gereken bir oran. Şirket 

çalışanları organizasyon çapında öğrenme ve Öğrenmeyi öğrenme konusunda çeşitli 

faaliyetlerle bilinçlendirilmeli ve önemi kavratılmalıdır. 

Soru 45: Çalıştığınız ortamda işinizi kaybetme endişesi taşıyor musunuz? 

Şirket çalışanlarının tamamı çok fazla işini kaybetme endişesi taşımadan işlerini 

sürdürmektedir. Bu oran çalışanların motivasyonu ve şirkete bağlılıkları açısından çok 

güzel bir oran şirket içinde 10 yıldan fazla çalışan personelin de bulunması bu durumun 

bir göstergesi. Şirket yakaladığı bu oranı korumalı ve çalışanlarına sahip çıkıp onların 

haklarını korumalıdır. 

Soru 46: Bu işletmede çalışmak genelde size kendinizi önemli hissettiriyor mu? 

Çalışanlar arasında bu işletmenin kendisini önemli hissettirdiği çalışan oranı 

%57,2’dir. Bu oran yeterli bir oran değildir çalışanların farklı motivasyon teknikleri ve 

araçları kullanılarak, kendisini çalıştığı şirkette önemli hissetmelidir. Bu çalışanların 

motivasyonunu arttırdığı gibi şirkete bağlılığı da arttırır. 

Soru 47: Kalite, verimlilik ve maliyetlerin azaltılması konusunda önerilerinizin 

dikkate alındığını düşünüyor musunuz? Bu tarz öneriler yeterince ödüllendiriliyor mu? 
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Bu soruya anket genelinde %40,5 oranında olumlu yaklaşılmıştır. Çalışanların 

kalite, verimlilik ve maliyetlerin azaltılması konusunda önerilerinin yeterince dikkate 

alınmadığını düşünmesinin sebebi bu tarz öneri ve tekliflerin işletme uygulamalarında 

görememesi ve bu tarz önerilerin yeterince ödüllendirilmemesi olabilir. Ödüllendirme 

ve motivasyon sistemi tekrar gözden geçirilerek oranı arttırırcı yönde önlemler almak 

gerekir. 

Soru 48: Kalite, verimlilik ve maliyetlerin azaltılması konusunda çalışanların 

önerileri yeterince dikkate aldığını düşünüyor musunuz? 

Bu soruya çalışanların %54,8’lik bir oranı kalite, verimlilik ve maliyetlerin 

azaltılması konusunda çalışanların önerileri yeterince dikkate aldığını düşünüyor. Bu 

oran öğrenen bir organizasyon için yetersiz bir orandır. Bu oranı arttırmak için çeşitli 

yönetim, motivasyon ve ödüllendirme sistemlerinin etkili bir şekilde kullanılması 

gerekir. 

Soru 49: Yöneticilerinizin performansınızı değerlendirirken, öğrenme çabalarınızı 

ve üretime katkı sağlayan düşüncelerinizi de dikkate aldığını düşünüyor musunuz? 

 Bu soruda çalışanların 25,7’lik bir bölümü yöneticilerin performans 

değerlendirmesi yaparken öğrenme çabalarının ve üretime katkı sağlayan düşüncelerin 

yeterince dikkate alındığını, %45,2’lik kısmı bu düşüncelerin değerlendirildiğini fakat 

yeterli olmadığını, geri kalan kesim ise bu düşüncelerin pek değerlendirilmediğini 

düşünmektedir. Burada %45,2’lik kararsız bir kesim söz konusu yönetim ve yöneticileri 

performans değerlendirmelerini tekrar revize edip bu değerlendirmelerine öğrenme 

çabalarını ve üretime katkı sağlayan düşünceleri daha fazla değerlendirerek bu kesim de 

kazanılabilir ve çalışanların motive edilmesi, üretimde verimliliğin arması sağlanmış 

olur. 

Soru 50: Kendinizi sadece yaptığınız işten değil tüm işletmenin başarısından 

sorumlu hissediyor musunuz? 

Ankete katılanların%54,8’lik bir oranı kendisini sadece yaptığı işten değil şirketin 

başarısından sorumlu hissediyor. Bu çalışanların motivasyon derecesini gösteren iyi bir 

oran fakat yeterli değil. Çalışanların sorumluluk anlayışlarını geliştirecek ve onların 

motivasyonlarını arttıracak çeşitli yöntemler ve eğitim araçları kullanılarak bu oran 

daha yukarılara çekilmelidir. 
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4.3 GELİŞTİRİLEN ÇALIŞMA HİPOTEZLERİNİN TEST ve 

YORUMLARI 

Geliştirilen çalışma hipotezlerini oluşturulmasında şöyle bir yöntem izlenmiştir: 

Anket sorularına verilen; Hiçbir Zaman, Nadiren, Bazen gibi şıklar “Menfi” 

başlığı altında toplanmış ve sorularda bu şıklara verilen cevaplar toplanarak bir değer 

elde edilmiştir. Genellikle, Her Zaman şıklarına verilen cevaplar toplanarak “Müspet” 

başlığı altında toplanmıştır. Fikrim yok şıkkına verilen cevaplar ise o soru için verilen 

toplam cevap sayısından düşülecektir. Bunu yapmakta amaç hem hipotezlerin 

anlaşılırlığını sağlamak hem de hipotezin test edilmesini ve yorumlamasını 

kolaylaştırmaktır. H0 olarak iki önerme arasında bağımsızlık vardır, H1 olarak da iki 

önerme arasında bağımsızlık yoktur, ilgi vardır olarak önerme mantığı hazırlanmıştır. 

Önermelerde anket soruları arasındaki bağ incelenmiş ve anket soruları yardımıyla 

oluşturulan hipotezlerin sonucu ki kare analizi yardımı ile test edilerek belirli yargılara 

varılmıştır. 

Hipotez 1: İşyerinin bir parçası olarak orada çalışmanın önemli bir duygu olması 

ve aidiyet duygusunun gelişmesi ile işletmenin vizyonunun anlaşılıp paylaşılması 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Tablo 12.  1inci Hipotez İçin Ki Kare Veri ve Analiz Tablosu 

Soru 3 

 
Müspet Menfi Toplam 

Müspet 25 7 32 
Soru33 

Menfi 9 1 10 

Toplam 34 8 42 

 

Fisher Ki Kare 

Değeri 

Serbestlik 

Derecesi 

İki Yönlü 

Anlamlılık 

Minimum 

Teorik Değer 

0,697 1 0,404 1,90 

(X2 
pd =0,697< Xtd =1,90, Sd=1, P>0,0001***) olduğundan Hipotez kabul edilir. 

Gözlerdeki teorik frekanslardan “menfi-menfi” frekansı 5 değerinin altında olduğu 

için Fisher ki kare değerleri alınmıştır. Bu durumda; çalışanlarda aidiyet duygusunun 

güçlenmesiyle vizyon paylaşılması da güçlenmiş olur denilebilir. 
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Hipotez 2: Çalışanların verimlilik, kalite ve tasarruf konularındaki çabalarının 

ödüllendirilmesi ile yaratıcı düşünceleri geliştirmek ve denemek için uygun ortamın 

varlığı arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

Tablo 13.  2nci Hipotez İçin Ki Kare Veri ve Analiz Tablosu 

Soru 47 

 
Müspet Menfi Toplam 

Müspet 7 5 12 
Soru39 

Menfi 10 20 30 

Toplam 17 25 42 

 

Yates Ki Kare 

Değeri 

Serbestlik 

Derecesi 

İki Yönlü 

Anlamlılık 

Minimum 

Teorik Değer 

1,307 1 0,253 4,86 

(X2 pd =1,307< Xtd =4,86, Sd=1, P>0,0001***) olduğundan Hipotez kabul edilir. 

Gözlerdeki teorik frekanslardan frekanslar 5 ile 25 değeri arasında olduğu için 

Yates ki kare değerleri alınmıştır Bu durumda; başarıların ödüllendirilmesi yaratıcı 

düşünceleri geliştirmek ve denemek için gerekli ortamı da sağladığı söylenebilir. 

Hipotez 3: İşyerinde planlı eğitim programlarının yapılması ile bireysel ve grup 

olarak öğrenme isteğini arttıracak fırsatların verilmesi arsında anlamlı bir ilişki vardır 

Tablo 14.  3üncü Hipotez İçin Ki Kare Veri ve Analiz Tablosu 

Soru 25 

 
Müspet Menfi Toplam 

Müspet 12 21 33 
Soru4 

Menfi 1 8 9 

Toplam 13 29 42 

 

Fisher Ki Kare 

Değeri 

Serbestlik 

Derecesi 

İki Yönlü 

Anlamlılık 

Minimum 

Teorik Değer 

2,432 1 0,119 2,79 

(X2 pd =2,432< Xtd =2,79, Sd=1, P>0,0001***) olduğundan Hipotez kabul edilir. 
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Gözlerdeki teorik frekanslardan “Menfi-Müspet” frekansı 5 değerinin altında 

olduğu için Fisher ki kare değerleri alınmıştır. Bu durumda; işyerinde planlı eğitim 

programlarının yapılmasının bireysel ve grup olarak öğrenme isteğini arttıracağını 

söyleyebiliriz. 

Hipotez 4: İşletmenin örgüt yapısının bölümler arasındaki bilgi paylaşımını ve 

bilgi akışını sağlamaya uygun olması ile problemlerin çözümüne tüm sistemi içine alan 

sistematik bir anlayışla yaklaşılması arasında bir ilişki vardır. 

Tablo 15.  4üncü Hipotez İçin Ki Kare Veri ve Analiz Tablosu 

Soru 43 

 
Müspet Menfi Toplam 

Müspet 13 17 30 
Soru5 

Menfi 2 10 12 

Toplam 15 27 42 

 

Fisher Ki Kare 

Değeri 

Serbestlik 

Derecesi 

İki Yönlü 

Anlamlılık 

Minimum 

Teorik Değer 

2,880 1 0,090 4,29 

(X2 pd =2,880< Xtd =4,29, Sd=1, P>0,0001***) olduğundan Hipotez kabul edilir. 

Gözlerdeki teorik frekanslardan “Menfi-Müspet” frekansı 5 değerinin altında 

olduğu için Fisher ki kare değerleri alınmıştır. Burada; Öğrenen organizasyonlarda 

bilginin paylaşılmasına uygun bir örgüt yapısının, sistem düşüncesinin oluşmasına ve 

gelişmesine katkısı olduğu söylenebilir. 

Hipotez 5: Yönetimin sorumluluk verdiği işlerde çalışanlara yeterli derecede yetki 

ve sorumluluk devretmeleri ile çalışanların kendilerini tüm işletmenin başarısından 

sorumlu hissetmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Tablo 16.  5inci Hipotez İçin Ki Kare Veri ve Analiz Tablosu 

Soru 50 

 
Müspet Menfi Toplam 

Müspet 13 10 23 
Soru32 

Menfi 13 6 19 

Toplam 26 16 42 
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Yates Ki Kare 

Değeri 

Serbestlik 

Derecesi 

İki Yönlü 

Anlamlılık 

Minimum 

Teorik Değer 

0,222 1 0,638 7,24 

(X2 
pd =0,222< Xtd =7,24, Sd=1, P>0,0001***) olduğundan Hipotez kabul edilir. 

Gözlerdeki teorik frekanslardan frekanslar 5 ile 25 değeri arasında olduğu için 

Yates ki kare değerleri alınmıştır. Bu hipotezin testi bize; yeterli yetki devrinin 

çalışanları tüm sistemi düşünmeye ve şirketi bir bütün olarak görmeyi olumlu olarak 

etkilediğini göstermektedir. 

Hipotez 6: Çalışanların yaptıkları küçük hataların hoş görülmesi ile düzenli olarak 

faaliyet değerlendirmesi yaparak, geçmiş deneyim ve hataların yeni şeyler öğrenmek 

için değerlendirilmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Tablo 17.  6ıncı Hipotez İçin Ki Kare Veri ve Analiz Tablosu 

Soru 15 

 
Müspet Menfi Toplam 

Müspet 12 7 19 
Soru39 

Menfi 7 16 23 

Toplam 19 23 42 

 

Yates Ki Kare 

Değeri 

Serbestlik 

Derecesi 

İki Yönlü 

Anlamlılık 

Minimum 

Teorik Değer 

3,273 1 0,070 8,60 

(X2 
pd =3,273< Xtd =8,60, Sd=1, P>0,0001***) olduğundan Hipotez kabul edilir. 

Gözlerdeki teorik frekanslardan frekanslar 5 ile 25 değeri arasında olduğu için 

Yates ki kare değerleri alınmıştır. Bu sonuca göre, çalışanların hata yapma korkusu 

olmadığı zaman, deneyimlerden ve hatalardan yeni şeyler öğrenebilmenin daha kolay 

olacağı söylenebilir. 

Hipotez 7: Bireysel ve grup olarak öğrenme isteğini arttıracak fırsatların verilmesi 

ile örgüt yapısının ve yönetim anlayışının öğrenmeyi sağlayacak yapıda olması arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 
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Tablo 18.  7inci Hipotez İçin Ki Kare Veri ve Analiz Tablosu 

Soru 4 

 
Müspet Menfi Toplam 

Müspet 12 2 14 
Soru25 

Menfi 19 9 28 

Toplam 31 11 42 

 

Fisher Ki Kare 

Değeri 

Serbestlik 

Derecesi 

İki Yönlü 

Anlamlılık 

Minimum 

Teorik Değer 

1,655 1 0,198 3,67 

(X2 pd =1,655< Xtd =3,67, Sd=1, P>0,0001***) olduğundan Hipotez kabul edilir. 

Gözlerdeki teorik frekanslardan “Müspet-Menfi” frekansı 5 değerinin altında 

olduğu için Fisher ki kare değerleri alınmıştır. Buna göre; çalışanlara öğrenme 

fırsatlarının verilmesi, örgüt yapısının ve yönetim anlayışının öğrenmeyi destekleyen bir 

yapıda olduğunu gösterir diyebiliriz 

Hipotez 8: Çalışanların işten çıkarılma endişesi duymadan kendilerini güvencede 

hissetmeleri ile işletmede sürekli gelişimi ve öğrenmeyi teşvik eden bir iş ortamının 

varlığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Tablo 19.  8inci Hipotez İçin Ki Kare Veri ve Analiz Tablosu 

Soru 37 

 
Müspet Menfi Toplam 

Müspet 12 26 38 
Soru45 

Menfi 2 2 4 

Toplam 14 28 42 

 

Fisher Ki Kare 

Değeri 

Serbestlik 

Derecesi 

İki Yönlü 

Anlamlılık 

Minimum 

Teorik Değer 

0,524 1 0,469 1,33 

(X2 pd =0,524< Xtd =1,33, Sd=1, P>0,0001***) olduğundan Hipotez kabul edilir. 

Gözlerdeki teorik frekanslardan “Menfi-Müspet” ve “Menfi-Menfi”  frekansları 5 

değerinin altında olduğu için Fisher ki kare değerleri alınmıştır. Bu duruma göre 
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çalışanların çıkarılma endişesi duymamaları işletmede sürekli bir gelişimi ve öğrenmeyi 

teşvik eden bir iş ortamı oluşturur diyebiliriz. 

Hipotez 9: Çalışanların yeni bilgi ve teknikleri edinmek ve deneyim kazanmak 

için kabul edilebilir riskleri almalarını teşvik etmek ile çalışanların öğrenmeyi 

öğrenerek işletmenin ileriki dönemlerde gösterebileceği başarılarında katkı sağlaması 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Tablo 20.  9uncu Hipotez İçin Ki Kare Veri ve Analiz Tablosu 

Soru 44 

 
Müspet Menfi Toplam 

Müspet 7 5 12 
Soru22 

Menfi 13 17 30 

Toplam 20 22 42 

 

Yates Ki Kare 

Değeri 

Serbestlik 

Derecesi 

İki Yönlü 

Anlamlılık 

Minimum 

Teorik Değer 

0,289 1 0,591 5,71 

(X2 pd =0,289< Xtd =5,71, Sd=1, P>0,0001***) olduğundan Hipotez kabul edilir. 

Gözlerdeki teorik frekanslardan frekanslar 5 ile 25 değeri arasında olduğu için 

Yates ki kare değerleri alınmıştır. Buna göre çalışanların yeni bilgi ve teknikleri 

edinmek ve deneyim kazanmak için kabul edilebilir riskleri almaları, çalışanların 

öğrenmeyi öğrenmelerinde ve işletmenin ileriki dönemlerde gösterebileceği 

başarılarında önemli bir etkendir. 

Hipotez 10: Yöneticilerin performans değerlendirmesinde, çalışanların öğrenme 

çabalarını ve üretime katkı sağlayıcı düşüncelerini de dikkate alması ile çalışanların 

çalıştığı işletmede kendisini önemli hissetmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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Tablo 21.  10uncu Hipotez İçin Ki Kare Veri ve Analiz Tablosu 

Soru 46 

 
Müspet Menfi Toplam 

Müspet 13 8 21 
Soru49 

Menfi 11 10 21 

Toplam 24 18 42 

 

Yates Ki Kare 

Değeri 

Serbestlik 

Derecesi 

İki Yönlü 

Anlamlılık 

Minimum 

Teorik Değer 

0,097 1 0,755 9,00 

(X2 
pd =0,097< Xtd =9,00, Sd=1, P>0,0001***) olduğundan Hipotez kabul edilir. 

Gözlerdeki teorik frekanslardan frekanslar 5 ile 25 değeri arasında olduğu için 

Yates ki kare değerleri alınmıştır. Buna göre yöneticilerin performans 

değerlendirmesinde, çalışanların öğrenme çabalarını ve üretime katkı sağlayıcı 

düşüncelerini de dikkate alırsa, çalışanlar çalıştığı işletmede kendisini önemli hisseder. 

4.4 ARAŞTIRMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Post – modern bir özellik taşıyan ve bilgi çağının özelliklerini yansıtan öğrenen 

organizasyonların rakiplerine karşı en büyük rekabet avantajı, onlardan daha hızlı 

öğrenme yeteneğine sahip olmasıdır. Öğrenen organizasyon felsefesinin temelinde insan 

ve ona verilen değer yatmaktadır. 

Öğrenen organizasyona ulaşabilmek için diğer şartların yanında en önemlisi 

bireyde öğrenme arzusu uyandırmak daha sonra gruplar ve takım halinde öğrenebilmeyi 

gerçekleştirmektir. Son olarak örgütsel öğrenme ile öğrenen organizasyon olmanın 

temeli tamamlamış olur. Organizasyon bireylerini ve takımlarını öğrenmeye yöneltmek 

için motive edicilerin iyi teşhis edilip yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Anket çalışmasının değerlendirilmesinde çalışanların öğrenme isteğini arttıran 

motive edicileri şu şekilde sıralayabiliriz: 

İlk olarak ankete katılanların tamamının üzerinde hemfikir olduğu maddi 

ödüllendirme, yöneticilerin güven vermesi, yeni düşünceleri ve başarıları ödüllendiren 

yönetim anlayışı, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanılmasıyla bilgiye 

kolayca ulaşmak ve bunun paylaşılması, eğitim ve öğrenme programlarının planlı bir 

şekilde yapılması ve teşvik edilmesi, biz bilincini geliştirmeye yönelik örgüt içinde ve 
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dışında yapılabilecek sosyal etkinlikler, öneri sistemlerinin ve ekip çalışmalarının 

uygulanması ve teşvik edilmesi, bireysel ve grup olarak okuma ve öğrenme fırsatlarının 

verilmesi, örgüt yapısının ve yönetim anlayışının bilgiye ulaşmayı ve paylaşmayı 

kolaylaştıracak tarzda olması, bireylerin örgüt politikalarını, vizyonunu ve misyonunu 

benimsemesi, örgütte çalışanlara inisiyatif tanınması ve bürokratik engellerin ortadan 

kaldırılması sayılabilir. 

Öğrenen organizasyonun olması gereken özelliklerinin ve kriterlerinin yerleşmesi 

ve uygulanmasının çalışanların motivasyonu ile yakından ilgili olduğu anket sorularının 

frekans ve yüzde dağılımları ile oluşturulan hipotezlerin test edilmesi sonucunda 

görülmüştür. Çalışan bireyler gerekli şekilde motive edildiklerinde; şirket vizyonunun 

paylaşılması, takım halinde öğrenme, kişisel yeteneklerin gelişmesi, yeni zihinsel 

modellerin oluşması ve problemlerin çözümüne sistematik bir anlayışla yaklaşılarak 

tüm işletmenin başarısı ile ilgili sorumluluk duyma anlayışının geliştiği görülmektedir. 

Sonuç olarak; öğrenen organizasyonlarda motivasyonun önemli bir etkisi vardır 

diyebiliriz. 

4.5 SONUÇ ve ÖNERİLER 

Öğrenen bir organizasyon olmak için gerekli olan şartların başında bireysel 

öğrenmenin gerçekleştirilmesi gelmektedir. Bireysel öğrenmenin önündeki engeller 

kaldırıldığı ve öğrenme teşvik edildiği takdirde takım olarak öğrenme ve buradan da 

örgütsel öğrenmeye yani öğrenen bir organizasyon olmaya ulaşmak mümkün olacaktır. 

İster birey olarak isterse grup halinde olsun öğrenecek olan insandır. Bir 

organizasyonu öğrenen organizasyona götürecek olan öğrenen organizasyonun olmazsa 

olmaz unsuru insan öğrenmeyi istemesi ve öğrenmeye teşvik edilmesi ve bu konudaki 

çabalarının ödüllendirilmesi büyük öneme haizdir. 

Öğrenen organizasyonu diğer klasik organizasyonlardan ayıran temel kriterlerden 

biri de bu organizasyonlarda liderlik olgusunun öne çıkmasıdır. Yönetim anlayışında; 

katılımcılığa dayalı, ekip çalışmasına ve takım ruhuna önem veren, etkin bir iletişim 

sistemiyle bilgi paylaşımını hedefleyen bir yapı gerekmektedir. Öğrenen organizasyon 

yeniden yapılanmayı gerektirdiği için bunu üst yönetimin gerçekten istemesi ve 

gereklerini yerine getirmesi gerekecektir. 
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Öğrenen organizasyonun gerçekleşmesinde üst yönetimin gerekli yapılanmayı 

sağlamasından sonra, etkili bir liderlik anlayışıyla paylaşılan bir vizyon etrafında 

çalışanların örgütle bütünleşmeleri sağlanmalıdır. İşte bu noktada motivasyon konusu 

öğrenen organizasyon için önem kazanmaktadır. 

Motivasyonun, öğrenen organizasyona ulaşmaya etkisini incelemek amacıyla 

yapılan bu çalışmada, çalışanların motivasyonuyla öğrenen organizasyon kriterleri 

arasında önemli ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Buradan, öğrenen 

organizasyonlarda motivasyonun olumlu bir etkisi olduğu yargısına varmak 

mümkündür. 

Öğrenen organizasyona ulaşmak ve motivasyon kavramıyla da yakından ilgili 

olarak şu değerlendirmeleri yapabiliriz: 

• Öğrene organizasyona ulaşmada birinci aşama, yönetim anlayışını değiştirerek 

öğrenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve öğrenme için uygun ortamın 

sağlanmasıdır. 

• Hem motivasyonu sağlamak, hem de öğrenen organizasyona ulaşmak için 

gerekli olan; katılımcılık, bilginin paylaşılması ve değişime yansıması, etkili bir iletişim 

sisteminin kurulması, ekip çalışmalarının yapılması, performans değerlendirmelerinde 

üretime katkı sağlayan verimliliği arttırıcı çabaların ve öğrenme konusundaki 

gayretlerin dikkate alınması ve ödüllendirilmesi gibi konuların üzerinde önemle 

durulmalıdır. 

• Çalışanların motivasyonu konusunda, her bireyin ayrı bir özelliği ve yapısı 

olduğunu bilerek en uygun motivasyon araçlarının uygulanması gerekmektedir. 

• Çalışanların eğitimi içim; eğitimin planlanması, eğitim ihtiyacının hangi 

konularda olduğunun belirlenmesi, en uygun eğitim yöntemlerinin uygulanması ve 

eğitimin değerlendirilip bu konudaki çabaların ve sonuçların sisteme geri beslenmesi 

gerekmektedir. 

• Çalışanlarda biz bilincinin oluşturulmasını sağlayan, başarı ve başarısızlıktan 

ortak bir sorumluluk duyan ve tüm süreçleri içine alacak şekilde sistem için düşünmeyi 

öğrenen bir vizyon oluşturulması gerekmektedir. 

• Kabul edilebilir riskleri alabilen ve işi konusunda belli bir dereceye kadar 

inisiyatif sahibi güncel bilgilerle sürekli kendisini geliştiren çalışanlar ve yapılan 
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hataları bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiren bir yönetim anlayışı, açık fikirli 

çevresindeki gelişmelerden haberdar ve çalışanlara rehberlik edebilecek yöneticiler 

öğrenen organizasyonun temel taşlarıdır. Bu unsurların mükemmele ulaştırılması 

gerekir. 

Sonuç olarak; bireysel öğrenme olmadan örgütsel öğrenme mümkün 

olmayacağından, bireysel öğrenmenin önündeki yapısal engeller kaldırıldıktan ve uygun 

bir organizasyon ortamı sağlandıktan sonra çalışanların motivasyonu öğrenen 

organizasyona ulaşılmasında ve idamesinde yadsınamaz bir öneme ve etkiye sahiptir. 

Öğrenen organizasyon da bireyin kendisini geliştirmesini ve verimliliğin artmasını 

sağlayan en önemli lokomotiftir. Bu ikili döngü hem bireyi hem de organizasyonu 

mükemmele taşıyan tek araçtır. 
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