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Yönetim olgusundan kaçmamız imkânsızdır!  

Hayatlarımızı örgütlenmeler içinde yaşarız! 

 İnsan grubunun olduğu her yerde yönetim 

vardır! 

“Yönetim” olgusu insanlık  tarihi kadar eskidir! 



Yönetim olgusu ilkel yaşamla başlar! 
 



İlkel toplumdan yerleşik yaşama 
geçişle… 
 



…ve sanayi toplumu… 

 



Günümüz bilişim toplumunda ise… 



…Ve yönetim anlayışı 

zaman içinde değişir! 



Bilimsel yönetim öncesi 

-1800 

Kuvvet ve yetkinin duygusuz kullanımı! 
 



Taylor, Weber, Fayol 
İnsan=Makine 
 

Klasik yönetim  düşüncesi 

1800-1900 



Çalışanlardan nasıl daha çok verim 
alınır? 

Neoklasik yönetim süreci 

1930-1960 



Çalışanlar mutlu olduğunda verim artar 
mı?  

Modern  yönetim anlayışı 

1960- 



Tarih Şeridi 

Taylorizm Elthon Mayo 

     1900                           1930                       1960                          1970                           1990 

KLASİK  

YAKLAŞIM 

NEO KLASİK 

YAKLAŞIM 

MODERN YAKLAŞIM 

SİSTEM DURUMSALLIK 

POST-MODERN 

YAKLAŞIM 

Üretim odaklı           İnsan odaklı                İnsan odaklı               İnsan odaklı                 İnsan odaklı 

Kapalı sistem           Kapalı sistem             Açık sistem                Açık sistem                  Açık sistem 

Genelcilik görüşü    Genelcilik görüşü      Genelcilik görüşü      Durumsal stratejiler      Durumsal stratejiler 

  Merkeziyetçilik        Merkeziyetçilik           Merkeziyetçilik          Merkeziyetçilik           Ademi merkeziyetçilik 

çalışanlar 

Ort.Düz.yön 

Tepe yönetimi 

ile
ti
ş
im

 ile
tiş

im
 

Organizasyon yapısı 
Organizasyon yapısı 

Hawtorne 

(Western elektronik) Rekabet Sistem görüşü Bilgi taşıyıcısı(insan) 



Modern Yönetim Anlayışı 

• Organizasyon bir 

sistemin bütünüdür. 

• Süreç içinde ortaya 

çıkan değişik durum ve 

koşullar, farklı kavram, 

teknik ve davranışların 

kullanılmasını gerektirir. 

 

 



Günümüzde yönetim dünyası… 

• Yetki devreden, 

• Zamanı, stresi, çatışmayı, değişimi 

yöneten, 

• Yaratıcı ve yenilikçi, 

• Kriz dönemlerini hasarsız 

atlatabilen, 

• Öğrenen örgüt oluşturabilen, 

• Sürekli iyileştirmeye ve kaliteye 

önem veren, 

YÖNETİCİLER GEREKTİRİYOR! 

 

 



Nasıl? 

• LİDERLİK… 

• Bazı amaçların başarılması 

yönünde insanların davranışlarını 

etkileme ve yöneltme sürecidir. 

Lider ise bu süreçte insanları 

etkileyebilen ve yönetsel otoriteye 
sahip kişiyi ifade eder. 

• Sadece üst kademelerde görev 

yapan kişilere özgü bir süreç 

değildir.  

• İzleyenlerin sayısı, gerçekleştirilmek 
istenen amaçların niteliği ve içinde 

bulunulan koşullar ile yöneticilikten 

ayrılır. 



Lider mi? Yönetici mi?  

Yönetici Özellikleri  Lider Özellikleri 

Yöneticidir 
Düzeni sürdürür 
Koruyucudur 
Sistem ve Yapı merkezlidir 
Kontrol eğilimlidir 
Kısa bakış açısına sahiptir 
Nasıl ve ne zaman sorularına önem verir  
Alt yönetsel tabakalara bakış  
Mevcut durumu kabul etme eğilimi  
İşi doğru yapan  
İşletme amaçları 
Plana göre 
Kontrol 
Mantık/IQ 
Düzenlilik 
Yapılması gerekenler 
Sevk ve idare 

Yenilikçidir 
Farklılık oluşturur 
Geliştiricidir 
Birey merkezlidir 
Güveni özendiricidir 
Uzun bakış açısına sahiptir 
Ne ve niçin sorularına önem verir 
Çevreye bakış  
Mevcut durumu sorgulama eğilimi 
Doğru işi yapan 
Vizyon 

Amaçlara uygun 

Güven 

Duygular/EQ 

Yaratıcılık 

Doğru olan 

Yol gösterme 



Temel liderlik modelleri 

Otoriter liderlik 

• Güç ve karar verme yetkisi 

merkezileştirilmiştir.  

• Yetkisini tüm olanakları ile 

kullanıp baskı ile yönetimi 

yeğler. 

• Önemli olan, astların emirlere 

kayıtsız şartsız uygun 

davranmasıdır. 

• Astların fikirlerine önem vermez. 

• Astlar doyumsuz ve düşük 

morallidir. 



Temel liderlik modelleri 

Serbest bırakıcı liderlik 

• Lider herkese hoş görünmeye 

çalışır. 

• Grup içinden veya dışından 

gelen baskılar karşısında eğilir. 

• Risk üstlenmekten hoşlanmaz. 

• Grup üyeleri tamamen serbest 

bırakılmıştır. 

• Lider, işle ilgilenmez, kararlara 

liderin her hangi bir katkısı 

olmaz. 

 



Temel liderlik modelleri 

Demokratik liderlik 

• Lider kararları kendisi vermez. 

• Tartışma özgürlüğü içinde grup 

bir bütün olarak karar verir. 

• Önerilere ve fikirlere açıktır. 

• Lider tarafından olumlu bir 

çalışma atmosferi yaratılmıştır. 

• Grup üyeleri doyumlu ve 

yüksek morallidir. 

• Bilginin grup üyelerince 
paylaşımı esastır. 



Bir Liderin Taşıması Gereken Özellikler 

• Bir vizyonu benimsemek ve 
bunu çalışanlarıyla 
paylaşmak, 

• Değişikliğe açık olmak ve 
yeni projeleri 
yönetebilmek, 

• Çalışan ihtiyaçlarına 
yönelik çalışabilmek, 

• İnsanlarla bireysel olarak 
ilgilenmek, 

• Ekipleri desteklemek, 

• Bilgiyi paylaşmak, 

• Sorun çözmek ve karar 
vermek, 

 

 

• Zamanı ve kaynakları 
doğru yönetmek, 

• Sorumluluk alabilmek, 

• Beklenilenin üstünde 
inisiyatif alabilmek, 

• Duygularına hakim 
olabilmek, 

• Profesyonel ahlaka sahip 
olabilmek, 

• Güvenilir olmak. 

• İşlerin akışını yönetmek, 



Liderlik Kuramları 

• Evrensel Liderlik Kuramları: Özellik yaklaşımı, 

Davranışsal yaklaşım 

 

  

  

• Durumsal Liderlik Kuramları: Fiedler etkin liderlik 

modeli, Araç-amaç yaklaşımı, Üç boyutlu liderlik, 

Hersey & Blanchard modeli,  Vroom & Yetton 

modeli ……Nigar’ın sevdiği modeller….. 

 

 

 

  

 

• Çağdaş Liderlik Kuramları 

 Etkileşimci(işlemci) liderlik 

 Dönüşümcü liderlik 

 Karizmatik liderlik 

 



Burns(1978)  

• İşlemci liderlik: Eylem odaklı   

 Dönüşümcü liderlik: Değişim odaklı 

• İşlemci liderlik: Yasama, yürütme, 

bürokratik… 

 Dönüşümcü liderlik: Entelektüel, reformist, 

radikal, kahraman ve ideolojik… 



İŞLEMCİ LİDERLİK 

• Lider ve izleyicisi arasındaki 
ilişkiler üzerine odaklanır. 

• İzleyenler amaca ulaşırsa, 
pozitif geri bildirim ve 
ödüller verir. Amaca 
ulaşamazsa yaptırımları 
kullanır.  

• Şartlı pekiştirme: Lider 
astlarını belirli düzeylerdeki 
performansa dayalı olarak 
ödüllendirir. Ödül; gösterilen 
çabaya ve ulaşılan 
performans düzeyine 
bağlıdır.  



İŞLEMCİ LİDERLİK 

• Hedeflere yönelik yönetim: Ast 
performansının beklentiyi karşılayamadığı 
durumlarda, liderin davranışı.  

• Lider, işler yolunda gitmediğinde veya 
amaçlara ulaşmada başarısızlık ortaya 
çıktığında işi ele alır.  

• İşler yolunda gittiğinde lider 
yönlendirmeden kaçınır.  

• Aktif: Lider uygunsuzlukları araştırır ve ortaya 
çıkışını beklemeden harekete geçer. 

• Pasif: Lider harekete geçmek işin  
problemlerin ortaya çıkışını bekler.   



İŞLEMCİ LİDERLİK 

• Geçmişe ve geleneklere daha bağlı. 

• Karşılıklı bağımlılık.  

• Ast-lider alış verişi. 

• Ödüllendirme mekanizması. 

• Şarta bağlı ödüllendirme. 

 



DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK 

• Lider izleyicilerinin ihtiyaçlarını, inançlarını ve 
değer yargılarını değiştiren kişidir.  

• Normalde beklenenden daha yüksek 
performans sergilerler. 

• Kökten değişim, vizyon oluşturma, değişimi 
başlatma ve rehberlik. 

• İşlemci liderlerin maddi değerlerle 
ödüllendirme anlayışına karşın moral değerler 
ve yüksek ideallerle motive etme. 

• İzleyicilerin düşünce ve inançlarını değiştirerek 
onları belirli davranışlara ve amaçlara 
yönlendirme. 



DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK 
 

• Karizma 

 - Astların lidere olan güven, saygı ve 

hayranlıkları 

 - Yol gösterme, ilham verme, güven, misyon 

duygusu aşılama, model olma 

 - Liderle özdeşleşme 

 - Astların ihtiyaçlarını üstte tutma 

 



 

• Bireysel ilgi 

 - Astların istek ve ihtiyaçlarına özel ilgi 

 - Cesaretlendirme, destekleme, asta 

saygı 

 - Her bir astı bireysel olarak eğitme 

 - Birebir ilgi ile ihtiyaçların ortaya konması 

 - Güven oluşturma ve potansiyeli açığa 

çıkarma 

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK 



• Entelektüel teşvik 

 - Astların katkılarını, bilinç düzeylerini ve 

yaratıcılıklarını sergilemeye destek 

 - Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar ve 

bakış açıları geliştirmeye cesaretlendirme 

 - Düşünmeye teşvik ve geleneksel olmayan 

yollara yaklaşma 

 

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK 



• İlham verici motivasyon 

 -Astların, liderin vizyon ve değerlerine 

güveni 

 - Sembol ve imajları kullanarak 

motivasyonu arttırma 

 - Paylaşılan amaçlara doğru 

yönlendirme 

 

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK 



• Özellikleri 

 - Ortak vizyon oluşturma ve 

vizyonu iletme 

 - DEĞİŞİM  

 - İlişkileri geliştirme 

 - Sorumluluk verme ve yetki 

delegasyonu 

 - Destekleyici örgüt kültürü 

oluşturma 

 - Uygulamaya rehberlik etme 

 - Takım çalışması 

 

    

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK 



• Büyüsel özellikleri olan bir 

liderin varlığı 

• Lider ve izleyicileri 

arasındaki duygusal bağlılık 

• Kitlelerin “baba” figürüne 

olan bağlılığı 

• Astların, liderin güçlü, her 

şeyi bilen ve faziletli bir kişi 

olduğu yolunda yerleşmiş 

kanaate sahip olması 

 

KARİZMATİK LİDERLİK 



• Astlar misyona gönülden bağlıdır. 

• Liderler üyelerin bireysel ihtiyaç, değer, kaynak ve 
beklentilerini kollektif ilgilere dönüştürür. 

• Örgütü şimdiki durumun ötesinde görür ve gelecek 
görüş açısı geliştirir. 

• Kendileri ve astları arasında güven bağı oluşturur. 

• Şimdiki durumdan memnuniyetsizlik, ilerleme için 
baskı!  

• Kaynağını liderin kişiliğinden alır. 

• Başkalarını, kendi istediği yönde davranmaya sevk 
edebilir ve bunu gönüllülükle başarır. 

KARİZMATİK LİDERLİK 



 

• Yapıcı ve adil davranışlar sergiler.  

• Astların amaçları ihtiyaçları dikkate alınır ve buna 
göre vizyon oluşturulur. 

• Yönlendirici, geliştirici, destekleyicidir. 

• Astlar, kendilerini bağımsız, güvenli, güçlü ve 
yetenekli hisseder. 

KARİZMATİK LİDERLİK 



Çalışanlar ne ister? 

 
• Adalet  

• Fırsat 

• Beklentilerin açıkça ifadesi  

• Bilgi 

• Önemli olduklarını hissetmek 

• Performansları ve performansın nasıl 
artırılabileceği ile ilgili geri bildirim  

• Takdir  

• Maddi ve maddi olmayan ödüller 



Sonra? 

1. Çalışanlarınızdan tüm bu sorumluluklarınızla 
ilgili geri bildirim sağlayın: 10 üzerinden 
değerlendirme…  

2. Verilen cevapları düşünün  

3. Gelecek yıl için kendinizi geliştirmeyi 
hedeflediğiniz iki tanesini seçin  

4. Bu sorumluluklarda kendinizi geliştirmek için 
plan yapın  

5. Planı uygulayın  

6. İlerlemeyi izleyin ve düzeltici adımlar atın 



Teşekkürler! 


